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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, våra respondenter, vår examinator samt våra 

studiekamrater. Vår handledare Pia Ulvenblad har under hela processen gett oss en gedigen 

handledning i form av goda råd, givande diskussioner samt för att ha varit hjälpsam och peppande. 

  
Vi vill även tacka våra respondenter. Utan er hade uppsatsen inte varit genomförbar, så vi vill tacka 

för er tid, engagemang och för att vi fick möjligheten att besöka er. Anders Billström har varit vår 

examinator och vi vill även tacka dig för goda och kloka råd under uppsatsens seminarium. 

  
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra studiekamrater på Högskolan i Halmstad som under 

opponeringar bidragit med konstruktiv kritik samt kloka idéer och tankar som hjälpt oss att komma 

framåt. 
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Sammanfattning 

  
Uppsatsens titel: Jämställdhet i bygg- och fastighetsföretag: En uppsats som undersöker och 

beskriver hur företag arbetar med rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. 

  
Uppsatsnivå: Kandidatuppsats – företagsekonomi 15 hp 

  
Författare: Elin Björk Linder och Jessica Sanborn Knöös 

  
Handledare: Pia Ulvenblad 

  
Nyckelord: rekryteringsprocessen, jämställdhet, mångfald, bygg- och fastighetsföretag 

  
Bakgrund och problemdiskussion: Jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden kan tyckas vara 

i balans enligt statistiken. Det finns dock könssegregerade yrkesområden som bygg- och 

fastighetsbranschen, vilket domineras av män. Jämställdhet på arbetsplatsen har många positiva 

fördelar för bland annat affärsverksamheten, men det finns moment i rekryteringsprocessen som kan 

ha en inverkan på jämställdheten i processen. 

  
Problemformulering: Hur arbetar bygg- och fastighetsföretag i rekryteringsprocessen för att främja 

jämställdhet? 

  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa en förståelse för hur bygg- och fastighetsföretag 

arbetar i rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. Syftet med uppsatsen är även att utveckla 

ett ramverk för en jämställd rekryteringsprocess. 

  
Avgränsningar: Uppsatsen kommer att avgränsa sig till rekrytering och undersöka dess påverkan på 

jämställdheten inom olika bygg-och fastighetsföretag. Det kan finnas andra aspekter och externa 

faktorer som kan vara orsaka att företagen inte är jämställda, men dessa kommer inte att beaktas. 

  
Metod: En kvalitativ metod har använts och uppsatsen bygger på en analys och tolkning av texter 

samt nio stycken intervjuer. Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats och en generaliseringsmöjlighet 

av analytisk karaktär. 

  
Resultat och slutsats: Det finns en medvetenhet hos företagen i branschen vad gäller problematiken 
att vissa yrkesområden domineras av ett kön. Företagen som medverkat i uppsatsen arbetar för att 

främja jämställdhet i rekryteringsprocessen genom olika åtgärder och insatser. Dock finns områden 

som måste utvecklas som exempelvis att utbilda chefer inom rekrytering samt att bli medveten om 

fallgropar som författarna till uppsatsen presenterat som kritiska moment.  

  
Förslag till fortsatt forskning: Intervjua företagens anställda och göra observationer på 

anställningsintervjuer. Uppsatsen kan även genomföras på andra könssegregerade yrkesområden samt 

att externa faktorer också kan tas till hänsyn i ytterligare forskning.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

En fingervisning från World Economic Forums (WEF) pekar på att det kommer ta drygt 200 

år för att en global balans mellan könen ska uppnås utifrån den takt jämställdheten utvecklas 

idag (Lindberg, 2018). Rapporten utgår från områden som bland annat könsfördelning på 

arbetsplatser, kvinnliga representanter i styrelser och på utbildningar samt 

arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och män (Lindberg, 2018). United Nations 

Development Program (UNDP) arbetar i 170 länder med de uppsatta Globala målen som ska 

nås år 2030. De arbetar för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga 

och hållbara samhällen världen över (Globala målen, 2015). Mål nummer 5 handlar om att 

uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Mål nummer 5 lyfts särskilt fram 

här på grund av att det finns ett delmål i målet som handlar om att säkerställa fullt deltagande 

för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Det innefattar kvinnors lika möjlighet till 

ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet (Globala 

målen, 2015). Delmålet kan kopplas till den årliga rapporten om jämställdhet från WEF där 

Sverige ligger på en tredjeplats på listan över de mest jämställda länderna i världen (Lindberg, 

2018). En av rapportförfattarna till studien säger att Sverige hade kunnat nå toppen av listan 

om vi bland annat valt en kvinnlig statsminister och om fler kvinnor satt på toppositioner i 

parlamentet. Två andra orsaker till att Sverige endast når en tredje plats är att det är för få 

kvinnor på chefspositioner och att löneskillnaderna för samma arbete skiljer sig åt mellan 

könen (Lindberg, 2018). 

  

Jämställdhet innebär kort att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. 

Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt och den kvalitativa 

jämställdheten syftar till en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i 

samhället (SCB, 2018). Den kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får tillföra och influera utvecklingen 

inom alla samhällets områden (SCB, 2018). Internationella jämförelser visar att länder med 

hög jämställdhet och generös familjepolitik har lägst löneskillnader mellan män och kvinnor, 

men att kvinnor ofta hamnar efter i gruppen högst avlönade (Forte, 2014). Kvinnor i Sverige 

tappar lönekarriär på ett sätt som gör att de når en viss nivå i sin karriär och sedan tar det 

stopp. De slår i det så kallade glastaket som definieras som en social barriär som hindrar 

kvinnor att nå högre poster (NE, u.å.) Den svenska diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera den som är arbetstagare eller den som söker 

arbete hos arbetsgivaren. Lagen syftar också för att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett bland annat kön och könsöverskridande identitet eller 

uttryck samt ålder (SFS 2008:567). Att kvinnor hindras från att nå högre poster och 

diskrimineras på grund av deras kön kan enligt svenska förordningar vara olaglig och kan 

vara en stark bidragande faktor till att kvinnor kan ha svårt att klättra i sina karriärer. 

  

Jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden kan tyckas vara i balans enligt statistiken på 

graden av sysselsättningen år 2019, då kvinnor har drygt 4% procentenheter lägre 

sysselsättningsgrad än män (Ekonomifakta, 2019). En stor del av arbetsmarknaden är dock 

könssegregerad och det finns ett antal yrken som är kvinno- respektive mansdominerade. Ett 

kvinnodominerat yrkesområde är exempelvis hälso- och sjukvården och ett mansdominerat är 

exempelvis byggbranschen (Socialstyrelsen, 2019; Infante, Navarro & Román, 2017). 
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Kvinnor är underrepresenterade i bygg- och fastighetsbranschen och kön är en ständig markör 

för splittring. Knappt 9% är kvinnor inom bygg- och fastighetsbranschen, med något jämnare 

siffror på tjänstemannasidan (Svensk byggtjänst, 2017). 

  

Det kan finnas många olika faktorer till kvinnors låga andel i bygg- och fastighetsbranschen. 

Överlag kan kvinnors karriärer påverkas av det första barnets ankomst, vård av barn och en 

hög sjukskrivningsfrekvens. Kvinnans första barn påverkar deras löneutveckling under hela 

arbetslivet. Innan det första barnets ankomst tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket, är 

chefer i lika stor utsträckning och sjukfrånvaron är i det närmaste lika stor. Efter första barnet 

tappar kvinnan både lön och inkomst och blir mer sällan befordrade än män. Enligt statistik så 

har skillnader i inkomst mellan mamman och pappan, i en könsnormativ familj, ökat med 32 

procent femton år efter första barnets födelse (IFAU, 2019). Infante et. al. (2017) menar på att 

kvinnor och mäns yrkesmässiga liv kan avbildas på två olika sätt där ett traditionellt 

karriärmönster tenderar att vara linjär, progressiv och hierarkisk med oavbruten 

heltidsanställning inom gränserna för vad ett företag tillåter en individ att klättra på 

karriärstegen. Kvinnors karriärmönster däremot är i större utsträckning präglade av andra 

livsroller vilket medför att deras mönster är mer ormliknande än stegliknande som det 

traditionella mönstret. Återigen slår kvinnor i det omtalade glastaket och hindras från att 

avancera i sina karriärer (Infante, Navarro & Romàn, 2017). 

  

Kvinnors karriärer inom bygg- och fastighetsbranschen startar i rekryteringsprocessen. I och 

med den icke jämställda fördelningen mellan könen inom branschen kan det antas att 

rekryteringen kan vara en avgörande faktor i till den fördelningen. Vem som anställs till ett 

företag har en stor inverkan på företagets framtid och utveckling (Infante, Navarro & Romàn, 

2017). Det är viktigt att få rätt människa med rätt kompetens och egenskaper till rätt position. 

Företag bör sträva efter en jämställd rekryteringsprocess där kön inte ska vara en avgörande 

faktor. Chefsorganisationen Ledarna (u.å.) anser att företaget alltid ska sträva efter att ha en 

slutkandidat av båda könen, tillåta flexibla arbetstider för att underlätta familjelivet samt vara 

tydlig med sina förväntningar av en eventuellt anställd. 

 

1.2 Problemdiskussion   

Tidigare forskning kring området som är relevant för uppsatsen har fokuserat på (1) 

jämställdhet och dess positiva fördelar för affärsverksamheten, (2) sociala konstruktioner med 

fokus på könsnormer och (3) rekryteringsprocessens moment och attityder till rekrytering som 

kan ha en inverkan på jämställdheten. En (4) sammanfattning och en koppling mellan 

områdena i diskussion kommer utmynna i kunskapsluckan.   

  

Forskningen om jämställdhet och dess positiva fördelar för affärsverksamheten (1), 

argumenterar för att mångfald kan ge en organisation en konkurrensfördel och utnyttjas både 

för organisatorisk och arbetsgruppens effektivitet (Brodbeck, Gullaume & Riketta, 2012). 

Schmidt (2007) styrker det och menar på att företag med en stor andel kvinnor har en rikare 

mångfald och större bredd bland företagets anställda, och att det i sin tur bidrar till att 

företaget lyckas bättre i jämförelse med andra. Företag där både män och kvinnor ingår i 

företaget arbetsgrupper är mer lönsamma än de företag där ett kön är dominerande (Schmidt, 

2007). Loutfi (2001) anser att den mest motiverande faktorn till att främja jämställdhet inom 

företaget är att kvinnor i organisationen och ledningen är gynnsamt. När ett företag väljer att 

utnyttja den fulla potentialen hos utbildade och kvalificerade kvinnor är det inte bara ett sätt 

att öka värdet inom företaget, utan också ett sätt att förbättra organisationen. Med det menas 
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att företaget kommer att förbättra sin image och så småningom kundnöjdheten med tjänster 

och produkter, särskilt i förhållande till kvinnliga konsumenter (Lotfi, 2001). 

  

Att sträva mot en jämställd arbetsplats kan skapa bättre företagsekonomiska resultat. Monllor-

Tormos och Wiley (2018) visar också genom sin studie att det är fördelaktigt ur en 

företagsekonomisk aspekt att sträva mot en jämställd arbetsplats. De kom nämligen fram till 

att företag som har minst 30% kvinnor i sin företagsstyrelse ger en mer gynnsam 

företagsmiljö, som i sin tur bidrar till innovativa idéer som även avspeglar sig i företagens 

nyckeltal. Att företagen strävar mot jämställdhet har alltså en påverkan på det 

företagsekonomiska värdet, något som är viktigt för företagsverksamheten och 

konkurrenskraften på marknaden. Den kritiska massan är alltså minst 30% kvinnor för att 

fördelningen ska påverka företagsvärdet (Monllor-Tormos & Wiley, 2018). Det finns även 

andra studier som visar på liknande samband, att jämställdhet och företagsprestation har 

inverkan på varandra. Kvinnlig styrelserepresentation är också något som anses positivt för 

företaget relaterat till det företagsekonomiska värdet. Humankapital i form av en jämställd 

fördelning påverkar inte bara det ekonomiska värdet utan även investerarna och dess analys 

av företaget (Byron & Post, 2014). 

  

De sociala strukturerna som handlar om kön och könsnormer (2), kan ha en omedvetet 

stor inverkan på rekryteringen och kulturen i ett företag. Risman (2004) definierar kön som en 

social struktur. Kön kan förklaras genom var olika könsskillnader har sitt ursprung, oavsett 

om härkomsten är biologisk eller social. Könens ursprung förklaras även genom den sociala 

strukturen som skapar könsbeteende samt genom den sociala interaktionen och ansvaret mot 

andra individers förväntningar, där även ojämlikheter skapas (Risman, 2004). Grunden för 

ojämlikhet är skapandet av könens skillnader, såsom exempelvis vad kvinnor respektive män 

anses vara bättre lämpade för. Ljungholm (2014) argumenterar för att kön är uppbyggda i 

företagsorganisationer samt kulturen inom dessa. Kön är en invecklad, ofullständig, flytande 

och inkonsekvent prestation som utvecklas i samband med kommunikation och etablering 

inom företaget. Kommunikation är den aktiva, etablerade och påtagliga mekanismen för att 

producera arrangemang av könsbetydelser och individualiteter. Människor formar sitt 

framtida arbetsliv delvis på grund av vad som är socialt accepterat och möjligt utifrån vilket 

kön de fått (Ljungholm, 2014). Den stereotypiska bilden av ett kön påverkas i sin tur av den 

omgivande arbetsmarknadens könsuppdelade karaktär och struktur (Hultin, 2003). I 

mansdominerade arbetsområden kan kvinnor som minoritet vara föremål för en särskild 

negativ behandling, vilket i somliga fall resulterar i en upplevelse av ett fenomen som kallas 

“glastaket” (Hultin, 2013).  Zeng (2011) argumenterar för att metaforen glastaket ger bilden 

av en subtil, ogenomtränglig barriär som blockera kvinnors framsteg. Kvinnors arbete kan 

främjas under barriären, men inte över den (Zeng, 2011). Den sociala könsstrukturen i det 

dagliga livet skapar hinder för vissa individer. Så länge kvinnor och män ser sig som olika 

sorters människor så kommer obalansen mellan könen kvarstå i såväl vardagen som i 

arbetslivet (Risman, 2004). 

  

Attityder och beteenden samt rekryteringsprocessens olika moment kan enligt forskning 

ha en inverkan på jämställdheten (3). Askehave och Zenthsen (2014) anser att 

rekryteringsprocessen har en påverkan på jämställdheten och könsfördelningen i ett företag. 

Kinser (2002) bekräftar föregående tes och menar på att rekryteringens påverkan på 

jämställdheten kan orsakas av bland annat beteenden, förväntningar och för lite kunskap. På 

grund av att jämställdhet är ett efterforskat ämne skapar det beteenden och förväntningar när 

vi studerar forskningen, exempelvis vad jämställdhet innebär och hur företagen ska arbeta 

kring ämnet. Dessa förväntningarna är något som i sin tur kan påverka rekryteringsprocessen 
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och skapa ett företagsbeteende kring ämnet (Kinser, 2002). Även Loutfi (2001) argumenterar 

för att sociala attityder och fördomar identifieras som viktiga faktorer som kan medföra att 

företaget inte är jämställt. Infante et. al. (2017) nämner att kvinnor får möta hinder och 

fördomar som påverkar jämställdheten. Ett exempel på det kan vara att förhållandet mellan 

arbete och familj är en fördom om kvinnor, hur de ska klara av sina familjeförhållanden och 

sitt arbete samtidigt. Att kvinnorna ska skaffa barn och därför vara föräldralediga är något 

som kan påverka deras möjlighet till att få den lediga tjänst som utannonseras. Det är sådana 

fördomar bland rekryterarna som påverkar kvinnors möjlighet till arbete och i sin tur påverkar 

det jämställdheten på arbetsplatsen (Infante, Navarro & Romàn, 2017). 

  

Rekrytering- och urvalsprocessen ska vara objektiv. En kravprofil är något som upprättas 

under processen där arbetsgivaren preciserar vilka krav som ställs på den sökande. Profilen 

kan bland annat innehålla krav på erfarenhet vilket är något som kan anses som objektivt, men 

enligt författaren är det inte så. När en arbetsgivare ställer krav på erfarenhet har kvinnor och 

män olika förutsättningar då kvinnor drabbas av fler avbrott än män i sin arbetskarriär. Det 

gynnar i sin tur männen när arbetsgivaren lägger stor vikt vid erfarenhet i 

rekryteringsprocessen. Något som också kan anses vara objektivt i processen, men som kan 

vara gynnsamt för de manliga sökandena till tjänsten är när företagen väljer att använda sig av 

interna nätverk som gynnar kandidater som har kontakter i företaget. Det är på grund av att i 

mansdominerade branscher är det som det låter en större andel män än kvinnor och de flesta 

som rekommenderas eller kontaktas är då av samma kön. Rekrytering av personal sker inom 

byggbranschen enligt forskning ofta muntligt och genom kontakter, vilket ger en fördel till 

manliga kandidater på grund av att företaget väljer det här tillvägagångssättet. (Infante, 

Navarro & Román, 2017) 

  

Intervjumomentet i rekryteringsprocessen kan vara ytterligare något som påverkar 

jämställdheten. Kinser (2002) menar att delar av intervjumomentet består av aktiviteter som 

tydligt kan kopplas till manskulturen. Uppgiftsorientering, självbefrielse och konkurrens är tre 

komponenter som tydligt kan kopplas samman med intervjumomentet och dessa 

komponenterna är något som upprepade gånger används i manskulturen. Även Infante et. al. 

(2017) anser intervjumomentet kan påverka jämställdheten, då vissa delar av intervjun ger 

fördelar till män. Språket som används är exempelvis något som kan syfta till män, men också 

de frågor som ställs under intervjun. Exempelvis kan frågor om familjesituation vara till 

nackdel för kvinnliga kandidater i och med att kvinnor antas ta ett större ansvar i hemmet 

(Infante, Navarro & Romàn, 2017). Kinser (2002) nämner även att andra delar i 

intervjumomentet kan ge fördel till männen, såsom exempelvis att kandidaterna förväntas ge 

ett professionellt intryck. Klädkoder är ett exempel och något som kan ge en fördel för 

männen enligt forskningen (Kinser, 2002). 

  

Rekryterar män oftast manliga kollegor? Wirth (2001) diskuterar för ytterligare anledningar 

till varför rekrytering kan ha en påverkan på jämställdheten i yrkeslivet. Ett vanligt sätt att 

rekrytera är att använda sig av en extern rekrytering i de situationer där företaget är i behov av 

nya medarbetare. Det är en stor andel män som rekryterar på företagen och män kan ha svårt 

att identifiera vilka kvinnor som är kvalificerade för en ledig tjänst. Wirth (2001) säger också 

att kvinnor ofta känner sig ofta bortvalda på grund av att män rekryterar. Kvinnor är mer än 

män präglade av den könsstereotypiska uppfattningen om det specifika könet (Wirth, 2001). 

Loutfi (2001) menar på att den attityden som antar att kvinnor har liknande intressen, 

ambitioner och restriktioner sätter kvinnor i en ond cirkel där de inte utsätts för utmaningar 

och möjligheter till att få arbete samt senare utvecklas på arbetsplatsen. 
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(4) Sammanfattningsvis visar den presenterade forskningen i det här avsnittet att kvinnor har 

en positiv effekt på affärsverksamheten i ett företag. Den presenterade studien av Monllor-

Tormos och Wiley (2018) visar att en ojämn fördelning av kvinnliga styrelseledamöter i 

företagsstyrelser kan ha negativ påverkan på företagets ekonomiska nyckeltal. Det styrks även 

av Byron och Post (2014) samt Brodbeck et. al. (2012) då även deras studie visar på att 

jämställdhet har en positiv effekt på hela företagsverksamheten. Dock så kan de sociala 

strukturerna om kön förklara den ojämna fördelningen av män och kvinnor i företag. 

Ljungholm (2014) argumenterar för att människor formar sitt arbetsliv beroende på vad som 

är social accepterat utifrån könet. Kvinnor kan därför behandlas som en minoritet i vissa 

yrkesområden och kan utsättas för det så kallade glastaket (Hultin, 2003). Könsfördelningen 

och jämställdheten i ett företag kan bland annat påverkas av rekryteringsprocessen på grund 

av många olika faktorer (Askehave & Zenthsen, 2014). Rekrytering- och urvalsprocessen 

olika delar kan vara ytterligare en anledning till att jämställdheten är i obalans inom olika 

branscher (Kinser, 2002; Infante, Navarro & Román, 2017). 

  

Det existerar ett praktiskt problem på den svenska arbetsmarknaden, då många branscher 

domineras av ett kön. Branschen som undersöks i den här uppsatsen är bygg- och 

fastighetsbranschen, då Svensk Byggtjänst (2017) skriver att knappt 9% representeras av 

kvinnor. Det finns även ett empiriskt problem då tidigare forskning hittat samband mellan 

rekrytering och jämställdhet, även några faktorer som påverkar. Dock så är forskningen om 

sambandet i bygg- och fastighetsbranschen ofullständig och det behövs mer för att kunna lösa 

problemet. Det finns idag ingen forskning som presenterar hur företagen arbetar under 

rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. Angående uppsatsens teoretiska problem 

finns det teorier och modeller om rekrytering och jämställdhet, men en kombination av 

områdena i samma modell saknas. 

 

1.3 Problemformulering 

• Hur arbetar bygg- och fastighetsföretag i rekryteringsprocessen för att främja 

jämställdhet? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa en förståelse för hur bygg- och fastighetsföretag arbetar 

i rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. Syftet med uppsatsen är även att utveckla ett 
ramverk för en jämställd rekryteringsprocess. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsa sig till rekrytering och undersöka dess påverkan på 

jämställdheten inom olika bygg-och fastighetsföretag. Det kan finnas andra aspekter som kan 

vara orsaken till att företagen inte är jämställda, men dessa kommer inte att beaktas. 

Uppsatsen avgränsar sig till interna rekryterings faktorer såsom; rekryteringsprocessens olika 

moment och vilka som deltar under processen. Externa faktorer såsom; fördelning på 

utbildningar och konjunkturer kommer inte tas i beaktning på grund av att 
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problemformuleringen syftar till att undersöka hur företagen arbetar och inte hur de påverkas 

av externa faktorer. 

 

 

1.6 Centrala begrepp 

Nedan ges definitioner av centrala begrepp som vi använt oss av; 

1.6.1 Rekryteringsprocessen  

Rekrytering innebär alla de åtgärder som förknippas med anskaffning av personal för att 

tillsätta en ledig befattning (Nationalencyklopedin, u.å.). Benämningen används i uppsatsen 

som definition av rekryteringsprocessen. 

1.6.2 Mångfald  

Med mångfald menas ofta olikheter när det bland annat gäller kön, social tillhörighet, etnisk 

bakgrund och ålder (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Uppsatsen behandlar begreppet 

mångfald som en aspekt att arbeta ur för att jämställdhet ska uppnås i rekryteringsprocessen.  

1.6.3 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett brett begrepp och innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla områden (Nationalencyklopedin, u.å.). Uppsatsen 

kommer att definiera jämställdhet som kvalitativ, där kvinnor och män har lika villkor och 

möjligheter under rekryteringsprocessen. (SCB, 2018). 

1.6.3 Bygg- och fastighetsföretag 

Ett byggföretag är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt byggnadsverksamhet, för egen 

eller för andras räkning.  

 

Ett fastighetsföretag är ett företag som äger samt förvaltar fastigheter och som därmed är 

inkomstkällan. Det kan röra sig om bostadslägenheter eller kommersiella lokaler.  

 

Några av företagen som medverkar i uppsatsen arbetar med både byggproduktion och 

fastighetsförvaltning, vilket innebär en kombination av affärsverksamheterna.  
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2. Teoretisk referensram 

 
Tabell 1- Presenterar uppbyggnaden av referensramen, dess tre huvudteman och vardera 

temas underrubriker.  

 

2.1 Människan som en tillgång 

2.1.1 Human Resource Management 

En person som arbetar med human resource management (HRM) är vanligt i de flesta företag 

och arbetet handlar bland annat om hur människor blir anställda och förvaltade i ett företag. 

McMahan och Wright (2011) säger att ju mer konkurrenskraftigt företagsklimatet blir, desto 

viktigare blir HR för framgång. Forskning visar även på att det finns en stark relation mellan 

HR-arbete och företagets prestationer (McMahan & Wright, 2011). Callahan, Davis och 

Frolova (2016) argumenterar för att en ökad mångfald på arbetsplatsen kan leda till en rad 

fördelar för företaget i fråga. Ett företag som främjar mångfald kan leda till ökade 

konkurrensfördelar, överlägsen affärsverksamhet samt högre nivåer av tillfredsställelse och 

lojalitet hos sina anställda. Teorier om HRM kan användas som en riktlinje för hur människor 

ska hanteras på arbetet och stöds av en del teorier som relateras till människors behov och 

organisationer (Callahan, Davis & Frolova, 2016). Armstrong (2012) beskriver att HRM är ett 

strategiskt, integrerat och sammanhängande tillvägagångssätt vid anställning, utveckling och 

välbefinnande hos de anställda. HRM ska hjälpa företaget att nå sina mål, men bör ändå likväl 

sikta på att bygga en relation baserad på tillit, öppenhet och personlig uppfyllelse för att få 

positiva medarbetare. Målen med att arbeta med HRM är att skapa en positiv 

anställningsrelation mellan chefer och anställda med ett klimat av ömsesidig tillit. Det ska 

även bidra till ett etiskt förhållningssätt och försäkra att företaget har den kompetenta personal 

som krävs för att uppnå sina mål (Armstrong, 2012). 

                                                                                     

HRM is the managerial utilization of the efforts, knowledge, capabilities and 

committed behaviors which people contribute to an authoritatively 

coordinated human enterprise as part of an employment exchange (or more 

temporary contractual arrangement) to carry out work tasks in a way which 

enables the enterprise to continue into the future. 

 (Armstrong 2012, s.4) 

  

Företag kan inte överleva utan sina mänskliga resurser och Boxall (2014) säger att mänskliga 

förmågor är avgörande för att utveckla, väx och förnya företag och menar på att det är därför 

HRM är en viktig funktion i företag. Arbetet med HRM kan vara varierande och målen med 

Människan som en 

tillgång

Kön/Genus och 

företagskultur

Rekryteringsprocessen

Human Resource 

Management (HRM)

Kön/Genus Två ansatser för 

rekrytering

Human Capital

Management (HCM)

Företagskultur Rekryteringsprocessen

Similar-to-me effekten Interna och externa 

rekryteringskällor 
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arbetet kan skifta beroende på konkurrenskraftiga val, teknologi, de anställdas egenskaper 

samt statusen på arbetsmarknaden (Boxall, 2014). HRM innehåller en mängd olika aktiviteter 

och visar ett stort antal variationer över yrke, organisatorisk nivå, affärsenheter, företag, 

näringsgren och samhällen. Överlag omfattar HRM-aktiviteter såsom strategisk HRM, human 

capital management, kunskapshantering, företagens sociala ansvar, organisationsutveckling, 

lärande och utvecklande av företaget (Armstrong, 2012). Det uppsatsen kommer att fokusera 

på är delarna i HRM som handlar om personal och personalhantering. Dessa aktiviteter är 

hantering av resurser såsom arbetskraftsplanering, rekrytering och urval. 

  

Termen human resource (HR) kan, enligt vissa, reducera människors värde till samma 

kategori som material, pengar och teknologi. Att alla är resurser, och därmed utbytbara, samt 

endast värdefulla när de kan bli utnyttjade och omvandlade till ett ekonomiskt värde. 

Armstrong (2012) lyfter att termen antyder att människor kan bli manipulerade liksom andra 

faktorer i en produktion eller värdekedja. Callahan et. al.  (2016) belyser att HRM har en 

kritisk roll i organisationer när det gäller lika möjligheter till sysselsättning och avancemang. 

HRM måste tillhandahålla sådana möjligheter under hela arbetslivscykeln till möjliga och 

existerande anställda, vilket kräver en mängd implementerade policys för att främja 

jämställdhet (Callahan, Davis & Frolova, 2016). 

2.1.2 Human Capital Management   

Humankapital representerar den humana faktorn i företaget och utgör en central del av 

marknadsvärdet. Armstrongs (2012) definition av humankapital består av de kunskaper, 

färdigheter och förmågor som de anställda besitter. Kombinationen av intelligens, färdigheter 

och expertis som utmärker företagets beskaffenhet handlar om de anställdas humana element. 

Dessa element i ett företag är de som kan lära, förändra, förnya och tillhandahålla den 

kreativa kraften som, om den är motiverad, kan säkerställa organisationens långsiktiga 

överlevnad. Varje anställd i en organisation är en tillgång. Personen arbetar med att bearbeta 

information, tolkar och reagerar på den information när hen fattar beslut om hur personen 

känner och beter sig. Teorin om humankapital bygger på människans inverkan i företaget och 

deras bidrag till företagets värde. Armstrong (2012) säger att Human Capital Management 

(HCM) bygger på konceptet humankapital och ska utgöra en bro mellan HR och företagets 

affärsstrategi. HCM ska ge vägledning inför framtida strategier som syftar till att förbättra 

effektiviteten av ledningen av människor i framtiden. Teorin handlar om att erhålla, analysera 

och rapportera data som ger en riktlinje för värdeskapande personalhantering, strategiska 

investeringar och operativa beslut på företags- och ledningsnivå. I slutändan handlar det om 

att skapa värde (Armstrong, 2012). 

  

Hanteringen av människor i ett företag kan ske på olika sätt. Armstrong (2012) menar på att 

några tillvägagångssätt som kan vägleda hanteringen är att svara på frågor som exempelvis; 

vilka nyckelprestationer skapar värde? Vilka kompetenser har vi idag? Vilka kompetenser 

behöver vi nu och i framtiden för att nå våra strategiska mål? Hur ska vi attrahera, utveckla 

och behålla dessa kompetenser? Individer i företaget genererar, bevarar och använder 

kunskaper och färdigheter, alltså sitt humankapital, och skapar ett intellektuellt kapital. De 

anställdas kunskap förbättras av interaktioner de emellan, socialt kapital, och genererar den 

institutionella kunskapen som en organisation besitter, organisatoriskt kapital (Armstrong, 

2012). 

  

McMahan och Wright (2011) belyser att det är otydligt när individers humankapital slås 

samman till enhetsnivå. Några forskare har noterat att endast sammanslå individuella resurser 
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till enhetens resurser; 1) inte förklarar vilken mekanism genom vilken den enskilda 

kunskapen, färdigheterna, förmågorna eller andra egenskaper påstås driva prestationen, 2) 

antar en inställning av ”desto mer, desto bättre” så att varje stegvis ökning av humankapital, 

ökar prestationen, 3) inte förklarar varifrån humankapital härstammar, hur den skapas och hur 

den omvandlas (McMahan & Wright, 2011). 

 

2.2 Kön/Genus och företagskultur  

2.2.1 Kön/Genus 

Correll och Ridgeway (2004) anser att en av de viktigaste framgångarna inom forskning om 

genuskunskap och könssystemet är att kön också är ett socialt fenomen. Kön är som sagt även 

en social institution som utgörs av människor av två kategorier, män och kvinnor, och 

organiserar dessa med hjälp av sociala relationer och ojämlikhet utifrån skillnaderna. Sociala 

relationer är en av de centrala komponenterna som upprätthåller och ändrar könssystemet. 

Vilket innefattar varje situation där individer i förhållande kategoriserar sig till ett kön utifrån 

sociala förhållanden av något slag. Fysiska könsskillnader är något som ligger till grund för 

kategorisering medan det sociala könet kategoriserat utifrån utseende och beteendeindikatorer 

såsom exempelvis kläder, frisyrer och röst. Något som också kan påverka könssystemet är 

kultur, då kultur kan skapa stereotyper om kön (Correll & Ridgeway, 2004). 

  

Sociala relationer är intressant för forskningen om kön för att se hur människor definierar sig i 

förhållande till andra. Det framkallar så kallade hegemoniska övertygelser kring ett kön. 

Forskningen visar även på att den första kategorin en människa sorterar sig efter i sociala 

sammanhang, är man och kvinna, det vill säga könskategorisering. När ett kön är 

framträdande inom ett område aktiveras vanligtvis den hegemoniska formen av 

könstillhörighet. Hegemoniska könsuppfattningar är institutionaliserade i normer och 

strukturer av både offentliga och privata inställningar och institutioner. Det är något som i sin 

tur påverkar jämställdheten av kön både inom arbete och utbildning. När ett kön är 

framträdande i en situation blir hierarkiska antaganden om status och kompetens uppenbar, 

oftast till mäns fördel, vilket också påverkar jämställdhet. En teori som fokuserar på de 

sammanhang där individer är inriktade på att uppnå gemenskap där arbete och utbildning 

inkluderas, men också informella personligt målinriktade sammanhang. Teorin argumenterar 

för att när ett kön är framträdande i dessa sammanhang blir tron på de könets status och 

kompetens större vilket påverkar människor och jämställdheten. Det skapar också en kultur 

för när människor jämför sig med andra och framförallt det framträdande könet. Dessa 

jämförelser påverkar självförtroendet och i sin tur påverkar det prestationen. Om individer 

istället utsätts för att människor av deras kön/kategori har en överlägsenhet kan deras 

prestationer istället förbättras. (Correll & Ridgeway, 2004) 

  

Trots att män och kvinnor ska ses som objektiva inom många områden kommer män se sig 

själva och andra män att ha mer förmåga att utföra en uppgift bättre i jämförelse med kvinnor, 

där de har hegemoniska övertygelser. För att män och kvinnor ska bedömas objektivt säger 

forskningen att kvinnor måste utgöra en uppgift bättre än männen och på så sätt visa att de har 

samma förmågor. Män utgör idag fortfarande majoriteten inom vissa branscher och det skapar 

i sin tur en social makt hos män i jämförelse med kvinnor. Trots att det idag är på väg att ske 

en förändring så kommer de sociala skillnaderna inom kön att finnas kvar så länge människor 
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behåller sin tro på att ett av könen är bättre än det andra inom vissa situationer. (Correll & 

Ridgeway, 2004) 

2.2.1 Företagskultur  

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic 

assumptions learned by a group as it solved it´s problems of external 

adaptation and internal integration, which has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct 

way to perceive, think, and fell in relation to those problems. 

(Schein 2010, s.18) 

  

Schein (2010) har analyserat företagskultur och skapat en modell som består av olika nivåer, 

där nivå innebär graden av kulturfenomenet som är synligt för observation. Schein har skapat 

modellen genom att utföra observationer, använda tidigare kunskap samt använda sina 

livserfarenheter. Modellen består av tre stycken nivåer. Den första nivån är Artefakter 

(Artifacts), vilket är det som är lätt att se, höra och känna i en företagskultur. Nivån innehåller 

bland annat även språket som används inom företaget, teknologin, företagets produkter, 

klädsel, logotyper och slogans. Trots att den nivån är den mest synliga är den inte lätt att tyda 

eftersom det är mycket som ligger bakom hur företagskulturen upplevs och skapats. För att få 

förståelse för ett företags artefakter krävs det att en person befinner sig i en grupp tillräckligt 

länge. Nästa nivå i modellen är uttalade värderingar (Espoused Beliefs and Values) vilket är 

mål och ideal som är gemensamma för organisationen. Den nivån är inte helt omedveten men 

behöver inte heller vara dokumenterad eller lika lätt att upptäcka som artefakterna kan vara. 

Det handlar om normer och moral för hur organisationens medlemmar handlar i olika 

situationer. De uttalade värderingarna kan ibland vara motsägelsefulla för ett team eller en 

organisation, om företaget förespråkar något och handlar på ett annat sätt för att nå framgång. 

Det sista steget i modellen är Grundläggande antaganden (Basic Underlying Assumptions). 

Det är omedvetna och självklara uppfattningar som i sig kan styra och påverka beteenden i ett 

företag. De grundläggande antagandena är en självklarhet för gruppmedlemmarna, vilket gör 

att deras handlande i vissa situationer blir till stor del enhetligt. Eftersom att de grundläggande 

antagandena är omedveten är det svårt att påverka och förändra, vilket är viktigt att veta med 

företagskultur. Medlemmarna i företaget påverkar även kulturen genom sina tidigare 

erfarenheter och på så sätt påverkar de olika medlemmarna varandra. (Schein, 2010) 

2.2.2 Similar-to-me effekten 

I teorin innebär Similar-to-me effekten att människor tenderar att föredra personer som är lika 

sig själva. I organisationer kan det här fenomenet skapa problem på grund av att människor 

uppfattar andra människor som liknar sig själv mer positivt i jämförelse med hur de uppfattar 

de som är olika inom organisationen. Det kan även skapa problem under 

rekryteringsprocessen då potentiella kandidater som är lika personen som har hand om 

rekryteringen får en indirekt fördel. Effekten kan skapa problem i organisationer där kvinnor 

är en minoritet, eftersom det kan påverka deras möjlighet att komma in i organisationen samt 

klättra inom den på de nivåer där andra ger möjligheten till utveckling. (George & Jones, 

2002) 
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2.3 Rekryteringsprocessen 

2.3.1 Två ansatser för rekrytering 

Det finns två stycken ansatser för rekrytering och urval, den psykometriska och den sociala 

ansatsen. Den psykometriska ansatsen har sedan länge använts i akademisk forskning, men 

också inom litteratur kring rekrytering och urval. Ansatsen består av två stycken viktiga 

byggstenar; urvalsinstrumentet och urvalsmodellen. Prediktion är kärnan i den här ansatsen 

(Bolander, 2002), vilket handlar den sökandes förmåga att utföra det arbete som tillhör den 

lediga befattningen (NE, u.å.). Arbetet som tillhör tjänsten delas sedan in i ett antal 

avgränsade moment, så kallade arbetsmoment. Utgångspunkten är att de olika 

arbetsmomenten ställer vissa krav på den individ som ska utföra arbetet, momenten 

specificeras senare i en så kallas arbetsbeskrivning och kraven som ställs på individen i en 

kravprofil. Med hjälp av olika urvalsinstrument mäts predikterar på framtida prestation, 

såsom exempelvis; personlighet, arbetsmotivation och kapacitet. Det pågår en ständig 

forskning kring urval och rekrytering, för att utveckla urvalsinstrumenten och utvärdera deras 

kvalitet ytterligare. Den andra viktiga byggstenen i den psykometriska ansatsen är 

urvalsmodellen. Urvalsmodellen är en metod som används under en längre tid och som de 

som arbetar med rekrytering rekommenderas att följa för att lyckas anställa rätt person till den 

lediga befattningen, enligt ansatsen. Modellen består av 10 olika steg av vilka arbetsmoment 

som borde ingå i rekryteringsprocessen, för en lyckad process. Modellen nedan beskriver 

stegen i rekryteringsprocessen enligt den psykometriska ansatsen. Rekryteringsprocessen 

beskrivs ytterligare under kapitlet 2.3.2. 

 

 
Bild 1- Rekryteringsprocessens olika steg enligt den psykometriska ansatsen  

 

Den psykometriska ansatsen var inte helt utan problem och utifrån problematiken växte den 

sociala ansatsen fram. Kritiken mot den psykometriska ansatsen är att den inte tar hänsyn till 

att människor är sociala varelser samt att det finns många faktorer som påverkar hur 

interaktion sker mellan människor. I den sociala ansatsen är kärnan att rekrytering ses som en 

social process där mänsklig interaktion är avgörande för rekryteringen. Här står mänskliga 

relationer, interaktion, förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och 
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självuppfattning i centrum. Människan ses som föränderlig och att förutsättningar i arbetslivet 

kan förändras genom exempelvis utbildningar och utvecklingsinsatser. Något som anses 

kunna påverka rekryteringen enligt den sociala ansatsen är att rekryteraren tenderar att 

använda stereotyper samt i vissa fall låta bedömningen om vem som är den rätta kandidaten 

för tjänsten påverkas av personligt tycke. Rekryteraren är inte en objektiv och rationell 

insamlare som bara bedömer information enligt den sociala ansatsen, vilket en rekryterare 

anses vara i den psykometriska. (Bolander, 2002) 

  

Den psykometriska forskningen resulterade i olika typer av urvalsinstrument samt 

urvalsmodellen. Dessa två byggstenar ska tillsammans enligt forskarna till den psykometriska 

modellen skapa en lyckad rekrytering. Inom den sociala ansatsen ges andra 

rekommendationer för en lyckad rekrytering. Något som istället anses viktigt är att bygga upp 

ett engagemang hos både de sökande och hos rekryteraren. Det engagemanget anses skapas 

genom att de två parterna delar med sig av information och tillsammans diskuterar arbetet, 

men också genom att beslutsfattandet ses som en gemensam process, där både rekryteraren 

och den sökande kandidaten är involverade. Något som också anses vara viktigt inom den 

sociala ansatsen för att få en lyckad rekrytering är att parterna har realistisk information om 

varandra. Att organisationen överdriver arbetets betydelse och att den sökande undviker att 

berätta eventuella tidigare misslyckanden är något som kan resultera i en sämre eller 

misslyckad matchning. Det i sig kan leda till att parterna efter en anställning känner sig 

besvikna, vilket eventuellt kan leda till en avslutad anställning. Processen enligt den sociala 

ansatsen kan därför förbättras och skapa större förutsättningar för att den rätta kandidaten får 

en anställning, genom att en ärlig relation skapas mellan parterna. (Bolander, 2002) 

2.3.2 Rekryteringsprocessen 

Betydelsen av att välja rätt medarbetare till företaget har blivit allt viktigare eftersom 

medarbetarna är en av de främsta källorna till konkurrenskraftiga fördelar. Enligt Thebe och 

Van der Walt (2014) kan rekryteringsprocessen betraktas som processen att locka kandidater 

med lämpliga färdigheter och uppmuntra de att söka den lediga befattningen inom 

organisationen. Processen består enligt författarna oftast av en följd av steg som måste följas 

för att i slutskedet utse den bästa kandidaten (Thebe & Van der Walt, 2014). Processen kan 

dock se annorlunda ut beroende på företag, vem som leder rekryteringen samt vilken typ av 

tjänst som ska tillsättas (Boxall, Purcell & Wright, 2007; Thebe & Van der Walt, 2014). 

Vanligtvis startar processen med planering av företagets mänskliga resurser för att identifiera 

behovet av rekrytering. När behovet är fastställt startar företagets arbete med att skapa en 

arbetsbeskrivning samt kravspecifikation och därefter skapa en så kallad platsannons. 

Källorna och metoderna som organisationen väljer att hitta potentiella kandidater är kritiska 

till framgången för rekryteringen och det finns möjlighet att både rekrytera internt och externt 

(se 2.3.3 Interna och externa rekryteringskällor). Nästa steg brukar sedan vara att starta 

urvalsprocessen som även den innehåller ett antal olika steg, i vilken organisationen väljer ut 

de kandidater som verkar lämpa sig bäst för den lediga befattningen. När organisationen är 

överens och urvalsprocessen är genomförd startar intervjumomentet som även det kan variera 

beroende på företag och process. Efter intervjumomentet väljer vissa företag att ha 

arbetsprover/tester på de kandidaterna som anses vara intressanta och därefter gör företaget ett 

slutgiltigt anställningsbeslut. Som sagt är det här moment som brukar ingå i processen och 

processens utförande kan variera (Thebe & Van der Walt, 2014). 
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2.3.3 Interna och externa rekryteringskällor 

När ett företag ska tillsätta en ledig tjänst finns det två tillvägagångssätt för att nå ut till 

potentiella kandidater. Företaget kan antingen välja att använda sig av intern eller externa 

rekryteringskällor, eller båda två. Det är många olika faktorer som påverkar hur företaget 

väljer att gå tillväga och valet är ofta något företaget kommit överens om sedan tidigare. En 

faktor som påverkar är kostnaderna för rekrytering, beroende på vilket tillvägagångssätt som 

företaget väljer att använda sig av kommer kostnaderna att variera. (Beardwell & Claydon, 

2007) 

  

När en organisation ska starta rekryteringsprocessen kan de välja att hitta kandidater inom 

företagets befintliga medarbetare för att bland annat motivera och utveckla människor samt 

behålla färdigheter, vilket kallas intern rekrytering. Det finns både för och nackdelar med 

intern rekrytering. En nackdel som finns med internrekrytering är att organisationen inte 

nödvändigtvis hittar den bästa personen för tjänsten, då det kanske hade funnits bättre 

kandidater som inte befinner sig inom företaget. En anledning till att företaget väljer 

internrekrytering kan vara att ledningen tror att framtida förändringar kan innebära problem 

och därför vill de inte skapa orealistiska förväntningar bland arbetskraften och nya 

medarbetare, så istället väljer de att använda sig av de som redan befinner sig inom 

organisationen (Beardwell & Claydon, 2007). Bradley (2006) anser att internrekrytering kan 

användas för att belöna befintlig personal för dess engagemang och lojalitet. Att få tjänsten 

kan därför uppfattas som en belöning, att den interna sökandes tidigare arbete till 

organisationen belönas i form av den nya tjänsten. Det kan i sin tur leda till att fler 

medarbetare inom organisationen ser mer rättvisa att de som har kunskap belönas, vilket 

skapar ett större engagemang och ett mer produktivt beteende hos de övriga anställda på 

företaget. 

  

När ett företag istället väljer att använda sig av extern rekrytering vid tillsättningen av en 

ledig tjänst sker sökandet efter kandidater på lokala, regionala, nationella och/eller 

internationella arbetsmarknader. Beroende på hur många lediga tjänster som finns, vilka 

färdigheter samt vilken kompetens som efterfrågas hos den sökande varierar processens 

omfattning. Det finns några problem som kan uppkomma i samband med att företaget väljer 

att använda sig av extern rekrytering vilket exempelvis kan vara; brist på de kunskaper som 

krävs för tjänsten, brist på den erfarenhet som krävs eller att den sökande begär mer lön än 

vad som kan erbjudas. Något som också kan hända vid användning av den här metoden är att 

företaget inte får in några sökningar till den lediga tjänsten. Fördelarna med extern rekrytering 

är i jämförelse, bland annat, att det kan bidra till att nya personer kommer in i företaget, som 

kommer med nya idéer och nya arbetsformer till organisationen. (Beardwell & Claydon, 

2007) 

  

I praktiken använder många organisationer enligt författarna av en kombination av både 

extern och intern rekrytering. Beroende på vilka positioner som ska fyllas och vilka 

färdigheter som finns tillgängliga bland den interna personalen, kan extern rekrytering vara ett 

bra komplement för att hitta ytterligare kandidater. Det är viktigt att identifiera och hitta 

potentiella personer under rekryterings- och urvalsprocessen som kan utvecklas och ser en 

framtid inom företaget eftersom rekryteringsprocessen är en kostsam process och företaget 

vill hitta en framtida medarbetare som bidrar till resultat. (Beardwell & Claydon, 2007) 
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2.4 Analysmodell  

 
 

Bild 2 – Egenkonstruerad analysmodell  

 

Modellen ska tolkas som så att det finns flera olika faktorer som har en ömsesidig påverkan 

för att skapa en jämställd rekryteringsprocess. Alla faktorer är likvärdigt betydande för en 

jämställd rekryteringsprocess och dessa kan inte över- eller underordnas. 
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3. Metod 

3.1 Val av undersökningsmetod och forskningsansats  

Det finns två olika typer av forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ. Uppsatsen bygger 

på en kvalitativ metod, vilket innebär att forskarna samlar in data genom exempelvis 

intervjuer, observationer och analys av texter och artiklar (Bryman & Bell, 2014). Uppsatsen 

bygger på en analys och tolkning av texter och artiklar samt nio stycken intervjuer och utifrån 

uppsatsens valda insamlingsmetod lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. Valet av metoden 

grundade sig också i att uppsatsen bygger på ett färre antal teorier samt intervjuer där 

respondenterna beskrev och berättade om företagets processer och där personliga åsikter kan 

påverka svaren. Det skapade en möjlighet att få ett helhetsperspektiv av forskningsområdet 

och på så sätt skapar det en förståelse vilket också styrker valet av den kvalitativa metoden 

(Bryman & Bell, 2014). 

  

Enligt Davidson och Patel (2019) inriktar sig en kvalitativ forskning på “mjuk” data och 

forskningsmetoden är inspirerad av hermeneutik. Uppsatsen grundar sig med andra ord i ett 

hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att kunskap är en mjuk variabel som grundas på insikter 

och erfarenhet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den kvalitativt arbetande forskaren är en del 

av samma verklighet som det fenomen som studeras. Analys, tolkning och resultatet från 

forskningen kan därför i hög grad färgas av forskarens förståelse och tidigare erfarenheter, 

vilket i vissa fall kan ses som en nackdel. Genom exempelvis intervjuer samlar forskaren in 

människors upplevelser och det handlar om att tolka innebörden och då anses förståelse 

istället som en tillgång. Olika forskare kan komma fram till skilda resultat trots att de studerat 

samma företeelse, men det betraktas som en tillgång snarare än en begränsning då en 

mångfald av tolkningar anses ge en bredare kunskap om det studerade ämnet (Davidson & 

Patel, 2019). Vi är väl medvetna om att intervjuerna inte kommer ge en objektiv bild utan att 

svaren från respektive respondent kommer påverkas av bland annat tidigare erfarenheter och 

företagspolicy. Vi strävar självklart efter att vara så objektiva som möjligt i uppsatsen, men är 

medvetna om att det finns aspekter som kommer påverka resultatet och den insamlade 

empirin. Uppsatsens insamlade data kommer tolkas med hjälp av teorier och tidigare 

forskning för att skapa en förståelse och kunna jämföras. Trots att det finns nackdelar med 

den valda metoden och dess tillvägagångssätt, har vi valt att fördelarna överväger 

nackdelarna. Utifrån uppsatsens syfte att undersöka hur företagen arbetar under 

rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet, lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. 

  

Vanligtvis vid användandet av en kvalitativ forskningsmetod används en induktiv ansats som 

innefattar inlevelse, tolkning och förståelse med ett fokus på helhet, sammanhang och 

strukturer. Vid en kvantitativ studie används istället en deduktiv ansats som innefattar 

empirisk prövning av hypoteser, samband mellan variabler, analys av orsak och verksam samt 

en förklaring (Davidson & Patel, 2019). Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats med en 

utgångspunkt i deduktion, då uppsatsen startade genom att finna en relevant forskningsfråga 

med hjälp av tidigare forskning. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) är en abduktiv ansats, 

en ansats som rekommenderas för teoridriven innovativ empirisk forskning. Ansatsen har en 

del drag av både deduktion och induktion, men det är viktigt att observera att det inte är någon 

enkel blandning av dessa utan den tillhör nya och helt egna moment. Under uppsatsens gång 

utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, men även teorin justeras och 

förfinas. En annan skillnad från de två tidigare nämnda ansatserna är att abduktion också 
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inbegriper förståelse (Alveson och Sköldberg, 2017). Anledningen till att denna ansats 

används i uppsatsen är dels då teori och empiri har samlats in parallellt. Som Alvesson och 

Sköldberg (2017) nämner ovan utvecklas både empirin och teorin successivt. Ett exempel på 

den arbetsprocessen är när frågorna framarbetades och där används teorin från referensramen, 

men även nya frågor framställdes vilket krävde en utveckling av referensramen. Med andra 

ord har empirin och referensramen arbetats fram parallellt. Det är för att få ut så mycket som 

möjligt av varje intervju och för att kunna analysera och förstå materialet: Författarna ovan 

nämner att det är en anledning till valet av den abduktiva ansatsen (Alveson och Sköldberg, 

2017).  

 

3.2 Litteraturgenomgång 

De vanligaste källorna där en författare kan hämta kunskap är böcker, artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter eller rapporter både i tryckt och elektronisk form (Davidson & Patel, 

2019). En litteraturundersökning kan delas upp i två delar; litteratursökning och analys av 

litteraturens innehåll. Den första delen litteratursökning innebär att hitta material som står i 

samband med ämnet medan analys av litteraturens innehåll som är nästa steg i processen 

handlar om att analysera materialets innehåll på en djupare nivå (David & Sutton, 2017). 

3.2.1 Litteratursökning  

Litteratursökningen används för att skapa en förståelse för vilken forskning som finns kring 

uppsatsens relevanta område. För att komma fram till uppsatsens forskningsområde sökte vi 

tillsammans kring problem som kan upplevas i bygg- och fastighetsbranschen och tidigt i 

sökprocessen framkom det att branschen i många fall kan anses som icke jämställd och 

mansdominerad. När vi tillsammans kom fram till problemet startade litteraturundersökningen 

kring ämnet för att hitta intressanta källor och nyckelord som senare kunde användas i 

sökprocessen. David och Sutton (2017) nämner att det är viktigt för fattaren att registrera vad 

hen har läst och ta fram nyckelorden i texterna för fortsatt litteratursökning och för att finna 

relevanta texter. De nyckelord som användes under uppsatsens litteratursökning var 

framförallt engelska begrepp då största delen av forskning kring området författas på 

engelska, men alla begrepp studerades även på svenska. De insamlade och använda 

nyckelbegreppen är; Recrutiment (rekrytering), gender equity (jämställdhet), building and 

real estate industry (Bygg- och fastighetsbranschen), human resource management (HRM), 

gender in workplace (kön på arbetsplatsen), gender and recruitment (jämställdhet och 

rekrytering) samt human resource and recruitment (mänskliga resurser och rekrytering). 

Dessa begrepp användes i sökandet på ett flertal olika databaser såsom exempelvis Google 

Scholar och Högskolan i Halmstads sökverktyg där bland annat Emerald, Science Direct, 

ABI/Inform Global användes. Utifrån de sökträffar vi fick under sökprocessen med tidigare 

nämnda nyckelbegrepp genererades nya intressanta referenser från det studerade materialet. 

3.2.2 Analys av litteraturens innehåll  

Steg nummer två i processen är analys av litteraturens innehåll vilket som tidigare nämnt 

innebär att gå igenom innehållet i den insamlade litteraturen. Att studera litteraturens innehåll 

är en form av sekundär dataanalys, och eftersom det är texter vi studerar är det en kvalitativ 

analysmetod. Uppgiften med litteraturgenomgången är att fokusera, hitta, kategorisera och 

utvärdera de material som samlats in under litteratursökningen. För varje steg i processen kan 

det dyka upp frågor eller glapp som gör att forskaren tvingas gå tillbaka och söka mer 
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litteratur (David & Sutton, 2017). För att studera den insamlade litteraturen från 

litteratursökningen användes en matris för att kategorisera innehållet och plocka ut och 

analysera vad som är relevant för uppsatsen. Först studerades litteraturen för att utifrån vårt 

praktiska problem finna forskningsluckan som ligger till grund för fortsättningen av 

litteraturanalysen. När forskningsluckan var definierad genom analysen av litteraturens 

innehåll analyserades istället litteraturen utifrån att finna intressanta modeller och teorier till 

referensramen (kapitel 2), som i sin tur ligger till grund för intervjuguiden (bilaga 2). 

Analysen har haft stor betydelse för uppsatsens referensram och varit ett viktigt moment i 

uppsatsarbetet. Att analysera litteraturen utifrån vår egenkonstruerade matris skapade en 

struktur och ett underlättat analysarbete. 

 

3.3 Empirisk studie  

Insamlingen av empiriska data bygger på nio stycken intervjuer med nio olika respondenter 

från skilda företag samt respektive företags hemsida och årsredovisningar.  

3.3.1 Val av företag 

De företag som deltog i uppsatsen empiriska studie valdes av olika anledningar, företagen 

presenteras i tabell 2. Syftet med uppsatsen är att undersöka bygg- och fastighetsföretag och 

det var den första avgränsningen som gjordes för att hitta relevanta företag. Anledningen till 

att avgränsningen sträcker sig till både bygg- och fastighetsföretag är för att få en bred bild av 

branschen, men också då vissa av företagen som finns på marknaden både producerar och 

förvaltar fastigheter. Urvalet bygger på ett selektivt urval, vilket enligt David och Sutton 

(2017) innebär att företagen väljs ut utifrån forskarens kunskap och uppfattning om vilka 

företag som kan lämpa sig för studien. Utöver avgränsningen till bygg- och fastighetsföretag 

valde vi att i första hand kontakta företag som hade kontor i Göteborg för möjligheten till en 

personlig intervju med respektive respondent. Utöver dessa två avgränsningar valde vi att 

kontakta företag som skiljer sig i omsättning, storlek och med varierande bakgrund/historia. 

Avgränsningarna skapar en bredare bild och helhetsuppfattning av branschen, men också en 

uppfattning av olika tillvägagångssätt under rekryteringsprocessen. Tyvärr valde en del av de 

kontaktade företagen att inte ställa upp på en intervju både på grund av brist på tid och 

uppsatsens ämne. 

3.3.2 Val av respondenter 

Det finns många olika typer av urvalsstrategier och de olika strategierna lämpar sig för olika 

situationer. David och Sutton (2017) beskriver att valet av strategi beror på 

forskningsproblemet karaktär, tillgången av urvalsramar, pengar, den önskade prestationen 

samt de olika metoder genom vilken data samlats in. Urvalsmetoden som användes i val av 

respondenter är ett tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurvalet är användbart när populationen 

är okänd eller när forskaren undersöker en ny forskningsmiljö. Fördelen med urvalsmetoden 

är att den är enkel att utföra medan nackdelen är att det inte kan generaliseras till någon 

specifik population (David & Sutton, 2017). I vårt fall kontaktades respektive företag utifrån 

våra avgränsningar och vem som skulle intervjuas inom respektive företag blev den personen 

som företaget ansåg ha bäst koll och kunskap om forskningsområdet. Det är anledningen till 

att ett tillgänglighetsurval används, att respektive företag slussat oss till den person de tyckte 

lämpade sig bäst för intervjun. I samtliga intervjuer hade respondenterna en HR-befattning, 

dock med olika roller inom rekryteringsprocessen. 
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Företagsnamn  Benämning av 

respondent  

Befattning  

Företag A Respondent A HR-partner 

Företag B Respondent B  Personalchef 

Företag C Respondent C  HR-partner 

Företag D Respondent D  HR-generalist 

Företag E Respondent E  Gruppchef för rekrytering 

Företag F Respondent F  Funktionsansvarig för rekrytering 

Företag G Respondent G  HR-chef 

Företag H Respondent H  HR-strateg 

Företag I Respondent I Personalchef 

Tabell 2- Beskriver vilka företag och benämningen på respondenter som medverkat i 

uppsatsen samt befattning på respondenterna.   

3.3.3 Datainsamling 

Att intervjua innebär att ställa frågor till människor samtidigt som en stor del av intervjun 

också handlar om att lyssna på respondentens svar. Intervjuerna görs oftast ansikte mot 

ansikte men kan också utgöras genom andra utföranden exempelvis genom en så kallad 

telefonintervju (David & Sutton, 2017). Syftet med uppsatsen är att beskriva, skapa en 

förståelse och utveckla ett ramverk för hur bygg- och fastighetsföretag arbetar och bör arbeta i 

rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. Empirin bygger på nio stycken intervjuer 

med olika respondenter och alla intervjuer förutom en genomfördes på plats hos 

respondenten, så kallade besöksintervjuer. Anledningen till att vi i första hand valde att utföra 

besöksintervjuer är då det finns en möjlighet att under den typen av intervju utöver att ställa 

frågor även observera kroppsspråk, vilket skapar en mer personlig konversation. En av 

respondenterna hade sitt kontor i Stockholm och på grund av både tidsbrist och begränsade 

resurser utfördes istället en telefonintervju. Att utföra en telefonintervju med respondenten 

skapade en möjlighet att få ytterligare en respondents perspektiv till uppsatsen istället för att 

gå miste om värdefull information. 

  

Alla respondenter fick innan intervjutillfället tillgång till frågorna, men inte kontrollfrågorna. 

Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om information samt för att underlätta 

transkriberingen. Anledningen till alla samtliga intervjuer spelades in var också för att skapa 

möjligheten att gå tillbaka och lyssna samt undvika feltolkningar under transkriberingen. 

Innan varje inspelning tillfrågades samtliga respondenter om inspelning accepterades och 

samtliga svarade ja. Efter varje intervju påbörjades transkriberingen, vilket är utskrivandet av 

intervjudata. Det är en mycket tidskrävande process då det sannolikt tar tre till sex gånger så 

lång tid att transkribera som det tar att spela in intervjun (David & Sutton, 2017). 

Transkriberingen av varje intervju sändes sedan tillbaka till respondenterna för att öka 

uppsatsens reliabilitet (se 3.4 Trovärdighet och generaliserbarhet). Att ha fullständigt 

transkriberade intervjuer underlättade också vår dataanalys av intervjuunderlaget, vilket är 

ytterligare en anledning till att transkribera intervjuerna. 
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3.3.4 Operationalisering  

För att finna relevanta frågor till intervjuerna skapades ett operationaliseringsschema (Bilaga 

1). Schemat användes för att omvandla teori till frågor som är relevanta för forskningsfrågan 

för att senare kunna använda svaren i en analys (Söderbom & Ulvenblad, 2016; David & 

Sutton, 2017). Operationaliseringsschema delades upp i sju stycken teman som sedan 

kopplades till teorierna i referensramen och utifrån dessa skapades 13 stycken intervjufrågor 

med tillhörande kontrollfrågor. Intervjuguiden består av semistrukturerade frågor, vilket 

enligt Bryman och Bell (2014) innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide (bilaga 

2), men intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte 

ingår i intervjuguiden kan också ställas, om de knyter an till vad intervjupersonen sagt 

(Bryman & Bell, 2014). Samtliga intervjuer omfattades av samma frågor vilka till största 

delen bestod av öppna frågor vilket innebär att respondenten kan svara fritt. På slutna frågor 

presenteras ett antal fastställda svarsalternativ att välja mellan. Frågorna där respondenten 

endast hade möjlighet att svara ja eller nej hade alltid följdfrågor i form av öppna frågor vilka 

presenteras i intervjuguiden (se bilaga 2). Bryman och Bell (2014) beskriver att fördelarna 

med att använda sig av öppna frågor är bland annat att respondenten kan svara med egna ord. 

Frågorna lämnar också utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner. 

Nackdelarna med öppna frågor kan däremot vara att respondenterna pratar längre än vad det 

finns tid till på varje fråga samt att svaren måste kodas. Författarna nämner dock att öppna 

frågor är bra att använd sig av i forskning av områden som forskaren inte är insatt i sedan 

tidigare, det är en av anledningarna till varför vi valde öppna frågor eller följdfrågor. Att 

transkribering och dataanalys blir mer tidskrävande än vid stängda frågor märktes under 

processen, men kodningen skapade en bredare bild och vi som forskare hade inte kunnat 

förutse vilka svarsalternativ som hade passat på varje fråga (Bryman & Bell, 2014). 

3.3.5 Dataanalys  

För att analysera insamlade data finns det flera alternativa metoder att använda sig av. 

Söderbom och Ulvenblad (2016) beskriver att analysen antingen kan ske manuellt eller med 

hjälp av datorprogram beroende på vilken insamlingsmetod uppsatsen bygger på. Uppsatsens 

data har analyserats manuellt med hjälp av Miles och Hubermans (1994) teori. Teorin bygger 

på tre olika steg; data reduktion (Data Reduction), presentation (Data display) och slutsats och 

verifiering (Conclusion drawing/verification) (Söderbom & Ulvenblad, s.10, 2016). 

  

Det första steget i dataanalysen är datareduktion, vilket är en stor del av analysen eftersom det 

är i det här steget som forskarna väljer vilken data som ska användas framöver. På grund av 

det är reduktionen en ständig process eftersom den med andra ord fortsätter så länge forskarna 

samlar in data. Att reducera data innebär att välja, fokusera, abstrahera och omvandla den 

insamlade data (Miles & Huberman, 1994). Operationaliseringsschemat (bilaga 1) och 

intervjuguiden (bilaga 2) är indelade i tre stycken teman som presenteras i referensramen; 

Människan som tillgång, Kön/Genus och företagskultur samt Rekryteringsprocessen. Efter 

transkriberingen av intervjuerna har svaren kodats till respektive tema. Det gjordes genom att 

de olika svaren kategoriserades under respektive intervjufråga för att finna relevanta begrepp i 

svaren som sedan kunde kopplas till respektive tema. Genom att hitta underbegrepp som 

kopplades samman med uppsatsens tre huvudteman var det enklare att se vilken information 

som skulle presenteras i uppsatsen, vilket är modellens nästa steg.  

  

Nästa steg i processen beskriver Miles och Huberman (1994) som presentation av uppsatsens 

insamlade data. Författarna beskriver det andra steget innebär att organisera, komprimera och 
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sammanställa information som i nästa skede kan användas för att dra slutsatser. 

Presentationen hjälper författarna att förstå vad som samlats in och gör det lättare för dem att 

analysera baserat på förståelse i nästa steg (Miles & Huberman, 1994). Uppsatsens insamlade 

data kommer också att presenteras under de tre teman som nämns ovan. I empirin presenteras 

den data som kunde användas för analys och kodas till något av uppsatsens teman, för att i 

nästa steg kunna finna likheter och skillnader mellan de olika företagen. Uppsatsen består av 

nio intervjuer med olika företag och vi har valt att presentera varje intervju var för sig, men 

dela upp innehållet under respektive tema. Anledningen till att varje företag presenteras var 

för sig är på grund av att vi ville minimera riskerna för jämförelser i empirin. I presentationen 

varvas flytande text med citat för att läsaren ska få en helhetsbild och för att ingen 

information ska förvrängas av författarna. 

  

Det sista steget i processen är att dra slutsatser och verifiera resultatet utifrån att jämföra 

uppsatsens insamlade data i analysen. Analysen kan inte påbörjas förrän all data är insamlad, 

reducerad och presenterad. (Miles och Huberman, 1994). Efter att reducering i form av 

kodning och presentation av data i empirikapitlet var färdigt börjades det sista steget. Vi har 

försökt att dra slutsatser genom att finna likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas svar. Efter att vi funnit mönster, likheter och skillnader jämfördes dessa med 

teorierna som presenteras i referensramen samt tidigare forskning. Till sist har vi utvecklat ett 

ramverk med syfte att skapa ett hjälpmedel för företagen som de kan använda under 

rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. 

 

3.4 Trovärdighet och generaliserbarhet  

Två begrepp som används inom forskningsområdet är reliabilitet och validitet, begreppen 

används för att redovisa uppsatsens trovärdighet. Begreppen härstammar från en kvantitativ 

studie men går att översätta till en kvalitativ studie, eftersom det även där är minst lika viktigt 

med trovärdighet. (Söderbom & Ulvenblad, 2016) 

  

Reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet. Översatt till en 

kvalitativ studie innebär det i vilken omfattning det är möjligt att repetera studien och få 

likvärdiga resultat (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Reliabiliteten har i uppsatsen ökats genom 

att varje intervju spelades in för att inte gå miste om information, eller att våra personliga 

värderingar skulle spegla resultatet eller transkriberingen. Efter varje transkribering har även 

respondenterna fått möjlighet att gå igenom transkriberingen, för att vara säkerställa att rätt 

budskap och information har förmedlats. Ett av företagen var extra noggrann med vad som 

publicerades i uppsatsen och där har respondenten efter förfrågan även fått tillgång till 

empirin, för att inga missförstånd skulle inträffa. Även i empirin har vi använt 

transkriberingen och redovisat informationen tydligt för att inte skapa missuppfattningar hos 

läsaren eller för att informationen ska få en annan vinkling än den ursprungliga eller kunna 

uppfattas olika. 

  

Validitet är det andra begreppet som används för att redovisa uppsatsens trovärdighet. 

Validitet handlar till skillnad från reliabilitet om hur forskaren gått tillväga när denne bygger 

upp studiens design. Frågor som hur de olika delarna hänger ihop är viktigt att beakta. 

Ytterligare handlar validitet om vilka frågor som används i intervjuguiden samt hur forskaren 

väljer att analysera resultatet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). I uppsatsen har det inför 

intervjuerna förberetts en intervjuguide (se bilaga 2) som varje respondent har fått tagit del av 

i förtid. I en studie där intervjuer används som datainsamlingsmetod behöver forskaren 
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förbereda en intervjuguide för att frågorna ska vara relevanta och fånga problemet som är 

fokus i uppsatsen (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Frågorna till intervjuerna har tagits fram 

efter den teoretiska referensramen för att frågorna ska vara relevanta och fånga uppsatsens 

studerade forskningsområde och problemformulering. Tidigare har vi också redogjort för hur 

vi analyserat den insamlade data som används också av anledningen för uppsatsens 

trovärdighet. 

  

Det finns huvudsakligen två olika typer av generaliseringar; statiska och analytiska 

generaliseringar. För att kunna använda sig av en statistisk generalisering behöver forskaren 

göra ett representativt populationsurval enligt statistikens grundregler (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). I uppsatsen kommer generaliseringen ha en analytisk karaktär. Den typ av 

metod används istället när uppsatsen har ett utvecklande syfte (Yin, 1994). Den analytiska 

generaliseringen betyder i vårt fall att de ramverk som utvecklas i uppsatsen, på grund av vårt 

utvecklade syfte kan vara möjligt att använda i andra liknande undersökningar. Kunskapen 

och ramverket ska kunna användas på andra typer av företag och branscher än de som 

medverkat i uppsatsen, för att alla behöver arbeta med en jämställd rekryteringsprocess.  

 

3.5 Etiska överväganden 

3.5.1Fyra huvudkrav vid forskning  

Forskning är både viktigt och nödvändigt för individ- och samhällsutvecklingen. Det finns ett 

forskningskrav som innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt att 

metoder förbättras. Samhällets medlemmar har dock också ett skydd mot otillbörlig insyn i 

exempelvis sina livsförhållanden. Det finns därför forskningsetiska principer vars syfte är att 

ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare 

så att det vid en eventuell konflikt kan ske en god avvägning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Individskyddskravet har fyra huvudkrav vid forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet beskrivs som ” Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (u.å., s.7). Det innebär att forskaren ska informera 

uppgiftslämnare och deltagare om deras uppgift och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande i uppsatsen. Informationen ska innehålla de inslag i undersökningen som kan 

påverka deras villighet att delta. Forskaren ska även berätta att deltagaren har rätt att avbryta 

sin medverkan. Samtyckeskravet syftar till att ” Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (u.å., s.9). Kravet innebär att forskaren ska inhämta 

uppgiftslämnarens samtycke samt att de som medverkar i undersökningen själv har rätt att 

bestämma på vilka villkor de ska medverka. Skulle någon vilja avbryta sin medverkan får de 

inte utsättas för någon typ av påtryckning eller påverkan. Nästa krav som är 

konfidentialitetskravet vilket beskrivs som ” Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (u.å., s.12). Om några uppgifter skulle vara 

etiskt känsliga bör de upprättas en tystnadsplikt för sådana uppgifter samt att det ska vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter. Det sista kravet är nyttjandekravet 

som definieras som ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (u.å., s.14). Dessa uppgifter får inte användas i icke-vetenskapliga syften. 

(Vetenskapsrådet, u.å.) 
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Vi använde oss av samma informationsmail (se bilaga 3) till alla respondenter för att alla 

skulle få likvärdig information om uppsatsen. Mailet är baserat på kraven och under 

intervjutillfällena berättade vi ytterligare om deras deltagande, möjlighet till att avbryta samt 

vara anonyma. Respondenterna informerades även om att de kommer få godkänna innehållet 

samt vilka uppgifter som får publiceras i uppsatsen, för att alla krav skulle vara uppfyllda. Att 

upprepa kraven och informationen inför och efter intervjuerna skapar en större säkerhet för 

alla respondenter. 

3.5.2 GDPR 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och syftet med förordningen är att skydda 

enskildas grundläggande rättigheter och friheter, speciellt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Syftet är också att skapa en enhetlig och likvärdig nivå av hanteringen. 

Personuppgifter beskrivs som all slags information som kan knytas till en levande person 

såsom namn, adress och personnummer. GDPR innehåller ett antal grundläggande principer 

som kan förklaras som kärnan i förordningen. Principerna gäller för all 

personuppgiftshantering och innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för 

vissa ändamål och att inte fler uppgifter än nödvändigt behandlas. Uppgifterna ska även 

raderas när de inte längre behövs. Det är också viktigt att uppgifterna under hela processen 

skyddas på ett sådant sätt så att ingen obehörig får tillgång till dem. (Datainspektionen, u.å.) 

  

Artikel 5 i GDPR (se bilaga 4) innehåller några principer som måste följas vid behandling av 

personuppgifter. I uppsatsen har GDPR och principerna beaktats under hela processen. För att 

följa GDPR har vi anonymiserat respondenterna och företagsnamnen. Informationen har 

förvarats på författarnas datorer under uppsatsen och obehöriga har inte haft möjlighet att 

komma åt uppgifterna. Eftersom efternamnet och ålder inte kommer att publiceras i uppsatsen 

som senare publiceras på DIVA kommer sådan information kommer att raderas från alla 

dokument när uppsatsen är godkänd. Samtliga respondenter godkände en publicering av 

materialet som publicerats tillsammans med respondenternas befattning. 
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4. Empiri  

Nedan presenteras företagen samt respondenterna i separata underrubriker med en inledande 

beskrivning av personen som intervjuats och företagets verksamhet. Respondenterna benämns 

med efternamn och empirin presenteras i enlighet med de teman som följer i den teoretiska 

referensramen. 

 

4.1 Företag A 

Respondent A arbetar som HR-partner på Företag A i Göteborg sedan ett år tillbaka. Hens 

arbete innebär att respondent A och hens kollega gör allt operativt stöd till organisationen. 

Respondent A arbetar med alla medarbetare på tjänstemannasidan som innebär bland annat 

chefsstöd, rekrytering, rehabilitering och avslut av anställningar (personlig kommunikation, 

27 mars 2019). Företag A är ett bygg- och fastighetsföretag som bygger och förvaltar bostäder 

över hela Sverige. Idag har de totalt ca 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrätter. Företag 

A är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation. De vill i 

samverkan med sina medlemmar skapa det goda boendet med en vision som säger att de vill 

vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boende. Deras verksamhet är en 

kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion av bostäder.  

4.1.1 Människan som tillgång  

Behovet av en nyanställning kan uppkomma på flera olika sätt, enligt respondent A. Hen 

berättar att det exempelvis kan uppkomma när företaget får nya avtal eller kunder, att 

personer slutar eller går på föräldraledighet. Behovet kan det vill säga baseras på antingen en 

återbesättning av en tjänst eller nyrekrytering vid en utökning av företaget.   

  

Att Företag A är ett kooperativt företag är något som anses attraktivt hos arbetssökande. 

Respondent A berättar att hen märkt ett intresse hos kandidater att vilja arbeta med andra 

frågor såsom hur vi kan bor hållbart och utveckling av framtidens boende. Vidare beskriver 

hen att en person som vill hålla sin chef i handen skulle inte kunna arbeta på företag A, 

eftersom hen tror att personer som är tycker om det arbetssättet inte skulle trivas så bra på 

företaget. Kombinationen av olika typer av människor med olika bakgrund, erfarenhet och 

kunskaper är viktigt tycker respondent A. Företaget arbetar mycket med mångfald och mycket 

av arbetet är idag kopplat till etnicitet. Den aspekten är enligt hen enklast att arbeta efter på 

grund av att det går att få statistik och på grund av att företaget strävar efter att de ska spegla 

samhället med olika ursprung, vilket de försöker främja vid rekrytering. En anledning till 

varför företaget tycker det är viktigt med mångfald är på grund av att grupper får en bättre 

dynamik och att de tar bättre beslut om de är en mix av olika personligheter, men hen tror 

också att fler konflikter kan uppstå och säger: 

  

”Konflikter skapas för att man är mer olika och kanske inte förstår varandra till 

100%, men det är inget farligt. Det kan bara ta lite längre tid, men kanske blir det 

ännu bättre.” 
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4.1.2 Kön/Genus och företagskultur  

Respondent A berättar att företag A vill främja jämställda grupper och att positiv 

särbehandling kan förekomma vid rekrytering. Hen säger att i och med att företaget har en 

jämställdhetsplan så har de som arbetsgivare rätt att göra ett sådant val. 

  

”Positiv särbehandling är något man gjort för mäns favör i många år och det är 

dags att det ändras.” 

  

Enligt respondent A är det viktigt att företaget inte låser sig vid en personlighetstyp utan att 

det ska finnas utrymme för olikheter. Hen exemplifierar genom att berätta att hen som person 

kanske föredrar en kollega som är på ett visst sätt, men att det inte betyder att alla kollegor 

måste vara på det viset. Respondent A tycker att det är den aspekten som är svår vid 

rekrytering, att inte fastna i vad för typ av person man själv hade velat arbeta tillsammans 

med. 

  

Respondent A tror att anställda blir påverkade av jämställdheten i företaget och att frågan om 

det ska baseras på rättigheter, möjligheter och hur individer blir bedömda. Hen anser att 

samhället har en bit kvar inom området och berättar att företag A’s förändring i området beror 

mycket på företagets VD som arbetar hårt med jämställdhetsfrågor. Respondent A anser att 

det är lätt att inte se hur personer behandlas olika och att företag alltid måste ha dessa 

frågorna i bakhuvudet. Hen påstår att det är mycket tack vare företagets VD som gör att 

företag A har en jämställd ledningsgrupp och att VD:n i många år arbetat aktivt för att få in 

kvinnor i gruppen. 

  

Samtidigt är det vanligt att ett visst kön dominerar vissa arbetsområden på företag A och 

respondent A säger att det beror på att majoriteten av de sökande till dessa områden är ett kön. 

Hen säger att de ofta tar in det kön som är i minoritet på intervjuer för att försöka få mer 

jämställda grupper. Företag A använder sig av statistik för att kontrollera grupperna och i 

dagsläget har företaget 24 olika typer av roller varav fem av dem är jämställda. Respondent A 

berättar att det är svårt att få in ansökningar och säger: 

  

”Vi hittar knappt män när vi söker efter servicetekniker så om vi hade hittat en 

kvinna hade vi blivit överlyckliga, men det är svårt att hitta de kandidaterna.” 

  

När det kommer till att bifoga bild och ange kön i ansökningar säger respondent A att det inte 

är relevant och att hen personligen är ganska ointressant och tittar aldrig själv på bilder om de 

bifogas separat. Hen menar på att det ofta blir mer fel att kolla på kandidaters bilder eftersom 

att många porträtterar sig på ett visst sätt och att det därmed är lätt att bilda sig en egen 

uppfattning om en person utifrån egna fördomar och erfarenheter. Respondent A menar på att 

en mer neutral bild eller ingen alls skulle vara bättre för att göra processen mer jämställd. 

4.1.3 Rekryteringsprocessen  

Som ovan nämns startar rekryteringsprocessen med ett behov och om rekryterande chef 

behöver rekrytera en tjänsteman kontaktar chefen respondent A. Företag A har valt att inte 

arbeta med arbetsbeskrivningar utan HR tillsammans med chefen tar fram en annons eller en 

kravprofil att utgå ifrån. När chefen och HR skapat en ny annons för befattningen lägger de ut 

den och sedan gör HR ett första urval av kandidater som därefter bjuds in till en intervju. Efter 

en intervju med kandidaterna gör de ett personlighetstest, förmågetest och företaget tar även 
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referenser på de externa kandidaterna, sedan avslutas processen med ett erbjudande till en 

sökande. Annonsen behöver inte publiceras externt och vid en internrekrytering kan processen 

både bli kort och snabb. Vidare säger respondent A så här kring internrekrytering: 

  

”Vi funderar redan vid upptäckten av ett behov om vi har några kandidater internt. 

Vi är väldigt bra på att rekrytera internt och kan redan vid utformande av kravprofil 

ha en idé om vad det är för typ av person som vi söker och vilka som kan tänkas 

söka tjänsten.” 

  

Det är sedan chefen som rekryterar som tar det slutgiltiga beslutet. Respondent A säger att i 

och med att alla människor har fördomar som kan påverka vem som får anställning sker 

beslutet i samverkan med HR. Hen menar på att det därför är viktigt att det är flera stycken 

som möter kandidaten och tar ett gemensamt beslut, för att inte fördomar och erfarenheter ska 

påverka beslutet och att den mest lämpade kandidaten ska få tjänsten.   

  

Respondent A tror inte att något i rekryteringsprocessen kan påverka jämställdheten. Hen 

anser exempelvis att de inte skriver sina annonser på ett sätt som gör att somliga inte vill söka 

eller som främjar vissa grupper. Respondent A ger ett exempel på att förr så var det vanligt att 

företagen redan i annonsen berättade vem som skulle ersättas och då ville företagen ha en 

likadan person. Till exempel ”nu ska Göran gå i pension och vi letar efter hans ersättare”, 

vilket hen anser inte görs längre. Under processen har chefen tillsammans med HR en dialog 

där de tillsammans pratar om olikheten mellan könen för att förstå hur de kan påverka 

intervjutillfället. Hen berättar att de har med sig det i tankarna för att ge båda liknande 

chanser trots olikheter mellan könen, och att det är viktigt att veta att det inte alltid är 

fördelaktigt att sälja in sig eller dåligt att vara tillbakadragen. 

 

4.2 Företag B  

Respondent B arbetar som personalchef på företag B i Göteborg sedan år 2015. Hens arbete 

innebär konsultation vid rekryteringar samt mer komplicerade personalärenden då ansvaret på 

personalen ligger främst hos cheferna och även lönehantering (personlig kommunikation, 11 

mars 2019). Företag B är ett förvaltningsföretag som ägs av Göteborgs Stad. Det gör dem till 

en del av den svenska allmännyttan som ska erbjuda hållbara och prisvärda boenden för alla. 

Idag förvaltar de ca 27 000 hyresrätter, vilket skapar hem åt var tionde göteborgare.  

4.2.1 Människan som tillgång  

Respondent B berättar att behovet av anställning kan visas sig genom återbesättning av en 

existerande tjänst eller nyrekrytering om företaget behöver fler anställda. Eftersom att företag 

B är ett allmännyttigt företaget så tycker respondent B att personer som arbetar där behöver 

ett socialt patos. Det är viktigt att personen som söker sig till företaget tycker att det är roligt 

att exempelvis arbeta med samverkan i samhället och sådana frågor som har med det att göra. 

Hen säger även att den som ska anställas behöver vara flexibel, självständig och hjälpsam i 

och med att de verkar i en föränderlig bransch där hyresgästerna och verksamheten styr 

arbetet. Organisationen bör även spegla samhället som är en blandning av människor med 

olika bakgrund med respondent B säger att det tyvärr inte ser ut så på företag B idag. 
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”Jag tror att det handlar mycket om utbildning. Om man kommer från olika länder 

och inte hunnit skaffa sig en högre utbildning eller talar svenska kan det vara svårt 

att få ett arbete.” 

  

Hen menar på att det ska dynamik i gruppen där en person anställs och berättar att företag B 

gärna rekryterar människor som är flerspråkiga eftersom deras hyresgäster ofta är det. 

Respondent B tycker även att jämställdhet i företaget påverkar de anställda. Hen berättar att 

företag B exempelvis gör lönekartläggningar varje år för att upptäcka eventuella osakliga 

skillnader mellan könen. Respondent B tror även att det skulle kunna påverka företag B’s 

varumärke om de inte var jämställda och att alla bör ge båda könen samma möjligheter till 

exempelvis föräldraledighet. 

  

”Om kvinnor eller män hade haft sämre villkor än den andra gruppen så skulle det 

nog överskugga och ta mycket energi från arbetet och många skulle nog inte 

trivas.” 

4.2.2 Kön/Genus och företagskultur  

Företag B arbetar aktivt för att främja jämställdhet i rekryteringsprocessen. Respondent B 

säger att de har möjligheten att positivt särbehandla en kandidat om personerna i slutskedet är 

likvärdiga och det endast är kön som skiljer dem åt. Dock nämner respondent B att det är 

viktigt att tänka på att personen som är bäst lämpad ska erbjudas tjänsten. Respondent B säger 

ändå att kön inte spelar någon roll vid ansökan av en tjänst och så inte heller en bild. Hen 

berättar att det kan vara roligt att få en uppfattning av den personen som söker, men att det 

inte är till den sökandes nackdel om en bild inte finns med. 

  

Enligt Respondent B har de en välkomnande kultur på företaget och en vana av att ta emot 

praktikanter, sommararbetare och personer som arbetstränar. Personen som söker en tjänst 

måste känna att de vill arbeta och det är viktigt att trivas på företag B, vilket tas i beaktning 

vid intervjutillfället. Intervjumomentet kan se olika ut beroende på vilken tjänst som ska 

tillsättas. Respondent B berättar att för att hitta rätt person som passar in i företaget kan de 

exempelvis presentera olika situationer som kan tänkas hända för att se hur kandidaten skulle 

agera och tänka. På företag B finns det områden som domineras av ett kön och enligt 

respondent B har det bland annat med stereotyper att göra. 

  

”Där utbildning krävs så tror jag att det har med stereotyper att göra. Det finns 

stereotypiskt manliga respektive kvinnliga utbildningar och det speglar av sig i 

vilket kön som söker vilken tjänst.” 

  

Respondent B nämner att det finns faktorer som kan påverka jämställdheten under en 

rekryteringsprocess, men att det också handlar om vilka personer som väljer att söka. 

Utbildningar är som respondent B nämner ovan något som kan påverka vilka som söker en 

utannonserad tjänst. Vidare nämner hen också att arbetstider och krav på erfarenhet också är 

något som kan påverka vem som väljer att söka sig till de olika tjänsterna. Respondent B 

menar på att om de har ett specifikt krav på erfarenhet får de något äldre personer som söker 

eftersom unga ofta inte har den erfarenheten som efterfrågas. För att utjämna dessa anser hen 

att företaget möjligtvis bör arbeta mer med lärlings- och traineeprogram för att kunna få in 

fler unga, men ändå inte tappa kompetensen som krävs för att arbeta på företag B. För att inte 

rekrytera en person som är lik sig själv och på så sätt främja mångfald så ser beslutet i samråd 
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mellan chef och HR samt i vissa fall även facket. Det är viktigt att värderingar inte speglar 

beslutet och att den bäst lämpade kandidaten får tjänsten, säger hen. 

4.2.3 Rekryteringsprocessen  

Respondent B fungerar som ett bollplank för cheferna i rekryteringsprocessen. Den chefen 

som rekryterar skriver en kravprofil med kriterier på vad hen anser att personen i fråga ska ha 

för egenskaper och kompetens. Respondent B anser att det är lätt att vara för generell i sin 

profil och att det kan vara svårt att formulera sig i en sådan utifrån ett 

likabehandlingsperspektiv samt att de behöver bli bättre på det. Företag B har inga 

befattningsbeskrivningar utan beskriver rollerna utifrån vad tjänsten innebär. Respondent B 

säger att det kan variera eftersom att cheferna ofta passar på att förändra tjänsten för 

rekrytering om det behövs. Kommunikatören på företaget skriver platsannonsen och 

publicerar den på företagets hemsida samt utvalda medier för annonsering. Även personalen 

på företaget får ett meddelande om att en tjänst ska tillsättas och respondent B tycker att det är 

viktigt att meddela sådant för att anställda ska få en chans att söka tjänsten. 

  

Under den resterande processen är det de berörda cheferna, ibland medarbetare och 

respondent B själv som är delaktiga och de har ett tätt samarbete. Cheferna gör de första 

urvalet med respondent B till hjälp. Den första intervjun med kandidater hålls av de 

rekryterande cheferna och möjligtvis en medarbetare. Vid den andra intervjun är det 

respondent B och en representant från facket som träffar kandidaten. Respondent B tycker att 

det är viktigt att personen som söker en tjänst på företag B är medveten om företagets uppdrag 

och vad de arbetar för och presenterar det vid intervjutillfällena. 

  

”Vi vill hålla oss klara och tydliga med vad vi är för typ av bolag. Vi är inget privat 

bolag utan vi verkar för allmännyttan. Vi vill visa en seriös bild av oss så att man 

vet vad man söker till.” 

  

Respondent B berättar att det slutgiltiga beslutet om vem som ska anställas ligger hos 

cheferna men att hen och den fackliga representanten som deltagit i processen också hjälper 

till i beslutet. 

 

4.3 Företag C 

Respondent C och arbetar som HR-partner på företag C i Göteborg sedan 1 år tillbaka. Hens 

roll har inneburit att hen har tagit över HR frågorna från cheferna eftersom bolaget har vuxit 

sig stora snabbt. Respondent C arbetar med allt från rekryteringar till andra personalfrågor 

(personlig kommunikation, 12 mars 2019). Företag C äger, förvaltar och utvecklar bostäder, 

kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England och 

Norge. De bygger även nya bostadsfastigheter och har nyligen börjat köpa upp områden för 

stadsutveckling (personlig kommunikation, 12 mars 2019).  

4.3.1 Människan som tillgång  

I dagsläget finns inga restriktioner i hur en rekryteringsprocess ska utföras av cheferna på 

företag C. Respondent C förklarar att företaget genomsyras av korta beslutsvägar som gör att 

cheferna själva tar beslut om behovet av rekrytering finns eller om organisationen behöver 
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utökas. Dock så arbetar de i dagsläget med att strukturera och göra processen säkrare för att 

undvika kostsamma felrekryteringar. Respondent C påpekar flertalet gånger att företag C är 

ett entreprenöriellt företag och hen säger att en person som ska arbeta på företaget behöver 

kunna hantera bristen på struktur. Hen menar på att de anställda bygger sin egen struktur i sitt 

individuella arbete och att man behöver vara flexibel, lösningsorienterad och självständig som 

person för att kunna äga sin egna karriär. Dock berättar hen att kan mångfalden bli lidande när 

företaget fungerar på det sättet. Respondent C berättar att snabba beslut och brist på kunskap 

om rekryteringsprocessen har gjort att många arbetsgrupper på företaget är homogena, och 

hen säger under sin intervju: 

  

”På vissa våningar kan man se att alla ser likadana ut. De har samma kläder till 

exempel.” 

  

Respondent C påpekar att det är viktigt att anställa människor med olika bakgrund och etnicitet 

på grund av att många av hyresgästerna som bor i företagets fastigheter exempelvis inte talar 

svenska. Hen berättar att de lyckats bra sett till den aspekten i deras fastigheter i Bergsjön. 

Anställda som talar samma språk som hyresgästerna har lett till förbättringar på gårdarna där 

de tidigare hade problem med förstörelse och nedskräpning. 

  

Personer som är entreprenöriella är ett genomgående drag hos dem som arbetar på företag C 

och egenskapen eftersöks vid rekrytering. Det är en utmaning för företaget då resultatet blir en 

spretig organisation där alla går sin egen väg, men att affärsmässighet alltid ska stå i centrum 

påpekar respondent C. Hen säger att företaget premierar nytänkande och nyskapande av hur 

man kan utföra saker och ting. Företag C vill gärna lära upp personer som anställs så respondent 

C påpekar att bakgrund och erfarenhet spelar mindre roll men att det är viktigt att personen som 

ska anställas har potential och viljan att lära sig nya saker och ställas inför utmaningar. 

4.3.2 Kön/Genus och företagskultur  

Respondent C anser att företag C arbetar aktivt för att främja jämställdhet i 

rekryteringsprocessen och kan positivt särbehandla kandidater. Det är för att kunna jämna ut 

vissa stereotypiska grupper som domineras av ett kön. Respondent C menar på att de 

exempelvis kan anställa en man på leverantörsservice för att få en blandad grupp. 

  

”Kön borde inte styra vem som får tjänsten utan vem som är bäst lämpad.” 

  

Respondent C berättar att företaget i framtiden vill kunna bortse från kön, personligt brev, CV 

och bild vid arbetsansökan och att det i dagsläget inte heller spelar någon större roll. Hen 

berättar att företag C i dagsläget utbildar cheferna i att tänka rätt när det kommer till 

rekrytering och att fokusera på det som är viktigt. Hen säger att ett snyggt skrivet CV inte är 

relevant och att människan inte alltid är rationell när det kommer till att göra urval bland 

ansökningar. Respondent C tror att mycket i rekryteringsprocessen kan påverka 

jämställdheten och menar på att det är lätt att dra egna slutsatser om vad kandidater har för 

egenskaper och personlighet. 

  

Jämställdheten kan påverka personerna som arbetar på företag C säger respondent C, men 

säger också att det inte är ett hinder idag. Hen tycker att de anställda bör ta chansen att äga sin 

egna karriär och ta möjligheter att avancera till andra tjänster. Respondent C tror överlag att 

människor skulle tjäna mycket på att prova nya arbetsuppgifter för att kunna känna sig mer 

engagerade eftersom individerna själva styr och äger sin karriär. Hen säger även att 
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företagskulturen på företag C är relativt modern med den entreprenöriella andan som ibland 

innebär snabba beslut och ett annat sätt att tänka. Respondent C påpekar utmaningen i att 

försöka får ihop dessa delar hos de anställda och att det är viktigt att de pratar med varandra 

för tillsammans sträva och lägga fokus på kundens bästa. 

4.3.3 Rekryteringsprocessen  

“Det kan till exempel vara en person hos oss som mötte en i kassan på MAX som 

gjorde bra merförsäljning och sa “ring mig”. Idag jobbar den personen som 

uthyrare hos oss. Det är mycket korta beslutsvägar på gott och ont, men nu vill vi 

göra den här processen bättre. Då det är mycket snabba beslut kan det bli jättebra 

men också jätte fel.” 

  

Rekryteringsprocessen på företag C är i dagsläget flytande men respondent C berättar att hen 

arbetar på att göra den bättre och säkrare. Hen säger att de vill använda sig av bättre metoder 

och verktyg för att fokusera mer på kompetens hos de sökande. De använder sig i dagsläget 

av tester och har utbildning med cheferna i rekryteringsteknik för att skapa en bättre process. 

Respondent C säger att det ska skapa en större mångfald i processen och att människor inte 

ska väljas bort på grund av fel anledningar. Alla processer ska i dagsläget starta med ett 

underlag från rekryterande chef och ett testmoment ska ingå i början av processen, 

anledningen till det är enligt respondent C att ansökningarna ska bli mer anonyma och att ett 

behov ska finnas för rekrytering. Arbetsbeskrivningarna på företag C har ett standardformat 

som det utformas en annons efter med en kort kravprofil. Respondent C exemplifierar vikten 

av att vara objektiv i annonsen genom att berätta om en erfarenhet från en tidigare arbetsplats. 

  

“Ett exempel på ett tidigare arbete var att en teknisk direktör eftersöktes och en 

kvinnlig kollega skrev platsannonsen. Sen kom det in 20 sökande, varav en var 

kvinna. Media snappade upp den annonsen och satte någon genusexpert på att 

analysera annonsen som totalsågade den. Jag tyckte inte att den var speciellt 

vinklad mot ett speciellt kön men då fanns det ord i annonsen såsom “gedigen 

kunskap” och “kraftfull”, då sa de att vissa ord kunde upplevas som könsbestämda. 

Kvinnor vill gärna uppfylla alla ord i en annons medan män inte vill det i samma 

grad.” 

  

Respondent C berättar att den första delen i processen går fort och att de sällan använder sig 

av externa medier för att publicera sina annonser utan använder sig mest av sin egna hemsida 

samt LinkedIn. Cheferna är de som tar in kandidater på intervjuer, oberoende vart de hittar 

dem, men de kan ha med sig HR-personal som stöd. Det beror på hur säkra cheferna känner 

sig på rekryteringsprocessen. Testerna som respondent C tidigare nämnt används i början av 

processen ska också göra att beslut om vilka som ska intervjuas inte baseras på magkänsla. 

 

4.4 Företag D  

Respondent D arbetar som HR-generalist på företag D i Göteborg sedan 2017. Hens arbete 

innefatatr alla delar inom arbetet med personal, förutom lönehantering. Respondent D stöttar 

sin chef i alla processer som handlar om personal som kan vara bland annat rekrytering, 

rehabilitering och personalärenden (personlig kommunikation, 11 mars 2019). företag D är ett 

av Sveriges största privata fastighetsbolag och förvaltar ca 25 000 bostäder och ca 3500 
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lokaler. De hyr ut lägenheter och lokaler samt nyproducerar både hyresrätter och 

bostadsrätter. 

 

4.4.1 Människan som tillgång  

Respondent D berättar att processen att rekrytera en ny person till företag D startar med ett 

behov. En person kan exempelvis sluta eller så behöver företaget utöka verksamheten med 

mer personal. Hen berättar att i en rekrytering så försöker företaget lära känna den personen 

som ansöker och de ställer frågor kring hur personen skulle agera i vissa frågor. Respondent 

D anser att det är ett sätt att använda sig av kompetensbaserad rekrytering. 

  

”Det är ett sätt att se om personen passar in i våra värderingar och på det sätt som 

vi tycker att personen bör lösa en situation.” 

  

Företag D letar vid rekrytering efter någon som stödjer deras värdegrund samt att de lever och 

handlar efter den på arbetsplatsen. Hen säger att fokus ligger på arbetsuppgifterna och att hur 

en person är spelar mindre roll. Respondent D berättar att de på företag D har ett motto som 

säger ”Vi gör varandra bra”. Det handlar om att det är viktigt att kunna göra varandra bättre 

med respekt, vilket hen påpekar krävs en del mod. Personen som eftersöks ska vara 

omtänksam, professionell och öppen men ändå kunna säga ifrån och ge konstruktiv feedback. 

  

”Det är det som gör att vi går framåt. Med syftet att gör någon bättre för att de ska 

kunna utvecklas tror jag gör att vi som företag blir väldigt mycket bättre.” 

  

Respondent D anser att det är bra att ha diversifierade grupper med en blandning av könen på 

arbetsplatsen. Personen som ska anställas måste passa in i den rollen som den söker, 

exempelvis vara väldigt framåt när det gäller arbetsområden som säljer eller tycka om siffror 

och vara analytisk när det kommer till ekonomitjänster. 

4.4.2 Kön/Genus och företagskultur  

Hypotetiskt sett kan positiv särbehandling förekomma vid rekrytering, men respondent D 

berättar att hen aldrig varit med om att det har hänt. Hen anser att de kan välja en person som 

har det kom som är i minoritet i vissa arbetsgrupper om personerna i övrigt är helt 

jämbördiga. Respondent D understryker dock att det är endast i det fallet eftersom att de 

behöver kunna berätta för kandidaten som inte fick tjänsten på rätt grunder och leverera det 

med bra argument. 

  

Företag D har en kvinnlig VD och en jämställd ledning vilket respondent D tror speglar av sig 

i organisationen. Hen berättar att det inte anses som konstigt att kvinnor har höga befattningar 

och respondent D själv tycker inte att jämställdhet upplevs som ett hinder. På företaget finns 

det arbetsområden som domineras av ett visst kön och att de exempelvis hade velat på in fler 

kvinnor som är fastighetsvärdar men att de även letar efter andra kompetenser. 

  

”I våra områden bor det många från andra kulturer och vi hade velat få en 

diversitet som speglar det också. Till exempel med språk så att man kan mötas, 

förstå och kommunicera med våra hyresgäster. Det finns mycket att vinna i det.” 

  

Respondent D tror att det finns många faktorer som kan påverka jämställdheten i företaget. I 

och med könsdominerade arbetsområden anser hen att det har med utbildning att göra. 

Förväntningar i samhället och att personer begränsar sig därefter gör att vissa utbildningar 
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attraherar fler kvinnor respektive män säger hen. Respondent D säger att de försöker främja 

jämställdhet och mångfald vid rekrytering, men de kvoterar inte. Företaget väljer alltid den 

person som har bäst kompetens i slutändan. 

  

Vad gäller arbetsansökningar tror respondent D att det inte påverkar rekryteringen om 

personen i fråga anger kön och bifogar bild, vilket inte krävs i dagsläget. Dock så säger hen 

att personen ändå behöver visa upp sitt rätta jag vid senare intervjuer och att det är människan 

som bemöter sina medmänniskor med respekt som är viktigt för företag D. Företagets 

värderingar kan påverka jämställdheten i rekryteringsprocessen tillsammans med många 

andra faktorer menar respondent D. Hen anser att jämställdhet på en arbetsplats kan vara en 

rad olika saker. Exempelvis möjligheter till karriär och samma syn på föräldraledighet. 

Respondent D påpekar ännu en gång vikten av att skapa blandade grupper och att om 

jämställdheten beror på hur många av varje kön som gruppen består av är en annan sak 

beroende på hur begreppet tolkas. Respondent D avslutar med: 

  

”Vi gör lönekartläggningar så att vi kan säkerställa att löneskillnader inte beror på 

kön. Skillnader i lön finns och så ska det vara, men den skillnaden ska inte vara ett 

resultat av vilket kön man har utan resultat utifrån arbetsuppgifter. Det präglar 

grunden i alla frågor och den aspekten är viktig att hitta.” 

4.4.3 Rekryteringsprocessen  

När behovet av ny personal är fastställt väljer chefen som behöver rekrytera om hen ska göra 

det själv eller ta hjälp av ett bemanningsföretag. Respondent D säger under intervjun att det är 

upp till chefen att helst sköta rekryteringen själv, men att det är viktigt att hen känner att det 

finns tid och kompetens att utföra den. HR har inte någon möjlighet att närvara under alla 

delar i processen eftersom det är både tidskrävande och inte finns tillräckligt med resurser för 

det. HR´s roll blir istället att agera bollplank och finnas till stöd under de moment där 

cheferna känner att det behövs. Som tidigare nämnt kan företaget i vissa fall välja att använda 

sig av rekryteringsföretag och då utformar chefen en kravprofil och arbetsbeskrivning 

tillsammans med ansvarig från det externa företaget. Sedan är det bemanningsföretaget som 

sköter allt administrativt arbete så länge som det är avtalat. 

  

Om den rekryterande chefen istället väljer att hålla i rekryteringen själv är det viktigt när 

kravprofilen utvecklas att chefen analyserar varför de specificerade egenskaperna behövs och 

vad det har för betydelse för rollen. Respondent D beskriver det såhär: 

  

”Det vi ska gå efter är kriterierna, egenskaperna och kompetensen snarare än 

faktorer som handlar om personen såsom vad den har för kön eller ålder.” 

  

I annonsen vill företag D förmedla till den sökande att de vill värna om de bostadsområdena 

företaget har. Respondent D berättar att företaget arbetar med ”Relationsförvaltning” vilket 

handlar om social hållbarhet i områdena samt att se till att hyresgästerna känner trygghet i 

sina hem och att de vill bo där. Respondent D kopplar det med företagets värdegrund att det är 

viktigt för kundens bästa att de anställda ska vara öppen, omtänksam, professionell och 

innovativ. Annonsen publiceras sedan både på företagets intranät och externt om företaget har 

tagit beslut om att tjänsten ska gå ut externt. Respondent D berättar att vissa tjänster endast 

publiceras internt och att kravprofilen då är kortare. Anledningen till det är att företaget tycker 

det är viktigt att visa för sina anställda att ett behov finns och att de har chans att söka. 
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”Det är viktigt för företaget att vi meddelar personalen om vilka tjänster och roller 

vi söker för att det inte ska bli problematiskt.” 

  

Om företaget väljer att använda sig av ett rekryteringsföretag publicerar de annonsen och gör 

det första urvalet samt första intervjun. Referenser erhålls också i samband med intervjun. 

Därefter träffar kandidaten chefen på företag D och Farmor/Farfars intervjuer hålls. Det är 

intervjuer där kandidaten träffar chefens chef och som i slutändan även skriver på 

anställningsavtalet berättar respondent D. 

  

Respondent D tror att beslutet av vem som anställs kan påverkas av personliga värderingar 

och erfarenheter men att det är viktigt att vara objektiv under processens gång. Hen säger att 

det är därför företaget arbetar som ett team, med rekryterande chef, chefs chef och även 

medarbetare i vissa fall, för att den enskilda åsikten ska bli mindre betydande och för att de 

ska kunna göra en gemensam bedömning. 

 

4.5 Företag E 

Respondent E arbetar som gruppchef för rekryteringen på företag E. Tjänsten innebär att 

ansvara för kompetensförsörjning, företagets arbetsgivarvarumärke samt ansvara för 

leverantörerna som hjälper till under processen. Företag E är ett bygg-, fastighet-, 

projektutveckling- och anläggningsbolag. Företag E har gått från en liten organisation till att 

idag ha strax över 1200 anställda (personlig kommunikation, 27 mars 2019). Deras mål är att 

uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i byggbranschen.  

4.5.1 Människan som tillgång  

Respondent E beskriver att cheferna kommer in med en revision eller beställning när de anser 

att rekrytera en ny medarbetare. Anledningen till rekryteringen kan vara antingen en 

ersättning eller en ny tjänst som inte finns sedan tidigare. Personen som efterfrågas på företag 

E och anses passa väl in i företaget enligt respondent E är en person som är driven, engagerad 

och som älskar att vara med och påverka. Hen beskriver också att personen måste trivas med 

korta beslutsvägar och i en ett företag där saker och ting går fort. Mångfald på företag 

beskrivs som en självklarhet och något som företag E arbetar med hela tiden och en beskrivs 

enligt respondent E som en viktig fråga för företaget. Vidare beskriver hen att företaget 

gynnar mångfald på flera olika sätt genom exempelvis att de bjuder in ungdomar från vissa 

skolor som får komma in i organisationen och få stöd samt chans till sitt första arbete. 

  

Respondent E beskriver också att hen tror att jämställdhet på arbetsplatsen påverkar de som 

arbetar inom företaget. Hen säger under intervjun att: 

  

” (…) man kan läsa hur mycket studier som helst på att en balans och en mix skapar 

en bättre arbetsmiljö.” 

 

4.5.2 Kön/Genus och företagskultur  
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Engagemang, mod, respekt och enkelhet är så respondent E beskriver företagskulturen på 

företag E. Enkelhet beskriver hen som att de inte ska krångla till saker och skapa rutiner för 

skapandets skull. Hen säger även att personerna som arbetar på företag E är 

handlingsinriktade, lösningsorienterade visionärer samt problemlösare. Företagets värderingar 

är viktiga och för att trivas över tid tror respondent E att kandidaten måste kunna identifiera 

sig med ett antal av företaget värderingar. Hen menar inte att alla åtta värderingar måste passa 

in på medarbetaren men det är viktigt att personen hittar några som den står för och passar in 

under. 

  

På företag E finns det arbetsområden som är dominerade av ett kön och respondent E menar 

på att de inte lägger värderingar i om det blir en kvinna eller en man som får en tjänst utan att 

de ser till vem som har bäst kompetens för att utföra det uppdrag företag E har. Respondent E 

berättar att de aldrig kvoterar, även om de önskar fler kvinnor i sin organisation. Hen säger att 

det är viktigt för företag E att attrahera kvinnor till företaget och beskriver det som ett av 

företagets fokusområde och arbetar med det i rekryteringsprocessen. 

  

” (…) Genom att vi har det som ett fokusområde. Vi har satt ett mål som för oss är 

väldigt högt, men vi vill att när vi tittar på antalet nyrekryterade kvinnor så ska 4/10 

dvs 40% vara kvinnor av den totala rekryteringen. ” 

  

Målet syftar på nyrekrytering eftersom det är det som företaget kan påverka menar respondent 

E. Under intervjun beskriver hen även att om företaget skulle hamna i en situation där de har 

två likvärdiga kandidater skulle de hypotetiskt sett kunna positivt särbehandla. Respondent E 

säger dock att hen aldrig hamnat i en sådan situation utan att kompetens är det som avgör om 

det blir den ena eller andra kandidaten. När en person ansöker om en utannonserad tjänst på 

företag E behöver personen varken uppge kön eller bifoga bild. Respondent E säger dock att 

hen personligen tycker det är trevligt med en bild för att få ett ansikte på personen som skrivit 

CV:t, men hen anser inte det avgörande på något sätt. Hen tror även att det kan vara så att 

fördomar appliceras när man ser en bild, men anser att det är en personlig fråga som 

respondent E bara kan svara utifrån vad hen tror. 

4.5.3 Rekryteringsprocessen  

När det kommit in en revision eller beställning på en ny tjänst så startar 

rekryteringsprocessen. Respondent E eller någon av de andra som arbetar med HR sätter sig 

då ner med den rekryterande chefen och tar fram en gedigen kravspecifikation utifrån den 

arbetsbeskrivning som finns för tjänsten. Nästa steg i processen berättar hen är att skriva en 

annons utifrån kravspecifikationen och arbetsbeskrivningen samt besluta om vilka medier 

annonsen ska publiceras i. Därefter startar urvalsprocessen som innehåller intervjuer 

kombinerat med metoden search. Under den andra intervjun i processen använder sig 

företaget av tester och under den tredje och sista intervjun är det en Farfar/Farmors intervju 

och efter det tar de in referenser. Respondent E berättar vidare att det sista momentet i 

rekryteringsprocessen är erbjudande och att de förhoppningsvis får en påskrift samt att de i 

det här steget även tackar nej till andra kandidater som sökt tjänsten i fråga. 

  

”Vi framställer oss själva såsom vi är, ett entreprenörsdrivet företag med väldigt 

mycket driv och framåtanda. Så jag tror att man måste vara den typen av person 

och gilla den farten och fläkten som vi har här för att man ska kunna trivas.” 
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Så här beskriver respondent E hur företag E framställer sig som företag i en platsannons. Hen 

beskriver också att det är viktigt att de förmedlar vart de står idag, vilken resa de gjort och 

vart de är på väg någonstans. Respondent E tror även att det som företaget förmedlar om sig 

själva kan påverka personen som blir anställd i hänsyn till prestationer den första tiden hos 

företaget. 

   

”Rekryterande chef, rekryterande vilket är en kollega från HR, det kan också vara 

kollegor för ibland kanske man involvera ytterligare kollegor så man är mer än en. 

Sedan är det då chef över chef i slutändan, så vi är några stycken. ” 

  

Alla medverkar inte under samtliga moment men det är ovan nämnda parter medverkar någon 

gång under processen, säger hen. Det är rekryterande chef som tar det slutgiltiga beslutet 

tillsammans med chef över chef, men där HR är med och stöttar. Respondent E berättar att de 

arbetar mycket med att lära cheferna hur de ska identifiera rätt typ av kompetens, då hen vet 

att det är lätt att identifiera sig med någon som är lik en själv och föredra de kandidaterna. 

  

Avslutningsvis tror respondent E att det finns moment i rekryteringsprocessen som kan 

påverka jämställdheten. Hen tycker det är väldigt intressant och beskriver att hen idag har en 

dialog med företagets kommunikation om exempelvis vilka ord som attraherar fler kvinnor i 

en annons, för att de ska ha en så jämställd annons som möjligt. 

 

4.6 Företag F 

Respondent F arbetar idag som funktionsansvarig för rekrytering på företag F Sverige, vilket 

är en relativt ny roll sedan ett halvår tillbaka. Tjänsten innebär att samordna hur företaget 

arbetar med rekrytering på alla affärsområden, det är allt ifrån själva processen till att stötta 

HR-partners med alltifrån olika mallar, hur företaget ska arbeta med tester, systemfrågor och 

annonsering. Tjänsten innebär också att på sikt arbeta med utveckling av dessa punkter 

(personlig kommunikation, 29 mars 2019).   

4.6.1 Människan som tillgång  

Respondent F beskriver en person som passar väl in på företag F som en person som står för 

företagets värderingar; ärlighet, tillit, respekt och framåtanda. Anledningen till varför hen 

anser att det är viktigt hos medarbetarna för att passa in i företaget, är då värderingarna är 

väldigt viktiga för företag F samt att företaget bedriver stora värderingsarbeten. Respondent F 

berättar att de idag har ett stort värderingsarbete kring hur medarbetare behandlar varandra 

och hur man ska agera i olika situationer utifrån företagets värderingar. För respondent och 

företag F är det en självklarhet att medarbetarna kan vara olika, men hen menar på att 

exempelvis ärlighet och respekt är något som en person måste ha för att kunna samarbeta med 

både medarbetare och kunder och ingenting som stoppar olikhet och mångfald. Det är enligt 

hen alltså något som efterfrågas hos medarbetarna och anses som en självklarhet. Respondent 

F säger vidare i intervjun att kan personen inte stå för dessa värderingar så kanske hen inte 

passar in i deras organisation. 

  

Enligt respondent F är det viktigt att arbeta med jämställdhet för att det på företaget inte ska 

finnas någon snedvridning mellan könen. Den hårda konkurrensen på arbetskraft som råder 

inom branschen är enligt hen en av anledningarna till varför det är viktigt. 
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” I vår bransch är det en sån konkurrens om arbetskraften och därför är det viktigt 

att inte ha någon snedförvridning för då kommer arbetarna att välja att gå till något 

annat företag det ligger också i våra värderingar. ” 

4.6.2 Kön/Genus och företagskultur  

Respondent F berättar att vissa arbetsområden på företag F domineras av något av könen, men 

att mycket handlar om vem som söker de olika tjänsterna och att det påverkas av exempelvis 

utbildning. På yrkesarbetarsidan så är det få kvinnor som söker och utbildar sig, men 

respondent F hoppas på en förändring. Hen berättar att hen ser positivt på att fler kvinnor 

väljer att studera till ingenjör eller inom byggbranschen. På grund av den utveckling har 

företaget ett mål att när de rekryterar studenter ska de ta in 50/50 av vardera kön. Respondent 

F berättar även att företag F bedriver många insatser för att få fler kvinnor att studera och 

arbeta inom byggbranschen. De bjuder bland annat in studenter till företaget för att de ska få 

en insyn i branschen samt gör besök i skolor. 

  

Ansökningar från kandidater måste inte innehålla en bild eller kön anges. Respondent F säger 

att kandidaten trots allt anger sitt namn och att det därefter är relativt enkelt att dra en slutsats 

om vilket kön kandidaten i fråga har. Hen säger även att hen inte hoppas att en bild skulle 

påverka vid ansökan, men att hen bara kan svara för sig själv och hur företag F ska arbeta. 

  

Under rekryteringsprocessen arbetar företaget hela tiden för att främja jämställdhet enligt 

respondent F. Hen beskriver att frågan kring mångfald och vad det bidrar med på företaget 

alltid diskuteras vid rekrytering av en tjänst. Vid ett beslut om vem som ska få den lediga 

tjänsten säger respondent F att om kandidaterna är helt lika går det att basera beslutet på 

kön.  Vidare beskriver hen att det skulle kunna förmedlas på ett snyggt sätt att det är 

anledningen, men att det nästan alltid är kompetensen som avgör om de väljer den ena eller 

den andra kandidaten. Hen säger att den som ska få arbetet ska vara personen som har den 

bästa kompetensen. 

  

Respondent F berättar att företag F företagskultur speglas i deras värderingar och att det är 

något som företaget arbetar med kontinuerligt. Hen säger att det är ett ständigt arbete att skapa 

kulturen och få alla att förstå vad som är accepterat och hur medarbetarna ska agera i olika 

situationer. Respondent F påpekar att värderingarna är oerhört viktiga och som ovan nämnt 

arbetar de mycket med personalen när det kommer till ämnet. 

4.6.3 Rekryteringsprocessen  

Varje affärsområde har varsin HR-partner och rekryteringsprocessen startar när cheferna 

signalerar ett behov till sin HR-partner, säger respondent F. Vidare berättar hen att nästa steg i 

processen är att chefen tillsammans med HR-partnern sätter sig ner och tittar igenom vilken 

tjänst det är som behövs och om det finns någon internt att lyfta upp och i sådana fall istället 

rekrytera till tjänsten som blir ledig. Respondent F berättar att efter det görs en 

kravspecifikation där chefen tar reda på vad som behövs och hen berättar att den bygger på 

befattningsbeskrivningen som ofta finns sedan tidigare. I dagsläget skriver varje enskild 

avledning platsannonsen vid rekrytering, men målet är att i framtiden arbeta fram en 

standardiserad mall som ser likadan ut över hela organisationen, säger respondent F. Därefter 

publiceras annonsen och företaget väljer i nästa steg ut kandidater som de först intervjuar via 

telefon och utifrån den bokar in en besöksintervju. Vidare beskriver respondent F att företaget 

beroende på roll använder sig av personlighetstester och att slutkandidaten har en 
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Farmor/Farfars intervju samt att företaget tar referenser på den aktuella kandidaten. 

Respondent F beskriver att om allt känns bra från inblandade parter stegen känns bra erbjuds 

kandidaten tjänsten och när allt är klart meddelas de andra sökanden att tjänsten är tillsatt, 

berättar hen. 

  

Respondent F säger att platsannonsen alltid går ut internt men att de inte alltid väljer att 

publicera den externt. Hen säger under intervjun att företaget gärna ser interna sökanden till 

tjänsterna och därför publiceras de alltid internt. Om företaget väljer att rekrytera internt 

används en kravprofil, men respondent F förklarar att företaget i vissa fall får matcha den med 

de internt sökande. De ser gärna internt sökande och ser de att exempelvis utbildning saknas 

så har företaget bland annat en intern arbetsledarskola och ett platschefsprogram för att ge 

möjligheten att få den utbildning som krävs. 

  

Respondent F beskriver att det är flera personer som är med under rekryteringsprocessen. Hen 

säger: 

  

”Rekryterande chef tillsammans med HR-partnern är med under hela processen. 

Sedan beror det på vad det är för roll, så det kan se olika ut. Enligt vår process ska 

man ha tre möten och som tidigare nämnt är chefens chef delaktig under sista 

mötet.” 

  

Respondent F beskriver också att hen kopplas in vid vissa rekryteringar såsom exempelvis 

stabsrekrytering. Vidare beskriver hen att anledningen till att de är flera i processen enligt är 

bland annat för att personliga värderingar inte ska ha en påverkan på beslutet och processen, 

men också för att den sökande ska få en så bra bild av företag F som möjligt och inte bara en 

bild. Under intervjun berättar respondent F att människor fungerar på så sätt att det är lätt att 

se en person med liknande egenskaper och att man är rädd för det som är okänt. Företag F 

arbetar idag extra hårt med att personliga värderingar inte ska påverka beslutet, säger hen. 

Respondent F tror inte att rekryteringsprocessen påverkar jämställdheten i företaget och hen 

beskriver att de exempelvis har en strukturerad intervjuguide med samma frågor för alla 

kandidater för att alla ska på samma chans. Respondent F avslutar sin intervju med att säga: 

 

”Vi har även en utjämnad styrelse och det tror jag är viktigt. Att vi arbetar med 

frågan uppifrån och visar att det är viktigt för hela företaget. Vi visar på goda 

exempel uppifrån som vi vill ska spegla hela företaget.” 

 

4.7 Företag G 

Respondent G har arbetat på företag G i Göteborg sedan år 2008 och är HR-chef. Hen har det 

strategiska och långsiktiga ansvaret med företagets personal och arbetar med allt som har med 

HR att göra i regionen. Respondent G har även två kollegor som hen arbetar i grupp 

tillsammans med (personlig kommunikation, 12 april 2019). Företag G är ett av nordens 

ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Deras verksamheten är fokuserad 

på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i 

Sverige, Norge och Finland.  
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4.7.1 Människan som tillgång  

Behovet av en ny person i sin organisation kan visa sig genom ersättnings- och 

utökningsrekryteringar. Respondent G som arbetar med HR får indikationer på när någon av 

dessa behövs genomföras. Enligt respondent G är företag G ett företag som arbetar väldigt 

strukturerat och strategiskt och letar i sin rekryteringsprocess efter personer som också är det i 

och med sin verksamhet. Respondent G anser att om en person drivs av att hitta egna 

lösningar och arbetssätt så kommer personen inte att trivas på företaget. Företaget arbetar 

projektbaserat vilket kräver att personalen kan arbeta självständigt, i grupp och ska kunna ta 

eget ansvar för att arbetet i projektet slutförs. Hen berättar också att företaget tänker 

långsiktigt i och med att företag G projekt utvecklar bostäder, vilket är en lång process. Det 

innebär att även personalen måste tänka på lång sikt i de beslut som tas. 

  

Respondent G berättar att företag G tar hänsyn till mångfald vi rekrytering och att hen vill se 

jämställdhet ur ett större perspektiv än enbart kön. Faktorer som arbetslivserfarenhet och 

utbildning är något som företag G försöker ta hänsyn till i deras kravprofil för att få en 

spridning i grupperna. Respondent G anser att det idag föreligger en stor utmaning för bygg- 

och fastighetsföretag när det kommer till rekrytering. Därför blir rekryteringsprocessen extra 

viktig. Företag G använder sina medarbetare som ambassadörer enligt respondent G och ber 

dem ofta se till sina umgängeskretsar för att sprida budskapet när företaget har lediga 

positioner. Dock så belyser hen problematiken det innebär kopplat till mångfalden. 

  

”Eftersom vi använder vår egen personal som ambassadörer så får vi väldigt lika 

människor som kommer hit. Om vi skulle se till våra egna umgängeskretsar, hur stor 

mångfald har vi där? Ska man arbeta mer fokuserat med att på riktigt skapa 

mångfald i en organisation så kan just rekrytering via egna nätverk hämma det 

arbetet.” 

4.7.2 Kön /Genus och företagskultur  

Företagskulturen på företag G beskriver respondent G som väldigt korrekt. De försöker alltid 

göra rätt för sig säger respondent G och exemplifierar det med att företaget alltid försöker 

hjälpa kunden vid exempelvis fel i sina bostäder. Vid intervjuer med potentiella anställda 

pratar och beskriver företag G tydligt sin kultur, kärnvärden och uppförandekoder. Företaget 

arbetar även hårt för att främja traditionellt mansdominerade yrken, till exempel hantverkare, 

ute i skolor. Respondent G berättar att hen tror att det är vanligt att studie- och yrkesvägledare 

hänvisar unga kvinnor till vården och inte till byggbranschen när de berättar att de vill arbeta 

med kroppen. Hen säger att företag G under det senaste året kontaktat skolor och 

marknadsfört yrket tillsammans med deras kvinnliga hantverkare. Respondent G menar på att 

man kommer kunna se en förändring i mångfalden i stort om några år eftersom dagens skolor 

ser annorlunda ut när det kommer till bakgrund. Företaget har även startat ett kvinnligt 

lärlingsprogram som ett steg i att nå företagets mål med 20% kvinnliga hantverkare år 2030. 

På företag G finns det yrkesområden som domineras av ett kön och hen säger att det beror på 

att det nästan endast är kvinnor som söker till de tjänsterna men att hen gärna själv hade sett 

en mer jämlik fördelning på ansökningarna. 

  

I företag G’s rekryteringsverktyg finns det en ruta för att ange kön i ansökningen men 

möjligheten finns att hoppa över det steget. Respondent G säger att hen faktiskt inte vet varför 

det finns en sådan fråga och att kön inte har någon betydelse så tidigt i rekryteringsprocessen. 
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” (…) Längre fram spelar det roll om vi ska arbeta med mångfald och jämställdhet. 

Frågan är relevant, men jag har inte tänkt på den. Det är nyttigt för oss som är lite 

äldre att ställas inför sådana frågor. Det är lätt att man blir van vid saker.” 

  

Respondent G tycker inte att en bild på personen som ansöker spelar någon roll och om hen 

reflekterar över det så är det vad det är för typ av bild. Respondent G berättar att hen sett 

många olika typer av bilder och många av dem bör inte vara på ett CV anser hen. Hen ser 

också gärna att CV avidentifieras och är väldigt nyfiken på artificiell intelligens. Dock säger 

hen att det kräver ett stort antal sökande, vilket det inte är idag, för annars behövs inte en 

robot som gör ett urval av kandidater. Respondent G menar också på att personer som är 

utbildade och arbetar med HR har mindre risk att hamna i fällan se på en person på ett visst 

sätt eller på grund av kön och att det inte har hänt på företag G. 

4.7.3 Rekryteringsprocessen  

Rekryteringsprocessen på företag G är bestämd och följer en struktur från start till slut. När 

HR har fått en indikation på att ett anställningsbehov föreligger startar de processen. 

Respondent G säger att även om HR är delaktiga så har de försökt föra över ansvaret vid 

anställning på den rekryterande chefen och att de ska fungera som ett bollplank. Rekryterande 

chef sätter ihop en kravprofil. I den ingår en arbetsbeskrivning och med en kompletterande 

befattningsbeskrivning som chefen utgår från vid utformande av en kravprofil. Den 

sistnämnda har alla befattningar och den beskriver ramverket vad en person som ska anställas 

har för befogenheter och ansvar i sin tjänst. Som HR ser respondent G sedan över 

kravprofilen och tar hänsyn till hur gruppen ser ut idag, om den behöver kompletteras med 

andra bakgrunder och erfarenheter. Sedan bestämmer de tillsammans tillvägagångssätt för 

rekryteringen. Företag G kan välja att ta in ett rekryteringsföretag eller föra processen själva 

beroende på vad det är för typ av roll som de söker eller om företaget är i behov av 

bemanning eller ersättning under kortare tid. 

  

Efter första steget tar processen olika form beroende på tillvägagångssätt. Anlitas ett 

rekryteringsföretag läser de CV, gör ett första urval samt en första intervju och därefter 

presenteras kandidater för respondent G och rekryterande chef. En andra och tredje intervju 

görs av HR och chefen i fråga samt att kandidaten får genomgå ett antal tester. I någon av 

intervjuerna görs en återkoppling till testerna samt en kompetensbaserad intervju där 

respondent G berättar att de undersöker om kandidaten besitter den kompetens som är viktig 

för rollen. 

  

Kravprofilen skiljer sig inte från interna sökande men processen som följer ser annorlunda ut. 

Respondent G säger att företaget inte vill att sina anställda ska söka via rekryteringsföretaget 

och att det handlar om moral och respekt för sina anställda. Respondent G anser att det är ett 

risktagande och vill inte att anställda ska sluta. Det är därför det är viktigt att återkoppling 

samt intervju görs på rätt sätt och blir bra. Steget efter intervjuer och referenstagning och till 

sist ett anställningserbjudande. Det slutgiltiga beslutet tas av cheferna i samråd med HR. 

Respondent G berättar att stora delar av processen gör tillsammans för att säkerställa 

kandidaternas kompetens, men också för att personliga erfarenheter och fördomar inte ska 

påverka beslutet samt att objektivitet genom hela processen är viktigt. Respondent G tror 

överlag att det inte att det finns något i företag G’s rekryteringsprocess som kan påverka 

jämställdheten men att det i allmänhet finns aspekter som bör ses över. 
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” (…) Det som skulle kunna förändras är till exempel är krav på erfarenhet och 

kompetens så att det verkligen belyses i kravprofilerna och att diskriminering inte 

sker redan där. Vi sätter kompetensen på mansdominerade yrken som ofta är 

kopplade till män och använder ord som lockar män. Det är viktigt att se över det så 

att den är neutral. Så länge HR är med och det finns mål och värderingar som styr 

företaget så finns det inte något som påverkar hos oss.” 

  

Respondent G tror att det är viktigt att personalen på företaget är medveten om att de 

rekryterar eftersom marknaden på arbetskraft är låg och färre ansökningar tas emot. Dels för 

att personalen är de bästa ambassadörerna och dels för att en rekrytering marknadsför att 

företag G expanderar. 

 

4.8 Företag H 

Respondent H arbetar sedan 2002 på företag H som HR-strateg. Arbetet innebär att arbeta 

med personalfrågor samt vara ett stöd till chefer när det gäller arbetsmiljö, rehabilitering, 

rekrytering, personalärenden, statistikuppföljning, arbetsgivarvarumärke, projekt och andra 

strategiska frågor. Tjänsten innebär också att arbeta med hur en introduktion av nya 

medarbetare ska ske på bästa sätt. Företag H är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs 

kommun och ingår i Sveriges största allmännyttiga bostadskoncern. Verksamheten består av 

att äga fastigheter med hyreslägenheter och hyra ut dessa till kommunens medborgare.  

4.8.1 Människan som tillgång  

Respondent H beskriver att ett anställningsbehov på företaget antingen uppstår på grund av att 

företaget ska utöka sin verksamhet eller ersätta någon som slutat. Vid en utökning så är det 

VD, rekryterande chef och HR-chef som tar ett gemensamt beslut och sedan samverkar de 

med facket. När företaget ska rekrytera anser de att en person som passar väl in på företag H 

är PEPS; Positiv, Engagerad, Pålitlig och Samspelt, på grund av att det speglar företagets 

värderingsgrund och kultur, säger respondent H. PEPS är också något som används när 

kollegor emellan ger feedback till varandra samt under medarbetarsamtal med cheferna. Det 

är något som också spelar företagskulturen och hen nämner att man kommer långt genom att 

vara PEPS.   

  

Mångfald är något som företaget aktivt arbetar med och respondent H nämner att mångfald är 

en framgångsfaktor för företaget och dess verksamhet. Hen beskriver att exempelvis mixade 

arbetsgrupper ur ett mångfaldsperspektiv, inte bara kön, har en positiv påverkan på gruppen 

och att det är viktigt för att alla ska förstå varandra och skapa ett bättre arbetsklimat. Hen 

anser också att det är viktigt att företaget exempelvis rent språkligt har förmåga att 

kommunicera med hyresgäster samt att bo- och miljövärdar som arbetar ute i områdena ska 

vara och ses som förebilder för barnen och ungdomarna som är ute på gårdarna. Hen 

beskriver det genom att säga:   

  

”Vi jobbar med stadens medborgare och då måste vi spegla den såsom det ser ut.” 
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4.8.2 Kön/Genus och företagskultur  

” Det är kompetensen som avgör.” 

  

Genomgående under intervjun poängterar respondent H att det är kompetensen som styr vid 

en rekrytering och att företaget har en hyfsat jämn fördelning bland företagets olika 

avdelningar och områden. Något som hen är noggrann med att framhäva genomgående under 

intervjun är att företaget arbetar med alla jämställdhets- och mångfaldsaspekter och ser inte 

bara till kön. Vilken utbildning som barn och ungdomar väljer att söka kan vara en anledning 

till hur fördelningen ser ut och det har under de senaste åren skett en förändring kring hur 

fördelningen ser ut på de olika utbildningarna, nämner hen. Respondent H berättar att det 

därför är viktigt att företaget är med och påverkar i tidiga år genom att exempelvis låta 

ungdomar besöka företagets fastighetslaboratorium där de har en möjlighet att testa på hur det 

är att arbeta inom fastighetsbranschen. Det ger också en möjlighet att visa ungdomarna att det 

bara är intresse som styr och att alla kan arbeta inom branschen. 

  

Respondent H poängterar att företaget arbetar med alla jämställdhetsaspekter under 

rekryteringsprocessen. För att förbättra processen ytterligare och för att kompetensen ska 

styra har företaget sedan en tid tillbaka börjat arbeta med tester för att ha ytterligare ett 

verktyg till att finna den lämpligaste kandidaten för tjänsten. Hen nämner att testverktyget är 

väldigt bra, pålitligt och har genererat bra kandidater som företaget kanske inte hade valt att 

träffa utifrån bara CV. Hen nämner att det gör att företaget träffar de kandidaterna som är bäst 

lämpade för tjänsten och inte att något annat ska påverka valet. De arbetar även mycket med 

normmedvetenhet hos alla parter som är med under rekryteringen för att inte normer och 

värderingar inte ska påverka valet av slutkandidat. På så sätt främjar de jämställdhet inom alla 

aspekter genom att alla ska ha samma möjligheter att gå vidare i processen. 

  

När en kandidat ska söka en tjänst hos företag H finns det möjlighet att bifoga både bild och 

ange kön. Dock nämner respondent H att det absolut inte ska påverka processen om 

kandidaten väljer att ange kön och bifoga bild. Hen är dock inte medveten om varför det finns 

möjlighet att välja kön i ansökningen och vidare svarar hen såhär på frågan kring varför: 

  

”Jag vet inte, det är stadens rekryteringssystem som vi använder. Vi har 

rekryteringsprocessmöten och jag tror de har planer på att ta bort det.” 

4.8.2 Rekryteringsprocessen  

Respondent H berättar att när företaget har insett att det finns ett behov för att rekrytera startar 

processen med att en annons publiceras i företagets rekryteringssystem. Annonsen innehåller 

vad arbetsuppgifterna innebär och vad personen förväntas göra dagligen. Den innehåller 

också kvalifikationer såsom exempelvis utbildningskrav, krav på erfarenhet och krav på 

körkort om det är relevant. Den sista delen i annonsen innehåller övrig information där 

företaget presenteras tillsammans med den avdelning där den lediga tjänsten ingår. Annonsen 

publiceras på flera olika medier och även på företagets intranät för internt sökande, de internt 

sökande har samma krav som externt sökande, säger hen. Respondent H nämner att under 

processen medverkar tre parter bortsett från fackets medverkan vid en utökning det är; HR-

chef, HR-strateg och rekryterande chef. När ansökningar inkommit sätter var och en sig ner 

och graderar ansökningarna och när det är genomfört går de gemensamt igenom de 

ansökningarna med bäst resultat. Som tidigare nämnt använder de även ett test som de som 

når upp till kraven får genomföra, även testet ger en ranking och ligger till grund för vilka 
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kandidater som kommer till en intervju. Beroende på tjänst varierar antalet på 

intervjutillfällen mellan ett och två och efter den sista intervjun tas referenser, nämner 

respondent H. Om allt klickar får kandidaten genomgå alkohol- och drogtest och sedan 

erbjuds anställning. 

 

I annonsen som företaget publicerar vill företag H vittna om hur det är att arbeta på företaget 

och att det är en familjär stämning. Det förmedlar företaget genom att berätta att de inte är 

större än att de flesta vet vilka alla är och att de träffar varandra regelbundet. De har även 

publicerat en film som ska intyga hur det är att arbeta på företaget och att deras roll i 

samhället är viktig på riktigt. Hur företaget väljer att förmedla sin verksamhet tror respondent 

H kan påverka vilka som väljer att söka tjänsterna. Vidare nämner hen att för att trivas är det 

viktigt att man står för lika värderingar som företaget och därför tror hen att det påverkar 

sökandena. 

  

Respondent H tror att det kan finnas fällor i rekryteringsprocessen som kan påverka 

jämställdheten, men att det är där kompetensen hos HR-personalen kommer in, att inte falla i 

källorna. Vidare nämner hen att det är viktigt att också identifiera källorna och förstå att 

personer är olika, exempelvis att kvinnor kan föra sig på ett visst sätt och att det är viktigt att 

se de skillnaderna och ge alla samma chanser under processen. För att inte personliga 

värderingar och tidigare erfarenheter ska spela in på beslutet arbetar alltid två i samråd där de 

arbetar aktivt med normmedvetenhet. Så utifrån det anser respondent H att de har en jämställd 

rekryteringsprocess där alla har samma möjligheter utifrån alla jämställdhetsaspekter. 

 

4.9 Företag I  

Respondent I arbetar som personalchef på företag I sedan sju år tillbaka. Hens arbete innebär 

allt arbete som har med företagets personal att göra. Det kan vara allt från löneförhandlingar, 

rehab-, utvecklings- och medarbetarsamtal samt rekrytering (personlig kommunikation, 16 

april 2019). Företag I är ett av Sveriges största privatägda byggbolag med verksamhet inom 

husbyggnad, mark, väg och projektutveckling samt ca 500 medarbetare. Företag I har 

verksamhet inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Företaget är präglat av ett 

fokus på entreprenörskap med snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och en finansiell 

styrka.  

4.9.1 Människan som tillgång  

Respondent I berättar att företag I alltid har ett behov av rekrytering. Hen anser att det är en 

stor brist på seniora tjänstemän i branschen och att det råder ett stort behov av rekrytering på 

alla företag. Det medför enligt respondent I att det är många nyexaminerade studenter som har 

svårt att hitta sitt första arbete och de på företag I inte har möjlighet att ta emot dessa. Hen 

berättar att företaget alltid har annonser ute men att problematiken ligger i att de behöver ta in 

fler seniora arbetare för att sedan kunna ta in de juniora och lära upp dem. Respondent I är 

dock positiv och menar att alla behövs i byggbranschen. Hen säger att företag I är ett företag 

som expanderar och att det är ett intressant företag som byggts upp under på kort tid. 

Företaget söker efter personer som vill utveckla och utvecklas tillsammans med företag I och 

att det som fattas i kunskap kan man lära sig med hjälp av vilja. 

  

”Jag brukar säga att vilja trumfar kunskap. Vi vill ha någon som vill och har en 

hunger. (…) Engagerade personer som vill vara med på vår resa.” 
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Hen berättar också att hen kan uppleva en skillnad mellan de juniora och seniora sökande. 

Respondent I säger att de juniora bara vill ha ett arbete men att de bland de unga finns ett 

mervärde i att företaget har ett samhälls-, social-, miljö- och arbetsmiljöansvar. Dock så tror 

respondent I också att det inte är företagsloggan som är viktigast utan att byggprojekten också 

står i fokus. Hen säger att det företag I bygger kan alla andra företag i branschen också göra, 

men att det ligger nära deras varumärke att bygga de prestigelösa projekten. På företag I ska 

man vara prestigelös och hjälpa varandra säger respondent I. Hen säger att den personen som 

vill göra en super karriär och göra det genom att trampa på andra passar inte in i företag I, där 

är det viktigt att lyckas tillsammans. Det är även viktigt att ta hänsyn till företagets 

värderingar och uppförandekod menar respondent I. Företaget ska alltid vara i fokus säger 

hen. 

4.9.2 Kön/Genus och företagskultur  

Företag I har en familjär känsla och är prestigelösa påpekar respondent I ett flertal gånger. 

Hen säger att kön hos den sökande till företaget inte spelar någon roll och att man som 

anställd har samma utvecklingsmöjligheter och trivs i lika stor utsträckning oavsett vilken roll 

och kön man har. Som det ser ut på företag I idag är det få tjejer som är anställda men 

respondent I menar på att företaget inte är unikt i den aspekten. Företaget har inga kvinnliga 

hantverkare och endast en kvinna som arbetar som arbetsledare. Företag I arbetar dock för att 

få in fler kvinnor i byggbranschen. Företaget är sponsorer till Isabellastipendiet som 

uppmuntrar fler kvinnor att bli verksamma inom branschen. Respondent I själv tror att varför 

de är så få kvinnor som arbetar på byggplatserna är att de ofta vill vidare till andra tjänster 

som kalkyl- eller projektingenjör. 

  

”Varför det är så har jag inget bra svar på, inget som har med kön att göra. men 

jag tror att människor tycker att det är trevligare att arbeta på kontor än på ett 

bygge generellt. Dock så tror jag att de kvinnor som arbetar på byggen tycker att 

det är bra och att det är ett häftigt klimat att arbeta i.” 

  

Företaget vill hitta personer som passar in i det familjära och prestigelösa klimatet som 

företag I har. Respondent I exemplifierar det prestigelösa klimatet med att berätta att vad som 

står på ett visitkort inte spelar någon roll i företaget, utan att de är till för de externa kunderna. 

Hen säger att det är viktigt att arbeta tillsammans och att det är viktigt att få fram i 

intervjusituationer med kandidater. I rekryteringsprocessen arbetar företag I för att främja 

jämställdhet, från en könsaspekt, men även jämställdhet i ett större perspektiv. Respondent I 

tror att kvinnor har en större fördel idag eftersom det finns så få av dem i branschen men 

företaget kvoterar inte. När det kommer till ett CV utseende så tycker respondent I att det är 

en fördel att ha en bild på det eftersom det blir lite mer personligt. Hen tycker att en bild 

skapar ett intresse och är en fördel för en kandidat att sticka ut. 

  

”Kön spelar ingen roll. (…) Oavsett hur CV:t ser ut så brukar en kvinna få komma 

på intervju eftersom vi vill ha in fler tjejer. (…) Det kommer ske stora 

pensionsavgångar de närmaste åren och förändring sker inte över en natt. Men 

andelen kvinnliga medarbetare har ökat och kommer att öka.” 

4.9.3 Rekryteringsprocessen  
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Företag I samarbetar med ett rekryteringsföretag och de gör den första sållningen och 

intervjuar kandidater som de sedan vidarebefordrar till respondent I. Varje tjänst har en 

funktionsbeskrivning som används när en kravprofil utformas. De beskriver vilken profil och 

bakgrund den sökande bör ha. Profilens utformning gör HR, kommunikatörer och 

rekryteringsföretaget tillsammans. Respondent I anser att utformningen är viktig för att sticka 

ut och locka personer till företaget. Respondent I bokar sedan en första intervju med 

kandidaten i fråga som antingen hen själv eller hens kollega håller i. Respondent I berättar att 

den första intervjun handlar mycket om företag I och efter den ringer hen upp för en 

återkoppling med kandidaten och bokar eventuellt en andra intervju. På den närvarar även den 

rekryterande chefen och där läggs fokus på tjänsten och individen. Respondent I säger att om 

det är ytterligare ett positivt möte så återkopplar hen till kandidaten igen och skickar över ett 

eventuellt erbjudande, ett förslag till anställning. Efter det brukar de träffa kandidaten en 

tredje gång för att gå igenom anställningserbjudandet tillsammans. Därefter skriver 

kandidaten på och ett startdatum för anställning fastställs. Beslutet om vem som anställs tas 

tillsammans med respektive chef. Att det tas tillsammans har att göra med att företaget vill få 

ett objektivt beslut om vem som anställs eftersom det är lätt att påverkas av tidigare 

erfarenheter och fördomar som är både medvetet och omedvetet. 

  

Respondent I berättar att företaget oftast använder sig av ett rekryteringsföretag efter som att 

hen inte har tid eller möjlighet att driva en rekryteringsprocess själv. Företag I rekryterar 

internt men det är om personer vill avancera från sin nuvarande tjänst. Respondent I berättar 

att de har utvecklingsplaner tillsammans med alla anställda som ska hjälpa dem att komma 

vidare och erbjuda dem nya möjligheter till att utveckla sin karriär. Hen påpekar dock att det 

ska fungera för företagets behov och projekt. 
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5. Analys  

5.1 Människan som tillgång  

Något som framkom under samtliga intervjuer var att alla respondenter på ett eller annat sätt 

uttryckte vikten av att rekrytera rätt person till företaget. Alla respondenter framförde det 

genom olika önskningar och tankar, men att matcha värderingar, arbetssätt och visioner var 

något som genomsyrades i intervjuerna. För att finna rätt person arbetar samtliga av de 

intervjuade företagen med HR, men hur de arbetar med HR och rekryteringsprocessen skilde 

sig åt. För en att genomföra en lyckad rekrytering pågår en ständig utveckling av 

rekryteringsprocessen och processen påverkas bland annat av företagens kultur och strategi. 

Exempelvis berättade respondent C att företag C arbetar för att säkra och utveckla deras 

rekryteringsprocess för att minska risken för kostsamma felrekryteringar. En annan anledning 

till arbetet är att mångfalden i dagsläget kan bli lidande i den nuvarande processen. Hen 

nämnde också att processen idag till stor del speglas av deras företagskultur. Även respondent 

F berättade att företag F exempelvis tillsatt hens nya roll för att fortsätta arbetet med 

utveckling av processen och dess förbättringsområden. Att samtliga respondenter berättade att 

de arbetar aktivt med sina processer, utbildningar och HR är något som forskning anser som 

viktigt och relevant utvecklingsområde. McMahan och Wright (2011) argumenterar i deras 

forskning för att HR-arbetet är viktigt för framgång och att det finns en stark relation mellan 

arbetet och företagets prestationer. Armstrong (2012) styrker argumentet och belyser att HR-

arbete bland annat används för att försäkra företaget om att de har kompetent personal på rätt 

plats för att nå framgång och målsättningar. Företagen är därmed beroende av sina mänskliga 

resurser och därför är det viktigt att hitta rätt under rekryteringen (Armstrong, 2012). 

  

Alla respondenter berättade att HR-utbildad personal hade någon medverkan under processen. 

Vilken roll HR-personalen hade varierade mellan företagen, men de fanns antingen som ett 

stöd utanför processen eller så var de delaktiga i vissa moment även under processen. Utöver 

HR-personal berättade alla respondenter att rekryterande chef är delaktig till stor del i 

processens olika delar, i vissa företag genom hela processen och andra under några steg. En 

del av respondenterna hade även andra roller såsom medarbetare, VD:ar och chefens chef som 

var delaktiga någon gång under processen. Likheter och skillnader presenteras i tabell 3 

nedan. Att HR har någon roll i processen visar på att alla arbetar med utbildad personal för att 

stärka och försäkra processen från eventuella felrekryteringar. Armstrong (2012) belyser 

vikten av HR-personalens medverkan eftersom humankapital utgör en central del i 

marknadsvärdet och att det i slutändan är kopplat till prestationer och måluppfyllelse. Dock 

framkom det att HR-personalen vill utbilda cheferna i större utsträckning då exempelvis 

respondent D (företag D) berättade att de inte har HR-personal så att det räcker för att de ska 

medverka under processens steg, utan de arbetar idag bara som ett stöd och bollplank för 

cheferna under processen. 
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Medverkan 

i :  

 

Företag  

Fastställa 

behovet  

Kravprofil 

och annons  

Urval Intervju 1 Intervju 2 Beslut  

Respondent A, 

Företag A 
 X* X X X* X* 

Respondent B, 

Företag B 
 X* X*   X X* 

Respondent C, 

Företag C 
 X     

Respondent D, 

Företag D 
      

Respondent E, 

Företag E 
 X*  X X X* 

Respondent F, 

Företag F 
 X* X* X X X* 

Respondent G, 

Företag G 
 X* 

X 

 
X* X* X* 

Respondent H, 

Företag H 
X* X* X* X*  X* X* 

Respondent I, 

Företag I 
X X*  X X X* 

Tabell 3 - Visar i vilka steg respondenten medverkar i rekryteringsprocessen. Undantaget i 

tabellen är Respondent D på företag D som inte deltar i processen, men som agerar som stöd 

och bollplank för cheferna. Markeringen * innebär att det är fler personer förutom 

respondenten som medverkar i steget. 

 

En del av HRM perspektivet handlar om hur människor blir anställda och hur företagen väljer 

att gå tillväga för att anställa. Respondenterna hade liknande anledningar till varför 

rekryteringsprocessen startar i företaget, nämligen att den startar när någon signalerar ett 

behov av ny personal, oftast ansvarig chef. Respondent I (företag I) uttryckte sig dock lite 

annorlunda i jämförelse med de andra respondenterna under sin intervju och påstår att 

företaget alltid har ett behov av att rekrytera och anledningen till det beskriver hen är brist på 

seniora tjänstemän inom branschen. Respondent A (Företag A)  och respondent E (företag E) 

berättade att rekryteringsprocessen kan starta vid nyrekrytering i form av att företaget får nya 

uppdrag, och respondent E berättade att processen hos dem startar när ett 

rekryteringsunderlag anländer till HR-avdelningen. Processen startar det vill säga när någon 

märker att det finns brist på personal och behovet kan uppkomma på grund av olika 

anledningar. Det arbetssätt som företagen presenterar styrks delvis av Armstrong (2012) som 

menar att företagen bör tänka på vilka kompetenser de behöver nu, men också i framtiden för 

att nå strategiska målsättningar. Skillnader mellan forskningen och respondenterna var att 

många arbetade med nutida behov och inte som forskningen beskriver att arbeta med framtida 

behov. Företagets arbetssätt skilde sig från resterande av respondenterna och forskningen 

även här. Respondent C (företag C) berättade nämligen att det i dagsläget inte finns någon 

struktur för anställningar eller för upptäckten av behovet på personal, det finns alltså inte ett 

bestämt tillvägagångssätt under rekryteringsprocessen. Hen menade att anledningen till det är 

den entreprenöriella andan som präglar företaget, men att processen är under utveckling för 

att förbättras. 
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Respondenterna från Företag A, E och F var några av respondenterna som svarade att de 

försöker främja mångfald i företaget under rekryteringsprocessen på grund av dess positiva 

effekt på företaget och arbetsgruppen. Respondent A (Företag A) nämnde exempelvis att hen 

anser att det är en fördel med att ha mixade arbetsgrupper eftersom gruppen får en bättre 

dynamik och vilket tror hen leder till att bättre beslut tas. Respondent E (företag E) berättade 

att mångfald påverkar de som arbetar på arbetsplatsen. Hen nämnde även att man kan läsa hur 

många studier som helst på att mångfald skapar en bättre arbetsmiljö och det är en anledning 

till att de arbetar aktivt med mångfald idag. Även här skilde sig respondent C (företag C) svar 

för hur företaget ser på mångfald. Hen tyckte inte att jämställdhetsfrågan ur ett 

mångfaldsperspektiv är ett hinder hos dem idag och att företaget inte gör skillnad på kön när 

det kommer till chanser och möjligheter att utveckla sin karriär. Respondent H (företag H) 

och respondent G (företag G) hade båda liknande tankar kring mångfald där båda poängterade 

att mångfald består av fler aspekter än bara kön. Respondent G (företag G) beskrev att det är 

viktigt att se till alla mångfaldsaspekter och även respondent H (företag H) berättade att det 

finns flera mångfaldsaspekter än bara kön som hen anser leder till framgång. Att 

respondenternas svar skiljer sig åt i när det kommer till mångfald kan bero på ur vilket 

perspektiv de valde att besvara frågan och se på begreppet. Forskningen bekräftar det som 

några av respondenterna berättade under sin intervju, nämligen att mångfald har en positiv 

inverkan på hela företaget. Callahan et. al. (2016) har genom sin forskning kommit fram till 

att en ökad mångfald på arbetsplatsen kan leda till ökade konkurrensfördelar, överlägsen 

affärsverksamhet samt högre nivåer av lojalitet och tillfredsställelse hos sina anställda vilket 

är några anledningarna till varför företag bör arbeta med mångfald. I begreppet ingår 

könsfördelning och jämställdhet bland kön på arbetsplatsen. För att uppnå mångfald och ta del 

av dess fördelar behöver företagen arbeta aktivt även med jämställdhet. Mångfaldsarbetet är 

kostsamt, men som forskningen nämner lönar sig i framtiden (Callahan, Davis & Frolova, 

2016). Respondent E (företag E) berättade som tidigare nämnt att de ständigt arbetar med 

mångfaldsfrågor, vilket visar på att det är en lång och pågående process. Forskningen 

bekräftar arbetets positiva effekter och konkurrensfördelarna är som tidigare nämnt många. 

Att fortsätta arbetet skapar ytterligare möjligheter och de fördelar som Callahan et. al. (2016) i 

sin forskning är fördelar som en stor del av affärsverksamheten är beroende av. 

  

Även tidigare forskning argumenterar för att mångfald är viktigt ur många aspekter. Mångfald 

kan ge en organisation konkurrensfördelar och utnyttjas både organisatoriskt och på 

arbetsgruppens effektivitet (Brodbeck et.al., 2012). Fördelarna ur ett mångfaldsperspektiv är 

att jämställdhet bland könen bidrar till har en rikare mångfald och större bredd bland 

företagets anställda (Schmidt, 2007). Dock är det viktigt att finna en bra balans. Företag med 

både män och kvinnor är mer lönsamma än de grupperna som domineras av ett kön (Schmidt, 

2007). Forskning styrker att de företag som väljer att lägga ner resurser på mångfalds- och 

jämställdhetsarbete kommer få fördel av det både inom arbetsgruppen och affärsmässigt 

(Brodbeck et.al, 2012; Schmidt, 2007). Respondent E (företag E) berättade att mångfald är ett 

fokusområde hos dem och även respondent F (företag F) nämnde att mångfald viktigt och 

anser att det är viktigt att det inte finns någon snedvridning mellan könen på grund av den 

hårda konkurrensen om arbetskraft som branschen befinner sig i. Tidigare forskning menar 

dock att företagen måste arbeta aktivt med jämställdhet och bli medvetna om bland annat 

vilka moment i rekryteringsprocessen som påverkar. Exempelvis menar Monllor-Tormos och 

Wiley (2018) att om företag strävar mot en jämställd arbetsplats kan det skapa bättre 

företagsekonomiska resultat, men de måste själva sträva mot jämställdhet eftersom det inte är 

något som händer av sig själv.  
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En ytterligare likhet mellan de olika företagen var även att alla väljer att gå ut med 

platsannonsen internt på företagets intranät. Ett exempel på det är företag F där respondent F 

berättade att vid rekrytering kan företaget välja att flytta upp en anställd och rekrytera till 

tjänsten som då istället blir ledig. Hen nämnde även att de gärna ser internt sökande till 

företagets tjänster och att de i vissa situationer väljer att anpassa kravprofilen eller erbjuda 

utbildning för att ge de internt sökande en chans, vilket skilde sig ifrån de andra företagen 

som hade samma kravprofil för alla sökande. Att ge företagets anställda en chans att söka de 

nya tjänsterna är något som Callahan et. al. (2016) argumenterar för att ur ett HRM-

perspektiv. Företaget i fråga bör tillhandahålla sådana möjligheter under hela arbetslivscykeln 

till möjliga och existerade anställda. Forskarna nämner dock att det kräver en mängd 

implanterade policys för att främja jämställdheten i dessa situationer (Callahan, Davis & 

Frolova, 2016). Mer om intern rekrytering analyseras i 5.3 Rekryteringsprocessen.  

 

5.2 Kön/Genus och företagskultur  

I alla företag som intervjuades berättade respondenterna att det finns vissa arbetsområden som 

domineras av ett kön. Exempelvis berättade respondent A (företag A) att det beror på att 

majoriteten av ansökningarna till en tjänst domineras, ofta helt, av ett kön. Respondent I 

(företag I) ansåg att företaget inte är unika ur den aspekten i branschen och många av 

respondenterna berättar att de arbetar aktivt för att få in fler kvinnor i bygg- och 

fastighetsbranschen. Respondenterna berättade om insatser som företaget gör för att främja 

jämställdhet i branschen. Företag E, F och G har som mål om att rekrytera en viss andel 

kvinnor, företag I är sponsorer till Isabellastipendiet och företag G har även startat ett 

kvinnligt lärlingsprogram för att kunna anställa fler kvinnliga hantverkare. Många av 

företagen är även ute i landets skolor för att marknadsföra hantverkaryrket. Correll och 

Ridgeway (2004) argumenterar i sin forskning för att när ett kön är framträdande blir de 

hierarkiska antaganden om status och kompetens uppenbar, ofta till mäns fördel, vilket i sin 

tur påverkar jämställdheten. De skriver att trots att män och kvinnor ska anses som objektiva 

inom många områden kommer män se sig själva och andra män som en grupp som har en 

större förmåga att utföra en uppgift bättre än kvinnor. Män utgör majoriteten inom bygg- och 

fastighetsbranschen och det skapar i sin tur en social makt hos männen (Correll & Ridgeway, 

2004). Respondenterna i företagen företag A, B, C och D tror att de anställda på företagen blir 

påverkade av jämställdheten i organisationen. Respondent A (företag A) berättade att det är 

lätt att det inte se hur personer behandlas olika och att det är viktigt att ha diversifierade 

grupper med stor mångfald. Företag D gör varje år lönekartläggningar för att se om det 

förekommer osakliga skillnader i lön mellan de anställda. Hultin (2003) argumenterar i 

tidigare forskning för att den stereotypiska bilden av ett kön påverkas av arbetsmarknadens 

könsuppdelade karaktär och struktur vilket i mansdominerade branscher kan medföra att 

kvinnor behandlas negativt. Det i sin tur kan resultera att kvinnor möts av det så kallade 

glastaket (Hultin, 2003). Dock menade respondenterna från exempelvis företag C och I att det 

finns lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön och att individer bör ta alla möjligheter och 

chanser att äga sin egen karriär.  
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Insatser i :  

 

Företag  

Skolor Sponsorer  Program  Annat 

Företag A    X 

Företag B     

Företag C     

Företag D     

Företag E    X 

Företag F X   X 

Företag G   X  

Företag H X    

Företag I  X   

Tabell 4 - Visar vilka insatser företagen har gjort för att påverka jämställdheten i bygg- och 

fastighetsbranschen. De företag som inte har markeringar i tabellen gör insatser i samhället, 

men dessa har inte en direkt inverkan på jämställdheten i företaget.  

 

Många av företagen berättade att de skulle kunna använda sig av en så kallad positiv 

särbehandling i det fall där endast kön skiljer två kandidater åt. Respondent A (företag A) 

tyckte att positiv särbehandling är något som gjorts till mäns favör i många år och att det nu är 

dags att det ändras. Företag B, C, D, E, F och I berättade att de oavsett kön ser till 

kompetensen hos kandidaterna och att den som är bäst lämpad för tjänsten får arbetet. 

Respondent I (företag I) berättade dock att hen tror att kvinnor har en stor fördel i 

arbetssökande i dagsläget eftersom det finns så få av dem och att de flesta företagen i 

branschen söker efter fler kvinnor. Correll och Ridgeway (2004) anser att de sociala 

skillnaderna mellan könen kommer finnas kvar så länge människor behåller sin tro på att ett 

av könen är bättre än det andra i vissa situationer trots förändringen som sker. Det är för att 

varje situation där individer kategoriseras till ett kön utifrån sociala förhållanden så behålls 

obalansen mellan könen (Correll & Ridgeway, 2004). 

  

Kategoriseringen av könstillhörighet görs enkelt när rekryteraren ser en bild eller kandidaten 

som söker en tjänst anger sitt kön. Alla respondenter sa att kön och bild inte behöver anges 

och att det inte är speciellt viktigt. Respondent E (företag E) ansåg dock att det kan vara 

trevligt med en bild i en ansökan men tror också att det kan medföra att man applicerar sina 

fördomar vilket många av de andra respondenterna håller med om. Respondent F (företag F) 

menade på att det är relativt enkelt att dra en slutsats av vad en kandidat har för kön när den 

anger sitt namn och respondent G (företag G) berättade att personer som arbetar med HR är 

utbildade i att vara objektiva. Respondent I (företag I) ansåg att det är en fördel att ha en bild 

på sitt CV då hen tycker att det blir mer personligt och att ett sådant CV kan sticka ut från 

mängden ansökningar. Kategoriseringen av kön sker alltså väldigt snabbt och ofta utan att 

personer, i det här fallet rekryterare, reflekterar över det. Det sociala könet kategoriseras 

utifrån utseende och exempelvis kläder, frisyr och röst (Correll & Ridgeway, 2004). 

Könssystemet utifrån dessa kategorier kan också påverkas av kultur då den kan skapa 

stereotyper om kön (Correll & Ridgeway, 2004). Även tidigare forskning gjord av Ljungholm 

(2014) bekräftar det och anser att kön utvecklas i samband med kommunikation och 

etablering inom företaget. 



 49 

  

När respondenterna pratar om respektive företags kultur nämner många värderingar och 

normer. Schein (2019) har skapat en modell som består av tre nivåer, vilket innebär olika 

grader av kulturfenomen som är synligt för observationer. Första nivån, Artefakter, innehåller 

bland annat företagets språk, produkter och klädsel. För att kunna känna igen den nivån krävs 

det att man tillhört gruppen i fråga tillräckligt länge. Författarna till uppsatsen kunde endast 

observera och spekulera i vad som utmärker företagets artefakter. 

  

Andra nivån i modellen är Uttalade värderingar vilket några av respondenterna pratade om 

genomgående under intervjuerna. Respondent H (företag H) talade mycket om företagets 

ledord PEPS som hen anser genomsyrar hela organisationen. Respondenternas beskrivning av 

företagets uttalade värderingar kan påverkas av hur länge respektive respondent varit anställd 

på företaget. Exempelvis hade respondent G (företag G) varit anställd på företaget i över tio år 

vilket märktes i hens beskrivning av företagets normer och värderingar. I jämförelse med 

respondent C (företag C) beskrivning av företagets kultur upplevdes det som att 

beskrivningen utgick från hens intryck och inte företaget uttalade värderingar. Resterande 

respondenter som intervjuades berättade också mycket om respektive företags värderingar, 

motto och visioner. De flesta nämnde dessutom att det är viktigt att presentera företaget och 

ge en korrekt bild av det i intervjuer med potentiella anställda. Respondenterna ansåg också 

att det är viktigt att en person som söker sig till företaget känner igen sig och kan identifiera 

sig med exempelvis värderingarna som styr företaget. Nivån i Scheins (2010) modell antyder 

att uttalade värderingar kan vara ett skal, möjligtvis mest till för omvärlden, och att företaget 

kan förespråka andra värderingar och handlande för att nå framgång. Denna nivå kan vara 

svår att uttala sig om när ingen observation av utomstående gjorts i organisationerna (Schein, 

2010). 

  

Tredje och sista nivån i Scheins (2010) modell är Grundläggande antaganden. Företag B och 

I’s respondenter påtalade att företagen har en familjär känsla och på företag G talade 

respondent G mycket om etiska koder, värderingar och beteende. Respondent G sa även att 

företagets kultur är väldigt korrekt och att de alltid vill göra rätt för sig. Där hen exempelvis 

nämnde hur företaget ska uppföra sig gentemot sina kunder. Respondent I (företag I) 

berättade om företagets prestigelösa klimat och vikten av att arbeta och nå mål tillsammans 

samt att titeln på visitkortet inte spelar någon roll internt. Tredje nivå av företagskultur kan 

även kopplas samman med Similar-to-me effekten som George och Jones (2002) utvecklat. 

Den handlar om att människor tenderar att föredra att exempelvis arbeta med personer som 

liknar en själv och respondent A (företag A) benämnde effekten under sin intervju främst i 

fråga om rekryteringsprocessen. Hen sa att det är viktigt att företaget inte låser sig vid en 

personlighetstyp utan att det måste finnas utrymme för människor att vara olika. Respondent 

A berättade även att hen kanske föredrar att arbeta med en person som är lik hen själv och att 

den aspekten är viktig att bortse från vid rekrytering. Gorge och Jones (2002) anser att precis 

det kan bli problematiskt vid rekrytering eftersom kandidater kan få en indirekt fördel hos den 

rekryteraren som har hand om processen om hen liknar personen. De argumenterar även för 

att Similar-to-me effekten kan skapa problem i organisationer där kvinnor är en minoritet 

eftersom det kan påverka möjligheten att anställas samt att klättra i företaget (George & 

Jones, 2002). Dock sa alla respondenterna att de är medvetna om sådana situationer och att 

tanken måste finnas med i rekryteringsprocessens alla steg från start. I tidigare forskning 

framgår det att grunden för ojämlikhet är skapandet av könens skillnader och att kön är 

uppbyggda även inom företagen genom företagskulturen (Risman, 2004; Ljungholm, 2014). 

Ingen av företagen bekräftade Risman (2004) eller Ljungholm (2014) teorier, men respondent 
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I (företag I) ansåg att kvinnor måste tycka att det är trevligt att arbeta kring män för att trivas, 

eftersom företagets och branschens anställda till största del är män. 

 

5.3 Rekryteringsprocessen  

Processen från att ett behov upptäcks till att en person blir anställd beskrevs relativt lika av de 

olika respondenterna, dock även här med företag C som undantag. Likheterna mellan de andra 

åtta företagen är att processen består av likvärdiga steg, medan skillnaderna är vart i 

processen de olika stegen placeras. Varför företag C sticker ut från resterande företag är för 

att respondent C berättade under sin intervju att de inte har någon uttalad struktur eller 

bestämd process för rekrytering, vilket de andra företagen beskrev att de använder. 

Exempelvis berättade hen att en chef rekryterat en person som arbetade i kassan på MAX på 

grund av att personen gjorde en bra merförsäljning. Det är en stor skillnad i tillvägagångssätt i 

jämförelse med vad de andra respondenterna nämnde under sina intervjuer. Hur de andra åtta 

företagen väljer att arbeta stärks delvis av Bolanders (2002) modell som beskriver 

rekryteringsprocessen i olika steg. Bolander (2002) beskriver tydligt att urvalsmodellen, det 

vill säga rekryteringsprocessens olika steg, rekommenderas att följas för att lyckas anställa 

den mest lämpade kandidaten. Skillnaderna mellan de åtta företagen, bortsett från företag C, 

och modellen är även här vart i processen de olika stegen placeras. Likheterna är också 

desamma som emellan företagen, att de olika stegen finns med. Bolander (2002) belyser 

också den sociala ansatsen i sin teori som poängterar att processen inte bara kan anses som en 

objektiv och stegbestämd process, utan också ett fenomen som påverkas och består av sociala 

interaktioner. Det betyder, som nämnt i föregående kapitel 5.2 Kön/Genus och företagskultur, 

att beslut och processen påverkas av sociala interaktioner och att det är viktigt att ha med sig i 

tanken genomgående under processen (Bolander, 2002). 

  

Respondent C berättade under sin intervju att företag C startat sitt arbete med att utveckla 

rekryteringsprocessen framåt, främst för att minska risken för felrekrytering. En del av 

utvecklingen är att företaget sedan en tid tillbaka använder sig av två tester i 

ansökningsprocessen vid rekrytering. Även respondent H (företag H) beskrev under sin 

intervju att de också sedan en tid tillbaka använder sig av ett test innan intervjumomentet. 

Skillnaden mellan företag C och H är att hos företag C gör alla sökande testet, medan hos 

företag H gör endast de som blir utvalda av ansvariga rekryterare testet. Thebe och Van der 

Walt (2014) beskriver att processen kan se olika ut beroende på företag och vem som leder 

processen. Dock beskriver de att om företaget väljer att använda tester kommer de vanligtvis 

efter intervjumomentet för att användas som en beslutsgrund i det slutgiltiga valet (Thebe & 

Van der Walt, 2014). Företag A, E, F och G använder sig också av tester under sina processer, 

men de har till skillnad från företag C och företag H sina tester efter intervjumomentet. Det är 

den, enligt forskning, vanligaste placeringen (Thebe och Van der Walt, 2014). Anledningen 

till placeringen är som sagt att testet ska kunna användas som ett stöd för valet av den mest 

lämpade kandidaten (Thebe & Van der Walt, 2014). Respondent C (företag C) nämnde dock 

att anledningen till att de lagt testet i början av processen är för att valet av kandidater ska bli 

mer anonymt och baseras på testresultat och lämplighet. Respondent H (företag H) nämnde 

precis som respondent C (företag C) att anledningen till att de valt att lägga testet i början av 

processen är för att ta hjälp av testresultatet för att göra ett urval av kandidater som senare 

kallas på intervju. 

 

 



 51 

Tester:  

 

Företag  

Använder Före intervjuer Efter intervjuer 

Företag A X  X 

Företag B    

Företag C X X  

Företag D    

Företag E X  X 

Företag F X  X 

Företag G X  X 

Företag H X X  

Företag I    

Tabell 5 - Visar om och när tester används vid rekrytering av kandidater. Företag B och I har 

inte några tester alls i sin rekryteringsprocess.  

 

Något som vanligtvis används som ett hjälpmedel i rekryteringsprocessen är en kravprofil och 

en arbetsbeskrivning. Samtliga respondenter utformar någon form av kravprofil där de 

beskriver vad personen som ansöker exempelvis bör ha för egenskaper, bakgrund och 

kompetens. Respondenterna utgår från befattningsbeskrivningar när de utformar kravprofilen 

för att se vilken kompetens kandidaten bör ha för att klara av att prestera i befattningen. Hur 

företagen valt att arbeta med arbetsbeskrivningar skiljer dem istället åt. Företag A har 

exempelvis valt att inte alls arbeta med arbetsbeskrivningar. Arbetssättet som företagen 

använder sig av när de tar fram en kravprofil bekräftas som framgångsrikt enligt Bolander 

(2002). Författaren beskriver i den psykometriska ansatsen att urvalsinstrument där 

kravprofilen ingår kan användas för att till viss grad förutspå framtida prestationer hos 

kandidaterna utifrån vad som efterfrågas. Bolander (2002) nämner dock även att profilen 

kopplas till arbetsbeskrivningen, som en del av företagen valt bort eller valt att inte arbeta lika 

mycket med. Tidigare forskning poängterar att rekrytering- och urvalsprocessen ska vara 

objektiv (Bolander, 2002). Infante et.al. (2017) beskriver i sin forskning att en kravprofil är 

något som upprättas i början av processen och innehåller preciserade krav som ställs på den 

sökande. Forskarna menar dock att när en arbetsgivare ställer krav på erfarenhet, som 

exempelvis Respondent B (företag B) beskrev att de gör i sin kravprofil, så har kvinnor och 

män olika förutsättningar. Kvinnor drabbas av fler avbrott i sin karriär än vad män gör, vilket 

påverkar erfarenheten. Forskarna menar att det gynnar männen i de processer där 

arbetsgivaren lägger stor vikt vid erfarenhet (Infante, Navarro & Romàn, 2017). 

  

Samtliga företag som medverkar i uppsatsen publicerar sina platsannonser internt, men inte 

alltid externt. Som tidigare nämnt i kapitel 5.1 Människan som en tillgång var företag F det 

företaget som tydligast utmärkte sig i hur de går tillväga vid en intern rekrytering. Respondent 

F (företag F) berättade att de kan anpassa kravprofilen för att gynna internt sökande. Även de 

andra respondenterna publicerar sina platsannonser internt, men det som skiljer företagen åt är 

hur processen ser ut för internt sökande. På företag B och H nämnde respondenterna att 

processen ser likadan ut för externt och internt sökande till en ledig tjänst, vilket skiljer sig 

från vad respondent F (företag F) berättade. Anledningen till att processen ser likadan ut för 

alla sökande hos företag B och företag H är på grund av att de är statligt ägda. Respondent G 
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(företag G) beskrev att processen kan skilja sig mellan internt och externt sökande, men att 

kravprofilen alltid är densamma. Företagen arbetar med andra ord olika med intern 

rekrytering. Forskningen nämner att det finns olika anledningar till vilket tillvägagångssätt 

företagen väljer vid en rekrytering. Beardwell och Claydon (2007) menar på att exempelvis 

kostnader är något som kan påverka tillvägagångssätt. Beroende på om företagen väljer att 

använda extern eller intern rekrytering så kommer kostnaderna att variera. Det finns enligt 

forskarna både för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten och en fördel med intern 

rekrytering är att motivera och utveckla befintlig personal (Bearswell & Claydon, 2007; 

Bradley, 2006). En annan fördel är enligt Beardwell och Claydon (2007) att i vissa 

organisationsförändringar kan internrekrytering vara det bästa alternativet. Nackdelarna är 

istället att organisationen nödvändigtvis inte alltid hittar den bästa kandidaten, då det möjligen 

finns bättre kandidater utanför företaget (Beardwell & Claydon, 2007). Problemen med extern 

rekrytering kan istället vara att företaget inte får in några sökningar alls vilket respondent A 

(företag A) och respondent I (företag I) bekräftade under sina intervjuer. Fördelarna med att 

rekrytera externt är att organisationen kan få in nya kompetenser och nya personer in i 

företaget. Forskningen belyser att företagen ofta använder sig av en blandning för att hitta alla 

lämpliga kandidater till en tjänst (Beardwell & Claydon, 2007). 

  

Att använda sig av intern, extern eller en blandning av båda rekryteringskällorna var en likhet 

mellan samtliga företag. Infante et.al. (2017) beskriver i sin forskning att manliga sökande 

gynnas när företagen väljer att använda sina interna nätverk för att finna lämpliga kandidater. 

Respondent G berättade att företag G använder sina egna medarbetare som ambassadörer 

vilket gör att majoriteten av de som kontaktas, enligt forskning, är av samma kön (Infante, 

Navarro & Romàn, 2017). Dock menade respondent G (företag G) på att de är medvetna om 

riskerna med metoden och att det inte är det bästa tillvägagångssättet för en rekrytering ur en 

mångfaldssynpunkt. Wirth (2001) diskuterar i sin artikel att även extern rekrytering kan 

påverka jämställdheten i processen. Anledningen är på grund av att en stor del av de som idag 

är chefer och rekryterar på företagen är män och forskaren nämner att män har svårt att 

identifiera vilka kvinnor som är kvalificerade för en ledig tjänst. Wirth (2001) menar också att 

kvinnor ofta känner sig bortvalda på grund av att män sköter rekryteringen och att metoden 

därför hämmar kvinnors möjligt till att få tjänsten. Därmed finns det brister i båda metoderna 

och en del av respondenterna är medvetna om bristerna i deras metodval, såsom respondent G 

(företag G) berättade. Dock var hen den enda som nämnde någon nackdel med företagets 

metodval. 

  

Samtliga av de nio respondenterna berättade under sina intervjuer att de håller någon form av 

intervju under processen. Det som skilde företagen åt var hur många intervjuer de använder 

sig av och det kan även inom företagen skilja sig åt beroende på tjänst. Respondent E (företag 

E) berättade att de använder sig av tre stycken intervjuer under deras rekryteringsprocess, 

medan respondent F (företag F) nämnde att beroende på roll så har de antingen två eller tre 

intervjuer och att det är Farmor/Farfars intervjun som kan falla bort vid vissa tjänster. 

Respondent C (företag C) berättade inte hur många intervjuer som företaget använder sig av, 

utan endast att det är cheferna själva som sköter intervjumomentet. Intervjumomentet är steg 

nummer 5 i Bolanders (2002) modell i den psykometriska ansatsen, dock inte hur många 

intervjuer som bör användas för att bidra till en lyckad process. Thebe och Van der Walt 

(2014) nämner i deras modell av rekryteringsprocessen att intervjumomentet är ett moment 

som kan variera beroende på företag och process, precis som det gör i uppsatsens fall. 

Tidigare forskning nämner att intervjumomentet kan påverka jämställdheten i processen. 

Kinser (2002) menar att delar av intervjumomentet består av aktiviteter som tydligt kan 

kopplas till manskulturen. Det är något som även Infante et.al. (2017) anser, och att språket 
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som används och frågorna som ställs kan syfta till män. De menar att frågor om exempelvis 

livssituation kan vara en nackdel för kvinnliga sökande. Det är ingenting som respondenterna 

poängterar under sina intervjuer mer än att de är medvetna om att skillnader finns mellan 

könen och att det är något de beaktar, vilket respondent H (företag H) berättade under sin 

intervju.   

 

Samtliga respondenter fick frågan om de tror att någonting kan påverka jämställdheten i 

rekryteringsprocessen (se bilaga 2 fråga 13). Svaren på frågan var varierande och det fanns 

både likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Respondent A (företag A) trodde 

inte att något i rekryteringsprocessen kan påverka jämställdheten. Hen berättade exempelvis 

att de mellan delaktiga parter i processen förs dialoger om olikheten mellan könen för att 

förstå hur det kan påverka processen. Respondent F (företag F) nämnde precis som 

respondent A (företag A) att hen inte tror något påverkar jämställdheten, men att företaget 

arbetar med exempelvis strukturerade intervjuguider för att det inte ska begränsa processen 

eller hämma jämställdheten. Respondent D (företag D) tror däremot att beslutet vid val av 

kandidat kan påverkas av personliga värderingar och erfarenheter och att det därför är viktigt 

att arbeta med objektivitet genom hela processen. Även respondent E (företag E) tror att det 

finns moment i rekryteringsprocessen som kan påverka jämställdheten, hen nämner bland 

annat ordval i platsannonsen kan påverka. Respondent B (företag B) svarade istället att hen 

inte tror att det finns något i deras process som påverkar jämställdheten, men att det finns 

aspekter som kan påverka processerna. Hen exemplifierade krav på kompetens och ordval 

som något som kan påverka. Det fanns även här en likhet mellan respondent B (företag B) 

och respondent H (företag H) svar. Båda nämnde nämligen att de tror att respektive företag 

inte har moment i processen som påverkar jämställdheten på grund av att HR medverkar, de 

menar att HR´s medverkan minskar risken för att falla i fällorna. 

  

Tidigare forskning visar dock att rekryteringsprocessen kan ha en påverkan på jämställdheten 

och könsfördelningen i ett företag (Askehave & Zenthsen, 2014). Kinser (2002) bekräftar vad 

föregående forskare säger och menar att processens påverkan grundar sig i beteenden, 

förväntningar och för lite kunskap. Eftersom att jämställdhet är ett efterforskat ämne skapar 

det förväntningar och beteenden hos individer, vilka i sin tur påverkar rekryteringsprocessen 

och dess jämställdhet. De som inte är pålästa inom ämnet kan också påverka jämställdheten i 

processen genom att de har för lite kunskap (Kinser, 2002). Även Infante et. al. (2017) 

nämner att kvinnor får möta hinder som grundar sig i fördomar, som i sin tur påverkar deras 

möjlighet att få den utannonserade tjänsten. Dessa fördomar påverkar med andra ord 

jämställdheten i processen eftersom kvinnor och män utifrån detta inte har samma möjligheter 

(Infante, Navarro & Romàn, 2017). Svaren från respondenterna skilde sig som tidigare nämnt 

åt, men de som ansåg att det finns fällor att hamn i ansåg också att de arbetar aktivt för att inte 

hamna där med både utvecklande av processen och HR’s medverkan. Dock så poängterar 

Kinser (2002) att beteenden och förväntningar kan påverka som nämnt ovan och det kan även 

i respondenternas fall påverka trots deras medvetenhet om fällorna. Eftersom de möjligtvis 

inte är medvetna om hur de och andra medverkande parter egentligen agerar.  
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5.4 Utveckling av ett ramverk  

Genom analysen har författarna identifierat ett antal kritiska moment för en jämställd 

rekryteringsprocess. Baserat på de momenten kommer ett ramverk för rekrytering i branschen 

presenteras nedan och analysmodellen (bild 2) är grunden för ramverket. Stegen i modellen 

ska tolkas som att varje moment har en inverkan på rekryteringsprocessen. Varje steg 

beskriver hur företag bör gå tillväga för att främja jämställdhet i rekryteringsprocessen. 

Ramverket är universellt och uppsatsens generaliseringsmöjlighet skapar möjlighet för att det 

kan appliceras i andra branscher än de studerade. Syftet med ramverket är att uppmärksamma 

brister och moments utvecklingspotential i rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3- Ramverk med syfte att få en jämställd rekryteringsprocess.  

 

 

 

 

 

 

• Företaget lång- och kortsiktiga behov av personal ska tas till hänsyn. Genom att göra planer på 
rekrytering på lång sikt kan jämställdhet och mångfald i ett större spektrum tas till hänsyn 
tidigare i processen. 

1. Upptäckten av ett 
behov

• Genom att ha flera personer som skapar profil samt annons gemensamt minskar risken för 
misstag. Misstag syftar till könsbetingade uttryck och målet ska vara att få en neutral text. 

2. Skapande av en 
kravprofil och 

annons 

• Tester i rekryteringsprocessen startskede kan medföra att kandidaterna i första hand bedöms på 
deras anonyma personlighet, egenskaper och förmågor. Vilket minskar rekryterarens personliga 
fördomar och intryck på kandidatens CV och personliga brev blir mindre betydande i 
urvalsprocessen. Även här är det fördelaktigt att vara fler än en person som gör urvalet. 

3. Urval 

• Intervjumomentet bör genomföras av flera personer vid varje tillfälle. En av de medverkande 
bör vara utbildad inom HR och den andra bör vara en person som har stor insyn i tjänsten och 
verksamheten. Genom att lägga fokus på både personlighet och kompetens kan företagen få en 
bra bild av kandidaten. 

4. Intervjumomentet 

• Beslutet bör diskuteras av fler än en person där en person som har erfarenhet av processen samt 
verksamheten har den avgörande rösten. När fler personer diskuterar beslutet blir mindre 
influerat av personliga värderingar och stereotypiska bilder.  

5. Beslut

• Kandidaten som anställs får genom företagets långsiktiga syn på en anställning en god 
förutsättning att kunna utvecklas och avancera i sin karriär. Här kan förväntningar som skapats 
under rekryteringsprocessen bli problematiks om dessa inte efterlevs.  

6. Kandidaten 
påbörjar sin 
anställning 
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6. Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning 

6.1 Slutsatser  

Uppsatsens syfte var att beskriva och skapa en förståelse för hur bygg- och fastighetsföretag 

arbetar i rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet. Syftet var också att skapa ett 

ramverk som kan användas för att skapa en jämställd rekryteringsprocess. Eftersom syftet var 

att undersöka hur företagen arbetar under rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet 

kan vi endast dra slutsatser om hur de arbetar med faktorer som kan påverka sådant arbete. 

För att sammanfatta uppsatsen och resultatet av den empiriska undersökningen kan vi 

konstatera att alla företag som intervjuades arbetade med HR i olika stor utsträckning. 

Anledningen till att företagen arbetar med HR är på grund av att undvika felrekryteringar i 

alla avseenden. Några av de nämnda målen med HR’s roll i rekryteringsprocessen var att 

skapa en jämställd process och att hitta en person med rätt kompetens, erfarenhet och 

egenskaper till den specifika tjänsten. Vi kan även konstatera att många tjänster, och 

branschen i övrigt, domineras till stor del av ett kön. De flesta av företagen hade liknande 

rekryteringsprocesser där skillnaden var placeringen av stegen som skilde företagen åt. 

Företagen hade också liknande tillvägagångssätt för att nå ut till potentiella kandidater. 

  

En av våra slutsatser är att alla företag är medvetna om att branschen inom vissa områden 

domineras av ett kön, vilket också är uppsatsens praktiska problem. I inledningen av 

uppsatsen kunde det konstateras att Sveriges arbetsmarknad inte var fullt så jämställd vid en 

djupare undersökning. Knappt 9% är kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen, med något 

jämnare siffror på tjänstemannasidan (Svensk Byggtjänst, 2017). Företagen anser att 

anledningen till den ojämna fördelningen bland annat grundar sig i att majoriteten av de som 

ansöker till vissa tjänster är av ett kön. Ytterligare en anledning är bristen på arbetskraft som 

råder inom branschen och på grund av den inkommer knappt några ansökningar till många 

lediga tjänster. På grund av bristen finns det få valmöjligheter och lite makt att förändra 

branschens jämställdhet under rekryteringsprocessen, och företagen får välja den kandidat 

som matchar kravprofilen bäst oavsett kön. För att öka antalet sökande och kunna påverka i 

den utsträckning som företagen kan utifrån exempelvis den svenska diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567), berättade många respondenter att de infört olika insatser med målsättningen 

att få en större mångfald i branschen. Insatserna ska bland annat locka fler kvinnliga sökande 

och även personer med varierande bakgrund. Vi upplever att företagens medvetenhet och 

försök till förändring kan komma att förändra bygg- och fastighetsbranschen i framtiden, men 

att alla aktörer måste samverka för att få en betydande utveckling. 

  

Respondenterna på företagen berättade att de anser att deras möjlighet till att arbeta med en 

jämställd rekryteringsprocess är begränsad på grund av externa faktorer. Respondenterna 

talade mycket om att könsfördelningen på utbildningar har en bidragande faktor till deras 

arbete för att främja jämställdhet i rekryteringsprocessen är limiterad. Insatser som nämndes i 

5.2 Kön/Genus och företagskultur var bland annat att besöka skolor för att få ungdomar att 

öppna ögonen för att arbeta i bygg- och fastighetsbranschen i framtiden. En av respondenterna 

menade på att det finns en problematik i skolväsendet där exempelvis studie- och 

yrkesvägledares stereotypiska syn på ett fysiskt yrke begränsar ungdomar i deras val av vidare 

utbildning. Respondenten uttryckte att det möjligtvis kan vara så att speciellt unga kvinnor 

inte blir hänvisade till byggbranschen och exempelvis hantverkaryrket utan till vården när de 

berättar att de vill arbeta med kroppen. Det finns en möjlighet att problemet kring 
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jämställdhet på arbetsmarknaden i vissa yrkesgrupper härstammar redan från skolorna och att 

yrken ska upphöra att benämnas som typiskt kvinnliga eller manliga. Slutsatsen är att 

företagen upplever att en problematik för att kunna arbeta jämställt i rekryteringsprocessen 

delvis ligger utanför deras kontroll. De menar på att en sådan extern faktor hämmar deras 

jämställdhetsarbete i rekryteringsprocessen. 

  

Vi kan även konstatera att några av respondenterna upplevde att det finns så kallade fallgropar 

i rekryteringsprocessens som påverkar jämställdheten i processen. Exempel på sådana är 

kravprofilens utformning, krav på erfarenhet och kompetens samt hur företagen väljer att nå 

ut till sina kandidater. En del av respondenterna kunde verifiera fallgropar, men en del av dem 

ansåg att de inte finns något i deras process som påverkar jämställdheten. De respondenterna 

som berättade att deras process är jämställd, ansåg att det var på grund av HR´s medverkan i 

rekryteringen. Dock belyser forskningen att företagen måste arbeta aktivt för att skapa en 

jämställd process och att det inte är något som händer av sig själv (Monllor-Tormos & Wiley, 

2018). Personal med HR-utbildning är trots allt människor som forskning poängterar kan 

påverkas av sina personliga värderingar och stereotypa bilder (Bolander, 2002). Slutsatsen är 

att vi anser att risken för att bli blind i processen är stor och kan medföra att behovet av 

utveckling av processen stannar upp och jämställdheten blir lidande. Vi anser också att 

chefernas stora ansvar och medverkan i rekryteringsprocessen har en effekt på arbetet att 

främja jämställdhet i rekryteringsprocessen. Vi tolkade det som att cheferna i många fall inte 

har någon eller liten utbildning i rekryteringsprocessens moment som exempelvis 

intervjuteknik och att bristen på sådan kunskap är ytterligare en fallgrop. 

 

Samtliga respondenter berättade att de arbetar aktivt med HR och att de är medvetna om att 

HR-arbete är nödvändigt för att säkra rekryteringsprocessen. En av respondenterna berättade 

att HR-personalen bland annat är utbildade i hur de ska agera för att vara objektiva under 

processen. Respondenterna var även medvetna om Similar-to-me effekten som George och 

Jones (2002) presenterar i sin forskning. De intervjuade ansåg själva att deras arbete inte 

påverkades av denna. När företagen beskriver hur en person bör vara för att passa in i 

organisationen, anser vi att effekten har en inverkan även ur den aspekten. Slutsatsen vi kan 

dra av det är att rekryterarna måste bli medvetna om att hur de beskriver att en person bör 

vara för att passa in, då det påverkar beslutet. Effekten kan tolkas som att det bara är 

rekryterarens personlighet som speglar av sig på beslutet, men även företagskultur influerar 

vem som får tjänsten. Schein (2010) beskriver i sin forskning att företagskulturen också består 

av Grundläggande antaganden som är omedvetna och självklara uppfattningar som kan styra 

och påverka beteenden i ett företag. Vi anser att omedveten bidrar till att mångfalden blir 

lidande och liknande personer kommer arbeta i en organisation. Idag är bygg- och 

fastighetsbranschen mansdominerad och vissa yrkesgrupper domineras av såväl kvinnor som 

män. När rekryterna väljer att fokusera på hur en kandidat bör var för att passa in i 

organisationen kan det vara lätt att egenskaper kopplade till det socialt konstruerade könet 

hämmar mångfalden. Vi anser att rekryterarna måste blir medvetna om att företagskulturens 

uppbyggnad och förväntade egenskaper kan vara avgörande i ett slutskede av processen. 

  

Ytterligare en slutsats är att rekryteringsprocessens uppbyggnad kan påverka jämställdheten 

och företagen har ett ansvar i deras uppbyggnad av processen. En del av företagen uttrycker 

att deras process är under förändring för att uppbyggnaden inte ska påverka vilka som får 

möjlighet att gå vidare till nästa steg. Test momentet är något som två respondenter anser bör 

ligga i början av processen för att urvalet ska bygga på testresultat och inte bara hur 

personerna skriver sitt CV. Att ha en framarbetad process anser även forskningen är en av 

nycklarna till en lyckad rekrytering (Bolander, 2002; Thebe & Van der Walt, 2014). Med 
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andra ord kan placeringen av momenten i processen påverka jämställdheten i 

rekryteringsprocessen. Att en del av företagen väljer att utveckla rekryteringsprocessen är 

deras sätt att arbeta för en jämställd process. 

  

Sammanfattningsvis anser vi efter att ha sammanställt rapporten att företagen måste arbeta 

aktivt för att främja en jämställd rekryteringsprocess, men att det finns externa faktorer som 

begränsar deras arbete. Även företagen som anser att de har en jämställd process utan 

fallgropar måste analyserar och finner nya utvecklingsområden för att bli ännu bättre. Som 

ovan nämnt anser vi att är risken för att bli blind i processen stor vilket hämmar utvecklingen. 

Syftet med Ramverket (kapitel 5.4) är bland annat att minimera risken för blindhet och 

uppmärksamma moments utvecklingspotential i rekryteringsprocessen för att främja 

jämställdhet.  

 

6.2 Bidrag  

Uppsatsen har beskrivit hur nio stycken bygg- och fastighetsföretag arbetar i 

rekryteringsprocessen, från upptäckten av ett behov till anställning och för att främja 

jämställdhet. Uppsatsens praktiska problem existerar på den svenska arbetsmarknaden 

eftersom bygg- och fastighetsbranschen till stora delar domineras av ett kön. Uppsatsen 

medför att företag som verkar inom branschen upplyses om problematiken till att få kvinnor 

anställs och att det bör förändras. Uppsatsen är en bra början på en lösning av det empiriska 

och teoretiska problemet som presenterades i kapitlet 1.2 Problembakgrund. Uppsatsen bidrar 

med empiri från bygg- och fastighetsbranschen samt hur en del av branschens bolag arbetar 

med rekryteringsprocessen. Utvecklandet av uppsatsens ramverk är en start på att lösa det 

teoretiska problemet, då ramverket presenterar hur jämställdhet och rekryteringsprocessen 

hänger samman. Dock behövs mer forskning inom området för att lösa problemen. Genom 

uppsatsen får läsaren kunskap om hur rekryteringsprocessen fungerar och vilka moment som 

har en inverkan på jämställdheten i processen. Efter att ha läst uppsatsen ska läsaren också ha 

fått en inblick i hur nio olika företag arbetar för att främja jämställdheten i 

rekryteringsprocessen. Ramverket kan användas för genomföra kritiska moment bättre för att 

dessa inte ska påverka jämställdheten i processen. Uppsatsen riktar sig till, förutom HR-

personal, även chefer, andra studenter och arbetssökande. Vi anser att uppsatsen kan utöver 

kunskap bidra med tips och råd för hur man som arbetssökande bör agera och vad man ska 

tänka på. Uppsatsen kan därmed bidra med givande information även till andra studenter som 

är på väg ut i arbetslivet.  

 

6.3 Begränsningar i uppsatsen  

Vi upplever det som att informationen respondenterna delade med sig av var något begränsad. 

Det kan bero på att respondenterna representerar företaget när de talar med utomstående 

aktörer och att de förmedlar vad företaget vill stå för. Exempelvis kan feltolkningar från vår 

sida och feluttalanden från respondenternas sida påverka företagets värde. Det kan påverka 

hur respondenten väljer att uttrycka sig och vad respondenten väljer att dela med sig av för 

information. Vi upplever det också som att arbetet för att främja jämställdhet upplevs som ett 

känsligt ämne ur olika aspekter, såsom att arbetet till viss del styrs av lagar. Det medför att 

svaren kan vara förfinade och restriktiva vilket gör att uppsatsens resultat möjligtvis 

påverkats. 
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Vi fokuserar i uppsatsen även på det företagsekonomiska, och inte det arbetsvetenskapliga 

perspektivet, vilket gör att vår kunskap inom HR-arbetet blir en faktor som påverkar 

uppsatsens resultat. Eftersom vår kunskap inom HR ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv är 

begränsad kan frågornas formulering ha påverkat svaren från respondenterna. Vi fick heller 

inte ta del av strukturer och processer fullt ut som gör att vår inblick i hur en 

rekryteringsprocess fungerar i verkligheten blev liten. 

 

6.4 Fortsatt forskning  

Här presenteras förslag på vad en liknande uppsats ytterligare skulle kunna fokusera på och 

hur en sådan, enligt oss, bör genomföras. 

  

• Intervjua även anställda för att få en bild av företagets jämställdhet och hur den 

påverkar de som arbetar på företaget. 

 

• Gör observationer på anställningsintervjuer med potentiella kandidater för att urskilja 

mönster och de likheter och skillnader som kan urskiljas i intervjuer med respektive 

kön. Även observationer på andra moment bör genomföras, för att undersöka om 

företagen genomför processen så som de beskriver i empirin.  

• Fokusera studien på andra könsdominerade yrkesområden för att skapa en bild av hur 

arbetet för att främja jämställdheten i yrkesgrupperna kan likställas, jämföras samt för 

att urskilja skillnader. 

  

• En undersökning där externa faktorer tas till hänsyn. Bygg- och fastighetsbranschen är 

en mycket föränderlig bransch som påverkas mycket av exempelvis konjunkturer och 

politik. 

  

• I vidare forskning kan också en enkätundersökning genomföras för att få en djupare 

inblick i bygg- och fastighetsbranschen med bidrag från fler företag och fler anställda. 

  

• En uppsats som fokuserar kring den nämnda problematiken kring studie- och 

yrkesvägledares roll i skolor som kan ha en stark påverkan kring de könsdominerade 

yrkesgrupperna såsom vård och hantverkare. Fokus bör, enligt oss, då ligga på hur 

dessa yrkespersoner pratar med unga och vad som får dem att hänvisa dem till ett visst 

yrke. 
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Bilaga 1 – Operationaliseringsschema  

 

Tema Teori Referenser Frågor 

Rekryteringsprocessen Rekryteringsprocessen 

Human resource 

management 

Thebe & Van 

der Walt, 2014 

Armstrong, 

2012 

1–2 

Kravprofil och 

arbetsbeskrivning 

Den psykometriska ansatsen Bolander, 

2002 

  

  

3 

Platsannons, tillsättning 4. Den social ansatsen 

5. Intern och extern 

rekrytering 

4. Bolander, 

2002 

5. Beardwell 

& Claydon, 

2007 

4–5 

Genus Könssystem Correll & 

Ridgeway, 

2004 

6 

Företagskultur 7. Human resource 

management, Human capital 

management 

8. Organisationskultur 

7. Callhan, 

Davis & 

Frolova, 2016 

Armstrong, 

2012 

  

8.  Schein, 

2010 

7–8 

Beslutsprocessen Similar-to-me effekten 

Den social ansatsen 

George & 

Jones, 2002 

Bolander, 

2002 

9 

Jämställdhet Könssystem Correll & 

Ridgeway, 

2004 

10–12 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 Inledande frågor  

• Namn, ålder, kön  

• Befattning? Hur länge har du arbetat på posten? 

• Beskriv sammanfattat företagsverksamheten  

• Hur ser könsfördelningen ut på företaget (administrativa sidan)? 

 

Intervjufrågor  

1. Kan du beskriva processen från att ni märker att ni har ett anställningsbehov till att en 

person blir anställd?  

Kontrollfrågor  

• Vilka är processens olika steg?  

• Hur ser företaget att rekrytering måste ske?  

 

2. Vilka är delaktiga under rekryteringsprocessen?  

Kontrollfrågor 

• Vem skriver och utformar kravprofilen och arbetsbeskrivningen?  

• Vilka närvarar vid intervjutillfällen? 

• Väljs kandidaterna ut av företagets ledning för att sedan presenteras för dig (HR) eller 

väljer du ut direkt bland ansökningarna för att sedan presentera för ledningen de du 

anser passande?  

 

3. Hur utformas en kravprofil och en arbetsbeskrivning?  

Kontrollfrågor  

• Vad finns med i kravprofilen?  

• Vad finns med i arbetsbeskrivningen?  

• Utöver kravprofilen, har det hänt att ledningsgrupp/styrelse har haft krav på 

exempelvis; ålder, kön, etnisk bakgrund osv.  

• Har ni någon intern kravprofil utöver den som finns i platsannonsen?  

 

4. Hur tänker ni kring hur ni framställer företaget i en platsannons? Vad vill ni förmedla 

om er själva?  

Kontrollfrågor  

• Är allt realistiskt i praktiken? Eller vill man framstå så bra som möjligt?  

• Tror du att det kan påverka vilka som söker den utannonserade tjänsten?  

• Tror du att det kan påverka personen som blir anställd i framtiden? Kopplat till 

exempelvis prestationer.   

 

5. Hur går ni tillväga för att nå ut till potentiella kandidater?  

Kontrollfrågor  

• Brukar ni använda er av inter eller extern tillsättning av tjänster? Eller använder ni en 

blandning? Är valet situationsanpassat?  

• Ser processen olika ut om ni rekryteringar internt vs externt?  

• Skiljer sig kravprofilen för intern vs extern rekrytering?  
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6. Måste man ange kön och skicka in en bild vid ansökan?  

Kontrollfrågor  

• Om inte kandidaten anger kön eller bifogar bild, påverkar det möjligheten att gå vidare 

i processen?  

 

7. Hur skulle du beskriva en person som passar väl in i ert företag? 

Kontrollfrågor  

• Förutom egenskaper som krävs för befattningen är det några andra 

egenskaper/färdigheter som efterfrågas? och varför?  

• Hur tänker ni kring mångfald på företaget?  

• Försöker man gynna och stimulera rekryteringen av olika typer av människor med 

skilda värderingar och karaktärsdrag, eller föredrar man att tillföra organisationen 

människor med likartade värderingar och tankemönster som stämmer överens med 

organisationens egna värderingar?  

 

 

8. Hur skulle du beskriva företagskultur och hur ser er företagskultur ut?  

Kontrollfrågor  

• Är företagskultur något ni tänker på under rekryteringsprocessen?  

• Tror du att företagskulturen har en påverkan på beslutet?  

 

9. Vilka är med och tar beslut om vem som anställs?  

Kontrollfrågor  

• Tror du att personliga värderingar och erfarenheter har en påverkan på beslutet?  

• Tror du att det är lätt att se en person med liknande egenskaper som dig som en 

potentiell kandidat?  

 

10. Är det vanligt att kvinnor rekryteras inom speciella områden hos er?  

Kontrollfråga 

• Varför tror du att det är så? Egenskaper? Utbildning? 

 

11. Tror du att jämställdhet påverkar de som arbetar inom företaget?  

Kontrollfrågor  

• Om ja, varför?  

• Om nej, varför inte?  

 

12. Arbetar ni för att främja jämställdhet i rekryteringsprocessen?  

Kontrollfråga 

• Vid två likvärdiga kandidater i slutskedet är kön en faktor i beslutet?  

 

13. Tror du någonting i rekryteringsprocessen kan påverka jämställdheten?  
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Bilaga 3 - Informationsblad  

Hej!  

Vi är två tjejer från Högskolan i Halmstad som skriver en uppsats om rekrytering, dess 

process och hur det skulle kunna kopplas till jämställdhet inom olika yrkesgrupper.  

Vi undrar om du eller någon inom företaget skulle vilja ställa upp på en intervju?  

 

Uppsatsen baseras på intervjuer där vi analyserar och drar slutsatser med hjälp av tidigare 

forskning inom ämnet. Ditt bidrag skulle vara att berätta om processerna ni jobbar med inom 

företaget. Vi spelar gärna in samtalet för att kunna få en så detaljrik bild som möjligt. Du 

kommer givetvis få läsa igenom transkriberingen av dina egna svar från intervjun innan vi 

använder det i uppsatsen. Om du har några frågor kan du ringa oss på något av telefonnumren 

nedan.  

 

Tacksam för svar.  

 

Med vänliga hälsningar  

Elin Björk Linder - 0734388277 

Jessica Sanborn Knöös - 0736792529 
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Bilaga 4 – GDPR 

Artikel 5 - Principer för behandling av personuppgifter 

 

1. Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: 

 

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 

registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 

 

b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare 

behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för 

arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 

statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de 

ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning). 

 

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för 

vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 

 

d) De ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för 

att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de 

behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (riktighet). 

 

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en 

längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart 

behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att 

de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning 

genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering). 

 

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, 

inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 

skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska 

åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

 

2. Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs 

(ansvarsskyldighet). 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Elin Björk Linder

Jessica Sanborn Knöös


