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Sammanfattning 
 

Syftet: Ålderns påverkan ur ett rekryteringssammanhang - En experimentell studie 

utifrån urvalsprocessen 

 

Författare: Carolina Hansson & Emma Johansson 

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida ålder påverkar rekryterares första urval 

samt få en förståelse för möjliga bakomliggande faktorer till hur åldersdiskriminering 

kan uppstå. Detta har utförs genom en experimentell metod där rekryterare fritt får 

resonera och göra urval bland fiktiva ansökningshandlingar. 

 

Studien har genomförts med en kvalitativ experimentell forskningsansats där åtta 

rekryterare har intervjuats på fyra olika organisationer. Studien fokuserar på vilka 

bakomliggande faktorer som kan bidra till hur åldersdiskriminering kan uppstå vid ett 

urval. De bakomliggande faktorerna som framkom i studien var att det kan bero de 

diskurser i form av antaganden och egna värderingar, den interna integrationen i form 

av företagskulturen samt den externa anpassningen som innefattas av beställaren.  

 

Nyckelord: Rekryterare, urvalsprocess, mångfald, ålder, åldersdiskriminering, makt, 

diskurser, företagskultur. 

 

 

  



 
 

Abstract 
 

Titel: Age influence from a recruitment context - An experimental study on the basis 

of the selection process 

 

Author: Carolina Hansson & Emma Johansson  

 

The purpose of the study is to evaluate if age affects recruits first selection as well as 

to get an understanding of possible factors that may lead to age discrimination. This is 

performed by an experimental method in which recruiters may freely discuss and 

make selection among fictional application documents. 

 

The study was conducted with a qualitative experimental research approach in which 

eight recruiters were interviewed at four different organizations. The study focuses on 

the underlying factors that contribute to how the age discrimination may arise in a 

selection. The underlying factors that emerged from the study was that it could be 

because the discourses in the form of assumptions and own values, the internal 

integration in the form of business culture and the external adjustment included by the 

client. 

 

Keywords: Recruiter, selection process, diversity age, ageism, power, discourse, 

company culture.  

  

  



 
 

Förord 
 

Vi vill först tacka våra intervjupersoner att ni tog er tid att bidra med era engagemang 

och era erfarenhet inom ämnet. Utan er hade det inte blivit någon uppsats.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Mikael Jonasson för vägledning under uppsatsens 

utformning. Ett hjärtligt tack vill vi rikta till Linnéa, Mathilda och Olivia för stödet 

samt för de goda råd ni har givit oss under vägens gång.  

 

 

Carolina Hansson & Emma Johansson 

Halmstad 150527 

 
  



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund & Problemanalys .............................................................................. 1 
1.2 Syfte & Frågeställningar .................................................................................... 2 
1.3 Avgränsningar......................................................................................................... 2 
1.4 Definitioner .............................................................................................................. 3 

1.4.1 Mångfald ...................................................................................................... 3 
1.4.2 Ålder .............................................................................................................. 3 
1.4.3 Första urval ................................................................................................. 3 
1.4.4 Företagskultur ............................................................................................ 3 
1.4.5 Diskurs .......................................................................................................... 3 

1.5 Disposition ................................................................................................................ 3 

2. Tidigare forskning ............................................................................... 4 

3. Teoretisk referensram ......................................................................... 5 

3.1 Sammanfattning av den teoretiska referensramen ................................... 8 

4. Metod .................................................................................................... 9 

4.1 Ansats ......................................................................................................................... 9 
4.2 Urval ........................................................................................................................... 9 
4.3 Experiment ................................................................................................................ 9 
4.4 Pilotstudie .............................................................................................................. 10 
4.5 Datainsamling ...................................................................................................... 10 
4.6 Databearbetning ................................................................................................. 11 
4.7 Trovärdighet ......................................................................................................... 11 
4.8 Pålitlighet............................................................................................................... 12 
4.9 Generaliserbarhet .............................................................................................. 12 
4.10 Forskningsetik ................................................................................................... 12 
4.11 Metoddiskussion ............................................................................................... 13 

5. Resultat ............................................................................................... 14 

5.1 Organisation och rollen som rekryterare ................................................. 14 
5.2 Diskurser ................................................................................................................ 14 

5.2.1 Antagande om ålder .............................................................................. 14 
5.2.2 Rekryterarnas egna värderingar ....................................................... 16 

5.3 Intern integration ................................................................................................ 17 
5.3.1 Företagskulturen .................................................................................... 17 

5.4 Extern anpassning .............................................................................................. 19 
5.4.1 Beställare .................................................................................................. 19 

5.5 Sammanställning av resultatet ...................................................................... 20 

6. Analys .................................................................................................. 20 



 

6.1 Diskurser ................................................................................................................ 20 
6.1.1 Antaganden om ålder ............................................................................ 20 
6.1.2 Rekryterarnas egna värderingar ....................................................... 22 

6.2 Intern integration ................................................................................................ 23 
6.2.1 Företagskulturen .................................................................................... 23 

6.3 Extern anpassning .............................................................................................. 24 
6.3.1 Beställare .................................................................................................. 24 

7. Slutsats ................................................................................................ 25 

7.1 Studiens bidrag till området ........................................................................... 25 

8. Diskussion ........................................................................................... 26 

8.1 Teoretisk referensram ....................................................................................... 26 
8.2 Svårigheter ............................................................................................................ 26 
8.3 Framtida forskning ............................................................................................ 27 

Referenslista ............................................................................................. 1 

Bilaga 1 ...................................................................................................... 3 
 

 



1 
 

1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund och en problemanalys för att öka förståelsen 

kring det valda ämnet. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar följt av 

avgränsningar, definitioner av centrala begrepp samt en disposition av uppsatsen.  
 

1.1 Bakgrund & Problemanalys 

Falsafi (2004) menar att i dagens samhälle utgör arbete en stor del av vår vardag 

vilket bidragit till ett utvecklingsbehov hos organisationer och dess medarbetare. 

Teorier, trender, normer och strategier formar arbetsmarknaden och dessa aktörer står 

för ständiga förändringar. Efterfrågan på de “rätta” medarbetarna har ökat och 

arbetsgivare som inte följer och anpassar sig till den ständigt utvecklande 

arbetsmarknaden riskerar att gå miste om betydelsefull kompetens för organisationen. 

En trend som fått stor genomslagskraft på arbetsmarknaden är mångfald där allt fler 

organisationer har börjat nyttja ett så kallat mångfaldstänk, var på motiven och 

perspektiven kan se olika ut. Det kan delvis ligga till grund för den utvecklade 

diskrimineringslagen, men även som en utvecklingsstrategi som oftast uttrycker sig i 

organisationers policys (Falsafi, 2004). Då rekryteringsbehovet numera ökat inom 

många organisationer, har en av de centrala delarna för att skapa en organisation med 

stor mångfald blivit själva rekryteringsprocessen (Mlkov & Widell, 2003). 

 

Diskriminering är ett begrepp som idag är nära kopplat till mångfald och det råder 

ständiga diskussioner för att inte riskera någon typ av diskriminering vid rekrytering 

eller inom organisationen. Diskrimineringslagen avser sex olika 

diskrimineringsgrunder vilket är kön, köns överskridande, etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) (2012) menar att de finns två stycken mångfald och diskrimineringsgrunder som 

har blivit mindre undersökta, den ena är sexuell läggning och den andra är ålder. År 

2009 utformades lagen om åldersdiskriminering i Sverige. Lagen består av fyra olika 

former vilket innefattar trakasserier, direkt och indirekt diskriminering samt 

instruktioner, där samtliga har sin utgångspunkt från EU-rättsliga förbunden mot 

diskriminering (SOU, 2010).  

 

Enligt De los Reyes, Höglund, Adu-Gyan, Ahmadi, Omanovic & Widell (2000) 

menar att inom diskursen av mångfald har ålder en stor roll, vilket till stor del handlar 

om sysselsättning och arbetskraftsdeltagande ofta är differentierat åldersmässigt. 

Ålder har två utstickande åldersgrupper. (1) Den ena är ungdomar som har svårt att 

komma ut i arbetslivet och starta sin arbetsmässiga karriär. Detta rör sig bland annat 

om brist på erfarenhet samt behovet av utbildningstillfällen. Detta berör främst 

ungdomar mellan 16-24 år. (2) Den andra berör äldre mellan 45-65 år. Denna 

åldersgrupp relateras främst till den demografiska utvecklingen i samhället. En 

dimension av varför äldre utesluts från arbetsmarknaden är på grund av skapandet av 

sociala konstruktioner inom organisationen. Dessa konstruktioner kan uttrycka sig i 

föreställningar, myter samt attityder om äldre arbetstagare. Detta kan exempelvis vara 

föreställningar om att äldre arbetstagare inte har den rätta yrkeskompetensen eller 

tillräcklig arbetskapacitet. Ett annat hinder som äldre står inför i rekryteringsprocesser 

är att yngre personer ofta favoriseras i förmån till äldre. Detta då yngre exempelvis 

kan upplevas som mer formbara gällande verksamhetens normer och rutiner (De los 

Reyes et al. 2000).  
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Mild Nygren & Sjöberg (2012) anser att det är av vikt att uppmärksamma den 

fixering som finns gällande ålder på dagens arbetsmarknad. De nämner att det inte är 

befogat att ålder ska avgöra om en individ får ett arbete, samt att det ambitionsmässigt 

bör vara kompetens och kvalifikationer som är de faktorer som går före 

åldersperspektivet i samtliga fall. Detta för att kunna gå mot målet och motverka den 

åldersdiskriminering som finns i dag på svensk arbetsmarknad. Johansson (1997) 

belyser detta genom att påvisa hur rekryterare tar hänsyn till åldern i ett 

rekryteringssammanhang och påvisar att det ofta sker en sortering efter ålder i 

rekryteringsprocesser. Johansson (1997) menar att redan när kravspecifikation formas 

för den berörda tjänsten är det vanligt att det råder en viss föreställning beträffande 

vilken ålder som söks och önskas. De nackdelar som kan förekomma med att på 

förhand bestämma en tydlig kravprofil om en sökandes ålder är att det begränsar 

möjligheter att få den mest kompetenta kandidaten för tjänsten.  

 

DO (2011) har genomfört en studie i syfte hur åldersdiskriminering uttrycker sig på 

arbetsplatser, även för att se vilka processer som påverkar människors uppfattningar 

av åldersdiskriminering. Studien visar att i dagsläget är åldern något som är 

närvarande i organisationer, detta visar sig dock i olika utsträckning beroende på 

verksamheten. Studien visar även att det är sannolikt att anta att de anmälningar som 

görs av åldersdiskriminering enbart belyser en del av den åldersdiskriminering som 

kan finnas inom organisationer. Vidare konstaterar DO (2011) att det saknas svensk 

forskning om bakomliggande faktorer av åldersdiskriminering. 

 

Åldersfixeringen inom organisationer samt på arbetsmarknaden är ett faktum, där 

åldersperspektivet är ett förhållande som inte blivit lika framstående som de andra 

mångfaldsperspektiven. Ambitionen med denna uppsats blir därmed att undersöka 

huruvida ålder påverkar rekryterares första urval samt utifrån ett arbetsvetenskapligt 

perspektiv belysa bakomliggande faktorer till hur åldersdiskriminering kan uppstå i 

ett rekryteringssammanhang. 

 

1.2 Syfte & Frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur rekryterare resonerar kring fiktiva 

ansökningshandlingar utifrån ett mångfaldsperspektiv med fokus på ålder 

 

För att kunna besvara syftet kommer följande frågeställningar att användas; 

 

 Huruvida påverkas rekryterare av en sökandes ålder vid ett första urval i ett 

rekryteringssammanhang? 

 Vilka möjliga bakomliggande faktorer kan finns till att åldersdiskriminering 

uppstår vid ett första urval? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar på rekryterarnas resonemang kring ålder i första urvalet i en 

rekryteringsprocess. Studien kommer att beröra mångfaldsbegreppet, men är bara 

avgränsad till ett mångfaldsperspektiv i form av ålder. Uppsatsen berör inte de övriga 

mångfaldsperspektiven så som sexuell läggning, kön, etnisk tillhörighet, 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionsnedsättning, även om de 

skulle förekomma i resonemangen kring de fiktiva ansökningshandlingarna. 
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1.4 Definitioner 

1.4.1 Mångfald 

Mångfald definieras utifrån Falsafi (2004, s 15): ”En blandning av individer och deras 

inbördes likheter och olikheter”.   

1.4.2 Ålder 

Studien utgår får Sveriges lagstiftnings definition av ålder, vilket definieras som en 

individs uppnådda levnadslängd (Diskrimineringslagen:567).  

1.4.3 Första urval 

Begreppet förklaras genom Kahlke & Schmidt (2002) som beskriver att ett första 

urval sker när ansökningstiden gått ut och processen drar igång för att välja vilka 

sökande som kan vara aktuella för intervju.  

1.4.4 Företagskultur 

Studien kommer att utgå ifrån Schein (2004) definition av företagskulturen. Han 

förklarar det som ett mönster av delade grundläggande antaganden som löser sina 

problem genom extern anpassning samt intern integration. Dessa grundläggande 

antaganden blir giltiga inom gruppen och blir det rätta sättet att tänka, uppfatta och 

känna i relation till de problemen. Extern anpassning handlar om att en organisation 

måste anpassa sig till omgivningens krav för att kunna fungera effektivt och överleva 

marknaden. Intern integration innefattar de integrationer som sker inom 

organisationen. De processer som de anställda förväntad att följa inom organisationen 

(Schein, 2004). 

 

1.4.5 Diskurs 
Med diskurs kommer Foucaults (2002) definition användas, vilket innebär att 

diskurser är ett sätt att tänka på eller tala och dessa utgörs av kollektiva antaganden 

eller utgångspunkter. Tillsammans fungerar olika diskurser som en gemensam 

medvetenhet. 

 

1.5 Disposition 

I avsnitt ett presenteras studiens inledning där en introduktion ges av 

bakgrundsbeskrivning samt en problembild till studiens innehåll. Därefter kommer 

studiens syfte att presenteras följt av avgränsningar samt definitioner av huvudsakliga 

begrepp. Vidare i avsnitt två redogörs tidigare forskning gällande det studerade 

området, där utgångspunkten har varit forskning gällande ålderns påverkan i 

rekryteringssamanhang. I avsnitt tre redogörs den teoretiska referensramen som ger 

förklaring på det valda problemområdet. I avsnitt fyra beskrivs vilken metod som 

valts för att besvara studiens syfte. Avsnitt fem innehåller empirin där resultatet som 

framkommit av intervjuerna presenteras och i avsnitt sex redovisas analysen där 

sammankopplingar har gjorts mellan empirin tillsammans med de teorier som 

återfinns i avsnitt tre. Avsnitt sju består av en sammanfattande slutsats utifrån studien. 

I avsnitt åtta innefattar en diskussion där reflektioner utifrån resultatet av studien har 

förts. Vidare presenteras ett kritiskt förhållningssätt av studien tillvägagångssätt samt 

avslutas med förslag till framtida forskning. I avsnitt nio finns de referenser som har 

använts i studien och avslutningsvis i avsnitt tio återfinns bilagor i form av de fiktiva 

ansökningshandlingarna. 
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2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs tidigare forskning kring ålder och vilken påverkan 

rekryteraren kan ha i ett rekryteringssammanhang. Detta anses ge en bild av vad 

andra forskare kommit fram till gällande ålderns påverkan samt en förståelse om att 

åldern är ett problem på dagens arbetsmarknad i rekryteringssammanhang.  

 

En nationell studie i USA genomförd av Bendick, Jackson och Horacio Romero 

(1997) hade som syfte att undersöka, i vilken utsträckning äldre arbetstagare tenderar 

att diskrimineras i en rekryteringsprocess. I studien skickades två arbetsansökningar 

ut i USA till 775 utvalda företag och arbetsförmedlingar. Ansökningarna var identiska 

gällande personernas kvalifikationer. Det enda som skilde ansökningarna åt var 

åldern. Den ena ansökningen var baserad på en person som var 57 år och den andra 

var en person som var 32 år. Resultatet visade sig i fyra utfallspunkter. (1) 79 av 

företagen visade intresse för en eller båda ansökningarna. (2) 32 av företagen var 

intresserade av båda ansökningarna samt (3) 34 var bara intresserad av den yngre 

sökande och (4) 13 visade intresse för enbart den äldre arbetssökaren (Bendick et al. 

1997). En annan studie som även där utgått från fiktiva ansökningshandlingar som 

undersökningsmetod är Eriksson, Johansson och Langesköld (2012). Syftet med 

experimentet var att arbetsgivare skulle beskriva en anställd som nyligen slutat inom 

organisationen och sedan göra ett val mellan två fiktiva arbetssökande som skulle 

intervjuas. De fiktiva arbetssökande hade olika etnicitet, trosuppfattning, ålder, kön, 

familjesituation, vikt och hälsa. Resultatet i studien indikerade utifrån 

diskrimineringsgrunderna att äldre, judar, muslimer samt arbetssökande utanför 

Europa tenderar att väljas bort i en rekryteringsprocess. Även aspekter utanför 

diskrimineringsgrunderna så som överviktiga, arbetssökande med många barn samt 

arbetssökande som har en bakgrund av flertal sjukskrivningar visade sig väljas bort. 

Även en tredje studie som utgår från fiktiva ansökningar av Ahmed, Andersson & 

Hammarstedt (2011) syftade till att undersöka förekomsten av åldersdiskriminering i 

rekryteringsprocessen på den svenska arbetsmarknaden. Studien utgick utifrån två 

fiktiva ansökningar av två män, där den ena var 37 år och den andra var 46 år. De 

yrken som studien riktade in sig på var säljbranschen samt restaurangbranschen. 

Resultatet var avsett för att jämföra svarsfrekvensen mellan dessa två fiktiva 

arbetssökningar, och det visade sig att det var en väsentlig skillnad gällande de olika 

ansökningarna. Den fiktiva 37 åringen fick tre gånger fler svar av företagen inom 

restaurangbranschen samt fyra gånger fler svar inom försäljning än den fiktiva 46 

åringen. Detta ligger i linje med en annan studie utförd på den svenska 

arbetsmarknaden utförd av Behrenz (2001) vars resultat påvisade att personer över 45 

år tenderar att väljas bort tidigare i en rekryteringsprocess än dem som var yngre. 

 

Tatny, Castanet & diDona (2015) menar att det är en lucka i forskningen gällande 

diskriminering av personer under 40 år, då de flesta undersökningar som gjorts 

fokuserar på de äldre åldrarna och deras upplevda diskriminering. En av de få 

artiklarna som gjorts på personer under 40 år är Snape & Redmans (2003) studie 

angående påverkan på anställdas attityder om åldersdiskriminering på en lokal 

myndighet. Undersökningens resultat visade att diskriminering på grund av att vara 

“för ung" är minst lika vanligt förekommande som att vara “för gammal” i 

rekryteringssammanhang.  

 

Dipboye (1982) belyser i sin studie vilken påverkan rekryteraren har vid ett urval i ett 

rekryteringssammanhang. Han menar att en rekryterare tenderar att bli påverkad av 
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det första intrycket av den arbetssökande genom ansökningshandlingarna. Denna 

tidiga information som getts av den arbetssökande menar Dipboye (1982) har ett 

större inflytande på rekryterare än den information som samlas in vid intervjun. Han 

menar att ofta fattar rekryterare sitt beslut om kandidaten på enbart några få minuter, 

som bland annat grundas på de förutfattade föreställningar från tidigare händelser. 

Dipboye (1982) studie visar att rekryteraren måste vara medveten om de subjektiva 

intryck som kan påverka urvalsprocessen för att aktivt ha ett objektivt 

förhållningssätt.  

3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer teorier presenteras i relation till studiens syfte, som anses 

utgöra en ram för att täcka in studiens ämnesområde.  

 

Foucaults maktteorier har sin utgångspunkt i hur relationen mellan samhället och dess 

medborgare uttrycker sig. Makt är enligt Foucault inget som förutsätts utifrån en fast 

punkt i samhället utan återfinns i alla sorters interaktioner mellan människor 

(Hörnqvist, 2012). 

 

Foucaults (2002) maktteorier innehåller bland annat begreppen normalisering, diskurs 

samt maktstrukturer. Diskurser bidrar till uttalanden gällande uppfattningar om 

företeelser, exempelvis “normalitet” som råder i vårt samhälle. Genom att dessa 

uttalanden i form av diskurser definierar vad som är “normalt” i samhället och vad 

som skiljer sig från andra skapas informella lagar om fördelning i samhället, vilket i 

sin tur kan leda till att individer kan uteslutas eller bli behandlade annorlunda om de 

bryter normaliteten. Foucault (2002) beskriver diskurs som ett sätt att tänka på eller 

uttalanden om något som möts genom gemensamma antaganden som på förhand är 

upprättade genom samhället. Olika diskurser kan skapa och utgöra ett kollektivt 

medvetande om föreställningar om något och som accepteras utan att det ifrågasätts. 

Det är dessa diskurser som skapar fördelningen i samhället. Diskursen är alltid 

förenad med maktförhållanden. Detta kan resultera i att individer som inte följer 

normaliteten gällande ålder kan utsättas för maktens olika konsekvenser och på så sätt 

behandlas annorlunda. Enligt Foucault (2002) är makt en teknologi som genomsyrar 

all mänsklig aktivitet, vilket innebär att de individer som utsätts för den, själva deltar i 

maktens diskurs samt reproducerar den. 

 

Begreppet Ageism är en begreppsteori som kan förknippas med Foucaults teori om 

diskurser genom föreställningar i samhället. Begreppet presenterades av Robert Butler 

i slutet av 60-talet, begreppet började dock inte användas i Sverige förens 1997 och då 

kännetecknades det med ålderism. Begreppet ålderism omfattar attityder, fördomar 

samt stereotyper vilket innefattar att en viss åldersgrupp har föreställningar om en 

annan åldersgrupp. Ålderism handlar till stor del om negativa stereotyper vilket kan 

upprätthållas genom diverse vedertagna vanor, vilka inte behöver vara direkt 

diskriminerande men kan på ett indirekt sätt verka diskriminerande. Det har förts 

diskussioner i huvudsak om begreppet ifråga bara innefattar äldre eller kan riktas åt 

både äldre och yngre arbetstagare. I denna uppsats kommer begreppet ålderism 

definieras och gäller yngre samt äldre arbetstagare (Andersson 2008).  

 

De antaganden, föreställningar och fördomar som finns i samhället gällande ålder kan 

sammankopplas med Scheins (1985) modell om företagskultur. Schein (1985) menar 
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att företagskulturen är svår att förstå eftersom det handlar om omedvetna processer 

och grundläggande antaganden. Modellen förklarar företagskulturen och dess tre 

kulturella nivåer. Nivåerna består utav artefakter, värderingar och antaganden. 

 

Nivå 1: Antaganden 

Schein (1985) menar att antaganden är kärnan i en företagskultur. Antaganden är 

något som ofta tas för givet i organisationer, där de anställda omedvetet påverkas och 

accepterar antaganden utan att ifrågasätta dem. Medlemmarna uppfattar antaganden 

som råder i företagskulturen som verklighet och anser därmed att det är korrekt. 

Antaganden kan således påverka hur medlemmarna av en och samma kultur tänker, 

uppfattar samt upplever olika företeelser. Antaganden inom en kultur ligger till grund 

för företagskulturen och påverkar den i stort.  

 

Nivå 2: Värderingar 

Nästa nivå ligger inom individens medvetande och handlar om värderingar samt 

normer. Vilket innefattar sociala principer och var arbetstagarna i organisationen 

väljer att lägga sitt värde. De värderingar som anses vara viktiga mynnar sedan ut i 

normer. Normerna beskrivs som oskrivna regler i en företagskultur där arbetstagarna 

vet vad som väntas av dem i olika situationer. Normer och värderingar lägger grunden 

till artefakter (Schein, 1985). 

  

Nivå 3: Artefakter 

Den sista nivån är artefakter. Artefakter innebär de fenomen inom en organisation 

som går att iaktta. Detta kan exempelvis vara inredning, klädkoder, språkbruk eller 

uttryck i form av känslor. Vidare kan även artefakterna innebära berättelser om 

organisationen, olika offentliga dokument så som organisationens värdegrund samt 

organisationsstrukturen (Schein, 1985).  

   

Vidare är teorin social closure även kallad social stängningsteori enligt Roscigno, 

Mong, Byron & Tester (2007) ett viktigt redskap för att tolka åldersdiskriminering 

och beskrivs som en diskriminerande maktteknik. Social stängningsteori är en 

sociologisk teori och som allra först introducerades av Max Weber. Han använder 

termen för att visa hur processen eller processerna genom kollektiv samt individer 

försöker maximera sina fördelar. Genom att begränsa privilegier och tillgångar för 

andra, detta sker främst utifrån institutionell exkludering samt dominanta gruppers 

positionering. Sociala stängningar sker alltså för att en grupp vill ha mer priviligierade 

framför en annan. Roscigno et al (2007) menar vidare att det som är av särskilt stor 

betydelse att belysa inom social closure teorin, om hur och varför 

åldersdiskriminering kan uppstå är; (1) Interaktionsprocesser relaterade till ojämlikhet 

och hur de kommer att formas av dimensioner av makt och status. (2) Ideologiska 

dimensioner av social stängning, det vill säga hur explicit ålderstereotyperna är och 

hur de bidrar till legitimering av ett diskriminerande beteende. Vidare menar 

Roscigno et al (2007) att social closure kan utvecklas och bidrar till ojämlikhet i hur 

interaktioner inom den institutionella, kulturella samt hur organisationernas miljöer 

ser ut. Det är människorna själva som framkallar åldersdiskrimineringen i arbetlivet, 

då diskriminerande attityder och beteenden fortlöper som en legitim handling och 

verkar till organisationers fördel. Dessa legitima handlingar kan förklaras samt 

uttrycka sig på olika sätt då genom strukturell och institutionell diskriminering. 
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Institutionell diskriminering förankras inom institutionernas normer, beteenden, 

arbetssätt, värderingar och handlingsmönster hos institutioner. Detta leder till att olika 

grupper exkluderas och inte får samma tillgång till lika rättigheter och villkor i 

samhället. Detta gynnar i sin tur majoritetssamhällets privilegier och maktpositioner. 

Strukturell och institutionell diskriminering existerar på samhällsnivå och det är svårt 

att dra en gräns mellan de båda begreppen. Institutioner påverkas av externa 

influenser och aktörer runt om. Diskriminering av vissa grupper eller individer kan 

ske i och genom institutionell policys som inte är ämnade att vara diskriminerande 

men som ändå har en diskriminerande effekt. De handlingar som personer vidtar i 

dessa institutioner leder till negativ särbehandling. Oavsett om den är avsiktlig eller 

oavsiktlig påverkar den strukturella och institutionella diskrimineringen på ett 

negativt och systematiskt sätt grupper samt individens position i samhället. 

Institutioners makt över individer upprätthålls genom system. Den strukturella och 

institutionella diskrimineringen reproduceras av individer med institutionell makt. 

Individer kan både belönas genom bättre prestationer genom att acceptera och 

förstärka institutionella praktiker. Det kan också påverkas av individer som 

ifrågasätter och motverkar att institutioners praktiker exkluderas eller marginaliseras 

(De los reyes & Kamali, 2005). 

 

De arbetssätt, normer och beteenden som uttrycks inom organisationen kan vidare 

bidra till individuell diskriminering som avser enskilda individers attityder, 

handlingar och värderingar som leder till att vissa människor diskrimineras. Detta 

innebär handlingar som sker på individnivå och som har en skadlig effekt på andra 

individer eller grupper. Det kan handla om att individer påverkas av 

majoritetssamhällets föreställningar. Den individuella diskrimineringen är för det 

mesta ett resultat av den strukturella diskrimineringen (De los reyes & Kamali, 2005). 
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3.1 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

  
  

 

 

Figuren har utformats i syfte att illustrerar hur teorierna kompletterar varandra och 

uttrycker sig på individ-, organisation samt samhällsnivå.  

 

 Samhällsnivån utgör en grund för de andra nivåerna i form av att det är här 

diskurser skapas genom föreställningar om en viss ålder, genom exempelvis 

ålderism, vilket i sin tur skapar vedertagna vanor som kan bidra till en 

strukturelldiskriminering. 

 Den samhälleliga nivån utformar i sin tur organisationsnivån genom de 

diskurser, vedertagna vanor och attityder om ålder som skapats på 

samhällsnivå vilket bidrar till hur det ser ut i företagskulturen genom 

artefakter, antaganden och värderingar. Detta kan i sin tur uttrycka sig i form 

av social stängning av vissa grupper inom organisationen och som kan skapa 

institutionell diskriminering.  

 Både samhällsnivån samt organisationsnivån påverkar därmed hur individer 

verkar inom organisationer och utformar sina handlingsmönster. Hur de tar del 

av de diskurser som finns i samhället vilket kan uttrycka sig genom 

individuella fördomar som konstruerats genom de andra nivåerna om olika 

åldrar som kan leda till en individuell diskriminering. 

 

Samtidigt som nivåerna påverkar varandra nedifrån och upp så är det även så att det är 

individerna som utgör samhället och på så sätt påverkas den samhälleliga nivån samt 

organisationsnivån av den individuella nivån. Alla företeelser som sker i inom och 

runt alla nivåer är omgivna och påverkas utav maktförhållanden.  

 

Figur 1. (Hansson & Johansson, 2015) 
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4. Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens ansats följt av det experiment som genomförts i 

form av fiktiva ansökningshandlingar. Urval, pilotstudien, datainsamlingsmetoder 

samt bearbetningen av data presenteras och beskrivs även här. Studiens trovärdighet, 

pålitlighet och generaliserbarhet diskuteras och avslutningsvis diskuteras studiens 

forskningsetik och metodavsnittet i helhet. 

 

4.1 Ansats 

Utifrån studiens syfte ansågs kvalitativ metod vara lämpligast då studien syftar till att 

komma åt rekryterarnas resonemang kring fiktiva ansökningshandlingar. Den 

kvalitativa undersökningen gav möjlighet att få insikt om rekryterarnas uppfattning, 

åsikt, erfarenheter samt känslor gällande ämnet. Därmed uteslöts en kvantitativ 

forskningsmetod. 

 

Studien har inspirerats av den social psykologiska metoden experimentell realism, 

vilket innebär att engagera samt involvera rekryterarna på ett naturligt och spontant 

sätt. Den viktigaste delen av experimentell realism är att upplägget av experimentet är 

realistiskt för både forskare och respondenter. Detta har gjorts genom fiktiva 

ansökningshandlingar (Breckler, Olson & Wiggins, 2006). Experimentet har 

kombinerats med ostrukturerade intervjuer som bidrog till uttömmande svar vilket 

gjorde att studiens syfte kunde besvaras (Denscombe, 2009).  

 

4.2 Urval 
De respondenter som ingår i undersökningen valdes från fyra olika organisationer 

inom rekryteringsbranschen, där intervjuerna sedan ägde rum. Det sammanlagda 

antalet respondenter blev åtta stycken rekryterare. Undersökningen utgår från en icke-

sannolikhets urval vilket inte är grundande för sannolikhet eller slumpen. Subjektivt 

urval har valts som urvalform och innebär att respondenter handplockas inom de 

valda organisationerna. Utifrån den tidigare bakgrund som fanns till 

forskningsområdet valdes organisationer med innehållande individer som hade 

särskilda kvalitéer, kunskap och relevans till studiens syfte (Denscombe, 2009). I 

detta fall valdes individer som arbetar med rekrytering. Organisationerna är belägna 

på tre olika orter spridda över Sverige. Organisationerna är verksamma inom både den 

privata samt den offentliga sektorn. En organisation är en liten organisation med 10-

49 anställda, två av organisationen är medelstora organisationer, det vill säga mellan 

50-249 anställda samt en var en stor organisation med över 249 anställda. 

Organisationerna kommer inte att presenteras närmare på grund av konfidentialitet 

gentemot organisationerna. 

 

4.3 Experiment 
Syftet med experimentets genomförande är att på ett så naturligt sätt som möjligt 

framhäva rekryterarnas resonemang kring ålder. Därför framfördes inte studiens syfte 

då detta kunde påverka rekryterarna. Istället förklarades det att studien undersökte hur 

rekryterare resonerar kring mångfald. Experimentet i form av de fiktiva 

ansökningshandlingarna innehåller fyra olika tjänster. Dessa tjänster är 

organisationerna väl bekanta med, och för dessa tjänster finns två sökande kandidater. 

Varje tjänst börjar med en kort beskrivning om företag, hur åldersfördelningen ser ut 

och vilken företagskultur som råder. Detta följs av en kravspecifikation av tjänsten, 

där arbetsuppgifter, personliga förmågor samt profil beskrivs. De personliga 
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förmågorna har inspirerats av Lindelöw (2009) för att öka trovärdigheten i 

kravspecifikationen.  

 

Designen på experimentet är utformad så naturlig som möjligt genom att skapa 

ansökningshandlingar med bild, personligt brev, tidigare arbetslivserfarenheter, namn 

samt ålder. Alla sökande har enligt kravspecifikation rätt kvalifikationer. Varken kön, 

etnicitet, personligbrev eller kvalifikationer är utformade att vara utstickande, detta 

för att motverka att resonemangen stannar vid dessa punkter. Dock är åldersnivån i de 

olika ansökningarna medvetet olika för att nå till rekryterarnas undermedvetna 

uppmärksamhet. Detta för att inte göra det uppenbart och därmed påverka 

rekryterarna att ändra beteende för att ta hänsyn till undersökningens syfte (se bilaga 

1).  

 

4.4 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes för att säkerhetsställa samt förtydliga de fiktiva 

ansökningshandlingarna, så att de uppfattades som det var tänkt att de skulle uppfattas 

(Bryman, 2011). Pilotstudien utfördes av en kandidat som hade samma karaktärsdrag 

som undersökningens population, som är väl insatt i rekryteringsprocesser. Efter 

pilotstudiens genomförande upptäcktes brister i ansökningshandlingarna som behövde 

förtydligas för att kunna komma åt rätt information från rekryterarna för studiens 

syfte. 

 

4.5 Datainsamling 
Studien inleddes med att valda organisationer inom undersökningsområdet 

kontaktades via e-post med presentation av undersökningen. Av de organisationer 

som visade intresse valdes sedan fyra stycken, baserat på storleksmässighet för att få 

ett mer generaliserbart resultat (Denscombe, 2012). Intervjuerna bokades både via 

epost samt telefon. Intervjumaterialet innehållande de fiktiva ansökningshandlingarna 

skickades ut till rekryterarna cirka en vecka innan intervjutillfället (se bilaga 1). 

Rekryterarna fick då information om att läsa igenom materialet och börja fundera 

kring vem av kandidaterna som de ansåg var lämpligast till vardera tjänsten. Även 

varför de tänker som de gör. De fick ingen information gällande vilket 

mångfaldsperspektiv som studien utgått ifrån, då detta kunde påverka rekryterarna att 

ändra beteende för att ta hänsyn till undersökningens syfte. 

 

I början av varje intervju presenterades syftet och de etiska aspekterna togs upp, så 

som tillåtelse att spela in intervjun samt att all insamlad data behandlas konfidentiellt 

(Bryman, 2002). Sedan inleddes varje intervju med att rekryterarna fick berätta deras 

syn på mångfald samt hur organisationen arbetar med begreppet. Detta gjordes för att 

öppna upp rekryterarnas mångfaldstänk. Efter detta startar intervjupersonen den 

ostrukturerade intervjun genom att gå in på huvuddelen i intervjun, de fiktiva 

ansökningshandlingarna (se bilaga 1).  

 

Den ostrukturerade intervjun utgick från rekryterarnas resonemang kring de fiktiva 

ansökningshandlingarna, då spontana följdfrågor ställdes för att få en klarare bild på 

hur rekryterarna resonerade. Under intervjun gick intervjupersonen och rekryteraren 

systematiskt igenom de fyra olika ansökningsunderlagen, där rekryteraren fick svara 

uttömmande kring deras val av kandidat. I intervjuförfarandet använde 

intervjupersonerna både hur-frågor och vad-frågor i syfte att öppna upp och låta 

intervjusamtalet ta den vändning rekryteraren öppnar upp för (Denscombe, 2009). I 
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slutet av varje intervju gavs möjlighet för rekryteraren att tillägga information som 

ansåg saknades och som på så sätt kunnat påverka deras resonemang kring val av 

kandidat. 

 

Rollfördelningen under intervjuförfarandet delades upp, en ställde frågor och den 

andra antecknade samt observerade. Personen som antecknade ställde även 

följdfrågor som möjligen inte uppmärksammades. Under intervjuerna var 

rollfördelningen den samma för att intervjuförförandet skulle ha lika förutsättningar 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna varade cirka 30-45 minuter och intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon samt stödjande anteckningar. 

 

4.6 Databearbetning 
Undersökningen har utgått från ett abduktivt angreppsätt. Genom att vara öppen för 

nya synvinklar bidrog det till att upptäcka nya fenomen under processens gång som 

redan framtagna teorier inte kunde förklara. Detta bidrog till att en ny sökning av 

teorier fick genomföras, vilket kunde hjälpa till att förankra dessa fenomen (Bryman, 

2011). 

 
För att bearbeta insamlad data har Denscombe (2009) fem olika steg att analysera data 

använts. (1) Intervjuerna har inledningsvis transkriberats och i iordningsställts i form 

av utskriven text. (2) Därefter inleddes utforskning av den ihopsamlade data genom 

att leta efter tydligt återkommande kategorier och teman. (3) Detta gjordes genom att 

all rådata från transkriberingarna färgkodades, vilket bidrog att det blev lättare att 

finna återkommande mönster och återkommande fenomen i materialet. (4) Nästa steg 

var att analysera den framtagna empirin. Tematiseringen och kategoriseringen var en 

process där första steget innebar att finna teman som sedan sammanfördes till 

övergripande kategorier genom att det upptäcktes mönster och kopplingar mellan de 

olika temana. (5) Dessa fynd kommenterades efter och fördes anteckningar för att 

fånga in idéer, vilket i sin tur ledde till att följande teman skapades. Diskurser, som 

innehåller uppfattningar om ålder samt rekryterarnas egna värderingar. Interna 

integrationen, som innebär företagskulturen samt (2) Externa anpassningen, som 

innebär beställaren. Dessa framställdes och data presenterades i resultatet i form av 

löpande text gällande rekryterarnas resonemang vilket tydliggjordes med hjälp av 

citat som illustrerar viktiga fynd i materialet. Nästa steg var att analysera den 

framtagna empirin. Varje tema analyserades sedan enskilt och kopplades ihop med 

den framtagna teorin. Slutligen validerades data genom respondentvalidering samt 

jämförelse med alternativa förklaringar (Denscombe, 2009). 

 

4.7 Trovärdighet 
Undersökningens syfte har genomsyrat hela processen. Detta har på så sätt bidragit till 

att säkerhetsställa en högre omfattning av studiens trovärdighet genom att mäta det 

som avses att mäta. En annan aspekt av trovärdighet är att intervjuerna har spelats in, 

vilket leder till att intervjun kan återges samt spelas upp utifrån ett realistiskt sätt. 

Studien testades även genom en pilotstudie för att garantera att de fiktiva 

ansökningshandlingarna uppfyllde sin funktion till syftet. Dock menar Denscombe 

(2009) att det inte finns något exakt sätt för kvalitativa studier att hävda full 

trovärdighet. En åtgärd som vidtagits i syfte att övertyga läsarna att materialet är 

träffsäkert är genom att undersökningens material har producerats samt kontrollerats 

och stämmer överens med god praxis. 



12 
 

För att ytterligare tillförsäkra trovärdigheten har en respondentvalidering genomförts, 

vilket innebär att undersökningens resultat har bekräftats av rekryterarna som ingått i 

undersökningen (Bryman, 2011). 

 

4.8 Pålitlighet 
Pålitligheten handlar om studiens tillförlitlighet, att samma resultat kan uppnås vid 

andra undersökningar med andra studenter eller forskare (Denscombe, 2009). 

Rekryterarnas egna upplevelser och tankar angående de fiktiva 

ansökningshandlingarna är just nu och kan förändras över tid. Innebörden av detta kan 

vara att samma resultat inte uppnås vid ett annat tillfälle. Som en strykande faktor har 

det upprättats en detaljerad metod samt analys som visar andra hur studien har 

genomförts för att kunna upprepa samt granska forskningsprocessen. 

 

En annan problembild som kan uppstå angående pålitligheten är att rekryterarna inte 

svarar sanningsenlig utan förvrider sina svar av fördel till studiens syfte (Denscombe, 

2009). Detta har försökts att beaktas då rekryterarna inte fått tagit del av att studien 

syftar till att studera ålder. Dock kan detta ändå gjorts då rekryterarna haft misstankar 

gällande vad studien syftar på. 

 

4.9 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten innebär om resultatet skulle kunna överföras till en annan bredare 

population eller återfinnas i andra miljöer eller grupper (Denscombe, 2009). Den 

föreliggande studien har haft fokus på en generell bild istället för en specifik bild. 

Detta innebär att resultatet kan användas i andra organisationer som vägledning och 

reflektionsmaterial gällande vad det är som påverkar rekryterare att resonera som de 

gör angående ålder. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa metoder med utgångspunkt i ostrukturerade 

intervjuer oftast utgår från ett mindre antal individer inom samma organisation, vilket 

anses göra det svårt att generalisera till andra företag eller miljöer. Därför har 

undersökningen utgått från fyra olika verksamheter som är belägna på tre olika orter i 

Sverige, detta för att kunna generalisera resultatet. 

4.10 Forskningsetik 
Den etiska aspekten rör deltagarnas frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet i undersökningen, där rekryterarna ska respekteras samt inte ta skada eller 

lida beroende på deras medverkan i undersökningen (Bryman, 2011). För att ta 

hänsyn till deltagarnas anonymitet har namnen på rekryterarna bytts ut från deras 

ursprungliga namn till Magdalena, Philip, Kim, Elin, Johan, Mikael, Sofia och 

Fredrik. Studien utgår från Vetenskapsrådet (2002) fyra olika huvudkrav som är 

grundläggande för den etiska forskningsetiken i undersökningen. 

 

 Informationskrav, information gavs gällande vad rekryterarnas uppgift är i 

förhållande till studien. De har även blivit upplysta om att deras medverkan är 

frivillig och de har rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagarna ska även här 

informeras om undersökningens syfte, i detta fall har rekryterarna fått tagit del 

av ett mer bredare syfte i form av ett övergripande mångfaldsperspektiv. Detta 

istället för ett specifikt syfte angående ålder, som ansågs kunnat påverka 

deltagarnas beteende i fördel till studiens syfte. 
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 Samtyckeskrav, där deltagarna själva bestämt att delta i undersökningen, då 

information om frivillighet har tydlighetsgjorts i samband med inbokning av 

intervjuerna. 

 Konfidentialitetskrav, materialet som samlats in till undersökningen har 

förvarats inte lämnats ut. Information gavs angående att ljudinspelningarna 

endast var till för eget bruk vid transkribering samt tillhandahölls på ett säkert 

sätt. De blev även informerade om att det inspelade materialet skulle raderades 

efter att studien var klar. Resultatet i studien har presenterats på ett sådant sätt 

som inte går att identifiera deltagarna. 

 Nyttjandekrav, vilket innebär att allt insamlat material nyttjades till 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.11 Metoddiskussion 
Studiens metodval har fört med sig både för- och nackdelar och därmed påverkat 

studien på olika sätt. Som tidigare nämnt är studien uppbyggd på en kvalitativansats 

vilket anses vara den mest lämpliga för studien, då syftet var huruvida ålder påverkar 

rekryterare samt få en förståelse för möjliga bakomliggande faktorer till hur 

åldersdiskriminering uppstår i samspel med fiktiva ansökningshandlingar. Detta anses 

inte kunnat bidra till samma resultat vid ett kvantitativt metodval.  

 

Genom att studien är inspirerad av experimentell realism tillsammans med 

ostrukturerade intervjuer bidrar detta till att få en (1) Djupare bild på hur deltagarna 

resonerar kring ämnet, det ger också fördel för studiens utfall då rekryterarna fritt fick 

resonera och argumentera för sina urval. (2) Förankring i data materialet, då studien 

har stärkts och kopplat sin framtagna data till befintliga och trovärdiga teorier. (3) 

Pilotstudie, som höjde studiens trovärdighet då materialet fick testas innan de riktiga 

intervjuerna, vilket bidrog till förbättrande och förtydligande av de fiktiva 

ansökningshandlingarna. (4) Respondentvalidering, där undersökningens resultat har 

stämts av med rekryterarna för att bekräfta och förbättra förståelsen av materialet. 

 

Metodvalet är väl grundad och jämförd med de nackdelar som kan uppkomma i 

sammanhang med vald metod, så som (1) intervjueffekten, detta innebär att det kan 

ske en snedvridning i rekryterarens svar beroende på hur bekväm individen känner sig 

under intervjutillfället. Det kan även föra med sig en (2) hämmade effekt av 

ljudinspelning, då inte rekryterarna kan uttrycka sig på ett naturligt sätt när de blir 

inspelade. En annan nackdel är (3) tidsomfattningen, vilket innebär att den kvalitativa 

processen varit tidskrävande exempelvis med resor, intervjutillfällen och 

transkribering av materialet. Triangulering har valts att inte användas, vilket kan vara 

negativt för studiens tillförlitlighet. (4) Etiken, då rekryterarna inte fick ta del av 

studiens faktiska syfte om åldersperspektivet, utan enbart mångfaldsperspektivet. (5) 

Experimentet, eftersom rekryterarna inte fick ta del av det faktiska syftet har detta 

bidragit till att även andra aspekter diskuterats under intervjuförfarandet istället för de 

resonemang angående åldern som studien efterfrågade (Denscombe, 2009). Dock 

anses de fördelar som finns med vald metod väga tyngre än de negativa aspekterna  

 

Valet av att inte ha med triangulering anses kan ha bidragit till att viktig informativ 

data gått förlorad. Observationer hade kunnat bekräfta information som intervjuerna 

delgav, genom att observera hur rekryterarna utför urval i deras dagliga arbete. Dock 

anses respondentvalideringen bidragit till bekräftelse angående ämnet samt det 
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subjektiva urvalet har bidragit till att få de respondenter som varit mest lämpade till 

syftet av studien (Denscombe, 2009).  

 

De hinder som stötts på i litteraturframtagningen är diskriminering kring yngre 

arbetstagare, som förekommit i en begränsad utsträckning. Den forskning som varit 

främst förekommande inom ämnet är diskriminering av äldre personer. Ett annat 

hinder är att det har varit svårigheter att finna tidigare forskning som ger en förståelse 

samt övergripande bild av det valda ämnesområdet. För att höja tillförlitligheten har 

hänsyn tagit till vetenskapliga artiklar som är Peer Review samt ett kritiskt 

förhållningssätt har används under för att få fram teorier och tidigare forskning. För 

framtagandet av relevant litteratur har även ett rankingsystem används som visar 

årligen mest citerade litteraturen inom området och därmed bidragit till mer pålitligt 

material. 

5. Resultat 
Nedan presenteras den empiri som samlats in från de ostrukturerade intervjuerna. 

Rekryterarna som intervjuats har benämnts med fiktiva namn: Magdalena, Philip, 

Kim, Elin, Johan, Mikael, Sofia och Fredrik. Dessa är fördelade och anställda på fyra 

olika organisationer, vilket nämns närmare i metodavsnittet. Detta avsnitt inleds med 

en kort beskrivning av organisationerna och rollen som rekryterare. Avsnittets fokus 

ligger sedan på den inriktning som studien har fokuserat på. Utifrån detta har 

mönster i form av teman presenterats genom diskurser, intern integration samt extern 

anpassning. 

5.1 Organisation och rollen som rekryterare 
Organisationerna är företag med verksamhet inom Human Resources och 

rekryteringsbranschen. De intervjuade arbetar som rekryterare. Rollen som 

rekryterare innebär att de arbetar med hela rekryteringsprocessen, allt från 

befattningsbeskrivning tillsammans med beställaren till framtagning av kandidat samt 

presentation av kandidat till beställaren. Detta innebär att rekryterarna ska matcha 

beställarnas behov med rätt kompetens.   

5.2 Diskurser 

5.2.1 Antagande om ålder 

I intervjuförfarandet är antaganden om ålder någonting som väcker resonemang hos 

de flesta av rekryterarna. När rekryterarna uppmanas att resonera fritt kring de fiktiva 

ansökningshandlingarna gör de olika antaganden gällande olika åldersgrupper. Även 

om ålder inte var något som efterfrågades så är det ändå detta som de flesta av 

rekryterarna kommenterar. De diskuterar ålder utifrån att olika ålderskategorier har 

vissa uppföranden i arbetsrelaterade situationer. Rekryterarna beskriver inte ålder 

utifrån en siffra, utan utifrån ett handlingsmönster.  

 

“Om man är yngre som Svetlana 30 år så har hon ett nyare perspektiv inom 

branschen än Sture som är 60 år på grund av hennes ålder [...]. Detta blir ju knepigt 

för då sätter jag lika med tecken att hon är ung och har ett annat perspektiv”. – 

Fredrik. 

 



15 
 

Detta resonemang förs utifrån att vara “ung” på en arbetsplats. Fredrik 

uppmärksammar även sina iakttagelser gällande ålder, vilket han gör vid ett flertal 

gånger. Han diskuterar de faktum att han har förutfattade meningar om människor och 

deras ålder. Han berättar vidare att han inte vill ha dessa föreställningar, men att det är 

något som är svårt för honom att tänka bort. När en följdfråga ställs angående vad han 

tror att detta beror på har han egentligen inget svar, utan menar att detta är hans 

mening och den uppfattning som han har gällande olika åldrar.  

 

Det är även flera av rekryterarna som gör antaganden som det som nämns ovan. 

Rekryterarna utvecklar även tankegångar kring yngre arbetstagare och kommenterar 

att de har lättare att lära, utvecklas, se saker ur ett nyare perspektiv samt att de har 

lättare att komma in i nya arbetssätt än äldre arbetstagare. Det är rekryterare som 

nämner att yngre är för oerfarna i vissa situationer, att yngre är så kallat “valpiga” 

som Mikael uttrycker sig. Dessa resonemang förs oftast i sammanhang där tjänsterna, 

som rekryterarna anser, att det krävs lite mer arbetslivserfarenhet på. Ett exempel på 

detta är angående ansökningen “Mat AB” (se bilaga 1), där företagskulturen beskrivs 

som stökig och att personalgruppen är splittrad. I detta fall väljer nästintill alla 

rekryterare den sökande vid namn Ingrid, som är 60 år gammal. Det förs 

argumentationer om att Ingrid är en bättre kandidat än Ida 38 år, då hon har mer 

erfarenhet av branschen men även att hon är så pass gammal, vilket bidrar till att hon 

förmodligen hade passat bättre in i tjänsten som HR-strateg. Detta förklaras med att 

Ingrid är en mer “stabil” person i och med sin ålder och kan bemöta svåra situationer 

på ett bättre sätt än den andra kandidaten Ida som är 38 år gammal. Ida anses då 

istället vara för ung och oerfaren för tjänsten. Att hon kan ha det svårare att bli 

respekterad av den stökiga arbetsgruppen och kommer få det svårt att få samma 

respekt som en äldre skulle få i samma situation. 

 

Gällande antaganden är det en av rekryterna som uttrycker sig från ett annat 

perspektiv. I intervjun med Sofia upplevs hon ha mer erfarenhet gällande mångfald än 

de andra rekryterarna. Detta genom att hon inom sin organisation arbetar och 

behandlar organisationens mångfaldsfrågor och har gjort detta under många år. Detta 

bidrar till att hennes bild av ansökningshandlingarna och om mångfald i stort avviker 

från de resonemang som de andra rekryterarna för gällande samma ämnen. I detta fall 

anser Sofia att hon inte kan svara på vem av kandidaterna gällande tjänsten som HR-

strateg som hon väljer. Detta på grund av att hon anser att båda kandidaterna har sina 

fördelar gällande tjänsten. Hon uttrycker att bara för att Ida är så kallat “yngre” 

behöver detta inte betyda att hon inte har kompetens nog att kunna hantera 

situationen. Sofia menar att man inte kan ta någon för givet bara för att personen har 

en viss ålder. Hon utvecklar sitt resonemang med att säga att kandidaten Ida, som är 

38 år, lika gärna hade kunnat hantera situationen och har den kompetens som krävs 

för tjänsten. När hon resonerar om den andra kandidaten Ingrid, uttrycker hon sig i 

stort sätt likadant, att Ingrid kan vara en dam med skinn på näsan som kan ta sig an 

arbetsgruppen med stor framgång. Sofia betonar flera gånger i sina argument att hon 

inte kan välja kandidater utifrån de fiktiva anställningshandlingarna, då hon menar att 

dem inte säger henne någonting, utan att hon måste veta mer. Ett papper säger inte 

henne något om en person och att ålder inte är något som hon tittat på, utan att detta 

egentligen kan vara något som kan plockats bort i sammanhanget.  

 

“Jag tror att en person som är lite äldre är lite mer stabil och kommer att stanna 

längre” – Magdalena. 
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Detta är ett antagande som Magdalena uttrycker i samband av en diskussion om äldre 

arbetstagare. De är även flera av de andra rekryterarna som delar detta antagande 

gällande äldre arbetstagare. När följdfrågor ställs gällande detta så anser flera att äldre 

arbetstagare vet vad de vill göra i sitt yrkesliv. De förs diskussioner gällande att äldre 

ofta har haft flera olika arbetsplatser och fått testa sig fram. På så sätt har de ofta 

funnit vad de vill syssla med i arbetslivet och därför kommer en äldre person vara mer 

stabil och stanna längre än en yngre. Andra resonemang som förs av rekryterarna om 

äldre är att det anses att äldre inte är lika flexibla i sitt arbete som yngre, detta är något 

som kan visa sig genom att de har svårt att sätta sig in i nya arbetssätt eller 

arbetsuppgifter. Detta är bland annat något som Mikael uttrycker genom att säga: 

 

“Om man är 55 så vet man hur man vill gå tillväga och kan sitt arbete, men alltså jag 

tror att om man skulle försöka sätta in någon som är 55 i ett nytt arbetssätt så tror jag 

inte att personen hade köpt detta, det hade liksom varit för svårt att anpassa sig för 

personen”. – Mikael. 

5.2.2 Rekryterarnas egna värderingar 

En övergripande bild som skapas under intervjuerna med rekryterarna är att egna 

värderingar är något som ofta finns närvarande när ett urval av kandidat görs. I de 

situationer när argument gällande egna värderingar kommer upp är det helt spontant, 

utan att rekryterarna fick riktade frågor angående detta. Dock går åsikterna isär hos 

rekryterarna huruvida de egna värderingarna påverkar det första urvalet. 

 

De är flera kandidater som nämner att det inte är deras uppgift att lägga in egna 

värderingar när de gör sina urval, eftersom detta kan bidra till att rekryteringen blir 

färgad av dem som rekryterare, och inte av de kvalifikationer som tjänsten kräver. 

Detta beskriver bland annat rekryteraren Elin genom att hon förklarar att hon gärna 

hade satt pengar på den personen hon anser är bäst redan i det första urvalet. Hon 

säger att hon hade kunnat säga detta till beställaren, kunden, och därmed färga dennes 

åsikter med hjälp av hennes värderingar. Elin konstaterar vidare att detta är något hon 

aldrig skulle göra, då det inte är säkert att beställaren har samma värderingar som 

henne, även om hon hade kunnat påverka beställaren åt en viss riktning, vilket hade 

resulterat i att beställaren i slutändan inte varit nöjd med sin kandidat. Istället säger 

Elin att hon gör urval med mycket varierade kandidater med rätt kompetenser, där det 

både är personer som enligt hennes värderingar inte alls är rätt och personer som hon 

värderar hade passat perfekt. Hon berättar att detta görs för att beställaren ska få den 

bästa kandidat utifrån dennes smak istället för hennes. 

 

Rekryteraren Fredrik menar istället att det är svårt att komma ifrån sina subjektiva 

värderingar och säger att detta påverkar urvalen. Han förtydligar detta genom att 

uttrycka följande; 

 

“Det är liksom lätt att säga att man är objektiv i sitt urval, men det är inte enkelt att 

göra tror jag ändå. Man kommer liksom aldrig i från de subjektiva värderingarna 

[…]. inget urval man gör är helt och hållet objektivt” – Fredrik. 

 

Han vidareutvecklar sin argumentation angående detta och hävdar att hans egna 

värderingar främst påverkar honom i det första urvalet, på grund av att det är det 

första intrycket han får av kandidaten. Han menar att de subjektiva värderingarna är 
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något som försvinner vidare i rekryteringsprocessen. Han konstaterar sedan snabbt att 

skadan då redan är skedd genom att han låtit sina subjektiva värderingar påverka det 

första urvalet, vilket kan ha bidragit till att de tappat en bra kandidat. Mikael är en 

annan av rekryterarna som uttrycker att hans egna värderingar är något som påverkar 

honom i hans urvalsprocess. Han berättar att han tycker det är svårt för honom att 

bortse vad han värderar utifrån sig själv. Han för ett resonemang när han gör sitt urval 

till tjänsten Försäkring AB, där han säger att det är svårt att undvika vad han själv 

anser i detta fall och börjar diskutera och tar in sina egna värderingar vid urvalet. 

Mikael tror inte att kandidaten Noha kommer att trivas på Försäkring AB, detta på 

grund utav att företagskulturen på organisationen beskriv som ungdomlig. Noha är 38 

år och han menar att detta kan ge som påföljd att Noha inte kommer att trivas på 

organisationen på grund av sin ålder (Se bilaga 1). 

 

Philip förklarar en annan synvinkel, hur han ser på egna värderingar. Han berättar att 

han tror att alla människor har fördomar, att det inte går att komma ifrån. När han 

exempelvis ser en viss ålderssiffra är det något som väcker hans intresse och en bild 

av hur personen är utifrån hans fördomar. Dock berättar Philip att han är såpass 

medveten om sina egna fördomar att han kan bortse från dessa när han gör sina urval 

och på så sätt motverka att de egna värderingarna och fördomar påverkar val av 

kandidater. I motsatts till detta förklarar Sofia att hon tror att hennes egna värderingar 

kan vara en påverkande faktor i hennes urval av kandidater, dock inte gällande åldern 

på kandidaten. Detta på grund av att hon, som tidigare nämnt, har en stark åsikt 

gällande att ålder inte är något som påverkar henne alls utan något som lika gärna kan 

plockas bort från ansökan. Sofia framför även att hon anser att det är viktigt att man är 

flera rekryterare vid en urvalsprocess som bedömer kandidaterna, så att urvalet inte 

får möjlighet att färgas av egna värderingarna. Hon uttrycker att bara för att hon inte 

ser ålder på ett visst sätt, behöver det inte betyda att hennes kollegor resonerar på 

samma sätt, därför anser hon att det är viktigt att diskutera urvalet tillsammans med 

någon annan för att få in fler infallsvinklar.  

 

Kim för istället en diskussion gällande att han tror att egna värderingar är något som 

har genomsyrat hans urval i början av hans karriär, då han var ung och oerfaren, som 

han uttrycker sig. Han menar att han tenderade att välja kandidater i samma ålder, då 

han kunde känna samhörighet med dessa och att en kandidat i samma ålder då kunde 

ses som en framtida vän. Samtidigt berättar Kim att ju längre han kommit i sin karriär 

desto längre har han kommit ifrån detta tänkesätt. Detta har bidragit till att han börjat 

tänka på ett mer objektivt sätt och att han idag inte alls låter sina egna värderingar 

gällande ålder ha någon påverkan på hur han väljer kandidat. 

5.3 Intern integration 

5.3.1 Företagskulturen 

En stor påverkande faktor hos samtliga av rekryterarna är den interna 

företagskulturen. Många av rekryterarna beskriver företagskulturen som en informell 

lag som är mycket viktig att följa. Det är den som beskrivs som grunden till företagen, 

hur rekryterarna tänker och många utav de resonemang och diskussioner som 

uppkommer i intervjuerna grundas just i den interna företagskulturen. Det är mycket 

tankegångar hos rekryterarna gällande hur dem skulle gått till väga i liknande 

situationer på deras arbetsplatser. Dessa tankegångar mynnar ofta ut i resonemang 

utifrån de interna organisationernas värdegrunder. Det uppmärksammas att 



18 
 

företagskulturen är något som alla rekryterare är mycket medvetna om, vad deras 

organisationers värderingar är och hur de ska bete sig utåt för att upprätthålla dem. 

När rekryterarna pratar om företagskulturen är ett uttalat arbetssätt något som de 

belyser som något värdefullt. Detta på grund utav att de anser att ett uttalat arbetssätt 

bidrar till att de känner sig trygga genom att veta hur de ska förhålla sig till olika 

situationer med vetskap om att alla anställda på organisationen gör exakt samma. Ett 

exempel som framkommer är att två av organisationerna som deltar i studien arbetar 

med samma uttalade arbetssätt, kompetensbaserad rekrytering. Rekryterarna förklarar 

att arbetssättet utgår från att rekryterarna ska under hela rekryteringsprocessen enbart 

ta hänsyn till kandidaternas kompetens och deras personliga förmågor, vilket innebär 

att inget annat ska uppmärksammas. Under intervjuförfarandet är det flera utav de 

rekryterare som arbetar med arbetssättet som uttrycker att de inte påverkas av åldern 

på kandidaterna. De hänvisar istället till sitt arbetssätt, att de enbart går på kandidaters 

kvalifikationer och personliga förmågor.  

 

Sofia förklarar ur ett annat perspektiv hur företagskulturen bidrar till en stor påverkan 

gällande urvalet av ålder. Hon berättar att hon vid ett tidigare tillfälle varit anställd i 

ett projekt som handlade om mångfaldsorienterad rekrytering, vilket var ett internt 

projekt inom hennes organisation. Hon förklarar att företagskulturen under denna 

period blev extremt färgad av mångfaldstänk och alla rekryteringar som genomfördes 

speglades av detta. Hon beskriver att under detta projekt användes de olika mallar i 

form av specifika frågeformulär som syftade till att gynna all typ av mångfald. Vidare 

konstaterar hon att detta visade sig inte vara något som gynnade mångfald, utan 

istället bidrog till att de indirekt satte människor i olika kategorier och på så sätt 

missgynnade vissa grupper. Idag berättar hon att organisationens företagskultur 

istället bygger på en värdegrund som speglar mångfald och det är inte längre ett 

separat spår i deras rekryteringsprocesser. 

 

Även Magdalena nämner en annan situation där företagskulturen speglar urvalet 

gällande kandidat och ålder. I detta fall berättar Magdalena om en tidigare arbetsplats, 

där företaget hon då arbetade på också var verksam inom rekryteringsbranschen. Hon 

betonar att på denna arbetsplats fanns det inget uttalat arbetssätt att bemöta eller 

förhålla sig till frågor som gällde mångfald eller diskriminering. Organisationens 

fokus var att tillfredsställa kunden, vilket ofta ledde till att vinstintresset gick före 

exempelvis diskrimineringsgrunderna. Magdalena berättar ett starkt minne av en 

rekrytering inom IT där kunden specifikt ville ha en person i fyrtioårsåldern med 

minst fem års erfarenhet. Hon berättar att hon presenterade en kandidat med rätt 

kvalifikationerna och rätt kompetens, det enda som inte stämde in på kundens 

beskrivning var att kandidaten hon presenterade var femtiofem år. Detta uppskattades 

inte av beställaren, vilket i ett senare skede ledde till att Magdalena fick en 

uppläxning av ledningen på det interna företaget och rekryteringen fick starta om på 

nytt. Vidare berättar hon att detta fick henne att resonera i sina urval utifrån 

företagskulturen och försöka tillfredsställa beställarens önskemål angående ålder 

istället för att gå på kandidaternas kompetens. 
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5.4 Extern anpassning 

5.4.1 Beställare 

Rekryterarna har en gemensam uppfattning angående att beställaren är den som sätter 

de yttersta kraven och därmed är den faktor som har huvudsaklig påverkan för hur 

utfallet av urvalet i rekryteringsprocessen blir. Det framkommer dessutom att 

rekryterarna anser att detta beror på att det är beställaren som i slutändan ska anställda 

kandidaten. Rekryterarna uppgav även i diskussionerna att beställaren ofta har 

önskemål gällande ålder på kandidaten. Här skiljer sig åsikterna hos rekryterarna, 

huruvida rekryterarna låter sig påverkas av beställarnas önskemål gällande ålder.  

 

“Om vi får in ett önskemål på en 25 åring, så svarar jag med att säga: jag hör vad du 

säger men samtidigt är det så att jag presentera utifrån kraven som ni söker, men 

åldern är inget jag tar hänsyn till” - Kim. 

 

Detta argument är det flera utav rekryterarna som ställer sig bakom. Det vill säga, att 

om det skulle uppstå ett önskemål gällande ålder, så klargör de för kunden i ett tidigt 

skede att detta inte är något som de kommer att ta hänsyn till. De är flera som nämner 

att deras företag inte står bakom något som är diskrimineringsgrundande. Dock 

upplevs detta vara en svår balansgång för rekryterarna. Vilket stärks av Philip som 

förklarar att det är beställarna som är deras kunder och att de måste vara måna om 

dem, på grund av att det är dem som gör att företaget går runt rent finansiellt. 

Samtidigt nämner Philip att han dock tror att om man är rak från början kommer det 

att uppfattas som ett proffsigt bemötande mot beställaren, vilket leder till en mer 

respekterad relation med beställaren.  

 

Däremot har Johan en annan syn på hur han förhåller sig till beställare. Han anser 

istället att beställaren är den som han i första hand måste förhålla sig till när han gör 

sina urval. Han berättar att han gör många av sina beslut kopplat till vad han tror att 

beställaren hade uppskattat. Detta nämner han bland annat i samband när han gör sitt 

urval till ansökningshandlingen Mat AB (se bilaga 1). I denna situation konstaterar 

Johan att Inger sextio år bara har fem år kvar i yrkeslivet och säger då att han tror att 

beställaren tyckt att hon är på gränsen till för gammal, vilket han tror att beställaren 

inte uppskattar. Han säger istället att beställaren hellre önskar anställa en yngre 

kandidat som kan bli ett framtidsnamn i organisationen. Han utvecklar sitt 

resonemang med att uttrycka; 

 

“Om beställaren inte är öppna för att anställa någon som är äldre än fyrtio så tycker 

jag inte det är någon ingen idé att presentera någon som går över den ålder, utan då 

letar jag hellre efter någon som är yngre så att kunden blir nöjd”- Johan. 

 

Sofia däremot uttrycker ett annat perspektiv gällande beställaren. Hon berättar att hon 

ifrågasätter beställaren om de har ett visst önskemål gällande ålder. Hon förklarar att 

innan hon gör sitt första urval hade hon öppnat upp för en diskussion med beställaren 

gällande önskemålet. Vidare berättar Sofia att efter att hon pratat med beställaren 

även skulle kontakta den framtida arbetsgruppen som tjänsten är kopplad till. Hon 

förklarar att hon hade diskuterat med de anställda på organisationen hur de tänker 

kring ålder och varför de tänker som de gör. Därefter berättar Sofia att hon ha de 

försökt influera gruppen att tänka annorlunda i frågan. 
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Elins resonemang gällande ålder och beställares önskemål utgår istället från en 

ytterligare infallsvinkel i frågan, då hon menar att önskemål från beställaren gällande 

ålder oftast handlar om vad de har råd att betala kandidaten i lön. Hon förklarar att 

yngre personer oftast har ett lägre löneläge än äldre, därför är beställare mer benägna 

att anställa yngre kandidater framför äldre som ofta har högre löner. Vidare berättar 

hon att detta är svårt att inte bli påverkad av, då kunden faktiskt har ett bra argument 

för att vilja anställa någon som är yngre. 

5.5 Sammanställning av resultat 
De fiktiva ansökningshandlingarna låg till grund för att kunna besvara studiens syfte. 

Huruvida åldern som är presenterad i ansökningshandlingarna påverkar rekryterarna 

eller inte visade sig ha en stor inverkan på hur vissa rekryterare gör sina första urval 

av kandidat medan andra rekryterare inte tillåter sig att påverkas av ålderssiffran vid 

sina urval. De möjliga bakomliggande faktorer till hur åldersdiskriminering kan 

uppstå visar sig under intervjutillfällena vara; (1) Beställaren. Rekryterarna var ense 

om att beställaren har en stor inverkan i rekryteringsprocessen. Det är dem som sätter 

de yttersta kraven gällande kandidaten, men det skiljer hur rekryterarna förhåller sig 

till hur mycket de faktiskt blir påverkade av sina kunder i sitt val av kandidater när det 

gäller deras ålder. (2) Egna värderingar och antaganden från rekryterarna. Det var 

många av rekryterarna som gjorde egna antaganden om ålder och även yttrade egna 

värderingar om hur de såg på de sökandes ålder till de olika tjänsterna. Vissa av 

rekryterarna var medvetna om att deras egna värderingar kan påverka sina val medan 

andra inte reflekterade över det. (3) Företagskulturen. Rekryterarna resonerar samt 

uppmärksammar åldern på kandidaterna på olika sätt, detta beroende på vilken av de 

fyra organisationerna som de arbetar på. Rekryterarna hänvisar ofta vid resonemang 

kring de fiktiva ansökningshandlingarna till hur dem arbetar gällande liknande 

situationer på deras arbetsplatser, där deras värderingar och normer styr deras 

tankesätt och deras handlande. Företagskulturen är något som alla rekryterare är 

mycket medvetna om och ser som en informell lag som är viktig att följa.  

6. Analys 
I detta avsnitt kommer en presentation av empirin tillsammans med den teoretiska 

referensramen. Kategoriseringen av teman följer föregående avsnitt för att underlätta 

för läsaren.  

6.1 Diskurser 

6.1.1 Antaganden om ålder 

Andersson (2008) menar att begreppet ålderism kan förklara de föreställningar samt 

förutfattade meningar som finns mot vissa åldersgrupper i samhället. Han menar att 

dessa förutfattade meningar samt stereotypa föreställningar av vissa grupper 

upprätthålls genom accepterade vanor som är skapade i samhället. Även att dessa 

gemensamma antaganden sällan ifrågasätts, utan oftast accepteras. Detta kan 

bekräftas av empirin genom att rekryterarna återspeglar detta genom att utifrån de 

fiktiva ansökningshandlingarna göra olika antagande om ålder, då de kategoriserar 

yngre arbetstagare samt äldre arbetstagare utifrån handlingsmönster. Den 

gemensamma meningen av yngre arbetstagare omfattar att de har lättare för att lära, 

utvecklas samt tenderar att se saker ur nya perspektiv på ett annat stadie än äldre. 
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Rekryterarna anser dock att yngre inte är lika stabila arbetstagare, då det är mer 

förekomligt att de yngre efter ett tag söker sig vidare på arbetsmarknaden, medan de 

äldre väljer att stanna inom en organisation. De förenade antagandena om äldre 

arbetstagare är att de är mer stabila än yngre och mer trygga i sin arbetsroll. Däremot 

betonar rekryterarna att äldre inte är lika flexibla och lättlärda som de yngre samt att 

de ser på utmaningar på ett annat sätt.  

 

Gemensamma antaganden och handlingsmönster som tas förgivna av rekryterarna 

menar Foucault (2002) utgör ett kollektivt medvetande genom diskurser som skapar 

fördelningen i samhället. Foucault (2002) förklarar diskurs som ett sätt att tänka på 

eller genom att människor gör uttalanden gällande uppfattningar om en annan 

åldersgrupp Diskurserna kan på så sätt ge en förståelse om de föreställningar kring 

ålder som finns på arbetsmarknaden och att diskurserna kan på så sätt påverka sättet 

att se på åldersperspektiv i rekryteringsprocesser. Utifrån rekryterarnas resonemang 

råder en tydlig bild gällande hur yngre arbetstagare samt äldre arbetstagare beter sig i 

arbetsrelaterade situationer. Detta är inget som de flesta av rekryterarna reflekterar 

över, att de faktiskt kategoriserar äldre samt yngre arbetstagare utan att 

uppmärksamma eller ifrågasätta sina egna antaganden. Diskurser om yngre samt äldre 

bidrar till normalitet genom att rekryterarna accepterar diskurserna. Utifrån Foucault 

(2002) kan slutsatser dras av att diskurser skapar föreställningar om ålder i samhället, 

då rekryterarna har gemensamma meningar om yngre samt äldre arbetstagare. De 

diskurser som är upprättade i samhället skapas samt reproduceras genom 

maktförhållanden. Samhället utgör ett kollektivt medvetande om föreställningar om 

hur man som individ ska tänka samt uttrycka sig i olika situationer och vad som anses 

vara ”rätt samt ”fel”. Detta är något som bekräftas av rekryterarna kring de 

resonemang som förs under intervjutillfället. 

 

De gemensamma antaganden om åldern förstärks även genom Schein (1985) som 

menar att antaganden är något som tas förgivet och som anställda omedvetet påverkas 

av. De antaganden som råder i en företagskultur uppfattar individer som verklighet 

och anses därmed vara korrekta. Antaganden kan således påverka hur individer av en 

och samma kultur tänker, upplever samt uppfattar olika företeelser. Detta kollektiva 

medvetande som är skapat i samhället kan ses som en faktor till de antaganden om 

ålder som uppkommit under intervjuerna. Den andra faktorn kan vara påverkan från 

företagskulturen (Foucault, 2002; Schein, 1985). Rekryterarna anses utifrån de fiktiva 

ansökningshandlingarna påverkas av hur deras företagskultur är uppbyggd och var de 

lägger sina värderingar någonstans. 

 

Diskurserna som bidrar till de antaganden samt det tankesätt angående ålder som 

rekryterarna har gentemot yngre och äldre arbetstagare kan uttrycka sig i form av 

negativa konsekvenser. Detta kan även bekräftas av den tidigare forskning som finns 

inom området där tydlig diskriminering påvisas då en åldersgrupp väljs framför en 

annan. Med anknytning till Roscigno et al (2007) så menar dem att beteenden som 

begränsar privilegier samt tillgångar för andra bidrar till legitimering av ett 

diskriminerande beteende. Genom att rekryterarna har föreställningar och gör 

antaganden bidrar detta till att vissa grupper utestängs, så som yngre eller äldre 

arbetstagare. Dessa legitima beteenden kan utrycka sig bland annat genom 

institutionell diskriminering, som är förankrade i institutioners arbetssätt samt 

beteendemönster. Dessa arbetssätt kan exempelvis ha sin grund i institutionella 
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policys som inte är ämnade att vara diskriminerande, men som kan ha en 

diskriminerande effekt (De los Reys & Kamali, 2005) (se figur 1).  

  

Samtidigt som flertalet av rekryterarna gör antaganden om ålder uppmärksammar 

Sofia istället de diskurser som kan tänkas finnas inom organisationen samt i 

samhället. Hon är även den person som har mest arbetslivserfarenhet gällande 

mångfaldsperspektivet av rekryterarna, vilket kan tänkas säga någonting om 

organisationens företagskultur som hon arbetar inom men även hur Sofia värderar 

sina antaganden (Foucault, 2002; Schein, 1985). Hon diskuterar med sig själv och 

kommenterar kandidaternas olika åldrar, där hon påpekar att hon inte kan bedöma 

eller dra några slutsatser utifrån åldern. Åldern är en siffra som inte säger något om en 

individs kompetens eller kvalifikationer, utan man måste se kandidater från individ 

till individ.  

6.1.2 Rekryterarnas egna värderingar 

I tidigare forskning menar Dipboye (1982) att rekryterare tenderar att påverkas av 

första intrycket av ansökningshandlingar. Han redogör även att första intrycket har ett 

större inflytande på rekryterare än den information som senare samlas in vid 

intervjun. Dipboye (1982) fick även fram i sin studie att rekryterare fattar sitt beslut 

om kandidaten på endast ett par minuter och de val som görs baseras på värderingar 

samt föreställningar från tidigare upplevelser. Empirin visar att rekryterarna har en 

gemensam bild av att egna värderingar finns närvarande vid en urvalsprocess. Det 

som skiljer dem åt är att rekryterarna har olika syn på hur de förhåller sig till sina 

egna värderingar samt påverkas av dem. Fredrik bekräftar detta genom att påpeka ett 

flertal gånger att det är svårt att komma ifrån sina subjektiva värderingar och inget 

urval som görs är helt objektivt i sin bedömning. Han menar vidare att hans egna 

värderingar påverkar honom främst i första urvalet. Även Philip menar att alla har 

fördomar och föreställningar som det är svårt att bortse ifrån, så det påverkar urvalet. 

Elins resonerar med sig själv och menar att hon utgår från de kvalifikationer tjänsten 

kräver för att undvika de värderingar som skulle kunna färga urvalet. Elin menar att 

hon utvärderar sina egna värderingar för att inte låtas påverka och färg sina urval.  

 

Vidare menar De los Reyes & Kamali (2005) att en enskild individs värderingar, 

attityder och beteendemönster kan leda till att en viss grupp eller enskild individ 

diskrimineras. Genom att individuell diskriminering uttrycks på individnivå kan de 

rekryterare som uttrycker att deras egna värderingar påverkar urvalet upprätta 

legitimering av ett diskriminerande beteende. De individuella värderingar och 

beteenden som bidrar till diskriminering är för det mesta ett resultat av den 

strukturella diskrimineringen, alltså de diskurser som finns i samhället (se figur 1). De 

individuella värderingar som rekryterarna har kan vara ett resultat av de diskurser av 

den fixering av ålder som finns på dagens arbetsmarknad (Mild Nygren & Sjöberg, 

2012).  

 

De rekryterare som uttrycker att de påverkas av sina egna värderingar samt gör de 

antaganden om ålder som de gör, kan utifrån figur 1 tolkas ha sin grund i de normer 

och värderingar som finns i samhället. Detta i sin tur påverkar vilka värderingar som 

finns inom företagskulturen inom organisationen. De antaganden och värderingar som 

rekryterarna gör kan utifrån figur 1 illustreras, där diskurserna inom samhället 

påverkar hur individerna inom en företagskultur tänker och handlar.    
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6.2 Intern integration 

6.2.1 Företagskulturen 

Schein (1985) förklarar genom sin modell hur individer inom organisationen kommer 

till uttryck. Han menar att företagskulturen bidrar till att individer inom 

organisationen delar antaganden om rätta sättet att uppfatta, tänka och uttrycka sig.  

Rekryterarna bekräftar detta genom att de uttrycker sig att företagskulturen är en 

informell lag som de anser att de måste ta hänsyn till i deras dagliga arbete. 

Rekryterarna verkar inom olika företagskulturer som kan anses påverka hur 

rekryterarna resonera kring de fiktiva ansökningshandlingarna gällande åldern. En 

förklaring av detta är att de rekryterare som arbetar med kompetensbaserad 

rekrytering. De uttrycker att detta arbetssätt ger en klar bild för hur dem ska förhålla 

sig i olika situationer. Detta påvisar att rekryterarna där med anpassar sina 

handlingsmönster utifrån den företagskultur som råder på deras organisationer. Detta 

syns även i sättet de resonerar kring ålder, då de hänvisar upprepade gånger till 

organisationens arbetssätt, att de enbart går på kvalifikationer istället för att ta hänsyn 

till åldern. 

 

Schein (1985) menar att de normer, värderingar och arbetssätt som finns inom 

organisationer övergår till att vara oskrivna regler. Dessa regler tas för givet utan att 

ifrågasättas av de individer som finns inom företagskulturen. Detta påvisar 

rekryterarna genom att de inte ifrågasätter sina organisationers arbetssätt eller 

tankemönster. Även de rekryterare som inte hade ett uttalat arbetssätt påverkades utav 

företagskulturen genom att förhålla sig till organisationens normer och värderingar. 

 

Genom att följa de normer, beteenden, arbetssätt, värderingar och handlingsmönster 

som finns inom företagskulturen kan detta bidra till att olika grupper exkluderas. De 

los Reyes & Kamali (2005) menar att detta leder till institutionell diskriminering (se 

figur 1). I Magdalenas fall blev resultatet av organisationens normer och värderingar 

att alla personer som inte var inom beställarens önskemål gällande ålder blev 

exkluderade i hennes urval. Dock går även institutionell diskriminering att applicera 

på Sofias berättelse om ett projekt hon varit involverad i inom hennes organisation 

gällande mångfaldsrekrytering. Istället för att bidra till mångfald visade sig resultatet 

inte gynna mångfald, då det indirekt placerade individer i olika kategorier och på så 

sätt missgynnade vissa grupper.  

 

De organisationer i studien som nämner att de arbetar med ett uttalat arbetssätt, 

kompetensbaserad rekrytering, anses ha en motverkande effekt mot den institutionella 

diskrimineringen. Detta då företagskulturens normer, värderingar samt arbetssätt är så 

pass inpräglad samt att rekryterarna vet hur de ska förhålla sig i situationer som 

uppstår. Arbetssättet kan på så sätt på påverka individerna att stå emot beställarens 

önskemål gällande ålder. Detta kan genom Schein (1985) förklaras med att 

individerna inom organisationen vet var de ska lägga sitt värde gällande 

diskrimineringslagen. Detta kan även i samspel med Foucault (2002) förklara att 

dessa organisationer har valt att använda sin makt på ett positivt sätt över 

rekryterarna, genom att de förmedlar ett arbetssätt som motverkar att 

åldersdiskriminering i form av institutionell diskriminering.   

 

Utifrån figur 1 anses det att företagskulturen färgas av de diskurser som finns i 

samhället. Detta i sin tur leder till att de föreställningar som råder inom 
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företagskulturen påverkar hur individerna tänker, beter sig samt uttrycker sig. 

Företagskulturen upplevs som ett sätt att motverka och påverka en rekryterares 

handling, vilket märktes mellan de rekryterare som hade ett uttalat arbetssätt mot de 

rekryterare som inte hade det.   

6.3 Extern anpassning 

6.3.1 Beställare 

Organisationer influeras av externa påverkningar och aktörer runt om. Detta menar 

De los reyes & Kamali (2005) kan påverka hur individer inom organisationen 

förhåller sig i olika sammanhang. En gemensam uppfattning är att beställaren är den 

aktör som har en stor påverkan i urvalsprocessen eftersom det är deras kund. Hur 

rekryterarna förhåller samt påverkas av beställaren skiljer dock dem åt. Rekryterarna 

menar att det är beställaren som utgör grunden för hela rekryteringsprocessen 

eftersom det är dem som ställer kraven på vilka kvalifikationer samt personliga 

förmågor som de anser sig behöva till organisationen. Denna relation som finns 

mellan beställaren och rekryterarna kan i enighet med Foucault (2002) förklaras som 

ett maktspel som sker mellan dessa aktörer.   

 

Foucault (2002) menar att makt inte är något som kan fråntas, förvärvas eller delas. 

Makten är något som brukas från obegränsade håll samt i ett växelspel av ojämlika 

och rörliga relationer. Utifrån empirin kan ett växelspel av makten mellan beställaren 

och rekryterarna utläsas. Det är fler av rekryterarna som nämner att de måste anpassa 

sig efter beställarens önskemål gällande ålder. Detta på grund av att rekryterarna anser 

att det är beställaren som innehar makten och att dem är i beroendeställning till 

beställaren. Det finns även de rekryterarna som inte accepterar om exempelvis 

beställaren efterfrågar en viss ålder. Det som kan antas är att dem rekryterarna är 

medvetna om maktens påverkan. De är även såpass medvetna om organisationens 

värderingar och vet hur de ska lägga sina värderingar samt vet vad som förväntas av 

dem i olika situationer. Detta kan ligga i linje med Philips resonemang där han menar 

att det är en balansgång på grund av att det är beställaren som är organisationens kund 

och att de måste vara måna om dem. Beställaren får redan från början information om 

hur Philips organisation värdesätter vad de har för normer och värderingar i deras 

företagskultur gällande hur de ser på frågan om ålder. Sofia menar att om hon får ett 

önskemål kring ålder så ifrågasätter hon beställaren och försöker att påverka denne att 

ändra sin åsikt och inte låsa sig vid en viss ålder. Detta kan enligt Foucault (2002) ses 

som att hon försöker att göra ett växelspel i makten från beställaren till sig själv. Detta 

genom att inte låta beställaren påverka hennes urval gällande ålder, utan istället 

försöka vägleda beställaren att inte fokusera på ålder.   

 

Figur 1 förklarar att alla företeelser som sker inom och runt alla nivåer är omgivna 

och påverkas utav maktförhållanden. Beroende på hur maktförhållanden ser ut och 

vem som innehar makten kan detta bidrar till att vissa grupper som har haft rätt 

kompetens exkluderas då de inte ligger under “rätt” åldersspann och på så sätt bidrar 

till en institutionell diskriminering.   
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7. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka huruvida rekryterare påverkas av en sökandes 

ålder vid ett första urval i ett rekryteringssammanhang samt vilka möjliga 

bakomliggande faktorer kan finns till att åldersdiskriminering uppstår vid ett första 

urval. 

 

Studiens resultat har legat i linje med de resultat som DO (2011) presenterade i sin 

forskningsrapport, vilket visade att i dagsläget är åldern något som är påtagligt 

närvarande i organisationer. Även att det är sannolikt att anta att de anmälningar som 

görs av åldersdiskriminering enbart belyser en del av den åldersdiskriminering som 

kan finnas inom organisationer. Denna studie visar att åldern kan påverka 

rekryterarna i deras första urval. Det kan skilja sig åt i vilken utsträckning det rör sig 

om, då det observerades att rekryterarna påverkas olika av kandidaternas ålder. Dessa 

skillnader beror på hur rekryterarna uppmärksammade de bakomliggande faktorerna 

så som diskurser, den rådande företagskulturen samt beställaren. Faktorerna visade 

sig i sin tur både verka i positiv samt negativ fördel för åldersperspektivet. Utifrån 

diskriminering kom studien fram till att vissa beteenden som uppdagades i 

rekryterarnas resonemang påvisade utgöra en indirekt diskriminering. Dessa 

beteenden skedde främst i de former där rekryterarna inte arbetade med någon form 

av uttalat arbetssätt utan uppmanades att följa beställarens önskemål. 

 

Det fanns de rekryterare som uppvisade ett motsatt beteende gällande ålderns 

påverkan vid det första urvalet. Dessa visade inte några tendenser att välja kandidater 

efter ålder, utan hänvisade till deras arbetssätt i de fall diskussion om ålder uppkom. 

De lät sig inte påverkas vilket upplevdes att deras företagskultur var så pass stark att 

de hade tagit makten över både diskurserna och beställaren, vilket anses vara en viktig 

aspekt att uppmärksamma. 

 

Precis som denna studie påvisar och dessutom som Dipboye (1982) uppmärksammar 

så påverkas rekryterarna av det första intrycket vid en urvalsprocess. Genom de 

diskurser i form av föreställningar om åldern i samhället som kan uttrycka sig genom 

negativa konsekvenser i form av indirekt diskriminering, anses det vara av ytterst vikt 

att redan i urvalsprocessen kunna motverka den diskriminering som kan ske. Inom 

rekryteringsbranschen sker det dagligen urvalsprocesser som kan bidra till denna typ 

av indirekt diskriminering. Foucoult (2002) belyser vikten av hur betydelsefullt det är 

att påvisa diskurser för att på så sätt kunna motverka dem. Genom att synliggöra de 

diskurser om ålder som finns inom branschen samt uppmärksamma de 

bakomliggande faktorer med hjälp av kompetensutveckling eller utbildningsdagar tros 

detta kunna bidra till en strategi som i framtiden kan motverka att 

åldersdiskrimineringen inte sker i lika stor utsträckning. Slutsatsen av studien är att 

det är viktigt att belysa att ett visst handlande, tankesätt eller de normer samt 

värderingar inom en företagskultur kan leda till ett legitimt diskriminerande beteende. 

Det krävs mer information och mer kunskap i organisationer inom 

rekryteringsbranschen för att i framtiden tillsammans med de anställda kunna 

motverka att vissa grupper med rätt kvalifikationer väljs bort på grund av sin ålder.  

7.1 Studiens bidrag till området 
Denna studie har bidragit till en vidare förståelse för hur rekryterare samt beställare 

genom sina egna värderingar och företagskulturen kan påverka utfallet vid första 

urvalet. Den har även gett insikt gällande att påverkan från dessa faktorer kan bidrar 
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till en indirekt diskriminering. Det kan konstateras att ålderns påverkan måste 

studeras på såväl samhällsnivå, organisationsnivå som individnivå. Den teoretiska 

referensramens utgångspunkter bekräftas, men studien väcker även nya intressanta 

inslag genom rekryterarna resonemang. Genom den teoretiska referensramen har även 

en figur skapats för att förklara de faktorer som både teorierna beskriver och som 

senare bekräftas i empirin. Detta bidrar till en större förståelse gällande området som 

kan bidra till framtida studier inom ämnet (Se figur 1). 

8. Diskussion 
I detta avsnitt kommer svårigheter och problematik i genomförandet av studien 

diskuteras samt den teoretiska referensramen.  

8.1 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen har på olika sätt hjälpt till att analysera empirin samt 

besvara studiens frågeställningar. Scheins (1985) modell har kunnat förklara varför 

vissa handlingsmönster uppkommer inom organisationer och uttrycker sig i form av 

företagskulturen. Detta har kunnat besvara hur mycket rekryterarna påverkas av 

företagskulturen i deras resonemang även ge en förståelse varför rekryterarnas 

resonemang skiljer sig åt. De los Reyes & Kalami (2005) har bidragit med att ge en 

förståelse hur organisationernas beteenden gällande deras normer, värderingar kan 

bidra till ett diskriminerande beteende. Roscigno et al (2007) ger förståelse för hur 

och varför åldersdiskriminering uppstår, detta genom sitt verktyg social stängning.  

Även en förståelse om hur olika företagskulturer och dess beteende bidrar till 

legitimering av ett diskriminerande beteende. Andersson (2008) har med sin svenska 

översättning på ageism kunnat förklara beteenden gällande olika antagande om 

fördomar, attityder samt stereotyper gällande yngre och äldre arbetstagare. Detta har 

kunnat förklara varför rekryterarna resonerar som de gör gällande synen på olika 

åldrar. Foucaults (2002) maktbegrepp har bidragit till en övergripande förklaring hur 

maktutövning påverkar organisationer både genom externa maktförhållanden och de 

maktstrukturer som verkar inom organisationerna. Detta ger en helhetsbild på vad 

som påverkar rekryterarna och dess aktörer att resonerar som de gör och även på 

vilket sätt ålder påverkar deras första urval. 

8.2 Svårigheter 
En svårighet vid insamlingen av empirin var syftet som gavs till rekryterarna, då detta 

kan ha upplevts som ett känsligt ämne att diskutera. Detta på grund av att rekryterare 

representerar deras organisation i sammanhanget. I vissa fall kan det ha förekommit 

att rekryterare resonerat utifrån hur de tror att deras organisation hade velat bli 

representerade samt även tagit hänsyn till studiens syfte. Likaså var det svårt utifrån 

det sammanhang där rekryterarna fick analysera kring de fiktiva ansökningarna, då 

det inte var en naturlig situation. 

 

De ostrukturerade intervjuerna kan också lett till en svårighet i och med att syftet med 

studien inte var uttalat för rekryterarna. Detta bidrog till att svårigheter uppkom i 

vissa intervjuer där rekryterarna resonerade kring ämnen som inte hörde till studiens 

syfte. Vilket ledde till att det var svårt att få in rekryterarna på den röda tråd som 

syftet var ämnad för. Ledande frågor under intervjuförfarandet undveks vilket bidrog 

att vissa intervjuer inte gav den kontextuella bilden som eftersöktes. Detta bidrog 

även till att vissa av intervjuerna gav en mer nyanserad bild utifrån vad som söktes än 
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andra. Trots dessa svårigheter upplevdes empirin vara av stor relevans och gav 

möjlighet att svara på syftet. Övrig diskussion gällande val av metod samt 

trovärdighet och pålitlighet hänvisas till diskussionen som förts i metodavsnittet. 

8.3 Framtida forskning 
Under studiens genomförande har det uppmärksammats att forskning gällande det 

specifika ämnesområdet finnas i begränsad form. Detta bör därför belysas att i 

framtiden behövs det göras mer studier gällande den åldersdiskrimineringen för att i 

framtiden motverka att detta sker redan i det första urvalet. Därför anses det vara 

intressant att framtida studier använder de bakomliggande faktorer och den 

information som uppkommit i denna studie för att kunna utarbeta en handlingsplan i 

syfte att uppmärksamma samt motverka åldersdiskriminering i rekryteringsbranschen.  
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Bilaga 1 
 

Mat AB  
HR-strateg  
  

Om företaget:  

Företaget arbetar inom livsmedelsbranschen och är beläget i Stockholm med sina 20 

medarbetare, varav tre har ledande positioner. Medarbetarna på företaget är i alla 

åldrar. Verksamheten har precis genomgått en organisationsförändring av 

arbetsmiljön och är just nu i ett kritiskt läge i sin företagskultur. Medarbetarna har 

varit kritiska till förändringarna vilket har bidragit till splittring inom arbetsgrupperna. 

Verksamhetens HR-strateg som varit ansvarig för förändringsarbetet har valt att avgå 

och företaget är nu i behov utav en ny HR-strateg.   

  

Kravspecifikation  

Arbetsuppgifter:  

Fokus kommer att ligga på att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Personen 

förväntas även att styra, stödja samt samordna personalstyrkan och det strategiska 

HR-arbetet inom verksamheten.    

  

Personliga förmågor:  

Personen ska vara initiativtagande, kommunicera på ett tydligt sätt samt vara 

relationsskapande. Vi ser gärna att kandidaten har en hög personlig mognad och är 

stabil.    

  

Profil:  

Skall krav  

Utbildning  

 Relevant högskoleutbildning eller 3 års erfarenhet av liknande 

arbetsuppgifter  

Erfarenhet  

 1-3 års erfarenhet av HR-arbete   

Meriterande  

 Erfarenhet av organisationsförändringar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Kandidat 1                               Kandidat 2          

            

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Ida Kölling 

Ålder: 42 år 

Utbildning: Personalvetare 

Erfarenhet: 4 år inom HR 

 

2002-2007 Manpower: Rekryterare  

2007-2012 Manpower: Konsultchef 

2012-pågående: HR-generalist 

 

 

 

 

Jag är kvinna på 60 år och söker nya 

utmaningar. Jag bor på Ekerö i Stockholm 

tillsammans med min man och våra två 

hundar. Jag började min yrkeskarriär 

inom vården, där av en slump började 

arbeta med HR och fick ta mer ansvar. 

Detta är något jag brinner för och som jag 

nu har arbetat med i 15 år. Som person är 

jag mycket stabil då jag har en lång 

livserfarenhet. Jag har tagit med mig 

mycket erfarenhet på vägen, dels från 

arbetet inom vården där jag mött alla 

olika typer av människor. Även min 

erfarenhet inom HR, där jag bland annat 

genomfört organisationsförändringar och 

strategiska underhållsplaner.   
 

Jag är en positiv tjej på 42 år. Som person 

är jag driven, nyfiken och engagerad i allt 

jag tar mig an. Jag gillar att ha många 

bollar i luften, lätt för att kommunicera 

samt har en stor känsla för att 

sammanföra människor. På min fritid är 

jag gärna ute och löper med min sambo 

och umgås med min familj och vänner i 

Stockholm.  

Jag passar för arbetet som HR-strateg då 

jag både arbetet inom rekrytering en 

längre tid samt arbetat generellt med HR-

arbete i snart 3 år.  

Namn: Inger Dahlblom 

Ålder: 60 år 

Utbildning: Vårdlinjen på 

gymnasienivå 

Erfarenhet: 15 år inom HR 

 

1975-1985 Ekerökommun: 

undersköterska 

1985-2000 Södersjukhuset: 

undersköterska/HR-administratör 

2000-2003 Skanska: HR-assistent 

2003-pågående Skanska: HR-strateg 

 

Personligt brev 



 
 

Revision AB  
Ekonomiassistent  
  

Om företaget:  

Företaget är en mindre revisionsbyrå som erbjuder revisionstjänster men även 

assistans med bokföring, skatterådgivning samt löpande redovisning. Verksamheten 

är belägen i Katrineholm med 5 revisorer och en operativ VD. Teamet är nu i behov 

utav en ekonomiassistent som stödjer revisorerna i deras dagliga arbete. 

Företagskulturen är familjär och alla medarbetare på företaget är i medelåldern.       

  

Kravspecifikation  
Arbetsuppgifter:   

Tjänsten kommer att innefatta löpande bokföring och fakturering. Personen kommer 

även vara behjälplig med övrig ekonomisk administration så som beställningar av 

material samt lättare assistans med lönefrågor.   

  

Personliga förmågor:  

Personen som företaget söker ska ha en numerisk analytisk förmåga. Kandidaten ska 

ha en god samarbetsförmåga och vara flexibel i sina åtaganden.   

  

Profil:  

Skall krav  

Utbildning  

 Gymnasieutbildning Erfarenhet  

 Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter   
Meriterande  

 Arbetat med affärssystemet Agresso  

  
  
  



 
 

        Kandidat 1                            Kandidat 2         

            

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Jonas Söderholm 

Ålder: 50 år 

Utbildning: 2-årig teknisk 

gymnasieutbildning. 

Erfarenhet: 3 år inom ekonomi 

 

1985-1995 Televerket: Kundtjänst 

1995-2000 Telia: IT-support 

2001-2012 Svenska Kyrkan: Vaktmästare 

2012-2015 Svenska Kyrkan: 

Löneadminstratör/ekonomiassistent 

 

 

 

 

I arbetsrollen är jag mycket noggrann och 

fokuserad. Jag gillar pappersarbete och 

drar mig inte för att arbeta hårt. Min 

personlighet är mycket öppen och jag har 

lätt för att umgås med alla olika typer av 

människor. På fritiden är jag aktiv inom 

crossfit samt umgås mycket med mina 

vänner och familj. Utifrån mina 

egenskaper och min bakgrund så tror jag 

att denna tjänst passar mig som handen i 

handsken. Jag har arbetet med 

affärssystemet Agresso.  

Mitt namn är Jonas och jag är en positiv 

man på 50 år. Jag har en varierad 

yrkesmässig karriär där jag fått med mig 

mycket blandade erfarenheter, vilket har 

format mig. I arbetet är jag mycket 

flexibel och strukturerad. Jag tror jag 

hade passat i tjänsten som 

ekonomiassistent eftersom jag har så pass 

mycket tidigare erfarenhet. Jag har använt 

Agresso i mitt tidigare arbete.  

På min fritid är jag aktiv inom en 

motorcykelförening och är ute och kör 

motorcykel med min fru.  

Namn: Melker Brodd 

Ålder: 23 år 

Utbildning: Gymnasium: 

Samhällsprogrammet med inriktning 

ekonomi 

Erfarenhet: 3 år inom ekonomi 

 

2011-2012 ICA: Butiksbiträde 

2012-2015 Katrineholms kuriren: 

Löneadministratör/ekonomiassistent  

 

Personligt brev 



 
 

 

Försäkring AB 
Säljare/Account Manager  
 

Om företaget: 

Företaget är verksam inom försäljning av försäkringar. Verksamheten har sin bas i 

Göteborg men är verksam över hela Sverige. Organisationen har idag 32 

säljare/kundtjänstmedarbetare samt 4 stycken chefer som sitter i ledningsgruppen. Då 

företaget expanderar behövs en ny nyfiken säljare till försäljningsteamet som har stor 

potential att klättra inom organisationen. På företaget råder en ungdomlig atmosfär 

och det är ett fritt klimat.  

 

Kravspecifikation 
Arbetsuppgifter: 

Som säljare/account manager kommer arbetsuppgifterna bestå utav att ha tätt kontakt 

med befintliga kunder samt även skapa nya relationer för att sälja försäkringar. 

Kandidaten kommer även att arbeta med rådgivning och se till kundens behov för att 

ge korrekta lösningar. Främsta verktyget kommer att vara telefon och personen 

kommer att arbeta efter tydliga uppsatta mål.  

 

Personliga förmågor: 

Personen ska vara initiativtagande och ha energisk och uthållig attityd. Det krävs även 

att personen är övertygande och är serviceinriktad.  

 

Profil: 

Skall krav 

Utbildning 

 Gymnasiekompetens  
Erfarenhet 

 2 års erfarenhet inom försäljning 
Meriterande 

 Arbetat med försäkringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            Kandidat 1                            Kandidat 2          

            

 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Namn: Noha Mansour 

Ålder: 38 år 

Utbildning: Gymnasie: Barn & 

fritidsprogrammet 

Erfarenhet: 2 år inom försäljning samt 3 

år med försäkringar 

 

1996-2010 Mariedals daghem: 

Förskoleassistent 

2010-2013 Göteborgsposten: Säljare av 

prenumerationer  

2013- pågående Skandia försäkring: 

Rådgivare  

 

 

 

 

Jag är en kille som söker nya utmaningar. 

Jag har arbetat med försäljning i 4 år där 

jag bland annat sålt bredband, telefoni 

samt digital TV. 

Jag får ständigt arbeta efter tydligt 

uppsatta mål samt avstämningar, vilket är 

min drivkraft i arbetet. Jag älskar att 

arbeta mot kunder och har en stor 

förmåga att övertyga. På fritiden 

spenderar jag mycket tid på 

fotbollsplanen och umgås med vänner och 

familj.  

 

Jag är en utåtriktade och driven kvinna på 

38 år. Jag älskar nya utmaningar och 

brinner för försäljning.  

Mina fördelar är att jag är en mycket 

envis och samtidigt ödmjuk i min 

försäljningsstrategi. Jag har tidigare 

arbetat med försäljning av 

tidningsprenumerationer och började 

sedan arbeta med försäkringsrådgivning. 

Idag känner jag avsaknaden av 

försäljningen och tycker att tjänsten är 

perfekt kombination av mina tidigare 

yrken.   

Min fritid spenderar jag till största del i 

stallet hos mina hästar. 

Namn: Rami Salaheddine 

Ålder: 24 år 

Utbildning: Gymnasium: 

Samhällsprogrammet med inriktning 

management 

Erfarenhet: 4 år inom försäljning 

 

2009-2010 Försvarsmakten: Lumpen 

2011-pågående TeliaSonera: 

Butiksförsäljare 

 

 

 

 

Personligt brev Personligt brev 



 
 

Solbygg AB  
Byggprojektledare  

  

Om företaget:  

Solbygge AB är ett medelstortföretag inom byggbranschen som arbetar med 

solenergihus. Företaget är beläget på fyra olika orter i Sverige med 100 medarbetare. 

Företagskulturen bygger på samarbete, öppenhet samt glädje. En stark vision inom 

verksamheten är mottot frihet under ansvar. Företaget har medarbetare med lång 

anställningstid och medelåldern är relativt hög.   

 

Kravspecifikation  

Arbetsuppgifter:  

Verksamheten söker idag en byggprojektledare som har sitt fokus på innovation och 

nytänk med placering i Löddeköpinge. Personen kommer att ansvara för projekt inom 

nyproduktion från offertskedet till att projektet går i mål. Processen innefattar att leda 

och fördela ansvar samt att skapa hållbara projektgrupper.   

  

Personliga förmågor:  

Personen ska arbeta självständigt, affärsmässigt samt ha en bra kommunikations- 

och samarbetsförmåga.   

  

Profil:  

Skall krav  

Utbildning   

 Högskoleutbildning med examen som ingenjör med byggteknisk inriktning 

eller motsvarande gymnasieutbildning  

Erfarenhet  

 Erfarenhet inom byggbranschen   

Meriterande  

 Erfarenhet av projektledning inom byggbranschen  

  



 
 

             Kandidat 1                                          Kandidat 2 

 

       

          Personligt brev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namn: Svetlana Nilsson 

Ålder: 30 år 

Utbildning: Byggingenjör 

Erfarenhet: 4 år inom bygg 

 

2011-2013 ByggMax: Inköpsassistent 

2013-pågående BK beräkningskonsulter: 

Mängdberäknare inom bygg 

Jag är en man på 59 år och är intresserad 

av jobbet som byggprojektledare. Jag bor 

i Löddeköpinge tillsammans med min fru 

och tre utflugna barn. Jag har under hela 

min yrkesmässiga karriär arbetat inom 

byggbranschen. Jag har både erfarenhet 

av operativt arbete samt ledarrollen. Som 

person är jag mycket lättsam, lyhörd och 

har lätt för att kommunicera med 

människor. Jag har ingen personlig 

erfarenhet av att arbeta med 

projektledning, dock har jag deltagit i 

många projekt och vet hur det går till och 

tror därför att jag hade passat bra in hos 

Er. 
 

Jag är nyexaminerad byggingenjör som 

brinner för nya utmaningar. Därför söker 

jag rollen som byggprojektledare för att 

kunna använda och utveckla min kunskap 

inom branschen. Min personlighet är 

positiv och anses som en driven tjej som 

alltid går in helhjärtat i allt jag gör. Jag 

bor i Löddeköpinge. Som 

mängdberäknare arbetade jag i en 

datoriserad miljö med att beräkna 

material som behövdes till olika typer av 

byggen. Beräkningarna som utförs görs i 

samarbete med en projektledare, därför 

har jag en god inblick om hur en 

projektledare arbetar.  

Namn: Sture Jansson 

Ålder: 59 år 

Utbildning: 2 årig byggteknisk 

gymnasieutbildning 

Erfarenhet: 38 år inom  

 

1977-2000 Skanska: murare 

2000-2010 PEAB: byggnadsarbetare 

2010-pågående NCC: platschef 

(produktionsledning) 

Personligt brev 
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