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Sammanfattning 
Forskning påvisar att diskriminering i rekryteringsprocesser med avseende på etnicitet, kön 
och ålder förekommer på den svenska arbetsmarknaden. I synnerhet tenderar kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund att diskrimineras när arbetsgivare väljer vilka sökande som 
skall kallas till anställningsintervjuer. Detta har lett till förslag på avidentifierade, även kallat 
anonyma, ansökningsprocesser där variablerna etnicitet, kön och ålder döljs i rekryteringens 
första skede. Det finns dock ytterst lite information om hur metoden fungerar i praktiken samt 
vilka effekter som en sådan metod medför. Uppsatsen syftar därför till att redogöra för 
rekryteringsmetoden och huruvida användandet av sådana metoder kan medföra en ökad 
mångfald samt motverka olika typer av diskriminering i organisationer. En kvalitativ studie 
har genomförts, där två kommuner involverats som använt sig av avidentifiering i sin 
rekrytering. Studien är baserad på en kombination mellan semi- och ostrukturerade intervjuer 
av relevant personal från båda kommuner. Kommunerna har tillämpat metoden genom att 
använda sig av speciellt utformade blanketter, som de sökande uppmanats fylla i till fördel för 
avidentifieringen. Även om viss skillnad i utförande finns mellan de två kommunerna har vi 
valt att jämföra de båda, i syfte att utreda hur erfarenheterna av metoden skiljt sig från 
varandra samt vilka för- och nackdelar som uppmärksammats i samband med 
avidentifieringen. Därigenom ville vi klargöra vilka möjliga effekter som metoden kan 
medföra.  
 
Resultaten visar att kommunernas ståndpunkt vad gällande användandet av anonyma 
ansökningshandlingar skiljer sig avsevärt. Karlstads kommun anser inte att metoden på något 
sätt bidrar till en ökad mångfald, vilket Melleruds kommun inte håller med om. Karlstads 
kommun hävdar även att metoden snarare kan motarbeta sitt syfte och istället för att motverka 
diskriminering, kan metoden bidra till en ökad diskriminering. Melleruds kommun menar att 
metoden belyser diskrimineringsfrågor och på så sätt bidrar till ett motverkande av 
diskriminering på längre sikt. I uppsatsen redovisas även en annan kommuns utvärdering och 
resultat av sitt försök med avidentifierade ansökningshandlingar, vilket vi ställer i motsats till 
vår undersökning. 
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1. Inledning 
Föreliggande uppsats behandlar området rekrytering och rör i synnerhet en särskild 
rekryteringsmetod, som grundar sig i att de sökande är anonyma. Metoden innebär att den 
rekryteringsansvarige eller rekryteringsgruppen enbart fokuserar på de sökandes faktiska 
meriter, då variablerna kön, ålder och etnicitet utelämnas ur ansökningshandlingarna. Detta 
kallas att avidentifiera ansökningshandlingar och för denna process finns ingen enhetlig 
modell. Alltsedan metoden introducerades av en projektanställd inom Melleruds kommun och 
därefter började praktiseras inom kommunen år 2002 har ett flertal varianter på metoden 
utvecklats i Sverige. Det är dock Melleruds avidentifieringsvariant som fått störst 
uppmärksamhet och därigenom ofta förknippas med avidentifierad rekrytering i stort. Själva 
kallar kommunen sin avidentifieringsmetod för Mellerudsmodellen. Syftet med 
avidentifierade ansökningshandlingar sägs vara att metoden skall motverka diskriminering 
som grundar sig på kön, ålder och etnicitet, då dessa variabler inte involveras i 
ansökningshandlingen. Sålunda centreras aktuella meriter och den sökandes faktiska 
kompetens. 

1.1 Bakgrund 
Såväl i Sverige som i kringliggande länder kan systematiska skillnader mellan olika grupper 
på arbetsmarknaden observeras. Exempel på detta är att sysselsättningen bland de 
utlandsfödda är avsevärt lägre än för de infödda samt att kvinnor överlag tjänar mindre än vad 
män gör. Detta menar många, däribland politiker och forskare, beror på diskriminering i 
rekryteringsprocessen. Sålunda har flera förslag på anonyma ansökningsförfaranden 
uppkommit för att motverka denna diskriminering. 1 I en undersökning som genomförts av 
Statistiska Centralbyrån angående diskriminering av bland annat personer med utländsk 
bakgrund framkommer att nästan hälften av dessa har upplevt sig diskriminerade. 2 Ett stort 
antal av dem som upplevt sig diskriminerade har gjort detta i samband med en tjänst de sökt. 
En stor del uppger att de känt att de blivit bortsorterade i urvalsprocessen och på så vis 
upplevt sig diskriminerade, medan en del även känt sig diskriminerade under intervjutillfällen. 
När respondenterna ombads beskriva vad de gjorde när de kände sig diskriminerade svarade 
hälften att de inte gjorde något särskilt alls. Ett av skälen till detta var att de inte tyckte att det 
var någon idé, eftersom ingenting skulle hända i alla fall, men också då de vant sig vid att bli 
diskriminerade. 3 Vidare visar en undersökning från Riksförsäkringsverket från 2001 att 
många arbetsgivare är fördomsfulla mot äldre personer, då de helst inte anställer personer 
över 50 år. Varannan arbetsgivare anser att äldre personer har svårare än yngre att ta till sig 
förändringar inom organisationer. 4 Detta belyser ytterligare en form av diskriminering, som 
istället grundar sig på ålder. Idag finns inte åldersdiskriminering reglerat i svensk rätt, utan 
enbart på Europanivå, där det implementerats i ett EG-direktiv. Enbart ett fåtal länder har för 
närvarande en gällande lagstiftning mot åldersdiskriminering. 5 Även företaget Alecta har 
genomfört undersökningar gällande åldersdiskriminering och i sin rapport uttrycker de att 
fördomar mot äldre i arbetslivet kan påverka hur man agerar vid rekrytering av ny personal. 6 
De framför även att arbetsgivarnas underlåtande att ta tillvara på den äldre arbetskraften 

                                                 
1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 3 
2 Undersökning från SCB, Upplever man att man blir diskriminerad, s. 27  
3 A a s. 30-31 
4 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1391  
5 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1392  
6 Rapport från Alecta, Äldre arbetskraft ut ett företagsekonomiskt perspektiv, s. 4  
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kommer att hota företagens tillväxt samt samhällets välstånd. 7 Åldersdiskriminering yttrar sig 
inte bara som någonting negativt för äldre i arbetslivet, utan kan också riktas mot yngre. I de 
flesta annonser som utlyser diverse lediga tjänster kan kraven vara höga på såväl utbildning 
som erfarenhet. I synnerhet trycker arbetsgivarna på att den arbetssökande skall ha flera års 
erfarenhet inom yrkesområdet för att kunna erhålla anställningen, vilket kan göra det svårt för 
yngre sökande att få in en fot på arbetsmarknaden. Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU) har genomfört en studie gällande ungdomars och invandrades inträde på 
arbetsmarknaden mellan åren 1985–2003. Rapporten de framlägger visar på att ungdomars 
inträde på arbetsmarknaden sker allt senare, dels då alltfler utbildar sig längre, men också då 
det tar längre tid innan ungdomarna påbörjar yrkeslivet efter avslutad utbildning. Även för 
nyanlända invandrare ser situationen likartad ut. I rapporten framförs också att informella 
kontakter och sociala nätverk utgör en viktig faktor när det gäller inträdet på 
arbetsmarknaden. Rapporten visar även att de första arbetsplatserna för ungdomar och 
invandrare, som fungerar som inkörsport till arbetsmarknaden, är inom handels- och 
restaurangverksamhet samt inom vård och omsorg. 8 Vi skulle kunna tänka oss att detta till 
viss del grundar sig i att det inom dessa verksamheter ofta inte krävs någon tidigare erfarenhet 
för att få chansen till anställning. 
 
Med en avidentifierad rekryteringsmetod sägs det dock att det går att råda bot på ovannämnda 
problem och ge utlandsfödda likvärdiga chanser att erhålla anställning som de svenskfödda. 
Likväl skulle kvinnor och män och individer från olika åldersgrupper få jämngoda 
möjligheter. Med en avidentifierad rekrytering åsyftas att sätta kompetens och faktiska 
meriter främst och ge alla en rättvis behandling, utan att fördomar eller andra förutfattade 
meningar skall kunna påverka urvalet. Under de senaste åren har avidentifierad rekrytering 
uppmärksammats inom flera områden på arbetsmarknaden, såväl inom personalenheter, 
mångfalds- och integrationshandläggning som inom kommuner. Mest uppmärksamhet har 
dock Melleruds kommun fått för sin användning av avidentifierade ansökningshandlingar, den 
så kallade Mellerudsmodellen, vilket medfört att deras metod blivit liktydig med användandet 
av avidentifierade ansökningshandlingar i stort. 9

1.2 Problembeskrivning och ämnesval  
I föreliggande uppsats har vi valt att behandla avidentifierandet av ansökningshandlingar som 
rekryteringsmetod. Vi fann ämnet mycket intressant då syftet med metoden är att erbjuda alla 
sökande likvärdiga chanser att få komma på anställningsintervju. Metoden bygger på att den 
rekryteringsansvarige skall bedöma de sökande rättvist och objektivt, vilket realiseras genom 
att ansökningshandlingarna görs anonyma. Då diskriminering existerar på den svenska 
arbetsmarknaden såg vi det intressant att en metod faktiskt utvecklats för att försöka motverka 
detta. Vi ville därför göra ytterligare efterforskningar i hur metoden fungerade praktiskt samt 
huruvida den kunde motverka diskriminering i rekryteringsprocesser eller ej. Ämnesrelevant 
forskning och litteratur på området är dock mycket bristande, eftersom det inte genomförts 
särskilt många utvärderingar av metoden. Detta medverkade dock till viljan att utvärdera 
metoden, i syfte att ge bidrag till den befintliga forskningen på området. Därutöver finner vi 
att förfarandet kring rekrytering i stort är fängslande och ett ämne som alltid kommer att vara 
aktuellt i samhället. I takt med samhällets kontinuerliga förändring och arbetsmarknadens 
utveckling tror vi att behovet av alternativa rekryteringsmetoder, än enbart den ”traditionella 
rekryteringen”, alltid kommer att uppstå. En avidentifierad rekrytering skulle kunna vara ett 
                                                 
7 A a s. 3  
8 Rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Ungdomars och invandrades inträde på 
arbetsmarknaden 1985–2003, s. 1 
9 Statens offentliga utredningar (2005:115), Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, s. 41-42 
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sådant alternativ. Då syftet med metoden är att ge samtliga sökande en rättvis och jämlik 
behandling vad gäller kön, etnicitet och ålder tror vi att metoden kan förefalla vara mycket 
intressant för många organisationer och verksamheter på arbetsmarknaden. Vi har därför valt 
att utvärdera metoden närmare genom att ta del av den litteratur som finns på området samt 
genom att utföra empiriska studier inom ämnet.  

1.3 Syfte 
Vårt övergripande syfte i denna uppsats är att få en djupare insikt i hur avidentifierandet av 
ansökningshandlingar påverkar rekrytering av ny personal och hur den kan användas i syfte 
att öka mångfald och motverka diskriminering. Med uppsatsen åsyftar vi även att genomföra 
en grundläggande beskrivning av hur en avidentifierad rekryteringsmetod kan förstås för att 
förmedla ett bidrag till den bristande litteratur och forskning som finns inom ämnet. 

1.4 Frågeställningar 
Syftet med avidentifierande ansökningshandlingar är att eftersträva och främja mångfald i 
organisationer samt att motverka diskriminering som grundar sig på kön, ålder och etnicitet. 
Metoden öppnar dörrar för åstadkommandet av en rekryteringsprocess, där män, kvinnor, 
unga, äldre, svenskfödda och invandrare behandlas på ett likvärdigt och rättvist sätt. Många 
ser positivt på införandet av denna metod i rekryteringsprocessen. Andra menar att systemet 
med avidentifiering medför merarbete. Med vår uppsats har vi för avsikt att få svar på 
följande frågor; 
 

• Hur fungerar avidentifierad rekrytering?  
• Kan ett avidentifierande av ansökningshandlingar vid rekrytering gynna mångfald i en 

organisation och motverka olika former av diskriminering?  
• Vilka för- och nackdelar kan man uppmärksamma i samband med ett avidentifierande 

av ansökningshandlingar 

1.5 Förkortningar 
 
AF Anställningsförordningen 
DO Diskrimineringsombudsmannen 
IFAU Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
LAS Lagen om anställningsskydd 
LO Landsorganisationen i Sverige 
LOA Lagen om offentlig anställning 
MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet 
SAF Svenska arbetsgivareföreningen  
SOU Statens offentliga utredningar 
 

1.6 Disposition 
I föreliggande uppsats behandlas avidentifierande ansökningshandlingar som 
rekryteringsmetod. Uppsatsen inleds med en metodbeskrivning, där valt tillvägagångssätt, 
vald urvalsmetod, intervjuteknik, bearbetningsmetod och metodkritik bland annat redovisas. 
Därefter följer vårt teorikapitel som inleds med ett kapitel angående rekrytering i allmän 
mening. Här tydliggörs och förklaras begreppet rekrytering samt vad som menas med intern 
respektive extern rekrytering. Vi skildrar även vilken betydelse en lyckad rekrytering kan ha 
för en arbetsgivare. Därutöver går vi också in på de kostnader som är sammanknippade med 
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rekrytering och diskuterar vad en rekrytering kan innebära för en arbetsgivare, rent 
ekonomiskt. Dessutom redogör vi för hur en rekryteringsprocess kan se ut från början till slut 
samt vilka metoder och regler det finns för dem som arbetar med rekrytering av ny personal. 
Genom detta vill vi skapa en tydlig och lättförståelig bild av hur en vanlig rekrytering kan gå 
till samt vilka regler det finns att förhålla sig till och rätta sig efter för den som arbetar med 
sådana frågor. Kapitlet åtföljs av ett avsnitt om diskriminering i samband med rekrytering, där 
fördomar och stereotypifiering förklaras som en orsak till diskriminering. I detta kapitel 
redogör vi även för de diskrimineringslagar som en arbetsgivare eller rekryteringsansvarig 
måste ta hänsyn till i rekryteringssammanhang för att undvika att en arbetstagare 
diskrimineras i någon form. Utöver detta framförs också hur diskriminering kan ta sig i 
uttryck. Kapitlet syftar till att klargöra teorier, forskning samt lagar och bestämmelser kring 
diskriminering, eftersom vi med uppsatsen bland annat vill undersöka huruvida en 
avidentifierad rekrytering på något vis kan motverka diskriminering i 
rekryteringssammanhang eller ej. Därefter beskriver vi de grundläggande dragen för 
avidentifierad rekrytering i ett enskilt kapitel. Här skildrar vi också begreppet avidentifierad 
rekrytering, vad som menas med anonyma ansökningshandlingar samt redogör för vad en 
avidentifierad rekrytering kan medföra för positiva och negativa effekter där den används. I 
kapitlet redovisas även tre huvudsakliga metoder för avidentifieringen samt inom vilka 
områden dessa använts eller för närvarande används. En relevant utvärdering på området samt 
internationella erfarenheter kring avidentifierade metoder är också något som berörs. Vidare 
fortsätter uppsatsen med ett Resultat- och Analyskapitel som syftar till att skildra de resultat 
som framkommit av genomförda intervjuer. Dessa åtföljs av en sammanfattande tabell som 
redovisar de för- och nackdelar som framlagts av respondenter, vilken i sin tur följs av ett 
diskussions- och reflektionsavsnitt. I diskussion och reflektion diskuteras de resultat som 
framkommit av analys samt vilka kopplingar dessa kan ha till nämnda teorier. Avslutningsvis 
redogörs alternativ till avidentifiering samt förslag på framtida arbete med avidentifiering och 
andra metoder som har som syfte att uppnå mångfald och motverka diskriminering. 
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2. Metod  
I denna uppsats används en kvalitativ analysmetod som syftar till att undersöka och få svar på 
frågeställningar kring avidentifierad rekrytering. Vi har genomfört intervjuer med ett antal 
nyckelpersoner i den omtalade kommun som införlivade försöket med en avidentifierad 
rekrytering i Sverige, nämligen Melleruds kommun. Därigenom har vi försökt att ge en 
djupare inblick i rekryteringsmetoden och vad den kan medföra. Då även Karlstads kommun 
har arbetat med metoden i sin organisation har vi genomfört intervjuer av personer som där 
har anknytning till metoden, vilket fördjupar vårt arbete ytterligare. Att välja intervjuer som 
metod för datainsamling kan innebära en flexibilitet som kan vara mycket värdefull i det 
analytiska underlaget, då intervjuer kan anpassas efter specifika situationer och 
intervjupersoner. På grund av dess flexibilitet är intervjun således det mest använda 
tillvägagångssättet för datainsamling inom kvalitativ forskning. 10 Ett användande av 
kvalitativa intervjuer ansåg vi därför var vad som krävdes för att vi skulle erhålla en förståelse 
för avidentifierad rekrytering. Vi såg därutöver också metoden som nödvändig i syfte att vi 
skulle kunna tolka vilken betydelse en avidentifierad rekrytering har på mångfald och 
motverkande av olika diskrimineringsformer i rekryteringsförfarandet.  
 
På området kring det traditionella rekryteringsförfarandet finns det gott om litteratur att 
studera för att kunna bilda sig en uppfattning ifråga om hur rekrytering i stort sett fungerar. 
Däremot finns det bristande litteratur på området för avidentifierad rekrytering, vilket medför 
att vår kvalitativa undersökning utgör en viktig och central del i denna uppsats. Genom den 
kvalitativa metoden, det vill säga vår empiriska undersökning, ville vi få fram såväl de 
positiva som de negativa uppfattningarna och erfarenheterna gällande avidentifierad 
rekrytering med avsikt att kunna förmedla en nyanserad och så utmålande bild som möjligt av 
rekryteringsmetoden.  

2.1 Urval  
Det första steget i att ta ställning till det urval som en studie skall ha är att fastställa en 
population, vilket innefattar den grupp av personer, händelser, handlingar, tankesätt, och så 
vidare, som studien vill uttala sig kring. Meningen med fastställandet av en population är att 
man skall skapa sig en uppfattning om vilka tilltänkta fall som utgör populationen. Som hjälp 
i fastställandet av en population bör man ställa sig frågan; vad är det vi vill undersöka, det vill 
säga vilka fall vill vi undersöka? 11 I vår studie vill vi undersöka metoder för avidentifierad 
rekrytering samt vilka konsekvenser avidentifierad rekrytering kan medföra. För att kunna 
undersöka hur en avidentifierad rekrytering går till samt dess positiva och negativa effekter 
var vi tvungna vi välja ut personer till intervju som faktiskt hade erfarenheter av vårt 
intresseområde. De tilltänkta fallen för vår population är sålunda fall där avidentifierad 
rekrytering använts eller används, vilket innebär personer som arbetat eller arbetar med 
avidentifierad rekrytering. Populationen i vår studie innefattar dock också personer som har 
andra erfarenheter av avidentifierad rekrytering, exempelvis sådana personer som blivit 
rekryterade med hjälp av metoden.  
 
I vår studie har vi utgått från ett så kallat strategiskt urval, vilket innebär ett urval av en 
mindre grupp personer inom den population som är fastställd. 12 I huvudsak finns det två 
anledningar till detta. Dels ville vi ha tillräckligt med tid för att kunna genomföra ett mindre 

                                                 
10 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 299 
11 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. (2007) Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, s. 178-179 
12 A a s. 179 
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antal intervjuer på ett djupgående sätt istället för att ha en stor mängd intervjuer, där 
intervjutiden istället kortas ner betydligt. På detta sätt skulle den information vi fick ut av 
intervjuerna vara mer grundlig och innehållsrik. Dels skulle vi inte heller ha möjlighet att 
genomföra intervjuer av samtliga i vår population, då detta skulle innebära relativt 
resursslukande materialinsamlingar, vilket vi inte hade möjlighet att bearbeta i denna uppsats.  
 
Vår studie har baserats på ett strategiskt urval som har grundat sig i den kommun som var 
först med att införa ett försök med en avidentifierad rekrytering i sin organisation och som 
fortfarande använder sig av metoden, det vill säga Melleruds kommun. Vi tog kontakt med 
personalchefen för Melleruds kommun, i syfte att få mer information gällande metoden. 
Personalchefen förklarade metodens grundläggande drag och uppkomst samt upplyste oss om 
att han själv varit med och utformat den blankett som skulle gälla i samband med 
avidentifieringen. Vi valde att intervjua personalchefen för Melleruds kommun, som 
tillsammans med en projektanställd i kommunen, införlivade ett försök med avidentifierad 
rekrytering i verksamheten år 2002. Tanken var bland annat att få reda på vilken grundidé 
som stod bakom införandet av en sådan modell i kommunen och hur modellen utformades. 
Därutöver ville vi också intervjua någon som för närvarande arbetar med modellen för att 
undersöka hur arbetssättet fungerar. Personalchefen rekommenderade en passande 
förvaltningschef för detta syfte, varför vi valde att intervjua honom. En intressant aspekt 
ansåg vi också vara hur man som utomstående kunde uppfatta modellen som helhet. Vi blev 
tipsade om att en av de för närvarande anställda cheferna inom kommunen personligen använt 
modellen, då han själv sökte sin nuvarande tjänst. Därför valde vi att intervjua även honom.  
 
För att erhålla en bredare bild av avidentifierad rekrytering grundar sig även vårt strategiska 
urval i ytterligare en kommuns försök med rekryteringsmetoden, vilken är Karlstads kommun. 
Valet av Karlstads kommun grundade sig i att kommunen inte längre arbetar med 
avidentifiering, då de upplevde att den inte fungerade som rekryteringsmetod, men också 
eftersom kommunen använt sig av en annan form av avidentifiering än vad Melleruds 
kommun gjort och gör. Vi såg detta som en möjlighet att få information om metoden utifrån 
en annan ståndpunkt, men också för att få en chans att erhålla förståelse om en annan variant 
av avidentifiering. Därigenom ville vi ställa kommunerna mot varandra för att jämföra 
erfarenheter samt upptäcka eventuella likheter och skillnader dem emellan. Karlstads 
kommun genomförde sitt försök med avidentifierad rekrytering inom tre av kommunens 
förvaltningar. Vår avsikt var att intervjua en person som arbetade med avidentifieringen inom 
en av dessa förvaltningar för att se hur denne upplevde modellen. Därutöver ville vi, även 
inom denna kommun, intervjua den som ansvarade för projektet med en avidentifierad 
rekrytering i kommunen. Vi kontaktade sålunda projektledaren för försöket med 
avidentifierad rekrytering för att fråga om han var villig att ställa upp på en intervju angående 
metoden och dess användning, vilket han godkände. Precis som i fallet med Melleruds 
kommun ville vi därigenom utreda varför modellen infördes och hur den utformades. Vår 
tanke var att även intervjua en som använt sig av rekryteringsmetoden och rekryterats med 
hjälp av denna i Karlstads kommun, så att vi kunde jämföra kommunerna sinsemellan även på 
denna punkt. Tyvärr kunde vi inte komma i kontakt med någon angående detta. 

2.2 Intervjuteknik 
Under samtliga intervjuer användes en bandspelare för att dokumentera det intervjupersonen 
sade, vilket är det vanligaste sättet för dokumentering av kvalitativa intervjuer. Dels 
underlättar inspelning en grundlig analys av vad som sagts under intervjun, då undersökaren 
kan spela upp intervjupersonens svar flera gånger. Dels kan insamlad intervjudata användas 
flera gånger och i andra syften än vad som från början var tänkt, exempelvis i en ny 
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undersökning med en ny infallsvinkel. 13 Vi ansåg således att användning av bandspelare var 
lämpligast av flera olika anledningar. Ytterligare anledningar var att det är ett bra sätt för att 
få med allt intervjupersonen sade samt tonfall, pauser och annat som kan vara av värde i 
analysen av intervjuerna. Inför varje intervju informerades intervjupersonen om att han/hon 
kunde välja att vara anonym. Samtliga intervjupersonen accepterade dock att de benämndes i 
med sina befattningar i uppsatsen. Intervjuerna utfördes i enskilt rum på intervjupersonernas 
respektive kontor, utan att andra personer som saknade koppling till intervjun närvarade. 
 
Kvalitativa intervjuer utgår från den intervjuades olika ståndpunkter, vilket gör det önskvärt 
att anpassa intervjuns riktning efter vad intervjupersonen anser är viktigt. I kvalitativa 
intervjuer utgår man också från antingen ett frågeschema eller en slags intervjuguide, som 
innehåller formulerade frågor, vilka kan variera i ordningsföljd och ordalydelse. Kvalitativa 
intervjuer är sålunda mycket flexibla och levererar ofta detaljerade och utmålande svar. 14 
Samtliga av våra intervjuer har genomförts utifrån en kombination av ostrukturerad och 
semistrukturerad intervjuform, som kan sägas vara två inriktningar inom kvalitativ 
intervjumetod. I den ostrukturerade intervjuformen använder sig forskaren av ett PM, som 
under intervjun fungerar som en slags minneshjälp. PM:et innehåller vissa teman som skall 
beröras under intervjun. Intervjuaren ställer frågor som intervjupersonen fritt får diskutera 
kring och ställer ibland vissa uppföljningsfrågor på de områden som verkar intressanta att 
värdera närmare. Intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal mellan två personer. I en 
semistrukturerad intervju har forskaren istället en intervjuguide att utgå ifrån, som innehåller 
en lista över relativt specificerade teman som intervjun skall involvera. Frågorna behöver inte 
ställas i den ordning de står i intervjuguiden och rum ges även för uppföljningsfrågor, men på 
det hela taget genomförs intervjun utifrån den ursprungliga ordningsföljden och ordalydelsen i 
de formulerade frågorna. 15 Inför våra intervjutillfällen valde vi att utgå från en grundmall 
med ett antal allmänt hållna frågor. Meningen med detta var att den intervjuade fritt skulle få 
berätta om sina personliga erfarenheter av och uppfattningar kring en avidentifierad 
rekrytering och dess betydelse för rekrytering där den använts/används. Frågorna ställdes på 
ett ledigt och avslappnat sätt, i syfte att intervjun skulle uppfattas mer som ett samtal än som 
en formell utfrågning. Vi valde att göra på det här sättet då vi tror att intervjuer upplagda på 
ett mer formellt sätt kan leda till korta svar med för lite eller inget utrymme för diskussion, 
nya infallsvinklar samt uppföljningsfrågor, vilket vi anser utgör de viktigaste delarna i en 
intervju. Närmare bestämt tror vi att dessa faktorer leder till en djupare förståelse samt ger 
möjlighet till åtkomst av annan information som kan vara viktig i studien. Att genomföra 
intervjuer på informell nivå ansåg vi därför gynnade vår undersökning. Vi ville anpassa 
ordningsföljden på frågorna och ordalydelsen i dem efter den aktuella intervjupersonen och 
situationen. Resonemanget kring detta rörde att intervjupersonen kunde börja tala om ett ämne 
som vi tänkt behandla längre fram i intervjun samt att nedskrivna frågor kunde vara 
formulerade på ett sätt som i den specifika situationen skulle kunna uppfattas som mer 
byråkratisk än vad som passade in i intervjuns rådande natur. I slutet av intervjun gav vi även 
utrymme åt en slags sammanfattning av den totala intervjun, där vi gav intervjupersonen 
möjlighet att uttrycka ytterligare funderingar eller kommentarer kring ämnet samt såg till att 
vi förstått personen rätt.  
 
Sammanfattningsvis efterstävade vi att våra intervjuer skulle upplevas mer som samtal än som 
faktiska intervjuer, även fast vi utgick från ett visst grundmaterial av frågor som skulle ställas 
under intervjun. Därutöver ville vi i högre grad även ge stort utrymme för uppföljningsfrågor 
                                                 
13 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 310 
14 A a s. 300 
15 A a s. 301 
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eller omformulering av frågor, i syfte att intervjun skulle anpassas till den aktuella situationen 
och till intervjupersonen ifråga. Detta upplägg kan därför sägas gå i riktning mot ett mer 
ostrukturerat sådant, även fast vi valde att ha vissa inlägg av semistruktur, såsom vissa relativt 
likartade frågor som ställdes under samtliga intervjuer. Vanligen är det svårt att säga att en 
intervju direkt tillhör den ena eller andra kategorin av kvalitativa intervjuformer. Ofta lutar en 
kvalitativ intervju mer åt antingen en ostrukturerad intervju eller en semistrukturerad sådan, 
även om variationerna mellan kombinationer av formerna är många. 16

2.3 Bearbetning av data 
De kvalitativa data som skapas utifrån genomförda intervjuer tenderar att utgöra ett mycket 
omfattande material som kan vara svårt att tolka och analysera. Det finns heller inga direkta 
regler för hur en kvalitativ dataanalys skall genomföras, till skillnad från kvantitativ 
dataanalys. Däremot finns en hel del generella tillvägagångssätt, det vill säga referensramar, 
som man kan ta till hjälp vid analys av kvalitativ data. En av de vanligaste analysstrategierna 
är Grounded Theory, i vilken man använder sig av intuitiv känsla för vad som kan döljas i 
data som samlas in. 17 Grundläggande för metoden är kodningen av kvalitativ data. Detta är 
en process som innefattar att insamlad data bryts ner i mindre beståndsdelar och tilldelas vissa 
namn eller etiketter i syfte att åtskilja, sammanställa och organisera data. Kvalitativ data 
kodas i samband med att de samlats in och är en kontinuerlig och mycket viktig process i 
Grounded Theory. Redan kodade texter kan således ”omkodas”, det vill säga förändras och 
omvärderas, ett flertal gånger under analysprocessen. De olika etiketterna skall också ständigt 
sättas i förhållande till varandra och jämföras. Det finns olika kodningsnivåer i Grounded 
Theory; öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. Den öppna kodningen innebär att 
bryta ner, studera, jämföra, begreppsliggöra och kategorisera data. Axial kodning genomförs 
sedan efter att den öppna kodningen utförts. Här dras kopplingar mellan de olika kategorierna 
i samband med sammanhang, konsekvenser, samspelsmönster och orsaker. I den selektiva 
kodningen väljs en huvudkategori ut, som skall fungera som den kärna som de övriga 
kategorierna skall relateras till, men också som den centrala frågeställning som skall utgöra 
den röda tråden i studien. Relationerna mellan huvudkategorin och underkategorierna 
utvärderas sedan. En huvudsaklig del i Grounded Theory är även ett betydande fokus på 
kontinuerlig jämförelse mellan kategorier. Detta är av grundläggande betydelse för 
bearbetning av kategorin och kategorins utveckling. 18

 
I analys av vår datainsamling har vi inspirerats av metoder för kodning och använt dessa för 
att lättare kunna upptäcka exempelvis samband eller mönster mellan olika intervjupersoners 
svar. I synnerhet har vi använt oss av öppen kodning, då vi ansåg att ett begreppsliggörande 
och kategoriserande av olika data skulle föra med sig en behjälplig struktur i vår analys, vilket 
skulle göra det lättare att dra kopplingar mellan olika faktorer. Den axiala kodningen 
tillämpade vi sedan för att koppla konsekvenser, samspelsmönster och liknande till de olika 
kategorier som framkom för att erhålla en djupare förståelse kring hur allting kunde hänga 
ihop. Slutligen har vi till viss del praktiserat selektiv kodning, då vi valt ut en huvudkategori, 
nämligen avidentifierad rekrytering, som vi försökt koppla övriga kategorier till, såsom 
effekter och konsekvenser. Ett exempel på hur vi använt kodningen är den tabell som vi 
redogör för under vårt Resultat- och Analyskapitel i uppsatsens slutfas. Tabellen är en 
sammanställning av bägge kommuners ståndpunkter i samband med avidentifieringsmetoden, 
vilka har kategoriserats under för- och nackdelar/positiva och negativa effekter. Genom 

                                                 
16 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 302 
17 Corbin, J. och Strauss, A. (2008) Qualitative Research 3e, s. 16 
18 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 375-377 
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kategoriseringen, det vill säga den öppna kodningen, har vi kunnat strukturera upp vår 
datainsamling på ett lättförståeligt sätt. Därigenom har det varit enklare att genomföra den 
axiala kodningen som illustreras i en sammanfattande text under tabellen. Där kopplar vi 
konsekvenser till de olika kategorier (axial kodning) som framkommer i tabellen.  

2.4 Kvaliteten på undersökningen 
Ett strategiskt urval kan inte innefatta en extern validitet 19, det vill säga att man i studien kan 
generalisera de resultat som uppkommit från de fall som undersökts till att gälla för hela 
populationen. 20 Detta beror på att undersökningen enbart genomförs av en mindre grupp 
personer inom populationen. Däremot kan det strategiska urvalet erhålla en intern validitet, 
med vilket menas att rimliga slutsatser kan dras på basis av de fall som faktiskt undersöks. 21 
Med bakgrund av vårt strategiska urval har vi i vår uppsats inte möjlighet att dra några 
generella slutsatser kring den avidentifierade rekryteringsmetodens påverkan på mångfald och 
rättvisa i rekryteringsförfarandet i stort. Våra förhoppningar är dock att uppsatsen skall bringa 
klarhet i vad en avidentifierad rekrytering kan tänkas innebära och hur den kan förstås, genom 
våra tolkningar av metoden, dess användning och effekter. Emellertid kan ett strategiskt urval, 
genom att man analytiskt generaliserar resultaten till en teori, betona vissa allmängiltiga 
infallsvinklar som kan förväntas yttra något gemensamt också för övriga likartade fall i 
populationen. 22 Detta hoppas vi kunna uppnå med vår studie. Vi har klargjort att vår studie 
inte kan erhålla en extern validitet på grund av att vårt underlag blir för smalt, då vi har få 
intervjupersoner. Vi bedömer dock att våra resultat av den empiriska undersökningen kan 
inneha en viss intern validitet, med vilket menas att vi kan dra rimliga slutsatser utifrån vår 
undersökning. Vi inser dock att slutsatser inte kan dras gällande huruvida en avidentifierad 
metod direkt medför en ökad mångfald och ett motverkande av diskriminering i 
rekryteringsprocessen, eftersom detta skulle kräva mer djupgående och omfattande 
datainsamling. Trots detta anser vi att data gällande våra intervjupersoners uppfattningar om 
metoden och dess effekter kan vara underlag för vissa rimliga slutsatser. Våra 
intervjupersoner har fått sitta och berätta enskilt om sina erfarenheter och ståndpunkter i lugn 
och ro och utan en specifik tidsbegränsning. Dessutom har respondenterna meddelats att de 
inte skulle benämnas med namn i vår uppsats, som nämnt tidigare. Vi finner därigenom ingen 
orsak till att vår interna validitet är låg, utan snarare hög, då vi kan anta att dessa faktorer har 
medfört att våra intervjupersoner har känt sig trygga i situationen och besvarat våra frågor 
utifrån eget tyckande. Miljön kring intervjuerna kan nämligen påverka om data som 
framkommit anses ha hög eller låg validitet och/eller reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. 23  

2.5 Metodkritik 
Den kritik som kan riktas mot vår undersökning är att de två kommunerna som undersökts 
inte har använt sig av identiska metoder för avidentifieringen och att de sålunda inte direkt 
kan jämföras med varandra. Utifrån vårt syfte, som är att skapa en tydligare bild av 
avidentifiering och olika metoder för detta, kan vi dock försvara oss med att undersökningen 
av de två kommunerna bidrar till en djupare förståelse av två former av avidentifiering. 
Dessutom är syftet med själva avidentifieringsmetoden samt det grundläggande 
tillvägagångssättet detsamma, oavsett vilken variant man använder sig av. Därutöver kan även 
vårt strategiska urval till viss del ifrågasättas, eftersom val av intervjupersoner från Melleruds 
                                                 
19 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. (2007) Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, s. 182 
20 A a s. 179 
21 A a s. 179-180, se även s. 100 
22 A a s. 182 
23 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 44 
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kommun grundade sig i de rekommendationer vi fick av personalchefen för samma kommun. 
En risk med detta är att utfallet av intervjuer därför styrs åt ett visst håll och genererar att 
bilden av intresseområdet exempelvis bli överdrivet positiv. I vårt fall var dock 
intervjupersonerna som rekommenderades av personalchefen inte fullt enhälliga i sina 
ställningstaganden kring vårt intresseområde, vilket genererade material som såväl lovordade 
och gav kritik mot avidentifierad rekrytering. 
 
I uppsatsen nämns ett flertal begrepp som har som syfte att beskriva en persons anknytning till 
en utländsk bakgrund av något slag. Bland annat använder vi begreppen; utländsk bakgrund, 
utomnordisk härkomst samt utlandsfödda. Vi är medvetna om att dessa begrepp inte 
nödvändigtvis innebär samma sak. Emellertid finns ingen enhetlig definition med vad som 
räknas till exempelvis personer med utländsk bakgrund. Vi kan därför inte vara säkra på att 
våra källor eller respondenter i vår empiriska undersökning menar samma sak när de talar om 
dessa begrepp. Det är heller inte vårt syfte med denna uppsats att definiera vad som menas 
med detta. Med anledning därav har vi valt att ta avstånd från ett sådant försök i denna 
uppsats och använda de benämningar som olika källor och respondenter uppger för att på 
bästa sätt återge deras förklaringar av vårt intresseområde och anknytning till detta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



3. Rekryteringsförfarandet  
I dagens samhälle finns ett stort in- och utflöde av personal inom de flesta verksamheter på 
arbetsmarknaden. Många företag och organisationer har hög personalomsättning, vilket 
förutsätter att rekrytering av ny personal går till på bästa möjliga sätt, anpassat efter just den 
specifika verksamheten. En organisation kan välja mellan att rekrytera ny personal internt 
eller externt. Med internt menas att en redan anställd person inom organisation rekryteras till 
den tänkta tjänsten. Detta kan också kallas för omplacering. Extern rekrytering handlar istället 
om att arbetsgivaren bestämmer sig för att rekrytera ny personal som inte redan tillhör 
organisationen. Såväl intern som extern rekrytering kan vara fördelaktig för arbetsgivaren. 
När det gäller intern rekrytering är fördelarna bland annat att arbetsgivaren slipper de 
kostnader som en nyrekrytering medför, vilket passar bra för ett företag eller en organisation 
som befinner sig i ett sämre ekonomiskt läge. Intern rekrytering kan även vara gynnsamt, 
eftersom organisationen omplacerar någon som redan är insatt i och identifierar sig med den 
företagskultur som råder i organisationen. Ibland är det dock inte möjligt att internrekrytera, 
eftersom den tillräckliga kompetensen som behövs inte finns inom organisationen. Ibland 
kanske man heller inte vill internrekrytera, eftersom man vill få in ”nytt blod” i 
organisationen. De fördelar som följer extern rekrytering kan bland annat vara att 
organisationen får in ett nytänk, det vill säga en person som ser på organisationen med nya 
ögon och bidrar med nya idéer och erfarenheter. Extern rekrytering kan även vara att föredra 
när en organisation vill förse sig med inblick i konkurrerande verksamheter. 24

3.1 Begreppet rekrytering  
Den process som medföljer när organisationer anställer arbetstagare benämns rekrytering och 
förutsätter att det finns en arbetsgivare eller motsvarande samt arbetssökande. 25 Rekrytering 
brukar även benämnas som de åtgärder som åsyftar att tillgodose ett företags behov av 
personal. 26 Rekryteringen kan gå till på olika sätt men måste hålla sig inom vissa ramar. 
Dessa ramar utgörs av lagstiftning, kollektivavtal samt organisationens interna regler, 
föreskrifter och rutiner. En lyckad rekrytering kan ses ur olika perspektiv, dels ur 
arbetsgivarens, dels ur den arbetssökandes och dels ur samhällets. Arbetsgivaren ser en lyckad 
rekrytering som en process som rör hur väl han/hon kan personalförsörja de diverse 
arbetsuppgifter organisationen kräver. Den arbetssökandes syn på en lyckad rekrytering kan 
vara att han eller hon exempelvis erhållit en anställning eller att rekryteringen i sig innebär en 
process, där samtliga arbetssökande behandlas rättvist, det vill säga utifrån meriter och aktuell 
kompetens snarare än förutfattade meningar och fördomar. Samhällsperspektivet på en lyckad 
rekrytering rör istället att rekryteringen gått till på ett, enligt lagstiftning och andra regler och 
restriktioner, korrekt förfaringssätt. 27

3.2 Rekryteringskostnader 
Oftast är kostnaderna vid en rekrytering större än vad man tror och man brukar tala om att en 
rekrytering innebär vissa synliga och osynliga kostnader för arbetsgivaren. De synliga är 
kostnader som en arbetsgivare exempelvis lägger på utannonsering av den aktuella tjänsten 
eller anlitning av ett konsultföretag. Exempel på osynliga kostnader kan vara utgifter för 
hanteringen av ansökningshandlingarna samt inskolningskostnader. 28 Vi tolkar det som att de 
osynliga kostnaderna är utlägg som en arbetsgivare kanske inte först tänker på att han/hon har 
                                                 
24 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 317 
25 Statens offentliga utredningar (2005:115), Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, s. 15 
26 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 315 
27 Statens offentliga utredningar (2005:115), Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, s. 15 
28 Johansson, Ulf & Johrén, Anders, Personalekonomi idag, 2001, s. 19-20 
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i samband med rekryteringen. Exempelvis sker inskolning efter att en rekrytering redan 
genomförts. De synliga kostnaderna, som exempelvis utlägg för annonsering, utgör vanligen 
mycket stora kostnader som är direkt kopplade till rekryteringen i sig. På så sätt är de därför 
lättare att sätta i samband med rekryteringen. Kostnaderna för en nyrekrytering kan variera, 
men i regel brukar utgiften bli ungefär en tredjedel av den nyanställdes årslön. 29 
Uppskattningsvis kan en anställd kan kosta mellan 300 000 kronor upptill miljonbelopp per år 
med lön, arbetsgivaravgifter och övriga kringliggande kostnader inkluderat. Ett 
rekryteringsförfarande kan således innebära en investering på flera miljoner, vilket kräver att 
rekryteringen genomförs på ett noggrant och begrundande sätt för att undvika felrekrytering. 
30 En anställning kan också ses som en arbetsgivares investering i en organisation eller ett 
företag som måste löna sig. 31 Om en arbetsgivare/rekryteringsansvarig genomför ett 
rekryterings- och urvalsarbete som är lyckat kan det i sig medföra stora vinster för 
organisationen. Om arbetsgivaren/rekryteringsansvarig lägger ner mediokra ansträngningar på 
rekryteringsprocessen kan det istället leda till höga omkostnader. 32 Med hänsyn till 
ovanstående är en arbetsgivares största prioritering i rekryteringssammanhang att han/hon 
använder sig av en rekryteringsmetod som för organisationen ses som lämpligast för att få in 
den kompetens som önskas. Huvudsaken är att arbetsgivaren lägger ner tillräckligt med arbete 
på den rekryteringsmetod som används för att undvika felrekrytering. 

3.3 Rekryteringsprocessen 
Innan en arbetsgivare bestämmer sig för att rekrytera ny personal bör han undersöka om det 
finns vissa uppsagda arbetstagare som lämpar sig för tjänsten och har företrädesrätt enligt 
lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 33 Den arbetsgivare som tidigare har sagt upp 
anställda på grund av arbetsbrist har nämligen en skyldighet att erbjuda en sådan person den 
lediga tjänsten innan tjänsten erbjuds andra arbetstagare om den tidigare arbetstagaren 
uppfyller vissa reglerade krav kring detta, exempelvis att han/hon har tillräckliga 
kvalifikationer för tjänsten ifråga. Ytterligare omständigheter regleras i lagen (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS). 34 Arbetsgivare som avser nyanställa bör även ha i åtanke att 
deltidsanställda hos arbetsgivaren har rätt till en högre sysselsättningsgrad eller en 
heltidstjänst, vilket regleras i 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Företrädesrätten 
till högre sysselsättningsgrad är dock begränsad. Exempelvis åligger det den deltidsanställde 
att själv anmäla till arbetsgivaren att han eller hon är intresserad av en sådan utveckling av 
anställningen för att kunna dra nytta av företrädesrätten. 35  
 
Ett medarbetarbehov uppstår i huvudsak av två skäl; på grund av en ökad arbetsutbredning 
eller på grund av att en annan medarbetare slutat. 36 Behovet kan även uppstå om någon är 
långtidssjuk eller tjänstledig. 37 Det kan finnas flera olika syften med att genomföra 
rekryteringar, men det huvudsakliga kan ändå anses vara att hitta en person som kan tillföra 
organisationen bästa möjliga nytta under en längre period till ett förmånligt pris. Ett 
rekryteringsförfarande kan även åsyfta att en arbetsgivare vill erbjuda en viss person ett 
arbete. 38 I korthet kan en rekryteringsprocess gå till på följande sätt. När en arbetsgivare 
                                                 
29 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 349 
30 Johansson, Ulf & Johrén, Anders, Personalekonomi idag, 2001, s. 19 
31 Gellner, Lars, Att anställa personal, 2003, s. 11-14 
32 Prien, Lars, Rekrytering och urval, 1992, s. 7 
33 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 319 
34 Lagen (1982:80) om anställningsskydd, 25 § 
35 Lagen (1982:80) om anställningsskydd, 25 a § 
36 Egemo, Jerry, Guide till bättre rekrytering, 2006, s. 7 
37 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 319 
38 Johansson, Ulf & Johrén, Anders, Personalekonomi idag, 2001, s. 19 
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bestämt sig för att anställa en ny arbetstagare måste han/hon först fastställa de krav den lediga 
befattningen ställer på de sökande. Detta genomförs vanligen av den rekryteringsansvarige. 
Därefter bör den rekryteringsansvarige bestämma hur han/hon skall marknadsföra sin lediga 
tjänst, exempelvis genom att sätta in en platsannons i dagspressen. När den 
rekryteringsansvarige erhållit ansökningar till tjänsten måste de gås igenom för att se vem 
eller vilka av kandidaterna som skall väljas ut för anställningsintervju. När 
anställningsintervjun/intervjuerna sedan är genomförda är det dags för den 
rekryteringsansvarige att bestämma om han/hon vill ta beslut om anställning eller inte. En 
rekryteringsprocess som genomförs snabbt och effektivt skapar en positiv bild av företaget 
utåt sett samt medverkar till att företaget genererar goodwill, det vill säga välvilja. 39

3.3.1 Analysmetoder för befattningskrav 
De krav en rekryteringsansvarig måste ställa på de sökande till en befattning kan handla om 
viss praktiskt erfarenhet, kunskap eller utbildning och/eller krav på vissa fysiska och psykiska 
egenskaper, vilket kan sammanfattas som krav kring kvalifikationer och personliga 
egenskaper. 40 Det är vanligt att den rekryteringsansvarige gör misstaget att ställa för höga 
krav på den som skall rekryteras, vilket kan leda till en besviken nyanställd och en för hög 
lönekostnad, då höga krav genererar en högre lön. Det är därför viktigt att ställa realistiska 
krav. 41 Vidare kan oklara krav och krav som inte framställts på ett noggrant sätt medföra att 
den rekryteringsansvarige överhöljs med ansökningar, varav många inte ens motsvarar 
arbetsgivarens egentliga krav, vilket leder till merarbete i administrativ mening. En alltför 
begränsad förteckning över vilka krav som ställs på de arbetssökande kan dock medföra att en 
arbetstagare som skulle passa perfekt för arbetet istället väljer att bortse från att 
överhuvudtaget söka anställningen, då denne inte uppfattar annonsen som seriös. Den 
rekryteringsansvarige behöver i vissa fall ta hänsyn till att en del befattningar innebär 
särskilda behörighetskrav, men i annat fall får han bestämma själv vilka krav som är skäliga 
för arbetet i fråga. 42 Det finns dock ett antal analysmetoder som är vanliga grundval vid 
analys av befattningskrav och fastställandet av en kravprofil, vilka är; frågemetoden, 
observationsmetoden och praktikmetoden. Frågemetoden kännetecknas av att den 
rekryteringsansvarige genomför intervjuer av eller delar ut frågeformulär till personer som har 
möjlighet att uttala sig om de krav som den aktuella befattningen kan tänkas ställa på en 
arbetstagare. Dessa personer brukar normalt sett vara chefen för den ifrågavarande 
befattningen, den för tillfället rådande innehavaren av tjänsten, medarbetare och sidoordnare 
som tillhör samma arbetsgrupp. Observationsmetoden utgår från observationer, där särskilt 
utbildad personal observerar och för anteckningar gällande vad den rådande innehavaren av 
befattningen gör i sitt arbete. Observationerna genomförs nästintill undantagslöst under 
slumpmässigt utvalda perioder och lämpar sig bäst för arbeten som innebär korta 
standardiserade moment och arbeten med begränsade arbetsuppgifter. Observationsmetoden 
används inte i lika stor utsträckning idag som den gjorde förr i tiden. 43 Möjligtvis har det att 
göra med att metoden kräver att den rekryteringsansvarige har lång tid på sig att fastställa en 
kravprofil, vilket många kanske inte har idag. Tid är pengar och det är mindre tidskrävande att 
ta fram en gammal kravprofil och ändra om på några ställen än vad det är att skapa en helt ny. 
Den sistnämnda analysmetoden är den så kallade praktikmetoden, vilken kräver en del tid och 
pengar att genomföra. Detta kan vara en förklaring till varför inte heller denna metod används 
särskilt ofta numera. Metoden karaktäriseras av att analysen av befattningskraven fastställs av 
                                                 
39 Galfvensjö, Annica, Rekrytering, 2006, s. 10 
40 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 319-320 
41 Egemo, Jerry, Guide till bättre rekrytering, 2006, s. 13 
42 Gellner, Lars, Att anställa personal, 2003, s. 44 
43 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 319 
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en person som lär sig det aktuella arbetet och därefter avgör vilka krav arbetet ställer. Det en 
rekryteringsansvarig dock inte kan vara absolut säker på är om den person som fastställer 
kraven för befattningen är lämplig för det specifika arbetet och därigenom om denne 
egentligen kan bedöma rimliga befattningskrav. Idag brukar dock de flesta 
rekryteringsansvariga i regel intervjua personer som kan uttala sig om de krav befattningen 
kan tänkas ställa i kombination med att en genomgång av befintligt material gällande 
befattningen genomförs. 44 I alla rekryteringar, såväl i traditionella som i avidentifierade 
rekryteringssammanhang, är det således viktigt att genomföra ordentliga analyser av 
befattningskrav för att undvika den ovannämnda problematik som dåligt utvecklade 
kravprofiler kan medföra. 

3.3.2 Information om ledig befattning 
Efter att ha genomfört en befattningskravprofil måste arbetsgivaren/rekryteringsansvarig 
bestämma sig för hur han/hon skall föra ut den lediga befattningen på marknaden för att få 
lämpade arbetstagare att söka denna. Platsannonsering i dagstidning har länge varit 
standardkällan för arbetsgivare att informera om lediga befattningar i företag. 45 Numera finns 
dock ett antal andra alternativ att välja mellan för att få ut informationen, vilka bland andra är 
med hjälp av arbetsförmedlingar, skolor och jobbmässor, nätverk och headhunting, intern 
annons, Internet och Intranät. 46 I slutet av nittiotalet var konceptet med rekrytering över 
Internet fortfarande något nytt. Idag ser det emellertid annorlunda ut. På den ansenligt 
konkurrenskraftiga arbetsmarknaden vi idag har vänder sig arbetsgivare numera oftast till 
Internet för att söka ny personal. Det finns också en efterfrågan på program som hjälper 
företag att hantera ett eget webbaserat rekryteringssystem. 47 Arbetsgivaren kan även vända 
sig till olika rekryteringsfirmor för att få konsultation och hjälp med sin rekrytering. 48 Det 
nya är dock att arbetsgivaren även ges möjlighet att informera om lediga tjänster genom att 
annonsera med hjälp av TV-kanalerna. Då når han/hon inte bara de arbetslösa, utan även de 
som redan har en anställning, men som skulle kunna tänka sig att byta tjänst. På så sätt riktar 
sig arbetsgivaren till en bredare publik.  
 
En huvudregel vid all extern rekrytering till en verksamhet är att den rekryteringsansvarige 
först måste anmäla den tillgängliga tjänsten till den offentliga arbetsförmedlingen innan han 
vidtar övriga insatser kopplade till rekryteringen, såsom att sätta ut en platsannons. 
Rekryteringsansvarig har därefter en skyldighet gentemot arbetsförmedlingen att informera 
om tjänsten tillsatts eller om den av annan orsak inte längre är ansökningstillgänglig. 49 Med 
hänsyn därtill kan rekryteringsansvarig sedan fritt välja hur allmänheten skall få vetskap om 
den lediga tjänsten, vilket oftast sker genom någon form av platsannonsering. 
Anställningsförfarandet inom offentlig sektor är dock särskilt reglerat i Lagen (1994:260) om 
offentlig anställning (LOA) samt i Anställningsförordningen (1994:373) (AF). Enligt 
Anställningsförordningen (1994:373) skall den myndighet som ämnar anställa ny personal på 
ett lämpligt sätt meddela detta i syfte att de som vill skall kunna ansöka om den lediga 
tjänsten. I informationen skall det också ingå att ansökan skall infinna sig inom en viss tid, det 
vill säga det skall finnas ett uttalat slutdatum för ansökningstiden. 50

                                                 
44 Granberg, Otto, PAOU – personaladministration och organisationsutveckling, 2003, s. 319-320 
45 A a s. 45 
46 A a s. 320 
47 Laver, Ross, 2000, Recruiting on the web (cover story), s. 24
48 Egemo, Jerry, Guide till bättre rekrytering, 2006, s. 16-17 
49 Gellner, Lars, Att anställa personal, 2003, s. 43-44 
50 Anställningsförordning (1994:373), 6 § 1 st. 
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3.3.3 Platsannonsens innehåll 
Grundläggande för alla platsannonser är att innehållet skall väcka intresse hos just den 
målgrupp som arbetsgivaren vill rikta sig mot. Det är också viktigt att annonsen sticker ut 
bland andra annonser och inte skapar en överdriven bild av den lediga tjänsten, så att den som 
sedan anställs blir missnöjd när han eller hon upptäcker hur tjänsten egentligen är utformad. 
Platsannonsen bör innehålla allmän information gällande företaget och dess verksamhet, 
vilken typ av befattning som skall tillsättas och vart i företaget tjänsten är placerad. Den bör 
även innehålla vilken typ av arbetsuppgifter befattningen innebär, krav beträffande utbildning, 
erfarenhet, kunskap och önskan om personliga egenskaper, information om kontaktperson vid 
eventuellt intresse för tjänsten samt datum och adress dit ansökan skall sändas. 
Ansökningstiden brukar rimligen ligga mellan två till tre veckor. Viktigt att komma ihåg är att 
en platsannons är en form av marknadsföring av ett företag och det varumärke företaget 
förknippas med, eftersom det är en offentlig handling, därför är det extra viktigt att vara noga 
med utformningen av den. 51 Man skulle också kunna tänka sig att en platsannons kan fungera 
som bra reklam för en organisation eller ett företag, då många kanske ser en annons som ett 
tecken på att företaget går bra och därför behöver utöka sin verksamhet. Platsannonsens 
innehåll kan påverkas av om en organisation använder sig av traditionell eller avidentifierad 
rekrytering, eftersom innehållet därför måste anpassas till vilken metod som används. 
Tillämpas en avidentifierad metod skulle man kunna tänka sig att en arbetsgivare exempelvis 
lägger ner mer tid på att utforma en så specifik kravprofil som möjligt för att erhålla sökande 
som verkligen besitter önskvärda kompetenser, eftersom rekryteraren får en så begränsad 
information att grunda beslut på inför första urvalet. 

3.3.4 Ansökningshandlingarna
En ansökningshandling omfattar ett stort antal olika uppgifter, varefter meningen är att en 
arbetsgivare skall kunna utläsa vem som bäst skulle passa för det specifika arbete som 
efterfrågas. Hur en ansökan om en ledig tjänst ser ut kan variera beroende på vilken typ av 
anställning som söks samt vilken typ av rekryteringsmetod verksamheten använder sig av - 
traditionell eller avidentifierad. Formellt sett har ändå de flesta ansökningshandlingar som 
används i traditionellt syfte samma grundläggande innehåll. Först och främst skall namn, 
adress, telefonnummer och den specificerade anställningen som söks innefattas i handlingen. 
Därutöver skall det även inkludera en meritöversikt, där praktik- och arbetslivserfarenhet, 
genomförda utbildningar samt referenser redovisas. Ett personligt brev, där den sökande 
berättar om sig själv som person, tidigare erfarenheter och så vidare, är också att förvänta. 
Vidare skall kopior på betyg, utbildningsbevis, intyg och rekommendationsbrev bifogas samt 
även ytterligare information som arbetsgivaren önskat eller eventuell övrig information som 
den sökande tror kan påverka dennes chanser att erhålla anställningen i fråga. En del uppgifter 
används av arbetsgivaren i administrativt syfte, medan en del används för att utröna den 
sökandes personliga kvaliteter. Meritförteckningen utgör den sökandes traditionella 
kompetens för arbetet. 52 Avidentifierade ansökningshandlingar kan precis som de 
traditionella ha olika utformning. De kan involvera avidentifierade personliga brev och en 
blankett med avidentifierade meriter, eller enbart baseras på det sistnämnda. Det finns ingen 
enhetlig modell för avidentifierade ansökningshandlingar. 53 Syftet är att den sökandes 
identitet i handlingen skall vara anonym så att rekryteringsansvarig skall kunna vara objektiv. 

                                                 
51 Galfvensjö, Annica, Rekrytering, 2006, s. 19-21 
52 Statens offentliga utredningar (2005:115), Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, s. 23 
53 A a s. 48 
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3.3.5 Urvalet och anställningsintervjun 
För att den rekryteringsansvarige skall kunna välja ut en lämplig person till den lediga 
tjänsten måste han granska alla ansökningshandlingar och sortera bort dem som inte uppfyller 
de formella kvalifikations- eller behörighetskraven. Det kan även vara användbart att dela in 
de ansökningshandlingar som då återstår i två grupper; mer intressanta och mindre intressanta. 
54 Vanligen kontaktas därefter de sökandes tidigare arbetsgivare eller andra relevanta personer 
som kan tänkas ha användbar information om de sökande, vilket ger en utvecklad bild av 
personen, utöver deras egna personliga brev. Den sökande lämnar vanligen referenser till 
sådana personer i sin ansökan. Om sådana referenser inte finns att tillgå, eller om referenserna 
inte anses tillräckliga, kan den rekryteringsansvarige kräva komplettering av dessa. 
Ovanstående gäller inte i fallet med avidentifierade ansökningshandlingar, då 
rekryteringsansvarig inte får kontakta den sökande innan första urvalet, i syfte att identiteten 
då skulle röjas. Det är dock enbart i första urvalet, på de punkter som ovan nämns samt när 
det gäller anonymiteten i övrigt, som traditionell och avidentifierad rekrytering skiljer sig åt.  
Efter första urvalet är det dags att kalla intressanta sökanden till anställningsintervju. Under 
en anställningsintervju gäller det för den rekryteringsansvarige att försöka utröna den 
sökandes personliga egenskaper, men också att få tillfälle att be den sökande att 
vidareutveckla sådant som varit intressant i ansökningshandlingen eller som den 
rekryteringsansvarige har frågor kring. Under intervjun klargörs även hur verksamheten ser 
ut, den aktuella tjänstens omfattning samt eventuella förmåner som arbetsgivaren kan erbjuda 
den sökande. Den rekryteringsansvarige utgår sedan från sina egna önskemål kring hur den 
sökande skall vara samt hur väl han eller hon skulle passa in bland de anställda i 
verksamheten. De personliga egenskaperna är ofta det som avgör om den sökande blir 
anställd om många av de sökande ligger på likvärdig kompetensnivå. 55 Forskning som 
genomförts kring beteendemönster vid anställningsintervjuer indikerar att arbetssökande som 
uppvisar mer positiva ansiktsuttryck genererar mer positiva effekter från arbetsgivaren, än de 
arbetssökande som verkar vara mer hämmade i sitt uttryckssätt. 56 Ovanstående beskrivning 
av det traditionella urvalet och anställningsintervjun är inte på något sätt en fastställd norm. 
Vi skulle även kunna tänka oss att exempelvis en del arbetsgivare/rekryteringsansvariga väljer 
att vänta med referenstagning tills efter intervjun för att inte påverkas av andras kommentarer 
kring den sökande. Vi tror dock att referenstagning med fördel kan genomföras innan 
anställningsintervjun om den sökande måste färdas långt för att medverka på en sådan. 
Genom att innan ringa upp angivna referenser kan den rekryteringsansvarige skapa sig en bild 
av den sökande som gör att han/hon redan då kan komma underfund med om den sökande 
passar för tjänsten eller inte. 

3.3.6 Beslut om anställning 
Efter att anställningsintervjuer hållits måste arbetsgivaren bestämma sig för vilken av de 
sökande som bäst lämpar sig för tjänsten. Då lagen är sträng när det gäller att avsluta en 
anställning av personliga skäl, kan det vara problematiskt för en arbetsgivare att säga upp en 
nyanställd som inte lever upp till de krav som ställs på honom. En misslyckad rekrytering kan 
leda till en anställning som medför negativa effekter på arbetsplatsen, varpå det ligger i varje 
arbetsgivares intresse att en rekrytering är lyckad. 57 En felrekrytering kan även innebära 
förödande konsekvenser för den individ som felrekryteras. 58 Individen kan exempelvis känna 
sig mycket otillräcklig om denne rekryterats till en tjänst som han/hon egentligen inte har 
                                                 
54 Prien, Lars, Rekrytering och urval, 1992, s. 16-17 
55 Gellner, Lars, Att anställa personal, 2003, s. 75-77 
56 Woodzicka, A., Julie, Sex Differences in Self-awareness of smiling during a Mock Job Interview, 2008, s. 118 
57 Gellner, Lars, Att anställa personal, 2003, s. 11-14 
58 Egemo, Jerry, Guide till bättre rekrytering, 2006, s. 5 
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tillräckliga kvalifikationer för att utföra. I LOA står det därutöver att myndigheten vid 
anställningsförfarandet enbart skall lägga vikt på så kallade sakliga grunder, såsom förtjänst 
och skicklighet, där förtjänst är hur mycket erfarenhet den sökande har från ett visst område 
och skicklighet är den sökandes aktuella kompetens. Vidare nämns att det vid anställning är i 
första hand skickligheten som skall beaktas. 59

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
59 Lag (1994:260) om offentlig anställning, 4 § 1-2 st. 
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4. Diskriminering i samband med rekrytering 
Generellt sett har varje arbetsgivare en så kallad fri anställningsrätt, vilken innebär att 
arbetsgivaren fritt får anställa vem han vill. Vad en arbetsgivare måste ta hänsyn till är dock 
att det finns vissa begränsningar när det gäller den fria anställningsrätten. I Sverige har vi 
nämligen ett antal diskrimineringslagar, varav samtliga förbjuder diskriminering av olika slag. 
Dessa lagar är Jämställdhetslagen, vilken förbjuder diskriminering som grundar sig på kön, 
Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
funktionshinder, Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning samt Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 
arbetstagare med tidsbegränsad anställning. 60 Denna uppsats fokuserar på den diskriminering 
som har samband med kön, etnicitet och ålder, då dessa variabler utgör grunden för den 
avidentifierade rekryteringsmetoden. I synnerhet lägger vi fokus på diskriminering kopplat till 
etnisk bakgrund, då en ökad mångfald ofta nämns som ett mål med en avidentifierad 
rekrytering. En arbetsgivarundersökning från Integrationsverket från år 2005 visar på att 
arbetsgivarnas kunskaper om diskrimineringslagstiftningen är bristande. Inte ens hälften av de 
deltagande arbetsgivarna har goda kunskaper om lagen om förbud mot diskriminering. 61 Vår 
första tanke kring detta var att det måste vara svårt att göra någonting åt diskriminering om 
många arbetsgivare inte ens är införstådda på vad som kan betraktas som diskriminering. 

4.1 Fördomar och stereotypifiering 
Begreppet fördom används inom forskning för att beskriva negativa känslor, bedömningar 
och föreställningar om olika sociala grupper i samhället. Stereotyp innebär istället den 
generaliserade uppsättningen av uppfattningar individer har om olika sociala grupper i 
samhället. Stereotypifiering innebär vanligen att individer tillskriver vissa grupper särskilda 
egenskaper som de tror beskriver gruppen. Dessa egenskaper behöver inte nödvändigtvis vara 
vare sig negativa eller positiva, utan kan likväl vara neutrala. 62 Ett exempel på 
stereotypifiering kan vara att ”invandrare är dåliga på svenska”.  
 
Experimentella studier har genomförts gällande diskriminering i anställningsprocessen, där 
forskare bland annat skickat ut fiktiva, likvärdiga ansökningar till arbetsgivare, som på ett 
slumpmässigt vis tilldelats ett utländskt namn. Studien visar på att chansen att bli kallad till 
intervju är betydligt lägre om den sökande har ett ”arabisktklingande” namn än ett 
”svensktklingande”. 63 En förklaring till detta scenario kan vara att arbetsgivare har en negativ 
inställning till och/eller negativa stereotyper gällande personer med utländsk bakgrund och 
sålunda undviker att anställa dem. 64 I tidigare forskning finns även resultat som påvisat att 
kvinnor har större chans att bli antagna vid uttagningar till symfoniorkestrar i USA om deras 
provspelning inför juryn sker bakom en ridå, det vill säga anonymt, än om de visar sig för 
juryn. 65 Förfaringssättet med anonymitet i fokus är även vanligt i de svenska 
symfoniorkestrarna. I Gävle symfoniorkester går uttagningen för nya sökande till på så vis att 
de sökande får sitta bakom ett skynke och provspela, i syfte att juryn skall vara objektiva i 

                                                 
60 Gellner, Lars, Att anställa personal, 2003, s. 20-22 
61 Arbetsgivarundersökning 2005 – Arbetsgivares kunskaper om lagstiftningen, attityder och insatser inom 
området etnisk och religiös diskriminering, s. 10 
62 Agerström, m.fl.(2007) Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, s. 5-6 
63 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 3 
64 Agerström, m.fl.(2007) Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, s. 3-4 
65 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 4 
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bedömningen. De sökande skall exempelvis inte bedömas på vad de gjort tidigare eller på 
grund av vilket kön de har. 66 Forskning visar även på att kvinnor som uppger namn, det vill 
säga sitt kön, när de registrerar sig på Arbetsförmedlingens Internetdatabas har 15 procents 
lägre chans att bli kontaktade av arbetsgivare. De sökande som uppger ickenordiskt namn i 
databasen har 25 procents lägre chans att kontaktas av arbetsgivare. Förra året publicerades 
även forskning som påvisade ett visst stöd för att rekryteringsansvariga och motsvarande kan 
ha fördomar om namn som låter utländska, utan att de själva är medvetna om detta, vilket 
påverkar sökande med utländsk härkomst negativt. Däremot menar forskare att det är det 
möjligt att sådana undermedvetna attityder kan reduceras om en sökande med utländsk 
härkomst får komma på intervju, eftersom ett personligt möte kan medföra ny förståelse. 67

 
Diskriminering av vissa grupper i anställningsprocessen har traditionellt sett ansetts grunda 
sig i ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Forskning tyder dock på att diskriminering 
även skulle kunna ske på ett omedvetet plan. Enligt teorin skulle arbetsgivare kunna ha 
fördomar om vissa grupper, som de själva inte är medvetna om. Dessa fördomar skulle sedan 
kunna påverka vilka beslut de tar i anställningsprocessen. 68 En studie har genomförts 
angående arbetsgivares implicita, det vill säga undermedvetna, attityder och implicita 
stereotyper gentemot bland annat arabmuslimska män. Resultaten påvisar att arbetsgivare på 
en undermedveten nivå associerar arabmuslimska män med en lägre prestation jämfört med 
infödda svenska män. Studien visar också att arbetsgivare har en mer negativ undermedveten 
attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska män. 69

4.2 Olika typer av diskriminering vid rekrytering 
Med begreppet diskriminering åsyftas som regel en form av negativ särbehandling, där den 
som blir utsatt för diskriminering erhåller en nackdel, exempelvis inte får en saklig och 
opartisk bedömning i rekryteringssammanhang. 70 Det finns fyra huvudtyper av 
diskriminering vid rekrytering; direkt och indirekt diskriminering, trakasserier samt 
order/instruktion att diskriminera. Den direkta diskrimineringen innefattas av en direkt 
koppling mellan grunden för diskriminering och den missgynnande behandlingen. För att en 
missgynnande behandling skall tolkas som direkt diskriminering, skall personen som upplevts 
sig diskriminerad, på grund av exempelvis sin etniska tillhörighet, ha drabbats av en egentlig 
förlust, ett obehag eller en nackdel i något avseende. När en person inte erhåller den sökta 
tjänsten med anledning av sin etniska tillhörighet, sitt kön eller handikapp, et cetera, benämns 
det således som direkt diskriminering. Indirekt diskriminering karaktäriseras istället av att det 
finns en indirekt koppling mellan grunden för diskriminering och en skenbart neutral regel 
eller ett neutralt krav som leder till en missgynnande behandling. I princip rör sig indirekt 
diskriminering om att en arbetsgivare använder sig av ett förefallande neutralt kriterium, en 
bestämmelse, ett förfaringssätt, och så vidare, som får till följd att en arbetssökande 
missgynnas. En arbetsgivare gör sig skyldig till indirekt diskriminering om han till exempel 
begär att de sökande skall ha gymnasiekunskaper i svenska för att erhålla anställning hos 
honom. Därigenom missgynnas i synnerhet invandrare indirekt gällande erhållandet av 
anställning. När det gäller trakasserier av en arbetssökande åsyftas att arbetsgivaren beter sig 
på ett sätt som verkar kränkande för den arbetssökande samt att detta är i direkt anknytning 
till exempelvis dennes etniska tillhörighet eller funktionshinder, et cetera. Om en arbetsgivare 

                                                 
66 http://www.campus.se/Campus-Start/cv-och-brev/Sokande--Okand.aspx  
67 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 4 
68 Agerström, m.fl.(2007) Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, s. 4 
69 A a s. 1  
70 Statens offentliga utredningar (2005:115), Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, s. 33 
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ger en order eller en instruktion som får till följd att den arbetssökande blir utsatt för direkt 
eller indirekt diskriminering eller trakasserier i någon form, ses ordern eller instruktionen som 
en typ av diskriminering gentemot den utsatta. 71

4.2.1 Homo- respektive etnosocialitet 
Begreppet etnosocialitet kan exemplifieras genom att personer rekryteras in i en organisation 
på grund av sin etnicitet. 72 Med begreppet homosocialitet menas istället att män väljer män 
framför kvinnor, exempelvis i rekryteringssammanhang. 73 Båda begreppen kan tyckas vara 
en typ av diskriminering, då dessa innebär en särbehandling av vissa grupper i samhället. 
Etnosocialitet förekommer på såväl det medvetna planet som det omedvetna. Ofta grundar det 
sig också i brist på kunskap, dåliga rutiner och stress. Etnosocialitet kan även yttra sig i att 
personer med etnisk bakgrund får tillträde till vissa arbeten med anledning av den 
underordnade ställning de har på arbetsmarknaden. Dessa arbeten karaktäriseras av att de ger 
låg lön, kräver ingen eller låg utbildning samt att de har dålig arbetsmiljö. Arbetsgivarna kan 
sålunda utnyttja de utlandsföddas underordning i syfte att tillsätta de arbeten som anses vara 
mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Diskrimineringen av personer med utländsk bakgrund 
förklaras vanligen med att de har otillräckliga kunskaper i det svenska språket och forskning 
visar även på att många rekryterare grundar sin diskriminering i generella uppfattningar om 
personer med utländsk bakgrund eller på deras sätt att tala, såsom uttal av vissa ord, et cetera. 
74 Homosocialitet kan klargöras genom att de män som befinner sig i organisationen skapar en 
viss samstämmighet som präglar organisationens kultur och som grundar sig i att män 
värderas högre än kvinnor och därför överordnas dem. Därigenom väljs män vid intern och 
extern rekrytering före kvinnor som söker samma position. Homosocialitet kan även yttra sig i 
att kvinnor utesluts i det sociala samspelet på arbetet av de manliga kollegorna och att de 
bildar en enhetlig grupp inför kvinnorna, där ett visst normsystem råder. 75 Fenomenet 
homosocialitet kan också medföra att kvinnorna i organisationen väljer män till 
chefspositioner, då de rättar sig efter den mansdominerade ordningen. 76 Det sägs att kvinnan 
måste ta sig in i det manliga nätverket för att få möjlighet att göra anspråk på inflytande och 
makt i en organisation som påverkas av homosocialitet. 77 Homosocialiteten medför i stort 
sett att kvinnor ges mindre möjligheter än män att rekryteras samt att avancera i en 
organisation och att de därigenom heller inte finns representerade på högre positioner i 
organisationer. För en organisation eller ett företag kan detta bland annat få till följd att 
bristen på kvinnor ses som ett resurs- och kompetensproblem eller rent utav ett 
jämställdhetsproblem, vilket kan påverka organisationens eller företagets legitimitet och goda 
anseende gentemot externa intressenter. 78
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5. Avidentifierad rekrytering 
Forskning visar på att i synnerhet kvinnor och personer med utländsk bakgrund tenderar att 
diskrimineras i samband med att arbetsgivare väljer ut vilka sökande som skall kallas till 
intervju i traditionella rekryteringssammanhang. Förenat med detta lyfts ofta metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar fram som ett bra sätt att reducera denna diskriminering. 
Vad metoden egentligen medför och hur den fungerar i praktiken finns det dock bristande 
information kring, 79 varför vi valt att försöka förklara detta närmare i föreliggande kapitel.  
 
Avidentifierade ansökningshandlingar är en metod för rekrytering, som grundar sig i att 
ansökningshandlingarna arbetsgivaren tar emot skall avidentifieras, det vill säga göras 
anonyma, så att enbart den sökandes meriter och kompetens tas i beaktande. På så vis skall 
olika typer av diskriminering undvikas och mångfalden främjas. Huruvida en avidentifierad 
rekrytering faktiskt medför dessa positiva effekter finns det ingen systematisk kännedom om 
eller dokumentation kring, dels eftersom många arbetsgivare använder olika typer av metoder 
för en sådan rekrytering, 80 men antagligen, tror vi, också för att metoden ännu inte är 
tillräckligt utbredd. Det finns sålunda inte en standardiserad metod för avidentifierandet av 
ansökningshandlingar, utan flera olika tolkningar för hur detta skall genomföras på bästa sätt. 
Avsaknaden av en enstämmig metod medför att underlaget för utläggningar gällande för- och 
nackdelar med en avidentifierad rekrytering är begränsade och mycket olika. Generellt sett 
föreligger det dock en positiv syn kring idén om avidentifiering, då syftet är att ge alla 
sökande en rättvis och likvärdig behandling. I synnerhet verkar det finnas ett uttalat intresse 
för rekryteringsmetoden kommunalpolitiskt sett.  
 
Problemen med avidentifieringen är förstås inte obefintliga. Många menar exempelvis att en 
sådan metod medför en del merarbete i administrativ mening. Melleruds kommun har 
utarbetat en metod för avidentifierad rekrytering, vilken har kommit att bli intimt 
sammanknippat med hur en avidentifierad rekrytering går till. Själva kallar de metoden för 
Mellerudsmodellen och det är också så den har blivit känd runtom i Sverige. Framför allt kan 
tre metoder för avidentifierad rekrytering utskiljas, varav Mellerudsmodellen är den mest 
kända varianten. Denna kännetecknas av ett särskilt utarbetat ansökningsformulär, där ett 
personligt brev ingår. I ansökningsformuläret skall den sökandes meriter redovisas på ett 
avidentifierat sätt. I det personliga brevet uppmanas de sökande att berätta om sina meriter på 
ett sätt som inte avslöjar vare sig identitet eller grupptillhörighet. Norrköpings kommun har 
istället använt sig av en annan typ av metod för avidentifikation, genom att standardisera 
ansökningsblanketten till fördel för avidentifieringen och inte överhuvudtaget ta det 
personliga brevet i beaktande i det första stadiet av urvalet. Statens kärnkraftsinspektion har 
en tredje form av avidentifiering och tar emot ansökningarna enligt det traditionella 
rekryteringsförfarandet, det vill säga de sökande behöver inte fylla i en särskilt utformad 
blankett, utan söker som vanligt genom att lämna in en ansökan. Därefter genomförs 
avidentifieringen av en personalsekreterare, som sammanfattar meriterna på ett avidentifierat 
sätt och sedan presenterar dessa för rekryteringsgruppen. 81

5.1 Melleruds kommun  
Under hösten 2002 införde Melleruds kommun en rekryteringsmetod, som åsyftar att 
avidentifiera ansökningshandlingar så att de blir anonyma. Initiativet till modellen kom från 
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en projektanställd mångfaldshandläggare/integrationssamordnare. Urvalet av vilka av de 
sökande som ska kallas till intervju sker sålunda anonymt med avseende på namn, kön, ålder 
och etnisk tillhörighet och inga uppgifter om detta finns således tillgängliga för de personer 
som skall genomföra urvalet. Varje ansökan tilldelas istället ett särskilt löpnummer och den 
sökande förblir anonym, vilket medför att samtliga ansökningar behandlas lika oberoende av 
kön, ålder och etnicitet. För att ytterligare dölja vederbörandes identitet kan även 
värnpliktsförhållanden, ort för utbildning och var man har tjänstgjort vara anonymt. 82 Den 
arbetssökande utför själv processen för att avidentifiera sin ansökningshandling utifrån ett 
utarbetat ansökningsblad som innehåller riktlinjer för hur den sökande skall gå till väga. 
Anonymiteten och undanhållandet av viss information som kan avslöja identitet är frivillig 
och den sökande kan alltså även välja att söka på ett traditionellt sätt. 83 I informationsbladet 
till de arbetssökande framgår att den frivilliga avidentifierade ansökningshandlingen består av 
totalt fyra sidor och är indelad i två delar. Den första delen består av sidan 1-3, där en 
sammanställning av meriter samt ett personligt brev riktat till rekryteringsansvarig framförs. I 
informationsbladet framgår också att det personliga brevet skall innehålla hur den sökande är 
som person, men att den sökande skall utelämna uppgifter om namn, kön, ålder samt etnisk 
tillhörighet. Del två i ansökningshandlingen är den del som identifierar den sökande för 
eventuellt anställningsintervju. 84   
 
Mellerudsmodellen bygger på att arbetsgivarna skall vara sakliga när de genomför det första 
urvalet och inte grunda sina val på annan information som kan påverka vem som blir kallad 
till intervju. Urvalet avgörs istället på aktuella meriter, utbildning samt på livs- och 
arbetserfarenhet och ger den arbetssökande en rättvis och objektiv behandling. För offentliga 
arbetsgivare, medför det ytterligare fokus på kraven på saklighet i bedömningen av 
arbetssökande och en betoning på förtjänst och skicklighet i samband med rekryteringen, 
vilket regleras i LOA. Då de arbetssökande själva får välja huruvida de vill söka anonymt 
eller inte har detta medfört att Melleruds kommun fått två rekryteringsprocesser som löper 
parallellt, eftersom en del arbetssökande väljer att ändå söka traditionellt. 85

5.2 Norrköpings kommun
I Norrköpings kommun fann man inspiration ifrån Mellerudsmodellen, men valde att utveckla 
metoden för avidentifierade ansökningshandlingar på ett lite annorlunda sätt. En förvaltning, i 
vilken metoden för avidentifierade ansökningshandlingar skulle provas på, valdes ut som 
försöksläge. Istället för att den arbetssökande skulle ges instruktioner om hur han eller hon 
själva kunde fylla i ett särskilt formulär på ett sätt som inte kunde avslöja deras identitet, 
fokuserade Norrköpings kommun på att utforma en särskild blankett, där de olika tjänsterna 
inom förvaltningen omfattades. På blanketten fick den sökande redovisa sina meriter på ett 
avidentifierat sätt. Den sökande ansökte sålunda till en tjänst på ett traditionellt sätt men 
kompletterade sin ansökan med den särskilt utformade blanketten, som därefter fungerade 
som enda underlag för rekryteringsansvarig inför första urvalet. Meningen med detta var att 
den avidentifierade rekryteringen så mycket som möjligt skulle kunna liknas vid ett 
traditionellt rekryteringsförfarande. Norrköpings kommun valde även att utesluta det 
personliga brevet i första urvalet, då en ansökningsblankett som uppmanar den arbetssökande 
att skriva mycket om sig själv kan innebära att den arbetssökande samtidigt avslöjar sin 
identitet eller grupptillhörighet. De personer som genomförde det första urvalet och bestämde 
vilka som skulle få gå vidare till intervju fick således inte tillgång till de arbetssökandes 
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personliga brev. Metoden för avidentifierad rekrytering har i Norrköpings kommun nyttjats i 
en ganska ringa omfattning, då den enbart använts vid rekrytering av fyra tjänster. Man anser 
sig därför inte ha tillräckligt med kunskaper om och erfarenheter kring användandet av 
metoden för att ha möjlighet att dra några specifika slutsatser gällande exempelvis metodens 
inverkan på mångfald, och så vidare. 86

5.3 Statens kärnkraftsinspektion 
Den största skillnaden mellan Statens kärnkraftsinspektions användning av en avidentifierad 
rekryteringsmetod och de två ovan nämnda modeller för metoden är att Statens 
kärnkraftsinspektion inte använder en avidentifierad rekrytering på försök, metoden är istället 
en integrerad del i ledningssystemet och en del i den reguljära verksamheten, vilket innebär 
att metoden är väl förankrad i organisationen. Statens kärnkraftsinspektion har använt sig av 
en metod för avidentifierad rekrytering som inneburit att fokus har lagts på speciellt 
utarbetade kravprofiler för att, i exempelvis annonser, klart uttrycka vilken kompetens det är 
som organisationen är i behov av. För att kunna framställa sådana specifika kravprofiler pågår 
ett systematiskt arbete på enhets-, avdelnings- och funktionsnivå inom organisationen med 
kompetensprofiler och befattningsbeskrivningar, som sedan fungerar som underlag till 
utveckling av en kravprofil vid rekryteringsförfarandet. Ansökningshandlingarna ser ut och 
kommer in på ett traditionellt sätt, vilket innebär att den arbetssökande själv inte deltar i själva 
avidentifieringen. Avidentifieringen genomförs istället av en personalsekreterare inom 
organisationen som sammanställer de mottagna ansökningshandlingarna i en avidentifierad 
form. Personalsekreteraren avlägsnar då utbildning och arbetslivserfarenhet från 
ansökningshandlingarna och presenterar dessa för rekryteringsgruppen, vilka därefter väljer 
vilka arbetssökande som skall få gå vidare till intervju. På så sätt grundar rekryteringsgruppen 
sina val av arbetssökande enbart i avseende på utbildning och arbetslivserfarenhet. 87

5.4 Ämnesrelevant utvärdering 
Även Göteborgs kommun har provat på metoden med avidentifierade ansökningshandlingar i 
sin verksamhet. I rapporten ”Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter?” redovisas 
en utvärdering som genomförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) på 
försöket med avidentifierade ansökningshandlingar i kommunen. Rapporten är den första 
systematiska svenska studien som genomförts på området och redovisar resultat från försöket 
som genomfördes mellan åren 2004-2006. 88 Försöksverksamheten baseras på uppgifter från 
3500 ansökningar till över 100 tjänster, vilket gör att det är den hittills största undersökning 
som genomförts med avidentifierade ansökningshandlingar.  
 
I Göteborgs kommun fokuserades försöket med avidentifiering på variablerna kön och 
etnicitet. Avidentifieringen gick till på så vis att de sökande i platsannonsen uppmanades fylla 
i ett särskilt formulär, som skickades in tillsammans med en traditionell ansökan. I formuläret 
skulle de sökande enbart uppge information gällande utbildning, arbetslivserfarenhet och 
annan relevant information som kunde vara av nytta för tjänsten i fråga. Instruktioner om hur 
detta skulle anges på bästa sätt, utan att avslöja uppgifter om den sökandes identitet, 
meddelades i formuläret. När ansökningshandlingen nådde kommunen kontrollerades att inga 
uppgifter fanns i formuläret som kunde avslöja den sökandes identitet. Observerades sådana 
uppgifter avidentifierade personalen på kommunen själva ansökan eller kontaktade den 
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sökande och ombad honom/henne att fylla i formuläret på ett korrekt sätt. 89 De resultat som 
framkommer ur utvärderingen av Göteborgs kommuns försöksverksamhet visar att anonyma 
ansökningshandlingar ökade chansen för kvinnor och personer med bakgrund utanför 
västvärlden att få komma på anställningsintervju. I rapporten framställs att anonyma 
ansökningar verkar ha en betydande effekt för kvinnor och personer med bakgrund utanför 
västvärlden att komma vidare i rekryteringsprocessen. I utvärderingen jämfördes de tjänster 
där avidentifiering användes med tjänster där vanliga rekryteringsförfaranden användes. 
Resultaten visar att kvinnor har lägre chans att få ett intervjuerbjudande än män där vanliga 
rekryteringsförfaranden råder, likväl som personer med icke-västlig bakgrund har lägre chans 
att då få ett intervjuerbjudande än svenskfödda. Därigenom får formella kvalifikationer större 
betydelse när anonyma ansökningshandlingar används. 90 Missgynnade grupper hade således 
större chans att få komma på intervju när den anonyma metoden användes, än när den vanliga 
rekryteringsmetoden tillämpades. För kvinnor ökar även chansen att bli erbjuden anställning 
med användandet av avidentifierade ansökningshandlingar. Däremot kunde ingen sådan effekt 
utläsas för personer med utländsk bakgrund.  91

5.5 Internationella erfarenheter av avidentifiering 
En utredning från Statens offentliga utredningar (SOU) påvisar att ytterst lite forskning och 
erfarenhet finns av avidentifierade rekryteringsmetoder utomlands. I USA finns dock 
indikationer på att avidentifieringsmetoder tillämpas i mindre utsträckning, men metoden har 
inte fått något egentligt genomslag i landet. Detta beror dels på att enligt den lagstiftning som 
finns kan sådana typer av metoder lägga grunden för en sökande att stämma arbetsgivaren om 
han eller hon upplevt sig diskriminerad i rekryteringsprocessen. Metoder som involverar 
avidentifierade ansökningshandlingar förekommer till viss del inom privata företag, som ett 
internt arbetssätt. Systematiska studier har dock inte genomförts på området, vilket medfört 
att effekterna med avidentifiering inte har kunnat bevisas. Även Kanada har viss erfarenhet av 
metoder för avidentifierade ansökningshandlingar, även om de inte är särskilt vanligt 
förekommande. Utredningen påtalar att det är möjligt att vissa arbetsgivare i Kanada använder 
sig av sådana metoder, då det kan vara ett av en mängd andra alternativ som arbetsgivare kan 
välja att införa för att åtlyda lagstiftningen i landet. Inte heller i Kanada finns någon faktiskt 
utvärdering om vad användandet av avidentifieringsmetoder kan ha för effekter. 
 
I USA använder man sig av olika antidiskriminerings- och mångfaldsutbildningar för att 
minska risken för diskriminering. Utbildningarna syftar till att öka medvetenheten gällande 
fördomar och förutfattade meningar. Man koncentrerar sig även på själva intervjusituationen i 
rekryteringsprocessen, där dels intervjufrågor och intervjumiljön fokuseras och utformas på 
ett sådant sätt att fördomar kan reduceras. I Kanada utför man liknande åtgärder, men 
fokuserar mer på att utforma och införa mångfalds- och diskrimineringsplaner i 
organisationer, vilka medför ökat fokus på de interna rutiner som gäller inom organisationen. 
På det viset kan direkta eller indirekta diskrimineringsförfaranden upptäckas och undanröjas. 
92

 
 

                                                 
89 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 7-8 
90 A a s. 12 
91 A a s. 14-15 
92 Statens offentliga utredningar (2005:115), Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, s. 49-52 
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6. Resultat och analys 
I föreliggande kapitel framförs vår tolkning av det material som framkom under intervjuerna. 
Inledningsvis redogör vi för våra respondenters svar på de frågor som ställts under 
intervjuerna, vilket följs av övrig relevant data som framkommit i samband med 
intervjutillfällena. I syfte att likheter och skillnader mellan de två undersökta kommunerna 
skall framgå så tydligt som möjligt har vi redogjort för respondenternas svar inom vardera 
kommun och redovisat detta åtskilt. Vi har även framfört en tabell som sammanställer 
respektive kommuners upplevelser av för- och nackdelar samt positiva och negativa effekter 
med en avidentifierad rekrytering.  
 
De genomförda intervjuerna har baserats på likvärdiga grundläggande frågeställningar, vilka 
våra respondenter själva fått diskutera kring beroende på vad de ansett varit viktigt. Varje 
intervju har bandats, vilket till störst del grundade sig i att vi ansåg detta vara det bästa sättet 
för att inte gå miste om något våra respondenter sade under intervjutillfällena. Samtliga 
intervjuer inleddes med att vi bad den intervjuade att presentera sig själv samt beskriva sin 
befattning och sina arbetsuppgifter. Därefter fortsatte intervjun med att vi frågade vilka 
erfarenheter de hade av avidentifierade ansökningshandlingar, så att de kunde berätta fritt hur 
de arbetat med det, vad de tyckt, och så vidare. Med avseende på frågor, uppföljningsfrågor, 
ordningsföljd och ordalydelse anpassades sedermera varje intervju efter intervjupersonen 
ifråga och efter den aktuella situationen. Under intervjun ställdes frågor vi ansåg relevanta i 
syfte att få svar på de frågeställningar vi berörde i början av uppsatsen, vilka var;  
 

• Hur fungerar avidentifierad rekrytering?  
• Kan ett avidentifierande av ansökningshandlingar vid rekrytering gynna mångfald i en 

organisation och motverka olika former av diskriminering?  
• Vilka för- och nackdelar kan man uppmärksamma i samband med ett avidentifierande 

av ansökningshandlingar? 
 

6.1 Sammanställning av intervjuer från Melleruds kommun 
Totalt genomförde vi tre intervjuer av olika chefer inom Melleruds kommun för att få svar på 
våra frågor. Dessa var personalchefen för Melleruds kommun, en förvaltningschef samt en 
administrativ chef. Vi var intresserade av hur modellen uppkom, hur den fungerar, hur den 
kan uppfattas samt vilka för- och nackdelar det kan finnas med att arbeta med modellen. 
Därför var det ett självklart val att intervjua personalchefen som har varit med och utformat 
den avidentifieringsblankett som Mellerud för närvarande har. Men också förvaltningschefen 
som arbetar mycket med rekrytering och sålunda även har en del erfarenheter av 
avidentifiering. Därutöver ansökte den administrativa chefen om sin nuvarande tjänst inom 
kommunen genom att använda sig av avidentifieringsblanketten, vilket vi såg som mycket 
positivt, då vi därigenom kunde ta del av hur en sökande kunde uppfatta modellen. De 
genomförda intervjuerna har sammanfattats nedan för att ge en klarare bild av hur 
avidentifieringen gått till inom Melleruds kommun. 

6.1.1 Syfte, uppbyggnad och beslut kring Mellerudsmodellen 
I Melleruds kommun kom ett förslag att prova på avidentifierade ansökningshandlingar år 
2001 från den dåvarande integrationssamordnaren inom kommunen. Integrationssamordnaren 
diskuterade problemen med att invandrare hade svårare att få komma på anställningsintervju 
än de svenskfödda samt att de urval som görs i rekryteringsprocessen kan påverkas av 
förutfattade meningar och fördomar som de rekryteringsansvariga har. Tanken med 
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avidentifierade ansökningshandlingar var sålunda att bekämpa och förebygga dessa fördomar 
och förutfattade meningar, i syfte att de urval som skedde under rekryteringsprocessen skulle 
baseras på objektivitet. Därigenom skulle fokus ligga på formella kvalifikationer och inte på 
en individs etnicitet, kön eller ålder, menade integrationssamordnaren. Det var personalchefen 
i Melleruds kommun som först fick höra idén om avidentifierade ansökningshandlingar och 
efter att de båda haft en diskussion om saken tyckte även personalchefen att det var en 
spännande idé att pröva på inom kommunen. Hösten 2001 presenterades idén för kommunens 
centrala samverkansgrupp, vilket resulterade i att man skulle lägga fram ett förslag på hur 
avidentifieringen skulle gå till. Tillsammans skissade personalchefen och 
integrationssamordnaren på en blankett som varje sökande skulle kunna välja att fylla i om de 
önskade vara avidentifierade av olika anledningar. Blanketten (se BILAGA 1), som också 
används nu, är indelad i två delar som tillsammans uppgår till fyra sidor, varav del ett består 
av sida 1-3 och del två av sidan 4.  I första delen skriver den sökande först och främst vilken 
tjänst som han/hon söker. Här fyller han/hon även i vilken/vilka utbildningar som genomgåtts 
och de praktikplatser samt anställningar som han/hon haft och/eller har. Det är även frivilligt 
om den sökande vill fylla i eventuellt värnpliktsförhållande, vilket framgår av blanketten. Var 
man tjänstgjort och ort för utbildning/utbildningar kan vara anonymt. Därutöver skall den 
sökande fylla i de rader som är särskilt avsedda för ett personligt brev riktat till 
rekryteringsansvarig. I blanketten framgår att det personliga brevet inte skall avslöja den 
sökandes kön, ålder eller etnicitet. I del två fyller den sökande i personliga uppgifter, i 
egenskap av namn, adress och personnummer. Dessutom lämnas referenser i denna del av 
blanketten. På blanketten framgår att del ett skickas direkt till rekryteringsansvarig samt att 
del två inte lämnas över till rekryteringsansvarig förrän första urvalet är genomfört. På så vis 
separeras de två delarna i syfte att rekryteringsansvarig inte skall kunna ta del av de sökandes 
personalia. Detta behöver dock inte den sökande bekymra sig om, då han/hon enbart skickar 
in ansökningshandlingen i dess helhet. När ansökningshandlingen kommer in till kommunen 
tas den omhand av den utsedde postmottagaren på respektive nämnd, vilket ofta är en 
assistent av något slag. Postmottagaren separerar de båda delarna som kommer in och 
förseglar del två efter att ha märkt handlingarna med ett unikt id. Det nummer som 
ansökningshandlingarna får identifierar sedan dem som hör ihop med varandra inför en 
eventuell intervju. När ansökningstiden löpt ut distribueras ansökningshandlingarna till 
rekryteringsansvarig och urval sker. Den rekryteringsansvarige begär sedan den fullständiga 
ansökningshandlingen, det vill säga både del ett och del två, på de sökande som skall kallas 
till intervju. Därefter fortsätter rekryteringsförfarandet på traditionellt sätt. 
 
Under 2002 togs beslutet att avidentifierade ansökningshandlingar skulle användas inom 
kommunen på försök under två års tid. Försöket påbörjades i september samma år. Melleruds 
kommun utbildade ca 60 handläggare och chefer angående avidentifiering under augusti 
2002. De speciellt framtagna blanketterna skulle införas som ett frivilligt moment för de 
arbetssökande och finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Information kring 
avidentifieringen skulle även finnas tillhands på hemsidan så att de sökande skulle kunna läsa 
om syftet med försöket samt blankettens uppbyggnad. Ett informationsblad skulle även vara 
åtkomligt för postmottagare samt rekryteringsgrupper/rekryteringsansvarig. I samtliga 
informationsblad står följande att läsa; 
 

Olaga diskriminering i 16 kap. 9§ brottsbalken har hittills inte visat sig vara ett effektivt skydd 
mot diskriminering. Därför har Melleruds Kommun tagit fram en ny och konkret modell för att 
jobba för mångfald i arbetslivet och för att motverka diskriminering och orättvisor. 
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Den nya modellen kommer att ge arbetssökande en rättvis och objektiv behandling som bygger på 
att meriter, utbildning, och livs-/arbetserfarenhet är avgörande. 93

 
Melleruds kommun beslutade även om att följande informationstext kring rekryteringssättet 
skulle finnas med i samtliga platsannonser; 
 

Melleruds kommun arbetar aktivt mot diskriminering på arbetsmarknaden. För detta ändamål har 
vi tagit fram en särskild ansökningsblankett med anvisningar till arbetssökande. Dessa finns att 
skriva ut från vår hemsida alternativt att beställa i kommunens växel 0530-18000. Vi uppmanar 
Dig att använda Dig av denna ansökan och hjälpa oss i detta arbete. Tack för hjälpen och 
välkommen med Din ansökan! 

 
Då Melleruds kommun beslutade om att avidentifieringen av ansökningshandlingar skulle 
införas som ett frivilligt moment för de sökande innebar detta att kommunen fick ett parallellt 
rekryteringsförfarande, där en del sökte traditionellt och en del avidentifierat. Detta medförde 
en viss ökad administration i rekryteringssystemet.  

6.1.2 Hur ser rekryteringsprocessen ut idag? 
Melleruds kommun har fortfarande avidentifiering av ansökningshandlingar som ett frivilligt 
val för sökande till tjänster inom hela kommunens verksamhet, då försöket har förlängts 
undan för undan. De har också fortfarande parallella rekryteringsprocesser, även om den 
särskilt utarbetade blanketten rekommenderas för de sökande. Då kommunen under hela 
försöksperioden haft parallella rekryteringsmetoder har detta medfört att man inte kunnat 
utvärdera modellen till fullo. Det finns därigenom ingen statistik över hur kommunens 
verksamhet förändrats i samband med avidentifieringen. De inser dock att de behöver 
genomföra en mer noggrann inventering i organisationen gällande vilket konkret resultat som 
modellen medfört. Melleruds kommun har dock genomfört en utvärdering av modellen, där 
ett antal personer inom kommunen intervjuades. Utvärderingen visade bland annat kommunen 
ökat sina anställningar av utomeuropéer, mestadels inom vård och omsorg. Att detta har med 
användandet av en avidentifierad rekryteringsmetod att göra går dock inte att bevisa, då den 
avidentifierade ansökningen är frivillig och enbart hälften använde en sådan. Den modell som 
utarbetades med en särskild ansökningsblankett har inte förändrats sedan kommunen 
påbörjade sitt försök med avidentifierad rekrytering. Det finns dock en önskan om att 
vidareutveckla och förbättra metoden även om man just nu inte riktigt vet hur. I dagsläget 
avvaktar Melleruds kommun en utvärdering från ett försök med avidentifierade 
ansökningshandlingar i sju statliga myndigheter som förväntas komma under 2008. 
Förhoppningen är att utvärderingen skall kunna bidra med nya idéer, i syfte att modellen skall 
kunna utvecklas. Mellerudsmodellen har inspirerat många andra att prova på avidentifiering, 
såväl kommuner som privata arbetsgivare. Modellen har även väckt intresse i media och 
internationellt sett.   

6.1.3 För- och nackdelar/ positiva och negativa effekter 
Totalt sett anser våra intervjupersoner att tanken med avidentifierade ansökningshandlingar är 
god, det vill säga att alla skall ha samma möjligheter att få komma på anställningsintervju. 
Avidentifiering skapar en rekryteringsprocess som är lika för alla och som genererar 
konkurrens på lika villkor. Samtidigt framlägger de att det är tråkigt att en sådan modell skall 
behövas i dagens samhälle. Det borde vara självklart att alla skall få en rättvis bedömning och 
att ett urval skall grundas på formella kvalifikationer framför kön, etnicitet och ålder, menar 
man. I stort är respondenterna dock överrens om att metoden vill skapa en fördomsfri, 
                                                 
93 http://www.mellerud.se/download/1628/infojobbansokan.pdf, se även BILAGA 1 
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objektiv och neutral rekryteringsprocess, där personer som kanske annars skulle ha 
missgynnats nu ges likvärdig chans att få komma på anställningsintervju som andra sökande. 
Gemensamt för våra intervjupersoner är dessutom att de tror att fördomar och förutfattade 
meningar kan påverka ett urval, även om personen själv inte nödvändigtvis är medveten om 
sina fördomar. Därigenom menar de att det finns såväl en medveten som en omedveten 
särbehandling av vissa grupper i samhället, som diskrimineras på grund av sin etnicitet, sitt 
kön eller sin ålder. De är överrens om att avidentifiering kan motverka olika former av 
diskriminering som grundar sig i fördomar. Eftersom modellen lyfter fram att fördomar 
existerar går det också att göra något åt det, menar de. Personalchefen tillägger också att något 
positivt med modellen är att den inte bara fokuserar på diskriminering grundat på etnicitet, 
utan att även diskriminering som grundar sig i könstillhörighet och på ålder inkluderas. 
Sålunda kan man komma åt fler olika typer av diskriminering, menar han. I och med att 
frågan belyses inom kommunen har det medverkat till en hel del diskussioner runt 
problematiken kring diskriminering i samband med rekrytering, men även diskussioner om 
diskriminering i allmänhet. Detta tror såväl personalchefen som den administrativa chefen är 
nyttigt för kommunens organisation i sin helhet, då det på längre sikt kan medföra en ökad 
medvetenhet kring dessa frågor. Därigenom kan fördomar inom kommunen reduceras. Ett 
problem kan inte lösas om det negligeras. Det är betydligt enklare att utvärdera vad som skall 
göras åt diskriminering och fördomar när man väl lyft fram detta inom organisationen, menar 
dem. Personalchefen anser att modellen också är en konkret åtgärd mot diskriminering, vilket 
är ett steg på vägen i motverkandet av diskriminering.  
 

Förhoppningsvis ökar toleransen mot dem som inte är exakt som vi, ser ut som vi eller beter sig 
exakt som vi. 

 
Han fortsätter med att understryka att modellen fått uppmärksamhet av såväl kommuner, 
landsting, statliga myndigheter och näringslivet och att flera har valt att jobba vidare på idén. 
Detta menar han är positivt, eftersom diskriminering då blir ett alltmer aktuell ämne som 
alltfler vill engagera sig i och göra något åt. Såväl personalchefen som den administrativa 
chefen anser att modellen är en början på ett bredare tänk kring diskriminering samt att 
modellens syfte är ett bra grundtänk att ha inom en organisation. Det viktigaste med 
användandet av modellen anser de båda dock är att det medför en ökad medvetenhet kring 
diskriminering och att man arbetar aktivt med att förebygga sådant inom kommunen. Den 
administrativa chefen säger; 
 

Alla som sysslar med eller på något sätt är inblandade i rekryteringsprocessen måste ju vara 
medvetna om eller bli medvetna om sina egna fördomar och sitt eget förhållningssätt och synsätt 
och det är klart att det är något som vi måste jobba generellt med som arbetsgivare. Att öka 
medvetenheten hos våra medarbetare kring sådana frågor är ju någonting vi ständigt måste jobba 
med. 

 
Den förvaltningschef vi intervjuade menar att avidentifiering kan vara positivt just med tanke 
på att den sökande kan välja att vara anonym. Många gånger kanske man inte vill att den 
nuvarande arbetsgivaren skall veta att man söker en annan tjänst. Å andra sidan, tillägger han, 
skulle han inte själv vilja bli avidentifierad, då han vill att den arbetsgivare han söker en tjänst 
hos skall veta vem han är, kunna se hans namn och ålder och dessutom kunna kontakta 
honom. Däremot skulle han dock inte vilja att den nuvarande arbetsgivaren skulle få veta att 
han sökte en tjänst hos en annan arbetsgivare. Det sämsta med modellen, är att man som 
rekryteringsansvarig inte kan kontakta de sökande innan en eventuell intervju, anser 
förvaltningschefen. 
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Ibland är jag tveksam på vissa sökande och vill därför slå en signal till dem. Är det så att jag 
exempelvis är intresserad av någon i Landskrona så slår jag hellre en signal än att kosta på en dyr 
resa för att den personen skall få komma hit. Då kan jag ju sedan avgöra om det är en person jag 
vill ta hit till en formell intervju eller inte. Ibland kan de också ha glömt meriter eller så är de 
slarvigt ifyllda och då vill jag ju ha ett förtydligande. Detta steg omöjliggörs med de 
avidentifierade ansökningshandlingarna. Där ser jag en svårighet. 

 
Förvaltningschefen fortsätter med att förklara att de avidentifierade ansökningshandlingarna 
kan avslöja viss information om en persons identitet trots att meningen med dem är att 
personen som söker skall vara helt avidentifierad. Han exemplifierar problemet genom att 
säga att utbildningsorter som uppgetts kan avslöja ett visst etniskt ursprung samt att en 
persons arbetslivserfarenhet kan avslöja hans eller hennes ungefärliga ålder. Har en person 
exempelvis arbetat som lärare i 30 år och som skolledare i 10 år förstår man att personen är 
äldre. Därigenom finns risken att vissa personer ändå väljs bort inför första urvalet, menar 
han, vilket motverkar modellens syfte. Han tillägger även att han själv anställt en person som 
sökt avidentifierat, men att han skulle ha anställt personen ifråga även om hon inte varit 
avidentifierad.  
 

Att hon sökte avidentifierat skapade istället lite bryderi och jag undrade; vadå då, är hon utköpt 
från någonstans? Alltså det skapar en viss skepsis, man blir lite misstänksam. 

 
Dessutom berättar förvaltningschefen att de chefstjänster han tillsätter kräver mer 
information om en person än vad en avidentifierad ansökningshandling kan erbjuda. De 
chefpositioner han rekryterar till har höga krav på personlig lämplighet, menar han. 
Personliga egenskaper och social kompetens är i centrum när han tillsätter tjänster. Han 
fokuserar inte på variabler som kön, ålder och etnicitet när han väljer ut personer till intervju. 
Sålunda mister modellen lite av sitt värde, anser förvaltningschefen, eftersom den ger alldeles 
för bristande information om den enskilde individen. Ofta är det också få som är behöriga till 
de tjänster som förvaltningen annonserar om, säger förvaltningschefen. Därför krävs det 
ibland att de måste anställa alla som är behöriga. På så sätt blir modellen onödig, menar han. 
Han kan även tänka sig att modellen är onödig och kräver för mycket arbete om en 
organisation har väldigt många sökande till sina tjänster. Han nämner som exempel cirka 300 
sökande till en tjänst. Förvaltningschefen tror därigenom att avidentifiering inte riktigt passar 
in i alla branscher. Kanske passar den bättre på arbetsplatser där den sociala kompetensen 
inte spelar så stor roll, tillägger han. Förvaltningschefen problematiserar också momentet 
med att skriva ett personligt brev på ett avidentifierat sätt och nämner att det är för svårt.  
 

Då kan ni fundera på hur ni klarar av att skriva ett personligt brev, där ni berättar om er själva, 
utan att avslöja kön, ålder och bakgrund (riktar frågan till oss). 

 
Såväl personalchefen som den administrativa chefen fäster avseende vid ovanstående 
problematik och säger båda att svårigheten med att beskriva sig själv, utan att avslöja bitar av 
sin identitet, kan medföra att det personliga brevet i sin helhet blir sämre. Informationen som 
faktiskt framkommer av brevet kan sålunda vara bristfällig för rekryteringsansvarig att kunna 
grunda beslut på. Dessutom kan det snarare bli en begränsning för personer som har svårt för 
det svenska språket att skriva ett personligt brev på ett avidentifierat sätt, då de exempelvis 
inte har svenska som modersmål, menar den administrativa chefen. Själv var han dock mycket 
positiv till att söka på den avidentifierade ansökningsblanketten när han sökte sin tjänst inom 
kommunen. 
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Jag tyckte det var spännande och roligt att kasta mig över det och använda den modellen, för 
det var ju verkligen en utmaning att skriva på det viset. Å andra sidan behärskar jag vårt språk 
hyfsat och har relativt enkelt för att uttrycka mig när det gäller den här formen av handlingar 
och dokument. Jag kan ju lätt tänka mig att om jag kommit hit som invandrare och har 
svårigheter med språket så kan det här vara en begränsning, istället för att det borde vara något 
positivt. 

 
Han fortsätter med att berätta hur han var tvungen att frigöra sig från det vanliga sättet att 
beskriva sig själv i ett brev och att han försökte hålla sig så neutral som möjligt. 
 
Förvaltningschefen är dock överlag negativ till användandet av avidentifierade 
ansökningshandlingar och framlägger många kritiska argument för modellen under intervjun. 
 

Till syende och sist så hamnar folk i en intervjusituation, där de inte kan vara anonyma längre 
och då är det ju skamligt att man ska behöva använda sig av sådana här modeller för att vissa 
överhuvudtaget ska få kallas till intervju, tycker jag. 

 
Under intervjuer med samtliga av våra intervjupersoner tog vi upp att modellen inte kan 
förhindra att diskriminering ändå sker under intervjutillfället. Även om en person tagit sig 
igenom första urvalet finns inga garantier för att han eller hon inte diskrimineras under 
anställningsintervjun. På detta svarar våra intervjupersoner instämmande men tillägger att 
personen ändå får en chans att ”visa upp sig”. Den administrativa chefen säger bland annat 
att de eventuella fördomarna därigenom reduceras. 
 

Många invandrare kanske skickar in den ena ansökningen efter den andra och får inte komma 
på intervju ens en gång, för att de heter Mohammed eller liknande. Och det visar ju verkligen 
på hur vi sorterar. De får ju inte ens en chans! Men på det här sättet (syftar till modellen) så har 
de i alla fall tagit sig förbi det här första stadiet så att de för en möjlighet att få komma hit och 
presentera sig. Få synas och visa att ”det här är jag”, ”det här är mina kompetenser”. De får en 
ärlig chans, eftersom det är lättare att fördomar suddas ut vid ett personligt möte. Vi fungerar 
nog lite grann så till mans tror jag. 

 
Personalchefen tycker istället att det mest negativa med modellen är att den inte fått full 
genomslagskraft inom kommunen, det vill säga att kommunen fortfarande har två parallella 
rekryteringsprocesser. I dagsläget kommer cirka hälften av ansökningarna in traditionellt och 
hälften avidentifierat, vilket innebär ett ökat administrativt merarbete eftersom personalen 
måste tänka på två olika sätt när de skall hantera ansökningshandlingarna. Att detta är ett 
problem håller övriga intervjupersoner också med om. Den administrativa chefen tror att en 
möjlig orsak till att modellen inte använts som enhällig rekryteringsmetod inom kommunen 
är att man är rädd att utomstående skall bli avskräckta av att söka tjänster inom en 
organisation som använder en så pass annorlunda rekryteringsmetod. Kanske skulle sökande 
tycka att det var krångligt att söka avidentifierat och istället söka arbete på annat håll, menar 
han. Detta tar även förvaltningschefen upp under vår intervju med honom. Parallella 
rekryteringsprocesser medför även att kommunen inte har kunnat genomföra en ordentlig 
utvärdering av den avidentifierade metoden, vilket behövs för att kunna förbättra modellen, 
tillägger den administrativa chefen. Modellen har inte vidareutvecklats sedan den infördes i 
kommunen under hösten 2002. Allteftersom samhället förändras så måste verksamheter 
ändras för att anpassas och likväl måste därför avidentifiering ständigt uppdateras och 
förbättras. Så har det inte blivit, menar personalchefen. En orsak till detta kan vara att man 
väntat på rapporten från de sju statliga myndigheter som provat på en avidentifierad metod 
inom sin rekrytering, fortsätter personalchefen. Han hoppas på att rapporten skall innebära en 
del nya idéer som kan appliceras på modellen och göra den bättre.  
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6.2 Sammanställning av intervjuer från Karlstads kommun 
Totalt genomförde vi två intervjuer av personer inom Karlstads kommun för att få svar på 
våra frågor. Dessa var projektledaren för försöket med avidentifierad rekrytering inom 
kommunen, som numera tituleras organisationskonsult, samt en personalhandläggare. Precis 
som i fallet med Melleruds kommun var vi intresserade av hur modellen uppkom, hur den 
fungerade, hur den kan uppfattas samt vilka för- och nackdelar det kan finnas med att arbeta 
med modellen. Projektledaren för försöket med avidentifieringen inom Karlstads kommun 
valde vi då han kunde ge oss information om uppkomsten av metoden inom kommunen, dess 
funktion och andra grundläggande drag. Personalhandläggaren valdes ut då hon praktiskt 
arbetat med metoden och därför kunde delge erfarenheter av detta. De genomförda 
intervjuerna har sammanfattats nedan för att ge en klarare bild av hur avidentifieringen gått 
till inom Karlstads kommun. 

6.2.1 Syfte, uppbyggnad och beslut kring avidentifieringsmetod 
I Karlstads kommun blev frågan om avidentifierade ansökningshandlingar aktuell genom ett 
förslag på försöksverksamhet från kommunalpolitiskt håll under hösten 2004. I slutet på 
februari 2005 beslutade man om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra ett 
försök med avidentifierade ansökningshandlingar, som skulle utföras inom tre av kommunens 
förvaltningar. Dessa var Kommunledningskontoret, Barn- och ungdomsförvaltningen samt 
Vård- och omsorgsförvaltningen. Försöksverksamheten bedrevs under ett års tid. Syftet med 
försöksverksamheten var att berörda förvaltningar skulle agera utifrån 
diskrimineringssynpunkt. Med detta menas att man ville utvärdera huruvida avidentifierande 
ansökningshandlingar fungerade som en rekryteringsmetod som främjade mångfalden och 
minskade diskriminering. Projektarbetet inom Karlstads kommun genomfördes i fyra steg; 
 

1. Kartläggning av rekrytering kring specifikt utvalda befattningar under 2004 och våren 
2005. Kartläggningen beskrev resultatet av rekryteringsprocessen fram till 
anställningsintervju, utifrån kriterierna etnicitet, kön och ålder. Detta arbete syftade till 
att ge en bild av hur fördelningen såg ut på befattningarna med avseende på 
ovanstående variabler. 

2. Kartläggning av rekryteringsprocessen kring motsvarande befattningar, utifrån samma 
kriterier inom samma förvaltningar, men med avidentifierade ansökningshandlingar 
för hösten 2005. 

3. Motsvarande kartläggningar av 2005 års rekryteringar. 
4. Sammanställning och analys av skillnader i jämförelse med resultaten som beskrivs 

under punkt 1. 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunen kartlade hur det såg ut innan man påbörjade 
försöket med avidentifiering för att sedan kartlägga hur det såg efter att försöket avslutats för 
att upptäcka eventuella skillnader. Försöket med avidentifiering grundade sig på ett antal i 
förväg utvalda tjänster, där man enbart skulle genomföra ett första urval utifrån 
avidentifierade ansökningshandlingar. Dessa jämfördes sedan med ett antal i förväg utvalda 
tjänster, där man enbart genomförde ett första urval utifrån traditionella 
ansökningshandlingar, det vill säga utifrån ansökningshandlingar som inte var avidentifierade. 
Försöket med avidentifierade ansökningshandlingar inom kommunen baserades sålunda på 
två grupper av rekryteringar som jämfördes med varandra. Dessa grupper var en 
referensgrupp med 18 tjänster utan avidentifierade ansökningar samt 19 tjänster med 
avidentifierade ansökningar, som valdes för att likna de 18 tjänsterna i referensgruppen. 
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Till en början gick avidentifieringen av ansökningshandlingar till på så vis att en särskild 
handläggare avidentifierade ansökningarna. Därefter vidarebefordrades handlingarna till den 
rekryteringsansvarige. Handläggaren fick således själv stryka över de uppgifter i den totala 
ansökningshandlingen som kunde avslöja information gällande den sökandes kön, ålder och 
etniska bakgrund. Detta innebar både att den sökandes CV och det personliga brevet skulle 
avidentifieras. De rekryteringsansvariga fick inte under några omständigheter försöka få 
kontakt med någon av dem sökande om de exempelvis ville ha kompletterande information. 
Sålunda skulle all eventuell kontakt mellan arbetsplats och sökande före intervju skötas av 
aktuell handläggare. Detta kan liknas vid den metod som Statens kärnkraftsinspektion 
använde sig av, då en personalsekreterare avidentifierade de inkomna ansökningshandlingarna 
och presenterade för rekryteringsgruppen. Metoden beskrivs mer ingående i föregående 
kapitel. Karlstads kommun insåg dock snabbt att detta förfaringssätt inte fungerade, då det 
innebar ett stort administrativt arbete för de handläggare som skulle avidentifiera 
ansökningshandlingarna. Man utarbetade därför en blankett (se BILAGA 2) som skulle 
fungera särskilt för avidentifieringen och som skulle utföras av de sökande själva. I denna 
ansökan inkluderades inte det personliga brevet, då man var av den åsikten att det personliga 
brevet var för svårt att avidentifiera. I de platsannonser för de tjänster som var utvalda att 
gälla för försöksverksamheten framgick att de ingick i ett försök med avidentifiering och att 
de sökande skulle komplettera sin traditionella ansökan med den särskilt avsedda blanketten 
som skulle avidentifiera dem. De sökande fick sålunda skriva en traditionell ansökan med ett 
personligt brev, fylla i den avidentifierade blanketten och skicka in samtliga handlingar. Detta 
fick sedan tas omhand av kommunens handläggare som gav de olika handlingarna 
identifikationsnummer så att den fullständiga ansökningshandlingen sedan kunde kopplas till 
den avidentifierade ansökningshandlingen. Först när det första urvalet skett kunde 
beslutsfattare och andra som deltog under anställningsintervjun läsa den sökandes hela 
ansökan, inklusive det personliga brevet. På Karlstads kommuns hemsida finns informationen 
om försöket med avidentifierade ansökningshandlingar fortfarande kvar. Den specifika 
blanketten som avser avidentifieringen finns också med att skriva ut och fylla i. I 
informationen framgår syftet med försöket och att det är ett i förväg utvalda anställningar som 
försöksverksamheten baseras på. 94 Karlstads val av metod för avidentifiering kan liknas vid 
hur Norrköpings kommun och Göteborgs kommun genomförde sina försök med 
avidentifierade ansökningshandlingar, det vill säga att en särskild blankett utformades, där de 
sökande fyllde i sina meriter på ett avidentifierat sätt. Blanketten fungerade sedan som 
enhälligt underlag vid urval till vilka som skulle gå vidare till intervju, vilket innebar att det 
personliga brevet uteslöts i första urvalet. 
 
I Karlstads kommun valde man alltså att först använda sig av en liknande 
avidentifieringsmetod som Statens kärnkraftsinspektion nyttjade, varefter kommunen valde att 
istället använda en liknande metod som Norrköpings kommun hade men även den metod som 
Göteborgs kommun tillämpade. Det sistnämnda innebar att rekryteringsansvarig enbart fick 
information om de sökandes meriter, såsom utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessa 
uppgifter fick rekryteringsansvarig ta del av från den avidentifierade blanketten. Utifrån detta 
skulle den rekryteringsansvarige sedan avgöra huruvida den sökande skulle gå vidare till 
intervju eller ej. I den specifika blanketten får den sökande först fylla i vilket arbete han eller 
hon söker. Därefter fylls genomförda utbildningar i, varpå yrkeserfarenhet och anställningstid 
redovisas. Har den sökande en nuvarande sysselsättning kan han eller hon fylla i även detta på 
blanketten. Sist kan den sökande välja att fylla i andra erfarenheter som kan vara av intresse 

                                                 
94 http://jobb.karlstad.se/index.asp?typ=text&text=6, se även BILAGA 2 
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för den tjänst som söks. På blanketten framgår att denna skall skickas till kommunen 
tillsammans med övriga ansökningshandlingar. 
 
Då försöksverksamhetens resultat var att anonyma ansökningshandlingar inte främjade 
mångfalden vid rekryteringen i någon av de tre förvaltningarna, togs beslutet att kommunen 
inte skulle fortsätta med rekryteringsmetoden inom sin verksamhet. 

6.2.2 Hur ser rekryteringsprocessen ut idag? 
Karlstads kommun använder sig inte av avidentifiering i sin rekrytering idag, då de kom fram 
till att metoden inte främjade mångfald samt att det innebar ett tids- och resurskrävande arbete 
som inte gav utdelning. Kommunen följer dock den utveckling och de utvärderingar som sker 
på området för att hålla sig uppdaterade om eventuella nya metoder med likvärdiga syften. 
Sålunda nyttjar Karlstad kommun för närvarande enbart traditionell rekryteringsmetod. Efter 
försöket med avidentifierade ansökningshandlingar tillkom dock ett tillägg i Karlstads 
kommuns platsannonseringar, som numera alltid finns med. Det lyder som följer;  
 

Karlstads kommun arbetar för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald bland 
medarbetarna. Flerspråkighet och mångkulturell kompetens är meriterande. 

 
Det Karlstads kommun erfarit från försöket med avidentifierade ansökningshandlingar är att 
arbetet kräver mycket mer tid och resurser än traditionell rekrytering. Trots att kommunen 
utvecklade färdiga mallar för de sökande att fylla i och bifoga med sin ansökan gjorde inte 
alla detta, vilket medförde ett ökat administrativt arbete då en kommun inte är i position att 
påtvinga sökande att göra på ett visst sätt. Karlstads kommun anser inte att avidentifierade 
ansökningar som enskild metod är tillräckligt bra för att öka mångfalden inom kommunen, då 
man inte kunnat se några resultat som pekat på detta. Efter att försöksverksamheten 
genomförts kunde man dock ändå se att några fler yngre kallats till intervju, som bedömts 
enbart utifrån den avidentifierade ansökan. Man understryker dock att detta inte med säkerhet 
går att koppla till att det berodde på de avidentifierade ansökningshandlingarna, eftersom 
försöksgrupperna var för små för att det skulle vara möjligt att dra någon sådan slutsats. Av 
resultaten att döma kunde kommunen också se att en aning större andel kvinnor kallades till 
intervju med de avidentifierade ansökningshandlingarna. Någon skillnad vad gäller den 
etniska tillhörigheten med avseende på hur stor andel som kallats till intervju kan man inte se. 
Istället kunde man se en ökning, om än marginell, i hur många sökande med svensk härkomst 
som blev kallade till intervju. 

6.2.3 För- och nackdelar/ positiva och negativa effekter 
Generellt sett var båda intervjupersoner från Karlstads kommun negativa till användandet av 
en avidentifierad metod i sin rekrytering. Detta kan dock förklaras av att Karlstads kommun 
inte längre använder någon form av avidentifiering i sin rekrytering för närvarande, då de inte 
såg att metoden resulterade i en ökad mångfald inom kommunen. Trots detta kunde både 
personalhandläggaren och projektledaren se det positiva i själva tanken med avidentifierade 
ansökningshandlingar. Enligt dem var tanken att alla skall ha lika rätt till anställning, att ingen 
skall diskrimineras på grund av kön, ålder eller etnicitet samt att metoden belyser hur viktigt 
det är att få upp ögonen för diskriminering som sker i rekryteringsprocessen. 
Personalhandläggaren, som inom sin förvaltning arbetat direkt med de avidentifierade 
handlingarna, tillägger även att metoden är neutral, men att den inte kan garantera någonting. 
Den kan inte garantera att exempelvis fler med utländsk härkomst anställs eller får komma på 
anställningsintervju, vilket är en konkret förändring som hon skulle ha velat se i samband med 
försöksverksamheten. En positiv aspekt är dock att fler yngre kom med i intervjuprocessen, 
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förklarar personalhandläggaren, även om detta inte gick att direkt koppla till användandet av 
avidentifierade ansökningshandlingar. Dessutom berättar båda intervjupersoner att något gott 
som kom genom projektet var att kommunen gjorde ett tillägg av en text som skulle vara med 
i samtliga tjänster som utannonserades, vilken benämns ovan. I texten betonas bland annat att 
flerspråkighet och mångkulturell kompetens är meriterande, vilket såväl 
personalhandläggaren som projektledaren ser som mycket positivt, då det medför att 
diskriminering lyfts upp mer kontinuerligt. Dessutom anser personalhandläggaren att trots att 
metoden inte medförde någon direkt ökad mångfald så medverkade den ändå till att frågor 
som rör diskriminering i övrigt fick ökat fokus inom kommunen. Projektledaren talar också 
om att avidentifieringen inte skapade direkta förändringar, men att det förde med sig att de 
skulle arbeta mer med andra metoder och redskap för att påverka mångfald, exempelvis med 
utbildningar och mångfaldsfrågor. På så sätt kan man påverka attityder och värderingar, 
menar han.  
 

/…/det är det att det är oerhört mycket arbete med att genomföra avidentifiering. Det är svårt att 
genomföra det för att det finns alltid kryphål, där det kommer fram uppgifter som man inte hade 
tänkt sig. Vissa saker lyser igenom. Ska man avidentifiera helt och hållet så får man ändra i 
ansökningshandlingarna, ändra i texter och så för att det inte ska röja sig om en person 
exempelvis har läst på universitetet i Teheran och personen skriver det i ett följebrev till 
ansökningshandlingen, då måste ju någon på något sätt ta bort det där. 

 
Under vår intervju med projektledaren betonar han det merarbete som den avidentifierade 
metoden medförde inom de förvaltningar där försöksverksamheten pågick. Även 
personalhandläggaren underströk det administrativa merarbetet och sade att det inte hade 
något värde, eftersom metoden inte medverkade till några direkta förändringar inom 
kommunen. I synnerhet fick inga fler sökande med utländsk härkomst komma på 
anställningsintervju, menade våra intervjupersoner. Urvalet för de avidentifierade 
ansökningarna såg inte direkt annorlunda ut från det urval som genomfördes grundat på 
traditionella ansökningshandlingar. Både projektledaren och personalhandläggaren betonade 
även att de avidentifierade ansökningshandlingarna som till en början avidentifierades av 
personal inom kommunen lätt gick att ”se igenom”. Där var hela ansökningshandlingen 
involverad, inklusive det personliga brevet och även om uppgifter om identitet 
avidentifierades kunde viss information ändå avslöjas, berättar personalhandläggaren. 
 

Jag tror att man kan, om man är nyfiken och väldigt intresserad av människor, läsa ut väldigt 
mycket av ett avidentifierat personligt brev. 

 
Även på den blankett som utformades särskilt för avidentifieringen kunde vissa uppgifter 
avslöja bitar av en sökandes identitet. Etnisk tillhörighet kunde exempelvis avslöjas om en 
sökande hade fyllt i en utländsk utbildning eller anställningar utomlands. Ungefärlig ålder 
kunde avslöjas beroende på hur lång arbetslivserfarenheten personen ifråga redovisade. 
Personalhandläggaren berättade även att det var krångligt inte bara utan en specifik blankett, 
då all avidentifiering fick genomföras manuellt, utan även med en speciellt utformad blankett. 
Det var nämligen många som inte fyllde i blanketten alls, utan sökte traditionellt trots 
uppmaning.  
 

De som inte fyllde i ringde jag till och frågade om de kunde tänka sig att fylla i blanketten så att 
jag inte skulle fylla i åt dem. Det var ett sätt så att de fick fullfölja sin ansökan. Så väldigt många 
gjorde det då, men en del sa ju att ” nej det får du göra” och då fick man ju göra det där 
manuella arbetet i alla fall. 
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En annan viktig del som helt omöjliggjordes genom användandet av avidentifierade 
ansökningshandlingar menar personalhandläggaren var att den rekryteringsansvarige inte 
kunde ta kontakt med de sökande och de sökande heller inte kunde ta kontakt med den 
rekryteringsansvarige. Ingen av parterna kunde sålunda ringa upp om det var något de 
undrade över, eftersom den sökandes identitet då skulle avslöjas. Personalhandläggaren tycker 
personligen att en sådan kontakt ibland kan vara avgörande för om en person skall få komma 
på intervju eller inte, eftersom den sökande då uppvisar vilken personlighet han eller hon har. 
Därför är det mycket tråkigt att den går förlorad. Även projektledaren tar upp problematiken 
kring detta och berättar att många sökande gärna vill komma och presentera sig för att göra ett 
mer personligt intryck hos arbetsgivaren, vilket dock inte är möjligt vid användandet av en 
avidentifierad rekryteringsmetod. Personalhandläggaren tar också upp en intressant aspekt när 
det gäller de avidentifierade ansökningshandlingarna, då hon talar om att en persons 
karaktärskvalitet inte blir märkbart för den rekryteringsansvarige. Eftersom 
rekryteringsansvarig enbart skall gå på meriter när han eller hon väljer ut de personer som 
skall få komma på intervju kan han/hon inte veta om de sökande som väljs ut överhuvudtaget 
är personligt lämpliga för den specifika tjänsten. Personalhandläggaren betonar sålunda att 
personligheten hos de sökande ibland kan vara mycket viktigare än deras meriter, så länge de 
uppfyller vad som nämns i den grundläggande kravprofilen. Med avidentifierade 
ansökningshandlingar är inte den information som rekryteringsansvarig får tillgång till och 
skall ha som underlag till ett första urval tillräckligt innehållsrik för att göra ett 
tillfredsställande urval. Istället finns det risk att rekryteringsansvarig blir missnöjd med 
urvalet, säger hon. 
 

Man kan ju gå miste om personer som kanske har lite sämre kvalifikationer, men som passar 
jättebra för tjänsten just för att de är en viss person, de har vissa personliga egenskaper så att 
säga. Det är alltså karaktärskvaliteten som man måste få med i ett urval och som sagt när man 
använder avidentifiering så får man bara en begränsad information, gör ett urval och får sedan 
läsa det personliga brevet och tänker då kanske ”men varför har jag valt ut dessa fem personer?” 

 
Är rekryteringsansvarig missnöjd med första urvalet finns det inget som säger att han eller 
hon inte kan göra om urvalet en gång till, vilket innebär att hela systemet med avidentifiering 
förbigås och att vem som helst egentligen kan anställas till tjänsten i alla fall. På så vis kan 
metoden utnyttjas, menar personalhandläggaren. Även projektledaren diskuterar risken för 
missnöje efter första urvalet om man tillämpar avidentifierade ansökningshandlingar. Han 
understryker att det är viktigare att kompetenskravet uppfylls än att mångfald inom 
kommunen tillfredsställs. Sålunda är det bättre att lägga ner mer tid på att beskriva den 
kompetens de vill ha klart och tydligt. 

 
Sedan så är det ju så att Karlstads kommun inte bara är en arbetsgivare som ska se till att fylla 
kommunen bara utifrån etnicitet, könstillhörighet eller vad det nu kan vara, utan det vi behöver 
är ju kompetens. 

 
Då personalhandläggaren gjort klart att metoden med avidentifierade ansökningshandlingar 
ger ett alltför bristande beslutsunderlag för rekryteringsansvarig menar hon att denna inte är 
lämplig att använda sig av vid tillsättandet av chefstjänster.  
 

I det personliga brevet så avslöjar man ju mycket om sig själv och sådant som är av värde för ett 
urval till en chefsposition. För det är ju personen och dens personlighet som är mycket viktig till 
de högre positionerna och då tycker jag att det blir alldeles för begränsat material att avgöra 
urvalet på. 
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Projektledaren nämner att avidentifiering nog passar bättre inom vissa branscher, eller vid 
vissa tjänstetillsättningar, än andra. Detta diskuterar även personalhandläggaren mer 
ingående. 
 

Om jag ska vara lite krass, så kan du ju vara ganska butter och så när du står vid en 
industrimaskin och arbetar. Man kan ha väldigt låg sinnesstämning men ändå göra ett skitbra 
jobb för att man är bra på det man gör. Den sociala kompetensen kanske inte är så viktig just då, 
men i all kommunal verksamhet så är ju social kompetens väldigt viktig. Vi måste ju ge kunden 
den bästa servicen. Vi måste ha en hög social kompetens. 

 
Kanske är metoden bättre att ha på arbetsplatser där den sociala kompetensen och personliga 
lämpligheten är mindre viktig, menar således personalhandläggaren. Kanske passar metoden 
bättre inom större kommuner, till vilka fler invandrare söker, menar projektledaren. Båda 
tillägger att de inte har många sökande med utomnordisk härkomst som överhuvudtaget söker 
deras tjänster. Projektledaren menar att det därför kan vara onödigt med en metod som syftar 
till att öka mångfalden.  
 

Så vi har ju egentligen inte så många ansökningar att behandla som är inskickade av de med 
ickesvensk bakgrund. Men det beror kanske på vart man använder modellen också. I exempelvis 
Stockholm, Norrköping, Göteborg har man ju rätt många som söker deras tjänster och 
antagligen också fler med ickesvensk bakgrund. 

 
Personalhandläggaren tror dock att större organisationer som har väldigt många sökande får 
svårt att använda metoden, eftersom det krävs mycket arbete. Är det exempelvis 400 sökande 
till en tjänst kan det bli krångligare att använda sig av avidentifiering, menar hon. Vi tar upp 
frågan om den bristande information avidentifieringen ger den rekryteringsansvarige och 
undrar om personalhandläggaren tror att det skulle ha sett annorlunda ut om de istället använt 
sig av en liknande metod som Mellerud nu har. Hon svarar då att hon inte anser att man i 
kommunen skulle ha avidentifierat även det personliga brevet, eftersom ett avidentifierat brev 
ändå kan avslöja personliga detaljer om en sökande. Därför kan man inte vara fullständigt 
neutral inför första urvalet i alla fall. Dessutom kan det vara en begränsning för vissa att 
använda sig av avidentifiering också i det personliga brevet, eftersom det kan vara svårt att 
uttrycka sig, utan att avslöja sin identitet, menar personalhandläggaren. Då försvåras själva 
processen att söka tjänsten för den sökande. Ytterligare motargument för att kommunen skulle 
använda sig av avidentifieringen anser personalhandläggaren är att det ibland är så få som 
söker vissa av deras tjänster. Därigenom kan de lika gärna ta in alla som söker på intervju, om 
de bara är exempelvis 10 stycken. Sålunda behöver de inte avidentifiera, utan kan ge alla 
samma chans i alla fall. Därutöver anser personalhandläggaren att metoden känns för 
maskinell. Att det känns som om att sätta klisterlappar på de sökande. Det största negativa 
med metoden, vilket båda intervjupersoner är eniga om, är dock att de sökande kan uppleva 
sig diskriminerade av att behöva dölja sin identitet för att de ska få en chans att få komma på 
anställningsintervju. Projektledaren menar att de sökande kan fråga sig varför de måste 
avidentifieras när det handlar om att rekryteringsansvarig istället borde ändra sin attityd 
gentemot de sökande. Detta diskuterar även personalhandläggaren och exemplifierar 
problemet. 
 

När vi hade vår rekrytering så var det en polsk medborgare som sökte en tjänst och han kände en 
kränkning och undrade ”jaha, varför ska jag fylla i den här?” och jag förklarade att alla gör detta 
för att vi ska försöka få en så neutral bild som möjligt. Så jag tror det också att man kan känna 
att man kanske inte får identifiera sig som den man är. /…/Jag hade flera samtal med personer 
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som inte kunde tänka sig att avidentifieras och som jag ringde till för att försöka få dem att fylla 
i då, men nej det kunde de inte tänka sig. 

 
Projektledaren nämner också att risken är stor att behandlingen blir olika för dem som söker 
anonymt och för dem som söker traditionellt när man har ett parallellt rekryteringsförfarande. 
Att det finns risk för att det blir någon sorts ojämlik behandling av de sökande. Det kan till 
exempel bli så att de avidentifierade ansökningshandlingarna blir synonymt med att det är 
sökande med utländsk härkomst och att de traditionella sammankopplas med att det är 
svenska sökande. Skall man ha avidentifierade ansökningshandlingar som rekryteringsmetod 
måste det därför vara mycket strukturerat, så att sådana situationer inte uppstår. 
Projektledaren utlyser som han själv säger ”en varningsklocka för metoden”, eftersom den 
kan skapa diskriminering istället för att motverka den. 
 

Så alltså det kräver en otrolig struktur om man ska göra detta och vi är lite rädda för den 
strukturen. Vi är lite rädda för att vi då stänger ute vissa. Och sedan är ju kompetenskravet här 
det stora och viktiga och då tycker vi ju snarare att det är bättre att lägga ner energi på att 
beskriva kompetensen. 

 
Han tillägger även att avidentifiering kan motverka eftersträvandet av en jämn könsfördelning 
inom en organisation. Han syftar då till att arbetsgivare, enligt lagen om jämställdhet, skall 
eftersträva en jämn fördelning med avseende på kön, vilket inte är möjligt om 
ansökningshandlingarna är anonyma eftersom den rekryteringsansvarige då inte får uppgifter 
om de sökandes kön. Sammanfattningsvis cirkulerade våra intervjuer av respondenterna från 
Karlstads kommun mycket kring att avidentifierandet hade inneburit en hel del arbete, som 
inte hade gett utdelning. Intervjupersonerna ansåg inte att rekryteringsmetoden medförde 
särskilt mycket positivt alls. De talade istället om att man måste arbeta på andra sätt för att 
motverka diskriminering i olika former, exempelvis genom att satsa på utbildningar för 
personal som rör diskrimineringsfrågor. Personalhandläggaren tyckte att det var bättre att 
försöka involvera en metod som skulle finnas med i arbetssättet på något annat vis. Hon 
talade om att det istället borde finnas någon sorts kvalitetssäkring för de 
rekryteringsansvariga, som en slags kontrollmekanism. I synnerhet påpekade hon att 
avidentifieringen inte tar vara på de sökandes personliga egenskaper, vilka är mycket viktiga. 
 

Det kan bli såhär också, att det i en viss grupp fattas en viss personlighet för att det ska bli 
harmoni i gruppen, exempelvis att alla är styrande men ingen är broms, förstår ni? Och då måste 
man ju hitta den där speciella personen för att gruppen ska fungera ihop. Så det handlar inte bara 
om att vi ska ha olika mångfaldsprinciper i ett arbetslag eller i en organisation, utan det måste ju 
vara så också att jag som person har en viss kvalité som behövs för att kompletterna gruppens 
styrka. 

 
Projektledaren var överlag mycket negativ till modellen och såg den som begränsande. Han 
avrundade dock intervjun med att belysa att den kompetens som invandrare besitter inte fullt 
tas tillvara i Sverige idag. 
 

Jag tror att det finns en mycket stor kompetens hos de invandrare som befinner sig i 
Sverige och att vi måste ta vara på den kompetensen. Men vi ska inte anställa invandrare 
just för att de kommer från ett annat land, utan vi ska anställa dem för den kompetens 
som de har. 
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6.3 Analys av intervjupersoners svar  
Varför svarade våra intervjupersoner som de gjorde? Vi kan tänka oss att uppfattningarna 
kring avidentifierad rekrytering skiljer sig mellan våra respondenter av olika anledningar. 
Bland annat tror vi att de som praktiskt arbetat med metoden kan uppleva den som betydligt 
mer administrativt ansträngande än en traditionell rekrytering. Detta argument emot 
avidentifierad rekrytering kan väga avsevärt tyngre för dem som arbetar praktiskt med en 
sådan metod än för dem som är ansvariga för ett sådant projekt. Som exempel kan vi ta 
Karlstads kommuns respondenter, där visserligen såväl projektledaren som 
personalhandläggaren framlade ovanstående argument emot avidentifiering, men där 
personalhandläggaren var betydligt mer angelägen om att påvisa metodens merarbete än vad 
projektledaren var. Personalhandläggaren hade direkt arbetat med metoden, medan 
projektledaren hade haft ett mer övergripande ansvar över försöksverksamheten i stort. 
Därigenom tror vi att personalhandläggaren framlade merarbete som ett tungt argument emot 
avidentifiering, medan projektledaren istället nämnde det som enbart ett problem av många. 
Bägge intervjupersoner från Karlstads kommun var överlag negativa till avidentifiering, vilket 
vi i första hand kopplar till att metoden inte medförde något förändrat urval i deras 
rekryteringsprocesser. Uteblivandet av konkreta resultat ökade antagligen också upplevelsen 
av det administrativa merarbetet, då det inte ansågs ha något värde. Det är nog svårt att se 
positiva drag i en metod som inte medför förväntat resultat. Vi tror att även Melleruds 
respondenter besvarade våra frågor olika på grund av liknande bakomliggande orsaker. Som 
exempel kan vi ta förvaltningschefen inom kommunen som var betydligt mer negativ till 
användandet av anonyma ansökningshandlingar i kommunens rekryteringsprocess än vad de 
övriga två var. Hans negativa attityd tror vi kan grunda sig mest i att han arbetar direkt med 
rekrytering inom kommunen och tycker att de parallella rekryteringsprocesserna är krångliga. 
Dessutom arbetar han med chefsrekryteringar, till vilka han själv ansåg behövdes ett mer 
utförligt underlag än vad de anonyma ansökningarna erbjuder för att kunna grunda beslut om 
intervju på. Själv såg han sålunda inte metoden som kompatibel med de kvalificerade 
rekryteringar han arbetade med. Detta tror vi kan ha medverkat till hans överlag negativa 
inställning till metoden i stort. Personalchefen och den administrativa chefen var avsevärt mer 
positiva till avidentifieringen. I personalchefens fall tror vi att mycket av den positiva 
attityden gentemot metoden har sin grund i att han själv varit med och utformat en modell 
som fått så pass omfattande uppmärksamhet i såväl media som andra organisationer och 
verksamheter runtom i Sverige. Vi drar den slutsatsen, då han själv påtalade detta argument 
till fördel för avidentifieringen ett flertal gånger. Dessutom talade han själv om att han var 
mycket stolt över att ha varit med från början i ett projekt som väckt så mycket intresse. Den 
administrativa chefens överlag positiva syn på metoden kan ha grundat sig i att han själv 
använt metoden då han sökte sin nuvarande tjänst inom kommunen och då såg metoden som 
något spännande, roligt och utmanande. Hans egen upplevelse av metoden kan ha påverkat 
honom med avseende på hur han såg på metoden i sin helhet, eftersom han enbart hade 
positiva personliga upplevelser av denna. 
 
För att tydliggöra de för- och nackdelar samt de positiva och negativa effekter med 
avidentifierad rekrytering som framkommit under våra intervjuer har vi framställt en tabell, 
som visas nedan. Tabellen omfattar båda kommuners argument för och emot användandet av 
avidentifierade ansökningshandlingar, i syfte att skapa en översiktlig och lättförståelig bild av 
effekter som modellen har inneburit för de båda kommunerna. Den visar också på vilka 
möjliga effekter som användandet av avidentifierade ansökningshandlingar kan ha, i enlighet 
med våra respondenters tolkningar.  
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Fördelar/Positiva effekter Nackdelar/negativa effekter 
Metoden tar fasta på flera diskrimineringsområden (kön, ålder, 
etnicitet). 

Ej full genomslagskraft i någon av kommunerna, vilket inneburit dubbla 
rekryteringsprocesser. 

Konkret åtgärd mot diskriminering. 
 

Ökat administrativt arbete/dubbel administration - personalen måste 
tänka på två olika sätt i hantering av ansökningar. 

Fokuserar på meriter och kompetens, vilket skapar en 
rekryteringsprocess som är lika för alla - konkurrens på lika villkor.  

Går ej att göra ordentlig utvärdering av metoden, eftersom man har 
parallella rekryteringsprocesser. 

Fördomsfri, objektiv/neutral, opartisk, rättvis. Svårt att skriva om sig själv, utan att avslöja identitet. Kan innebära en 
begränsning. 

Belyser diskriminering, vilket leder till ökad medvetenhet kring 
sådana frågor.  

Det personliga brevet kan bli sämre när man måste skriva på ett 
avidentifierat sätt, eftersom man måste utelämna så mycket. 

Kan leda till nyttiga diskussioner om diskriminering som kan 
motverka diskriminering i olika former. 

Informationen som framkommer kan vara för bristfällig för 
rekryteringsansvarig att kunna grunda beslut på. 

Metoden har väckt intresse för såväl kommuner, landsting, statliga 
myndigheter och näringslivet. 

Mindre kommuner/org. kanske inte vågar använda enbart denna metod, 
då utomstående kan uppfatta det som krångligt att söka och därför välja 
att söka någon annanstans istället.  

En statlig utredning har genomförts på området för att utreda hur 
metoden fungerar. 

Garanterar inga konkreta förändringar. Ingen av de två kommunerna 
kan koppla några direkta förändringar som kommit till i samband med 
avidentifieringen. 

Flera statliga myndigheter och kommuner har tagit beslut att prova 
på metoden inom sina verksamheter. 

Metoden kan vara svårare för större kommuner att använda sig av, då 
de har betydligt fler sökande till sina tjänster. 

Kan motverka fördomar gentemot vissa grupper i samhället, 
exempelvis mot invandrare. 

Om man anser sig gå på de formella meriterna och inte ha några 
fördomar som påverkar urvalet så är metoden onödig. 

Kan medföra större fokus på kravprofilen, då man vill vara extra 
noga med att beskriva vilken kompetens som önskas eftersom 
ansökningshandlingarna inte avslöjar mycket om de sökande. 

Det går att utläsa info. kring en sökandes identitet ur ett avidentifierat 
personligt brev, ex. genom att personen uppger hur länge denne arbetat 
eller var denne tagit sin examen. Personer kan ändå väljas bort och 
neutraliteten försvinner. 

Början på ett bredare tänk, ett litet steg på vägen i motverkandet av 
fördomar och diskriminering. 

Rekryteringsansvarig kan inte kontakta en sökande för att ex. få mer 
info. Den sökande kan heller inte kontakta arbetsgivaren ifall denne ex. 
har några frågor. I så fall röjs identiteten. 

Kan upplevas som en spännande metod, att det är en utmaning att 
skriva på ett avidentifierat sätt. 

När man har få som söker de tjänster man annonserar om är det 
tidsödande och onödigt att ha metoden, man kan ta in samtliga på 
intervju om det exempelvis söker 10 st.  

Medför ett bra grundtänk i en organisation, dvs. allas lika rätt till en 
rättvis och objektiv bedömning. 

På ex. lärartjänster är det ofta få behöriga sökande, ibland måste man 
ta in alla behöriga sökande. Metoden är därför överflödig. 

Lättare att göra en utvärdering av och komma åt diskriminering om 
man lyfter fram problemet genom metoden. 

Vissa vill att arbetsgivaren skall veta deras namn när de söker ett jobb, 
de vill inte behöva dölja sin identitet. 

Personer som kanske annars blivit bortsorterade, p.g.a. ex. etnisk 
bakgrund, får nu chans att få komma på anställningsintervju. 

Personer som anställs genom den avidentifierade metoden skulle 
kanske antagligen anställas om de sökte traditionellt också. 

I Karlstad kommun har det tillkommit en textremsa som står med i 
alla annonser, där det står att de gärna ser att personer med etnisk 
bakgrund söker, osv. 

Att vissa söker avidentifierat och andra inte kan skapa bryderi, skepsis 
och misstänksamhet, då man undrar vad som gjort att de sökt anonymt. 

Kan föra med sig större fokus på att man kan arbeta med andra 
metoder och redskap för att påverka mångfald och motverka 
diskriminering. 

Då man inte får tillräckligt med info. om en sökandes personlighet innan 
första urvalet passar metoden kanske bättre på arbetsplatser där social 
kompetens och personlig lämplighet inte spelar så stor roll. 

 Metoden kan vara onödig om det inte är många invandrare som 
överhuvudtaget söker de tjänster som annonseras, då uppnår man inte 
mångfald i alla fall. 

 Metoden kan uppfattas som maskinell, som att man sätter en klisterlapp 
på de sökande. 

 Man bör inte använda metoden vid chefsrekryteringar, då det inte ger 
tillräckligt med info. om de sökande och deras personliga lämplighet 
inför första urvalet.  

 Man kan gå miste om personer som kanske vore perfekta för jobbet, 
men som sorterats bort i första urvalet, då de har lite sämre 
kvalifikationer. Deras karaktärskvalitet syns inte. 

 Systemet med avidentifiering kan förbigås. Är man inte är nöjd med 
första urvalet finns det inget som säger att man inte kan göra om urvalet 
en gång till.   

 Det kan upplevas som diskriminerade, en kränkning, att behöva dölja 
sin identitet. 

 Enligt lag skall organisationer eftersträva en jämn könsfördelning. 
Används metoden går inte detta, eftersom man då inte ser om det är en 
man eller en kvinna som väljs ut. 

 Det handlar inte bara om att rekrytera utifrån etnicitet, könstillhörighet 
och ålder. Det viktiga är att få in rätt kompetens. 

 Eftersom avidentifiering inte använts/används som en enhetlig modell 
kan det medföra att det blir olika behandling för dem som söker 
anonymt och för dem som söker traditionellt, det kan bli ojämlikt. 
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Sammanfattningsvis tar båda kommunerna upp många likvärdiga argument för och emot 
avidentifierandet av ansökningshandlingar. Som vi ser det är den stora frågan för båda 
kommunerna egentligen huruvida fördelarna med avidentifieringen väger upp nackdelarna. 
Det är också på den punkten som kommunerna skiljer sig åt. Respondenterna som svarade för 
Karlstad kommun ansåg inte det, medan respondenterna för Melleruds kommuns överlag hade 
motsatt inställning. I stort sett ville Karlstad kommun se konkreta förändringar i samband med 
avidentifieringen, såsom ett ökat antal personer med utländsk härkomst inom kommunen, i 
syfte att ha ett slags bevis för att metoden fungerade. Då dessa konkreta förändringar inte 
ansågs bli uppfyllda såg man inget syfte med att använda en sådan metod i sin organisation. 
Man ansåg inte att fördelarna med metoden vägde upp nackdelarna helt enkelt. Melleruds 
kommun hade till en början samma målsättning med sitt försök med avidentifierade 
ansökningshandlingar, men inte heller de kunde koppla avidentifieringen till några konkreta 
förändringar inom organisationen. Detta innebar dock inte att Melleruds kommun slutade att 
använda metoden inom kommunen. I motsats till Karlstads kommun ansåg man att 
avidentifieringen förde med sig andra positiva effekter som vägde upp det negativa, såsom att 
diskrimineringsfrågor lyftes upp på ett annat sätt inom organisationen. Melleruds kommun 
ansåg att avidentifieringen i sig var ett steg på vägen för att framhålla allas lika rättigheter i 
rekryteringsprocesser. Genom att man använder sig av en sådan modell kan man öka 
medvetenhetsgraden kring diskrimineringsfrågor och på så sätt komma ett steg i rätt riktning 
när det gäller motverkandet av olika diskrimineringsformer, menar Melleruds kommun. I stort 
sett kan man säga att det hela handlar om att vi måste råda bot på alla de fördomar kring det 
ena och det andra som är i omlopp i vårt samhälle. Enligt våra källor från Melleruds kommun 
är avidentifierade ansökningshandlingar en metod som kan vara ett hjälpmedel för detta. Våra 
respondenter för Karlstad kommun ser tvärtom metoden som något som kan öka risken för 
diskriminering i rekryteringssammanhang, då de som avidentifierar sig kan bli synonymt med 
att de är invandrare och att de som inte gör det därför är svenskar. Dessutom är avidentifiering 
en metod som, trots att den menar gott, kan få individer att känna sig diskriminerade just på 
grund utav att de känner att de måste avidentifieras för att få komma på intervju, menar 
respondenterna från Karlstads kommun.  
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7. Diskussion och reflektion 
Frågan vi ställer oss, utifrån de omfångsrika material vi tagit del av, är såklart; Är 
avidentifierade ansökningshandlingar en metod som kan motverka diskriminering eller är det 
en metod som kan medverka till diskriminering? Är det dessutom meningen att individer, 
exempelvis invandrare, skall behöva känna att de måste dölja sin identitet för att få en chans 
att få komma på anställningsintervju här i Sverige? Forskning visar på att detta inte är en 
omöjlighet. Som vi tidigare nämnt är chansen lägre för i synnerhet personer med utländsk 
bakgrund, men också för kvinnor att bli kontaktade av arbetsgivare om de uppger sitt namn i 
Arbetsförmedlingens databas för arbetssökande. Enligt studier har det även framkommit att 
rekryteringsansvariga eller motsvarande kan ha omedvetna fördomar kring personer med 
utländska namn, vilket i rekryteringsprocesser kan påverka dessa individer negativt. 95 
Rekryteringsansvarig kan exempelvis låta beslut i anställningsprocessen påverkas av 
undermedvetna fördomar gentemot vissa grupper i samhället. 96 Chansen att bli kallad till 
intervju är betydligt lägre om du som sökande har ett ”arabisktklingande” namn istället för ett 
”svensktklingande”. 97  Detta förklaras i forskning bland annat av att arbetsgivare har en 
negativ attityd eller negativa stereotyper gällande personer med utländsk bakgrund och 
sålunda avstår från att anställa dem. 98 Därutöver påvisar resultat av studier att arbetsgivare på 
en undermedveten nivå associerar arabmuslimska män med en lägre prestation än infödda 
svenska män samt att arbetsgivare har en mer negativ undermedveten attityd gentemot denna 
grupp i jämförelse med infödda svenska män. 99 Resultaten från försöket med avidentifierade 
ansökningshandlingar i Göteborgs kommun pekar även på att kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund fick ökade chanser att få komma på anställningsintervju när de var 
anonyma i sina ansökningar. Dessutom fick kvinnor en ökad chans att också bli erbjudna 
anställning. 100 Utifrån ovanstående studieresultat kan vi således utgå från att svaret på frågan 
om vissa grupper ibland måste dölja sin identitet för att bli erbjudna ett intervjutillfälle är 
bekräftande. Svaret är sålunda ja, i synnerhet invandrare men även kvinnor har i enlighet med 
forskning svårare att komma vidare i rekryteringsprocessen om deras identitet åskådliggörs. 
Som tidigare nämnt menar dock forskare att det är möjligt att undermedvetna attityder och 
fördomar kan reduceras om sökande med utländsk härkomst får chansen att komma på 
intervju, då personliga möten kan medföra att rekryteringsansvariga eller motsvarande 
erhåller en annan typ av förståelse för individen. 101  

7.1 Göteborgs kommun i motsats till undersökta kommuner 
Avidentifierade ansökningshandlingar, som metod i motverkandet av diskriminering av vissa 
grupper, kan enligt Göteborgs kommun medföra att missgynnade grupper får chans att 
komma på anställningsintervju och presentera sig. I enlighet med nämnda forskningsresultat 
kan detta medföra att undermedvetna attityder och fördomar mot dessa grupper reduceras. 
Sålunda kan anonymiteten ha vissa positiva effekter som i det långa loppet skulle kunna 
minska fördomar gentemot vissa grupper i samhället. Utifrån utvärderingen från Göteborgs 
kommuns försök med avidentifiering fastställer de att metoden medförde ett motverkande av 

                                                 
95 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 4 
96 Agerström, m.fl.(2007) Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, s. 4 
97 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 3 
98 Agerström, m.fl.(2007) Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, s. 3-4 
99 A a s. 1  
100 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 14-15 
101 A a s. 4 
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diskriminering gentemot kvinnor och utlandsfödda. Våra empiriska undersökningar säger 
dock motsatsen. Karlstads kommun hävdar att den statistik och utvärdering de gjort gällande 
användandet av avidentifiering inom kommunen visar på att metoden inte medförde någon 
direkt synlig påverkan på urvalet. De kunde sålunda inte påstå att avidentifierade 
ansökningshandlingar hade några positiva effekter gällande diskriminering av vissa grupper, 
exempelvis av kvinnor och utlandsfödda. Istället framför de att metoden skulle kunna medföra 
att vissa personer upplever sig kränkta eller diskriminerade i samband med att de måste dölja 
sin identitet för rekryteringsansvarig. Vår empiriska undersökning visade också att Melleruds 
kommun överlag var positiva till idén om avidentifiering, även om en av våra 
intervjupersoner var mer negativ än de övriga två. Precis som tidigare nämnt såg Melleruds 
kommun att avidentifiering var en bra metod för att motverka diskriminering och öka 
mångfalden, eftersom metoden bland annat medförde en ökad medvetenhet kring sådana 
frågor. Mellerud har dock inte genomfört en ordentlig utvärdering av sin avidentifierade 
rekrytering eller fört någon egentlig statistik på hur urvalet och processen i övrigt påverkats 
av anonymiteten. Detta gör att Mellerud enligt vår ståndpunkt varken kan lovorda eller 
kritisera avidentifiering som en metod för att motverka diskriminering och öka mångfalden. 
Inte heller anser vi Karlstads kommun vara fullt kapabla att göra detsamma, då deras 
utvärdering och statistik grundat sig på ett mycket smalt underlag. I Karlstad grundade sig 
nämligen försöket med avidentifiering på 19 i förväg utvalda tjänster, där man enbart skulle 
genomföra ett första urval utifrån avidentifierade ansökningshandlingar. Dessa jämfördes 
sedan med 18 i förväg utvalda tjänster, där man enbart genomförde ett första urval utifrån 
traditionella ansökningshandlingar. För det första har kommun valt ut ett visst antal tjänster 
som skall gälla för avidentifieringen, likväl tjänster som skall ha traditionellt 
rekryteringsförfarande. Dessa skulle sedan ställas emot varandra för att jämföras. Vår första 
tanke kring detta var huruvida de tjänster kommunen valt ut kunde påverka resultatet av 
försöket med avidentifieringen? Man skulle kunna tänka sig att vissa av de utvalda tjänsterna 
kanske var mer attraktiva för vissa grupper i samhället och därför hade fler sökande från just 
denna grupp. Exempelvis söker kvinnor fler tjänster inom vård och omsorg än vad män gör 
och kanske finns även en motsvarande tjänst som har ett högre antal sökande med utländsk 
bakgrund. Hade resultatet sett annorlunda ut om försöket baserades på andra tjänster? Vår 
kritik av Karlstads kommuns ståndpunkt gällande avidentifierade ansökningshandlingar som 
rekryteringsmetod grundar sig även i att de tjänster som resultatet baserades på var så få. Ser 
man istället till Göteborgs kommun så har deras försöksverksamhet grundat sig i 3500 
ansökningar till över 100 tjänster, vilket gör deras resultat av avidentifiering betydligt mer 
trovärdiga än Karlstad kommuns. Å andra sidan är Göteborg en avsevärt större kommun än 
Karlstad och har en ansenligt högre befolkningssiffra. Därigenom är det inte mer än rimligt att 
Karlstad inte haft möjlighet att genomföra en undersökning på ett mer omfattande underlag. 
Faktum kvarstår dock att Göteborgs kommun och deras resultat från sitt försök med 
avidentifiering framstår som mer tillförlitligt och övertygande än vad Karlstads kommuns 
resultat gör. Som vi nämnde innan har Melleruds kommun inte fört någon statistik över 
effekterna av användandet av avidentifierade ansökningshandlingar. Detta tror vi kan ha 
medfört till kommunens överlag positiva syn gällande metoden, då inga direkt negativa 
effekter har kunnat fastställas. Vi tror även att den publicitet som Melleruds kommun fått i 
media gällande metoden, som generellt sett varit mycket positiv, kan ha medverkat till att 
kommunen fortfarande använder metoden i sin organisation. Vi kan även tänka oss att 
kommunen använder metoden dels eftersom de var först med att utveckla en sådan metod på 
den svenska arbetsmarknaden och därför är mycket stolta över detta. Den generellt positiva 
bilden av avidentifiering inom kommunen och i media kan även ha medverkat till att 
kommunen överskattat metoden i dess helhet och dess effekter inom kommunen. Vi menar 
således att vare sig Melleruds kommun eller Karlstads kommun kan framföra särskilt 
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signifikanta bidrag och ställningstaganden gällande en avidentifierad rekryteringsmetods 
egentliga effekter, eftersom deras underlag blir för smalt. Däremot tror vi att båda 
kommunerna kan bidra till forskning angående avidentifiering när det gäller vilka för- och 
nackdelar som metoden skulle kunna tänkas ha.  

7.2 Problematiken med avidentifieringen 
Våra tankar kring avidentifierade ansökningshandlingar som rekryteringsmetod utmynnar i en 
större diskussion kring ämnet än vad vi från början hade räknat med och svaren på våra frågor 
ställda i uppsatsens början känns plötsligt mycket svåra att svara på. Vad vi ändå kan utgå 
ifrån är att diskriminering som grundar sig i kön, etnicitet och ålder existerar på Sveriges 
arbetsmarknad idag och att det är ett problem som inte kan lämnas orört. Hur man skall göra 
för att motverka det är dock en fråga som är svårare att besvara, men hur som helst löses inte 
problem genom att man ignorerar dem. Vi kan förstå vad Melleruds kommun menar med att 
avidentifiering lyfter fram diskrimineringsfrågor så att dessa erhåller större fokus inom 
organisationen. Precis som våra respondenter för kommunen uttrycker så medför detta att 
problemet betonas och därför blir lättare att lösa. Vi kan dock inte blunda för hur 
avidentifiering kan uppfattas av utomstående, det vill säga som en typ av kränkning eller 
diskriminering. Men inte heller för hur det kan uppfattas av gemene man i allmänhet, det vill 
säga att rekryteringsprocessens fokus är att bedöma alla likvärdigt, utifrån meriter och 
kompetens redan från början och välja den som anses vara bäst lämpad för tjänsten ifråga. 
Skall man verkligen behöva en sådan modell för att kunna bedöma rättvist? Är det inte 
självklart att alla skall ha samma ärliga chans? Vi menar att det är givet att alla skall ha 
samma ärliga chans, men det är inte alltid en person är medveten om vilka fördomar han/hon 
har och hur de påverkar honom/henne. Därigenom måste det kanske till någon slags åtgärd för 
att motverka att vissa personer blir annorlunda behandlade.  
 
Så som vi ser det skulle avidentifierade ansökningshandlingar kunna utgöra ett hinder i vissa 
fall. Det skulle kunna vara så att man som rekryterare vill veta kön på sina sökande, i syfte att 
uppnå en mer jämställd arbetsplats genom att nyttja positiv särbehandling (en tänkbar, 
alternativ modell för att öka missgynnades chanser till anställning som regleras i lagen om 
jämställdhet). Sålunda blir kombinationen mellan avidentifieringsmetoden och positiv 
särbehandling svår, eftersom de missgynnade måste kunna identifieras som kvinnor eller män 
för att kunna ges en fördel. Precis detta tog en av våra respondenter från Karlstads kommun 
upp som en nackdel i samband med avidentifiering. Dessutom menar respondenterna från 
båda kommuner att ett problem med avidentifieringen är att vissa faktorer i de avidentifierade 
blanketterna ändå kan indikera viss grupptillhörighet, men också ungefärlig ålder. Exempel 
kan vara den sökandes angivna studieort, arbetsplats eller personliga hänvisningar som den 
sökande uppger som relevanta i samband med en viss tjänst. På så vis måste det beaktas att 
avidentifierad rekrytering kan motverka sitt syfte i och med att vissa personer ändå kan 
diskrimineras på ett medvetet eller omedvetet plan. Därutöver kan även en person som har 
utbildning från ett universitet utomlands och en lång internationell karriär missgynnas av de 
anonyma ansökningshandlingarna, eftersom orter för utbildning och liknande faktorer bör 
avlägsnas från handlingen. Sålunda kanske den sökande då inte längre framstår som lika 
attraktiv och meriterande i rekryteringsprocessen. Vi kan även tänka oss att en möjlig negativ 
effekt av avidentifiering i rekryteringsprocessen kan vara att den rekryteringsansvarige ser det 
som krångligt att ta emot ansökningar som grundar sig i två olika metoder för rekrytering, det 
vill säga på ett traditionellt respektive avidentifierat sätt. Därför kan den rekryteringsansvarige 
möjligen föredra att välja ut fler till intervju från de traditionella ansökningshandlingarna än 
från de avidentifierade, då de traditionella ansökningarna genererar mer utförlig information 
om de sökande än de avidentifierade. Därigenom kan den rekryteringsansvarige säkra att 
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han/hon inte väljer ut personer som inte alls har de personliga egenskaper som krävs för 
tjänsten. Dessutom kan vi även se en nackdel med att ha personliga brev avidentifierade, 
eftersom det personliga brevet riskerar att bli betydligt sämre då vissa uppgifter måste 
utelämnas. Detta kan medföra att det personliga brevet bli hackigt att läsa, vilket av 
rekryteringsansvariga därmed kan upplevas som att brevet är sämre i jämförelse med de 
traditionella personliga breven. Sålunda kan de avidentifierade sökande ges en nackdel i 
rekryteringsprocessen, eftersom fler traditionella sökanden väljs ut till intervju baserat på de 
betydligt bättre personliga breven. Vi kan dock inte ta avstånd från att anonymiteten medför 
en del uppenbara fördelar för vissa missgynnade grupper. Precis som tidigare forskning 
påvisat har kvinnor som provspelar inför symfoniorkestrar i USA större chans att bli antagna 
om uppspelningen sker bakom ett skynke. 102 I Sverige måste vi vara medvetna om detta, då 
symfoniorkestrar även här använder sig av samma tillvägagångssätt. 103 Därutöver påtalar 
också Göteborgs kommun att formella kvalifikationer får en större betydelse när anonyma 
ansökningshandlingar används. 104 Den slutsats som dras huruvida avidentifierade 
ansökningshandlingar är en metod som kan medföra ökad fokus på och motverkande av olika 
diskrimineringsformer handlar helt enkelt om hur redovisade för- och nackdelar värderas.  

7.3 Sammanlagd slutledning  
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att diskriminering i olika former förekommer i vårt 
samhälle idag, inte minst i rekryteringssammanhang. För att motverka diskriminering i 
samband med rekrytering och förebygga dess uppkomst behövs konkreta åtgärder. Vi tror att 
försöken med avidentifierade ansökningshandlingar på olika håll och diskussionerna kring 
detta, i bland annat media, har medfört en ökad medvetenhet kring diskriminering i stort. 
Förhoppningsvis kan man bygga vidare på detta och dra nytta av de erfarenheter som det hela 
fört med sig. Det viktiga är också att man inte fastnar i tidigare modeller som åsyftar att skapa 
mångfald och motverka diskriminering, utan att man utvecklar nya sätt att försöka 
åstadkomma en rekrytering som skall vara rättvis för alla. Frågan är då bara huruvida 
anonyma ansökningshandlingar är en bra och i synnerhet effektiv metod för att motverka 
diskriminering i anställningsprocessen och medverka till ökad mångfald? Intuitivt är tanken 
att en individs egentliga kunskap och färdighet skall vara i centrum i alla 
rekryteringssammanhang och utgöra den självklara grunden. Tyvärr pekar forskning och ett 
flertal studier åt motsatt håll, vilket innebär att andra saker också påverkar i 
rekryteringsprocessen än enbart ovanstående faktorer. En avidentifierad rekrytering är ett 
försök i rätt riktning när det gäller motverkandet av diskriminering och åstadkommandet av en 
ökad mångfald, även om våra empiriska undersökningar och andra studier inte kan 
understryka dess faktiska effekt till hundra procent. De nackdelar som framkommit i vår 
empiriska undersökning, men också från andra studier, måste vägas mot de fördelar som en 
avidentifierad rekrytering kan ha. Precis så har både Karlstads och Melleruds kommun också 
reflekterat över metoden och kommit fram till olika ståndpunkter. Karlstads kommun ser inte 
att det positiva väger upp det negativa, medan Melleruds kommun har motsatt inställning. Vi 
har framfört våra tankar och åsikter kring försöken med avidentifierade ansökningshandlingar 
i båda kommuner och fastställt att ingen av dem kan bidra med ett tillräckligt tillförlitligt 
resultat av metodens effekter. I Göteborgs utvärdering av avidentifieringen, vilken vi finner 
mer övertygande, framkommer dock att möjligheterna för kvinnor och personer med etnisk 
bakgrund att bli kallade till intervju ökat med användandet av avidentifierade 
                                                 
102 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 4 
103 http://www.campus.se/Campus-Start/cv-och-brev/Sokande--Okand.aspx  
104 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Leder anonyma jobbansökningar till lika 
möjligheter?, s. 12 
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ansökningshandlingar. Kvinnor erhöll även ökade chanser att bli erbjudna anställning. 
Däremot kunde detsamma inte utläsas för personer med utländsk bakgrund. Man kan därför 
ställa sig frågan om metoden är nödvändig om vissa missgynnade grupper ändå inte får 
anställning? Emellertid kan en motfråga också ställas gällande att missgynnade grupper trots 
allt kommer ett steg längre i anställningsprocessen – är inte det ett värde i sig? 
   
Vi anser att avidentifierade ansökningshandlingar som rekryteringsmetod kan ha ett värde i 
rekryteringsprocesser, även om vi tror att metoden inte kan garantera särskilda utfall. Värdet 
är som ovan berört att metoden kan påverka första stadiet i rekryteringsprocessen och ge 
missgynnade grupper i samhället ökade chanser till arbete. Precis som forskning också påvisar 
kan fördomar och attityder gentemot vissa grupper i samhället reduceras vid personliga 
möten. Genom att avidentifiering ökar chansen för missgynnade grupper att bli kallade till 
intervju ökar också chansen att dessa fördomar reduceras och att diskriminering i 
rekryteringsprocesser därför minskar. Detta anser vi är något att sträva emot. För att komma 
till rätta med diskrimineringsproblematiken måste man dock tänka ett steg längre och inte 
bara fokusera på en del av rekryteringsprocessen, som avidentifierade ansökningshandlingar 
gör. Större vikt måste läggas på även övriga delar i rekryteringsprocessen om vi skall ha en 
chans att motverka diskriminering i detta avseende. Dessutom tror vi inte att metoden med 
avidentifiering kan få full effekt om den används parallellt med en traditionell 
rekryteringsmetod. För att dra nytta av modellens effekter måste den användas som en 
enhällig rekryteringsmetod inom en organisation, i annat fall riskeras att metoden helt tappar 
sin funktion. Utöver detta behövs nog andra konkreta åtgärder för att minimera fördomar och 
negativa attityder gentemot olika grupper i samhället. 

7.4 Alternativ till avidentifiering 
Under våra intervjuer framkom en del förslag på alternativa metoder för att motverka 
diskriminering och öka mångfalden. Från Karlstad kommuns respondenter framlades två olika 
förslag. Den ena var att kommunen skulle införa en slags kvalitetssäkring av hela 
rekryteringsprocessen istället för som med avidentifiering enbart fokusera på en del av 
processen. Detta för att skärpa medvetenheten kring diskriminering i rekryteringsprocessen. 
Kvalitetssäkringen skulle yttra sig som en kontroll- och tillsynsfunktion, där de 
rekryteringsansvarigas beslut till vilka som exempelvis kallas till intervju skulle kunna 
kontrolleras och ifrågasättas. Detta anser vi dock kan få de rekryteringsansvariga att känna sig 
övervakade och misstrodda, vilket kan skapa brist på förtroende för organisationen. Det andra 
förslaget berörde att utbildningar kring diskriminering, fördomar och dylikt skulle erbjudas de 
anställda inom verksamheten, i syfte att förändra attityder gentemot vissa grupper i samhället. 
Detta ser vi som en bra åtgärd i motverkandet av fördomar och diskriminering, eftersom 
utbildningar kan öka förståelsen och kunskapen på dessa områden. Melleruds kommun 
framförde ingen direkt alternativ metod, utan snarare en förbättring av 
avidentifieringsmetoden. Två av våra respondenter ansåg att modellen skulle behållas, men 
den administrativa chefen hade ett förslag att allting istället skulle skötas över Internet. 
Sålunda skulle allt bli webbaserat, vilket han menade skulle reducera det administrativa 
merarbetet. Själva ser vi positivt på förslaget, dels då vi lever i ett utvecklat tekniksamhälle 
där det mesta numera kan skötas över Internet, dels eftersom ett sådant förslag skulle innebära 
mindre pappersarbete i rekryteringsprocessen. Vad man dock måste ta hänsyn till är att inte 
alla har Internet, vilket skulle betyda att vissa personer uteslöts ur rekryteringsprocessen om 
denna metod skulle användas enhälligt. Kanske är det ett förslag för framtiden.  
 
Vi anser att de metoder för motverkandet av diskriminering som används i USA och Kanada 
skulle kunna vara alternativ även för arbetsgivare här i Sverige. I USA fokuserar man på olika 
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utbildningar som åsyftar att höja medvetenhetsgraden gällande fördomar och förutfattade 
meningar. Intervjufrågor och intervjumiljön fokuseras också och utformas på ett sådant sätt att 
fördomar kan minimeras. Detta känns som ett bra och konkret sätt för att komma åt fördomar 
och liknande i rekryteringsprocesser. I Kanada utformas och införs mångfalds- och 
diskrimineringssystem i organisationer som skall följas för att fokusera på de interna rutiner 
som finns inom organisationen. Därigenom centreras olika diskrimineringsförfaranden, vilket 
gör det lättare för dem att undanröjas. 105 Även detta verkar vara en metod i motverkandet av 
diskriminering som är värd att prova inom svensk arbetsmarknad. Införandet av modeller eller 
försöksverksamheter som bygger på ovannämnda utländska modeller utesluter dock inte att en 
organisation eller verksamhet också kan använda sig av en avidentifierad rekrytering. Som vi 
nämnt ovan bör organisationer arbeta på ett djupare plan med diskrimineringsfrågor för att 
kunna motverka dem. Därför kan användandet av avidentifierad rekrytering kompletterad med 
ett flertal konkreta åtgärder, såsom utbildningar för personal, införas parallellt om 
diskriminering i rekryteringsprocesser skall kunna reduceras. 
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