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Abstrakt  
När den demografiska sammansättningen i det svenska samhället förändras, så förändras 

även arbetskraftens sammansättning. År 2015 uppskattas nästan 30 procent av befolkningen 

mellan 18 och 64 år ha utländsk bakgrund. Att vi lever i ett samhälle där demokratiska ideal 

ofta lyfts fram medför också att vi ofta förväntar oss att alla på arbetsmarknaden ska ha lika 

rättigheter och möjligheter, ingen individ ska missgynnas på grund av ålder, kön, etnicitet, 

religion eller sexuell läggning. Studier visar dock att det ofta är lättare att uttrycka en positiv 

inställning till mångfald än att faktiskt arbeta med mångfaldsfrågor i den dagliga 

verksamheten. En ogenomtänkt rekryteringsprocess kan leda till en fortsatt homogenisering i 

organisationer. Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur rekryterare i 

bemanningsbranschen, och då specifikt inom området industri och logistik, resonerar kring 

mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen. Vi vill också undersöka om det finns en 

medvetenhet eller en genomtänkt strategi för att tillvarata en mångfald av kompetens i 

rekryteringsprocessen. Vi har valt detta ämne då vi vill få en djupare förståelse för hur 

rekryterare resonerar när de anställer arbetstagare till bemanningsbranschen, och vi har 

därför utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en abduktiv ansats. De teoretiska 

utgångspunkter som vi använder oss av är samhällsforskaren Pierre Bourdieus teorier, vi 

använder oss av hans begrepp för att förklara de klassificeringsmekanismer som framträder i 

rekryteringsprocessen. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att 

förstå respondenternas upplevelser och handlingar i den sociala värld de befinner sig i. De 

empiriska resultat som framkommer visar på att respondenterna generellt är positiva till 

mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen. De upplever dock att de arbetssökandes personliga 

egenskaper ofta värderas högre än konkreta kompetenser. Vår undersökning visar på att 

urvalet ofta utgår från vaga beslutsunderlag under intervjusituationen. Respondenterna 

upplever inte att de medvetet använder sig av organisationens mångfaldspolicy i 

rekryteringsprocessen, de upplever istället att det ofta är kundens behov som styr urvalet. En 

tydlig paradox som uppkommer i empirin är det faktum att respondenterna uppger att de vid 

urvalet främst utgår från den arbetssökandes kompetens, faktorer såsom kön, ålder och 

etnicitet påverkar inte urvalet. Samtidigt visar det empiriska resultatet på att urvalet till stor 

del styrs av respondenternas subjektiva uppfattningar, detta kan leda till att vissa grupper 

riskerar att exkluderas i rekryteringsprocessen. Samtidigt upplever respondenterna i vår 

undersökning att kundföretagen kan ha oskäliga krav på den personal som ska hyras in. I 

dessa fall hävdar respondenterna att de endast hyr ut anställda utifrån kompetens. Detta visar 

på att den undersökta organisationen kan vara med och medverka till utvecklingen av 

mångfald i arbetslivet.
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Vi tackar de respondenter som har medverkat i vår undersökning. Era tankar och insikter om 

den bransch ni arbetar inom har varit värdefulla för vår undersökning.  

 

 

 

 

”Diversity thrives in the exciting area of complexity between order 

and chaos – where the known meets the unknown and the present 

meets the future. Here creation starts and life is born” 

(www.sverige2000.se/)
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1. INLEDNING 

I detta inledande avsnitt gör vi en introduktion till uppsatsens innehåll. Vi klargör 

undersökningens syfte och frågeställningar. Vi presenterar och definierar de centrala 

begrepp vi använder oss av samt redovisar för uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

När den demografiska sammansättningen i det svenska samhället förändras, förändras också 

arbetskraftens sammansättning. År 2015 uppskattas nästan 30 procent av befolkningen 

mellan 18 och 64 år ha utländsk bakgrund (Mlekov & Widell 2003:25). Att vi lever i ett 

samhälle där demokratiska ideal ofta lyfts fram medför också att vi ofta förväntar oss att alla 

på arbetsmarknaden ska ha lika rättigheter och möjligheter, ingen individ ska missgynnas på 

grund av ålder, kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Därför går det också att 

argumentera för att det kommer att bli allt mer viktigt att alla på arbetsmarknaden ges lika 

rättigheter och möjligheter. Diskrimineringslagstiftningen i Sverige har till syfte att 

förhindra att grupper eller individer exkluderas på arbetsmarknaden. Trots detta visar 

statistik på att t.ex. invandrare har det svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 

(Mlekov & Widell 2003:7). Även faktorer såsom kön och ålder kan påverka individers 

möjligheter till att få ett arbete. I sammanhanget går det att notera att ett flertal 

organisationer på arbetsmarknaden också ger uttryck för en medvetenhet om 

mångfaldsfrågor. De utformar en mångfaldspolicy och större arbetsgivare arbetar ofta aktivt  

med mångfaldsfrågor. Även när organisationer publicerar annonser gällande lediga tjänster 

uttrycks en medvetenhet och strävan efter en mångfald i organisationen. Studier visar dock 

på att det är lättare att uttrycka en positiv inställning till mångfald än att faktiskt aktivt arbeta 

med mångfaldsfrågor i den dagliga verksamheten (Mlekov & Widell 2003:44). Det är också 

den problematik som denna uppsats handlar om. 

 

Rekryteringsprocessen består av flera delar så som annonsering, urval, intervju, o.s.v. Under 

denna process kan risker för diskriminering uppkomma, eftersom även rekryterare influeras, 

medvetet eller omedvetet, av personliga attityder och förutfattade meningar. En alltför 

subjektiv bedömning av arbetssökande kan medföra att personalsammansättningen i 

organisationen blir alltför homogen. Diskrimineringslagstiftningen reglerar även 

rekryteringsprocessen: 3 kap. 7 § Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga 

anställningar (Diskrimineringslag 2008:567). En ogenomtänkt rekryteringsprocess kan 

riskera att leda till en fortsatt homogenisering på arbetsplatser. Organisationer idag har ofta 

en större medvetenhet om fördelarna med heterogena arbetsgrupper. Moderna organisationer 

strävar ofta efter att sammansättningen av de anställda ska spegla befolkningen i stort, ingen 

organisation idag vill förknippas med diskriminering. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

kan aktivt arbete med mångfaldsfrågor även leda till ett starkare varumärke (Roth 

2008:119). Mångfald i arbetsgrupper kan också leda till innovation och mer kreativ 

problemlösning (Cox 1994:27).  

 

Alltsedan avregleringen av personaluthyrning i början av 90-talet har bemanningsbranschen 

utvecklats till en allt mer växande del av arbetsmarknaden i Sverige. En av förklaringarna 

till att bemanningsbranschen har vuxit så snabbt är att många organisationer har varit 

tvungna att se över sina kostnader för att kunna konkurrera på en allt mer global marknad. 

Detta innebär att organisationer skär ner på de egna personalkostnaderna och hyr in personal 
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vid ökad arbetsbelastning (Andersson & Wadensjö 2004:3). Orsakerna till detta ökade 

behov av tillfällig personal på den svenska arbetsmarknaden kan även ses som ett resultat av 

att det är kostsamt för organisationer att både rekrytera och säga upp personal (Andersson & 

Wadensjö 2004:9). Sammantaget kan de förklaringar till att bemanningsföretag existerar 

härröras till att arbetsgivare allt mer efterfrågar personal för kortare anställningar, t ex vid 

variationer i produktionen och vid frånvaro av ordinarie personal, detta i samband med 

avregleringar på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Utmaningen med rekrytering inom bemanningsbranschen är att de anställda ska hyras ut till 

andra företag. Detta kan leda till att rekryterare i bemanningsföretag anställer arbetssökande 

som uppfyller vissa implicita krav och som rekryterare tror att kundföretagen efterfrågar. 

Utifrån denna bakgrund är vi intresserade av hur rekryterare i bemanningsbranschen 

resonerar kring mångfald under rekryteringsprocessen. Detta ämne är aktuellt, dels för att 

intresset, och nödvändigheten, för mångfaldsfrågor ökar i samhället och på 

arbetsmarknaden. Men även för att bemanningsbranschen har utvecklats till en etablerad 

bransch som ständigt växer. Forskningen kring vår avgränsning, rekryteringsprocessen i 

bemanningsbranschen ur ett mångfaldsperspektiv, är därför angelägen att utveckla då 

relationen mångfald och bemanningsföretag bör uppmärksammas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur rekryterare i bemanningsbranschen, och då 

specifikt inom området industri och logistik, resonerar kring mångfaldsfrågor i 

rekryteringsprocessen. Det vi närmare vill undersöka är om det finns en medvetenhet eller 

en genomtänkt strategi för att tillvarata en mångfald av kompetens i bemanningsbranschen. 

Följande frågeställningar ligger till grund för vår studie: 

 

 Hur resonerar rekryterare i bemanningsbranschen, specifikt inom området industri 

och logistik, kring mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen? 

 Finns det en medvetenhet eller en genomtänkt strategi hos rekryterare i 
bemanningsbranschen för att tillvarata en mångfald av kompetens i 

rekryteringsprocessen? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Vi definierar rekryteringsprocessen såsom den process som börjar med identifieringen av ett 

behov av att anställa (Lindelöw Danielsson 2003:41) och som avslutas med en anställning. 

Under denna process sker ett urval i flera steg, via inskickade ansökningshandlingar, vid 

intervjutillfällen och vid referenstagning.  

 

När vi definierar begreppet mångfald utgår vi från diskrimineringsgrunderna i svensk 

lagstiftning. Då innefattar begreppet mångfald: Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder (1 kap. 5 § Diskrimineringslag 2008:567).  

 

Bemanningsbranschen inbegriper den företeelse där företag kan variera sitt personalbehov 

genom att hyra in personal (Olofsdotter & Augustsson 2008:11). Bemanningsföretag hyr ut 
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personal till kundföretag som för kortare eller längre tid är i behov av arbetskraft. 

Konsulterna är anställda inom ett företag, men utför sitt arbete inom ett annat. 

 

1.4 Avgränsning 

De centrala begrepp vi rör oss kring i detta arbete är rekryteringsprocessen, mångfald och 

bemanningsbranschen. Ämnet mångfald i arbetslivet kan undersökas och diskuteras utifrån 

olika perspektiv och på olika nivåer. Vår fokus i undersökningen ligger på mångfaldsfrågor i 

rekryteringsprocessen, och då inom bemanningsbranschen. Även bemanningsbranschen kan 

undersökas ur flera perspektiv, vi har valt att fokusera på rekrytering till 

uthyrningsverksamhet av kollektivanställda inom industri och logistik.  

 

Organisationen där vi genomfört vår studie är ett bemanningsföretag i Västsverige. 

Företaget rekryterar personal på kollektivsidan, främst till tillverkningsindustri och 

logistikföretag, och de anställda hyrs ut till kundföretag. Anledningen till att vi har valt att 

undersöka uthyrning av kollektivanställda är att ett stort antal av de som nyanställs inom 

branscherna industri och logistik rekryteras av bemanningsföretag. Tidigare forskning, bl.a. 

Andersson & Wadensjö (2004), visar också på att det främst är ungdomar och personer med 

annat etniskt ursprung som anställs av bemanningsföretag. Då vårt intresse riktar sig mot 

mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen ser vi att den undersökta organisationen är ett 

lämpligt val. Vi kommer att beröra lagstiftningen gällande diskriminering i arbetslivet, vi 

kommer dock inte att fördjupa oss i de arbetsrättsliga frågorna i ämnet. 

 

1.5 Disposition 

Det första kapitlet, Inledning, har vi givit läsaren en beskrivning av bakgrunden till det ämne 

vi har valt att undersöka. Vi har förklarat uppsatsens syfte och definierat våra 

frågeställningar. Vi har beskrivit undersökningens avgränsning samt redovisat våra 

begreppsdefinitioner. I det andra kapitlet, Tidigare forskning, redovisar vi den forskning 

som har gjorts i ämnet och som är relevant för vår undersökning. I det tredje kapitlet, 

Teoretiska utgångspunkter, redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi använder oss av 

för att tolka och förklara de empiriska resultat som framkommer i undersökningen. Det 

fjärde kapitlet, Metod, innehåller det vetenskapliga perspektiv och den metod vi har använt 

oss av. Vi ger en förklaring till urvalet av respondenter samt en redogörelse för 

undersökningens genomförande. Vi redogör även för hur vi har bearbetat och analyserat 

empirin. Vi gör en reflektion över etiska överväganden samt resonerar kring vår 

förförståelse av det ämne vi har valt. I det femte kapitlet, Resultat, redovisar vi för det 

empiriska resultat som har framkommit under intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån de 

teman som har framkommit i analysen. Det sjätte kapitlet, Diskussion, innehåller ett 

resonemang där vi återkommer till undersökningens syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning och teori samt resultat. I det sjunde kapitlet, Avslutning, sammanfattar vi vår 

diskussion i en slutsats, vi gör en reflektion över vårt metodval och vår förförståelse samt 

ger förslag på fortsatt forskning. I slutet av arbetet finner läsaren en litteraturförteckning 

samt bilagor.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området vi undersöker, som vi anser vara 

relevant för vår studie.  

 

2.1 Rekryteringsprocessen 

2.1.1 Intervju som urvalsmetod 

Tidigare forskning tyder på att den vanligaste metoden för urval vid en rekrytering är 

intervjun, det underlag som skapas vid intervjutillfället är avgörande för beslutet vid urvalet 

(Lindelöw Danielsson 2003:23). Att forskning visar att validiteten i olika 

bedömningsmetoder varierar innebär också att det ofta hävdas att intervjuer som enda 

underlag vid rekrytering framstår som mindre tillförlitlig (Lindelöw Danielsson 2003:26). 

Lindelöw Danielsson (2003) resonerar kring det faktum att en rekryterare bestämmer sig 

inom loppet av fyra minuter, detta beslut handlar egentligen lika mycket om intervjuaren 

som person som om den som blir intervjuad. Intervjuarens, ibland omedvetna, värderingar 

och personlighet påverkar det intryck och de känslor som uppkommer i det första mötet med 

den arbetssökande. Lindelöw Danielsson (2003) menar vidare att det är förkastligt att under 

intervjun enbart förlita sig på obestämbara faktorer såsom maggropskänsla. Dock kan en 

intuitiv känsla i början av intervjun ge en fingervisning om vilka frågor som bör 

uppmärksammas, denna inledande känsla bör dock inte ligga som grund till ett konkret 

ställningstagande. Lindelöw Danielsson (2003) förespråkar en objektivitet under hela 

intervjun samt att intervjuaren undersöker samma dimensioner hos alla arbetssökande.  

 

Kahlke & Schmidt (2002) menar att rekrytering innefattar själva processen, urval handlar 

om den bedömning som görs av den arbetssökande. De poängterar vikten av att utforma en 

arbetsanalys, eller med andra ord – en kravspecifikation. Detta underlättar för rekryteraren 

genom att denne kan skapa sig en tydligare bild av vilka kriterier den arbetssökande måste 

uppfylla. Detta medför att risken för stereotypa uppfattningar av kraven minskar, detta kan 

även minska uppkomsten av diskriminering mot minoritetsgrupper. Om man definierar 

begreppet kompetens såsom ”en uppsättning karaktäristika hos en person vilka 

utkristalliseras i ett beteende som gör att vederbörande klarar av en given situation” 

(Kahlke & Schmidt 2002:53) kan vi göra bättre förutsägelser om en arbetssökandes 

framgångar eller misslyckanden i framtiden.   

 

2.1.2 Otydliga urvalskriterier leder till homosocial reproduktion 

Mlekov & Widell (2003) uppmärksammar det faktum att rekrytering ofta sker genom 

personliga kontakter samt att vanliga rekryteringsmodeller ofta bygger på subjektiva 

uppfattningar och bedömningar. Författarna menar vidare att otydliga urvalskriterier, såsom 

t.ex. personkemi, leder till likriktning i urvalet samt skapar ett utrymme för uteslutning av 

vissa grupper av arbetssökande. Detta kan leda till homosocial reproduktion, dvs. att lika 

söker lika (Mlekov & Widell 2003:107), och att arbetsplatser fortsätter att se likadana ut. 

Mlekov & Widell (2003) menar också att organisationer som fortsätter att rekrytera personer 

som liknar en majoritet av de anställda skapar en homogenitet som verkar hämmande på en 

organisations effektivitet, kreativitet och samarbets- och problemlösningsförmåga. Vid 

diskussioner om varför det t. ex är så få invandrare som innehar arbetsledande befattningar 

hävdar ibland den allmänna opinionen att det är för få kvalificerade sökande till dessa 

tjänster. Mlekov & Widell (2003) menar istället att de flesta rekryterare hävdar att det 

handlar om att söka efter kandidater utanför de välkända nätverken.  
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Även de krav som ofta ställs på arbetssökande diskuteras av Mlekov & Widell (2003). 

Begreppet social kompetens är ett mångfacetterat begrepp som kan ha olika betydelse för 

olika människor och organisationer. Social kompetens kan i rekryteringssammanhang 

handla om att den arbetssökande förväntas uppträda ”svenskt”, dvs. enligt rådande normer.  

Mlekov & Widell (2003) tar även upp krav på språkkunskaper där de menar att det kan 

finnas olika uppfattningar om vad som är tillräckligt bra svenska hos en arbetssökande. 

Begreppet personlig lämplighet uttrycks ibland av arbetsgivare vid annonsering av lediga 

tjänster. Författarna menar att detta begrepp närmast kan betyda ”att passa in” i 

organisationen och att avsaknad av definitioner på dessa begrepp i organisationen skapar 

utrymme för stereotypa föreställningar om arbetssökande. Mlekov & Widell (2003) 

uppmärksammar också de fallgropar i rekryteringsprocessen som kan leda till en fortsatt 

homogenisering i organisationen. Författarna menar bl.a. att det första urvalet bör göras av 

en grupp med olika erfarenheter och perspektiv. Även intervjun bör om möjligt genomföras 

med en grupp av anställda med skiftande kön, ålder och bakgrund. Ett annat sätt är att 

medvetandegöra rekryterare genom t ex utbildning för att öka deras självinsikt.  

 

2.2 Mångfald 

2.2.1 Diversity management 

Ett område som tidigare forskning har riktat in sig på under senare tid är det område som 

brukar betecknas som ”diversity management” (Mlekov & Widell 2003:18). I det 

sammanhanget är den stora frågan hur man på ett mer effektivt vis kan tillvarata en 

mångfald av s.k. mänskliga resurser i en organisation (Mlekov & Widell 2003:7). I ett 

samhällsperspektiv diskuteras mångfaldsfrågor ofta i samband med integrationspolitik där 

alla individer ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund 

(Roth 2008:21). I ett organisationsperspektiv kan mångfald diskuteras som ett 

tillvägagångssätt för att skapa mer dynamiska arbetsgrupper, innehållande individer med 

olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Cox (1994) menar att förekomsten av 

mångfald i organisationer påverkar faktorer såsom kreativitet och problemlösning. Han visar 

även på forskning som pekar på att grupper innehållande olikheter har fördelar gällande 

prestation jämfört med mer homogena grupper. Mångfald ses här som något naturligt och 

berikande, människors olikheter kan användas för att utveckla arbetsplatser. Olika individer 

kan ses som en resurs, individen ska inte assimileras in i den rådande organisationskulturen, 

tvärtom handlar det om ömsesidig utveckling (Mlekov & Widell 2003:14), att värdesätta 

olikheter.  

 

2.2.2 Genusforskning 

Ytterligare en aspekt på den mångfaldsforskning som kan nämnas i sammanhanget rör 

genusforskning. Denna forskning, som utgår från att genus är ett socialt och kulturellt 

konstruerat kön, innehåller en maktaspekt som innebär att mannen är norm och kvinnan 

underordnad (Roth 2008:15). Homosocial reproduktion innebär att rekrytera och värdera 

människor utifrån en idealbild, tidigare forskning visar på att detta tenderar att leda till att 

den egna organisationen bevaras och förblir homogen (Roth 2008:16). Ulfsdotter Eriksson 

(2006) menar att vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt” inte är biologiskt bestämt, 

innebörden i begreppen skapas av de normer som finns i samhället. Dessa normer styr även 

vad som ska anses vara lämpliga arbetsuppgifter för kvinnor och män (Ulfsdotter Eriksson 

2003:30). Statistik från 2007 visar t ex att andelen förvärvsarbetande undersköterskor utgörs 

av 93 procent kvinnor och 7 procent män, andelen lastbils- och långtradarchaufförer består 

av 2 procent kvinnor och 98 procent män (Roth 2008:19–20).  
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2.2.3 Ålder 

Begreppet mångfald inbegriper även ålder, denna aspekt kan också påverka individers 

möjligheter på arbetsmarknaden. En tidigare studie visar på att sju av tio arbetsgivare inte 

gärna anställer arbetssökande som är över 50 år (Roth 2008:31). Studien visar även att en 

majoritet av arbetsgivarna tror att äldre har större svårigheter att t.ex. ta till sig ny teknik och 

att anpassa sig till omorganisationer. Dock visar en studie utförd av Arbetslivsinstitutet på 

att dessa uppfattningar inte stämmer, äldre har inte allmänt svårare att lära sig nya 

arbetsuppgifter (Roth 2008:32). I sammanhanget kan nämnas att Sveriges 

diskrimineringslagstiftning från och med 2009 även inbegriper begreppet ålder som 

diskrimineringsgrund (Diskrimineringslag 2008:567). 

 

2.2.4 Etnicitet 

Etnicitet är så slutligen ytterligare ett område som går att nämna inom ramen för vad som 

betecknas som mångfaldsforskning. Etnicitet innefattar faktorer såsom gemensam kultur, 

religion eller en gemensam historia, men även en föreställning om en kollektiv identitet 

(Stier 2004:94). En gemensam kultur förs vidare genom socialisation, dock är den påverkbar 

och förändras med tiden. Individer socialiseras till att sympatisera med människor som 

liknar den egna gruppen, detta skapar ”vi- och de-grupper” (Stier 2004:96). Samtidigt som 

vi-känslan verkar sammanhållande skapar den också en uppfattning om att de-gruppen 

innehar annorlunda egenskaper. När vi-gruppen ser den egna etniciteten och kulturen som 

normativ och använder den som utgångspunkt för att bedöma andra grupper kan vi tala om 

etnocentrism (Cox 1994:130). Den egna gruppens beteende och värderingar ses som mer 

positiva jämfört med den andra gruppen. Cox (1994) resonerar kring att etnocentrism inte 

alltid innebär fientlighet eller hat mot den andra gruppen. Dock visar tidigare forskning på 

att etnocentrism ofta i någon form ger upphov till favorisering av den egna gruppen. Att 

arbeta med människor som liknar en själv innebär också en känsla av förutsägbarhet, 

tillvaron blir mindre osäker. Etnocentrism kan dock ge upphov till stereotyper och fördomar 

om andra individer och grupper. Uppkomsten av stereotyper är en kognitiv process där 

individer tillskrivs olika epitet och beteenden beroende på vilken grupptillhörighet de anses 

ha. Denna process har det ursprungliga syftet att strukturera och förenkla alla de dagliga 

intryck och möten som människor har (Cox 1994:88). Cox (1994) menar att förekomsten av 

stereotyper i samhället och på arbetsmarknaden negativt påverkar vissa gruppers möjligheter 

att få arbete. Han menar också att uppkomsten av stereotyper i rekryteringsprocessen inte 

endast handlar om att utesluta vissa grupper, det handlar också om att det finns allmänna 

uppfattningar om vad som är lämpliga arbeten för individer som tillhör olika grupper.  

 

I en rapport av Knocke (2003) diskuteras mångfald i den privata sektorn. Rapporten visar på 

att etnisk mångfald inte påverkar urvalet i rekryteringsprocessen i någon större grad, när det 

handlar om rekrytering till lågkvalificerade yrken verkar inte den arbetssökandes bakgrund 

ha någon större betydelse. Rapporten visar även på att rekrytering i den privata sektorn 

främst sker genom informella kanaler.  Det framkommer även att de tillverkningsföretag 

som medverkat i studien sällan använder sig av rekryteringsprocessen som ett sätt att främja 

mångfald i organisationen. Knocke (2003) uppmärksammar att rekryterare ofta letar efter 

”rätt” personer, där social kompetens spelar en stor roll i urvalet.  

 

2.2.6 Mångfald och organisationskultur 

Ytterligare en aspekt som är intressant för vår undersökning är tidigare forskning om 

mångfald och organisationskultur. Mlekov & Widell (2003) resonerar kring det faktum att 

ett företags organisationskultur utgörs av institutionaliserade idéer som styr handlingar. 
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Organisationer kan ha en medveten vilja till att utveckla en mångfald som kan uppfattas som 

berikande, i de dagliga rutinerna kan dock ändå de som avviker från normen uteslutas. 

Samtidigt som en stark organisationskultur fungerar sammanbindande för de anställda 

innebär detta en fortsatt homogenisering som verkar exkluderande för individer och grupper 

som inte passar in i den rådande normen. Mlekov & Widell (2003) menar vidare att det finns 

många skäl till varför organisationer bör arbeta med mångfaldsfrågor, organisationer kan 

inte leva isolerat när samhället förändras. Faktorer såsom globalisering och en förändrad 

demografi påverkar utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden. Även kundsegment 

förändras, ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan organisationers lönsamhet påverkas. 

Organisationer som är medvetna om fördelarna med en heterogen arbetsstyrka tenderar att 

skapa mer effektiva arbetsgrupper som påverkar resultatet på ett positivt sätt (Mlekov & 

Widell 2003:32). Mlekov & Widell (2003) påpekar även de juridiska aspekter som ska 

motverka exkludering av grupper på arbetsmarknaden, diskrimineringslagstiftningen ska 

motverka orättvis och kränkande behandling. Utöver dessa aspekter kan mångfald ses som 

en moralisk eller en demokratisk fråga, där alla individer ska ha samma möjligheter på 

arbetsmarknaden. 

 

2.3 Bemanningsbranschen 

2.3.1 Arbetsvillkor i bemanningsbranschen 

Då bemanningsbranschen har en relativt kort historia i vårt land tenderar tidigare forskning 

inom området personaluthyrning komma från utländska studier, främst då från USA 

(Andersson & Wadensjö 2004:11). Dessa undersökningar visar bl.a. på att de personer som 

lämnar sin anställning i ett bemanningsföretag ofta går till en fast anställning, dvs. att en 

anställning i ett bemanningsföretag kan vara en väg till att få ett fast arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden (Andersson & Wadensjö 2004:13). Andra undersökningar visar på att den 

tid som en person är anställd på ett bemanningsföretag fungerar som en sorts inofficiell 

provanställning (Andersson & Wadensjö 2004:13).  

 

I en artikel diskuterar Olofsdotter & Augustsson (2008) uthyrda konsulters upplevda 

arbetsvillkor. Resultatet av deras studie visar på att uthyrda konsulter upplever en känsla av 

främlingskap när de arbetar hos kundföretag. Den ordinarie personalen har 

tolkningsföreträde hur arbetet ska utföras, detta leder till maktskillnader mellan ordinarie 

personal och konsulter. Konsulten får också vara beredd på att lämna uppdraget med kort 

varsel, detta innebär en osäkerhet och kan innebära svårigheter att planera vardagslivet. 

Detta innebär även svårigheter gällande sociala relationer i arbetslivet, oavsett hur länge 

konsulten har arbetat på det aktuella kundföretaget kan uppdraget avslutas från en dag till en 

annan. Konsulter kan även uppleva en känsla av maktlöshet då de t ex inte får delta vid 

beslut eller endast får ett begränsat förtroende hos kundföretagen. Olofsdotter & 

Augustssons (2008) studie uppmärksammar de komplexa arbetsvillkor som uthyrda 

konsulter ofta utsätts för. I en artikel av Kantelius (2010) jämförs långtidsinhyrdas och 

ordinarieanställdas utvecklingsmöjligheter. Studien visar på att uthyrda konsulter har mindre 

utvecklingsmöjligheter och att detta leder till en perifer ställning på arbetsmarknaden. De 

uthyrda konsulterna upplever även en låg anställningsbarhet jämfört med ordinarieanställda.  

 

2.3.2 Vem arbetar i bemanningsbranschen? 

Andersson & Wadensjö (2004) resonerar kring användandet av begreppet flexibilitet i 

samband med diskussioner om bemanningsföretag. Dels kan detta ses som att individen som 

arbetar i ett bemanningsföretag accepterar de arbetsförhållanden som en sådan flexibel 
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anställning innebär. Detta är då ett frivilligt val, individen föredrar denna typ av anställning. 

Å andra sidan kan detta ses som ett ofrivilligt val som en följd av att det erbjuds få andra 

möjligheter för individen på arbetsmarknaden. Andersson & Wadensjö (2004) har undersökt 

vilka personer som är sysselsatta i bemanningsbranschen, deras resultat visar på att vissa 

grupper utmärker sig: unga (under 30 år), invandrare och kvinnor. Andersson & Wadensjö 

(2004)  reflekterar här om de kan dra slutsatser som innebär att dessa grupper föredrar att 

arbeta inom bemanningsbranschen eller om detta innebär att dessa grupper har det svårare 

att få arbete på den övriga arbetsmarknaden. Förklaringen till att så många yngre arbetar i 

bemanningsbranschen kan vara att studerande ungdomar arbetar extra vid sidan av sina 

studier. Det kan också vara så att det kan vara lättare för ungdomar att få anställning på ett 

bemanningsföretag när konkurrensen på den ordinarie arbetsmarknaden är stor, många 

ungdomar saknar också kontakter på arbetsmarknaden. Anderssons och Wadensjös (2004) 

undersökning är från 2004, andelen kvinnor i branschen var då större än andelen män. 

Författarna förklarar detta med att de tjänsteområden som kvinnor i bemanningsbranschen 

ofta arbetar med är administration, detaljhandel och liknande. Författarna ser vid denna 

tidpunkt att andelen män i branschen kommer att öka då tjänster inom industri, teknik och 

lager kommer att öka. 

 

2.3.3 Mångfald i bemanningsbranschen 

Andersson & Wadensjö (2004) resonerar även kring förklaringen till att så många 

invandrare arbetar i bemanningsbranschen jämfört med den ordinarie arbetsmarknaden. 

Författarna ifrågasätter att denna grupp väljer att arbeta i branschen framför mer traditionella 

anställningar. Andersson & Wadensjö menar istället att invandrare kan ha svårare att få 

arbete på den ordinarie arbetsmarknaden än andra grupper och att de därför söker sig till 

bemanningsbranschen där ett arbete kan leda till en traditionell fast anställning. Författarna 

uppmärksammar det faktum att många arbetsgivare tenderar att anställa arbetssökande som 

har liknande ursprung och bakgrund som de själva. Författarna menar också att 

bemanningsföretag i detta fall kan fungera som förmedlare mellan företag och arbetssökande 

invandrare. Många bemanningsföretag säger sig anställa personal endast utifrån 

kvalifikationer och kompetens, och när de sedan hyr ut personal ifrågasätts inte individens 

kompetens av det hyrande företaget. Författarna menar att bemanningsföretag på detta sätt 

medverkar till att många invandrare får möjlighet att få arbete.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter, vi definierar de begrepp vi 

använder oss av samt relationen mellan dem.  

 

Pierre Bourdieus begrepp och teorier är användbara i sociologisk och arbetsvetenskaplig 

forskning vid undersökningar om olika skiktningar i samhället. Bourdieus forskning är 

inriktad på ojämlikheter inom olika samhällsområden samt hur dessa skapas och 

reproduceras (Engdahl & Larsson 2006:229). Då syftet med vår studie är att undersöka hur 

rekryterare i bemanningsbranschen resonerar kring mångfaldsfrågor ser vi att Bourdieus 

forskning är särskilt intressant och användbar för att försöka förklara de 

klassificeringsmekanismer som kan framträda i rekryteringsprocesser samt varför många 

organisationer idag fortfarande har en tämligen homogen sammansättning av personal.  

 

3.1 Sociala fält och kapital 

Ett socialt fält definieras av Bourdieu som ”ett system av relationer mellan positioner besatta 

av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt” 

(Broady 1990:270). Detta innebär att ett socialt fält regleras av regler som styr individers 

(agenters) interaktion med varandra, för att nå framgång i det aktuella fältet måste agenten 

förstå spelreglerna. För att kunna delta i fältets sociala spel krävs resurser som anses vara 

accepterade av de övriga aktörerna på fältet (Engdahl & Larsson 2006:230). I denna studie 

skulle t.ex. fältbegreppet kunna motsvaras av arbetsmarknaden, där olika aktörer i form av 

rekryteringspersonal och arbetssökande försöker generera resurser genom att följa olika 

former av spelregler som etableras. Bourdieu kallar dessa resurser kapital där han gör 

åtskillnad mellan ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital. Bourdieu menar att 

begreppet kapital, förutom vid diskussioner om ekonomi, även kan användas för att förstå 

hur ojämlikhet uppstår i den sociala världen. 

 

Ekonomiskt kapital utgörs av tillgången till pengar och annat innehav av ekonomiskt värde 

såsom t ex fastigheter (Bourdieu 1986:243). Det kulturella kapitalet existerar i tre former: i 

förkroppsligad form, i materiell form och i institutionaliserad form. Det kulturella kapitalet 

är förkroppsligat på så sätt att det är kopplat till individen, och utgörs av dennes bildning. 

Denna kapitalform tar lång tid att utveckla och kan inte enkelt överföras till en annan 

individ. Kulturellt kapital kan även bestå av materiella objekt så som böcker, instrument osv. 

I sin institutionaliserade form består det kulturella kapitalet av sådant som utbildningsbevis 

och certifikat (Bourdieu 1986:243). Socialt kapital beskrivs av Bourdieu som de potentiella 

resurser individen har tillgång till i sitt nätverk. Detta sociala kapital kan t.ex. bestå av 

familjen, familjenamnet eller medlemskap i en organisation (Bourdieu 1986:249). Det 

sociala kapitalet kan även utgöras av föräldrarnas klasstillhörighet, detta medför att det är 

svårt för en individ att tillskansa sig denna form av kapital. Bourdieu fokuserar på de 

fördelar som individer får tillgång till genom sitt medlemskap i ett nätverk (Portes 1998:3). 

Portes (1998) menar att begreppet socialt kapital ofta används i samband med diskussioner 

om möjligheter till anställning samt möjligheter till befordran. Tillgång till socialt kapital 

kan även ge tillgång till ekonomiskt kapital genom t ex lån. Det sociala kapitalet tenderar att 

utmynna i homosocialitet, detta innebär att individer söker och föredrar individer som liknar 

en själv (Ulfsdotter Eriksson 2006:50). 
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Ett kulturellt kapital måste erkännas av andra individer för att vara värdefullt, det blir då vad 

Bourdieu kallar för symboliskt kapital (Broady 1990:172). Symboliskt kapital är ett 

relationellt begrepp vilket innebär att en individs eller grupps tillgångar på symboliskt 

kapital uppfattas och värderas av andra individer eller grupper (Broady 1990:172). 

Symboliskt kapital existerar i olika grupper och sammanhang och vad som uppfattas som 

symboliskt kapital avgörs av vad som värderas högt i sammanhanget. Symboliskt kapital 

kan även utgöras av det vi i dag kallar för social kompetens. Bourdieu menar att detta 

handlar om individens förmåga att uppfatta andra individers kapitalinnehav (Engdahl & 

Larsson 2006:230).  

 

3.2 Habitus 

Bourdieu definierar begreppet habitus som ”en förkroppsligad nödvändighet omformad till 

generativa dispositioner vilka ger upphov till meningsfulla praktiker och till uppfattningar 

som kan ge mening åt samma praktiker” (Bourdieu 1993:298). Detta habitus är ett resultat 

av individens erfarenheter och minnen som har formats av individens livserfarenheter 

(Broady 1990:228). Individers habitus påverkar dennes sätt att känna och tänka, det kan 

också underlätta eller försvåra ett försök till att komma in på ett socialt fält (Engdahl & 

Larsson 2006:232). Bourdieu menar att detta habitus ger individer en känsla av deras plats i 

samhället, men definierar även andra individers plats (Bourdieu 1989:19). Habitus skapar en 

slags tyst kunskap, en ryggmärgskänsla, för hur det sociala spelet på fältet ska ske (Engdahl 

& Larsson 2006:232). Bourdieu menar att individer utvecklar en sorts smak, ”taste” 

(Bourdieu 1984:466), en sorts känsla för vad som är att föredra och tycka om. Detta skapar 

en känsla av trygghet och igenkännande men utgör även en klassificeringsmekanism som 

både innesluter och utesluter andra individer. En individs habitus, och effekterna av de 

mekanismer som följer, fungerar på ett mer omedvetet plan, ibland bortom individens 

kontroll (Bourdieu 1984:466). Den dominerande gruppen i ett specifikt fält konstruerar, och 

värderar, det normala och det som är att föredra vad gäller uppförande, sätt att tala, osv. En 

individs position i ett fält definieras av det kapital som ackumulerats av individen, för att 

kapitalet ska vara användbart i fältet måste det anses vara värdefullt och gångbart av 

majoriteten. En individs utvecklade smak definierar dennes position i ett socialt fält, den 

fungerar som en vägvisare och skapar en känsla av plats och tillhörighet i fältet (Bourdieu 

1984:466).  

 

3.3 Doxa och symboliskt våld 

Ytterligare begrepp som Bourdieu använder är doxa och symboliskt våld. Doxa är ett sorts 

värderingssystem, en implicit uppfattning om vad som är önskvärt, vad som är bra eller 

dåligt (Ulfsdotter Eriksson 2006:53). I ett fält försöker de som dominerar bevara den 

symboliska makten, att bevara doxa, genom att utöva symboliskt våld (Ulfsdotter Eriksson 

2006:54). Den dominerande gruppen avgör vad som är önskvärt symboliskt kapital och detta 

bidrar till att skapa en slags norm i fältet. De individer som utgör minoritetsgrupper i fältet 

socialiseras till att uppfatta denna norm som självklar och naturlig.  

 

Då vår undersökning handlar om hur mångfald uppfattas och används vid rekrytering i 

bemanningsbranschen kan många av de begrepp Bourdieu använder sig av vara av värde för 

att få en större förståelse för detta ämne. Så kan t.ex. begreppen fält och kapital användas för 

att förstå hur spelreglerna på arbetsmarknaden ser ut. Begreppet habitus kan användas för att 

förklara vad som spelar in när en individ ska bedöma andra, t.ex. när en arbetssökande 

bedöms av en rekryterare. Vidare kan begrepp ”taste” vara användbart då denna utvecklade 
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smak påverkar människor vid beslutstagande vid olika situationer i arbetslivet, ett 

beslutstagande som kan påverka rekryterare när de ska anställa ny personal. Så kan också 

Bourdieus begrepp doxa användas eftersom det handlar om värderingar och maktutövande, 

något som bl.a. förekommer vid urvalet i rekryteringsprocessen.  
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4. METOD 

I detta avsnitt beskrivs vårt vetenskapliga perspektiv. Vi redogör för vårt metodval, urval 

samt tillvägagångssätt. Vi redovisar även för etiska överväganden, vår förförståelse samt 

bearbetning och analys av material. 

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 

När man bedriver samhällsvetenskaplig forskning finns det två huvudsakliga inriktningar, 

positivism och hermeneutik (Thurén 2007:16). Positivismen har sitt ursprung i 

naturvetenskapen och strävar efter att förutse och objektivt förklara hur fenomen uppträder. 

Forskningsresultat som framkommer när man använder denna metod presenteras som sanna 

och absoluta lagar för mänskligt beteende (May 1997:20). Detta resultat uppnås genom 

iakttagelser och logiskt tänkande (Thurén 2007:17). När man ska bedriva beteendeforskning 

om andra människor och deras upplevelser räcker det inte med iakttagelser och logiskt 

tänkande. Positivismens förklarande ansats är därför inte lämplig när man vill uppnå en 

större förståelse, då kan istället det hermeneutiska perspektivet vara mer användbart. Detta 

perspektiv innebär att ”förstå och inte bara begripa intellektuellt” (Thurén 2007:94). 

Hermeneutikens empatiska förhållningssätt innebär att forskaren försöker att leva sig in i 

individens position (Alvesson & Sköldberg 2008:195). Man försöker sätta sig in i individens 

kontext för att tydligare förstå innebörden av dennes beteende. Att kunna förstå meningen 

med en del av en persons beteende går endast att uppnå, enligt hermeneutiken, om den sätts i 

samband med helheten. Motsatt går helheten av en persons agerande endast att förstå om 

man sätter den i samband med delarna, detta bildar den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & 

Sköldberg 2008:193). Forskarens ambition och önskan att kunna sätta sig in i andra 

människors situationer, tankesätt och agerande är ouppnåelig. Forskarens förförståelse, 

värderingar och erfarenheter påverkar alltid resultatet, som i sig är tolkningar av 

undersökningen (Thurén 2007:103). 

 

När forskare vill förklara fenomen i samhället skiljer man ofta mellan en induktiv eller en 

deduktiv ansats. Induktion baseras på empiri, genom upprepade iakttagelser uppkommer 

samband, utifrån dessa dras generella slutsatser. Deduktion bygger på logik, med hjälp av en 

allmän teori förklaras det enskilda fallet (Alvesson & Sköldberg 2008:55). När forskaren 

eftersträvar förståelse för ett samhällsvetenskapligt problem kan den abduktiva ansatsen 

användas. Denna ansats kan sägas inkludera både induktion och deduktion, genom att utgå 

från empiri men den avfärdar inte befintliga teorier (Alvesson & Sköldberg 2008:56). Detta 

pendlande mellan tidigare teorier och insamlad empiri gör att man upptäcker mönster och 

ger en alltmer djupare förståelse för det man undersöker. Fördelen med abduktion är det är 

en process där forskaren ges möjlighet att utveckla en förståelse för det undersökta 

fenomenet.  Med hjälp av abduktion söker forskaren efter ett underliggande mönster som 

kan förklara ett enskilt fall (Alvesson & Sköldberg 2008:61). Genom att alternera mellan 

”empiriladdad teori och teoriladdad empiri” skapas en hermeneutisk process (Alvesson & 

Sköldberg 2008:61). Utifrån resonemanget ovan utgår vi från ett hermeneutiskt perspektiv 

med en abduktiv ansats.  

 

4.2 Metodval 

Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv där vi vill undersöka respondenternas 

upplevelser. Då vi vill förstå hur rekryterare i bemanningsbranschen resonerar kring 

mångfaldsfrågor väljer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi väljer denna metod då 
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undersökningens ämne inte är mätbart, därför är inte heller t ex en enkätundersökning 

aktuellt i vår undersökning. Vårt val av intervjuteknik grundar sig i tanken om att vi få 

möjlighet att utveckla respondenternas svar och att kunna ställa följdfrågor, vi genomför 

därför semistrukturerade intervjuer (May 2001:150). Vår ambition är att intervjun ska få 

formen av ett samtal eller en dialog snarare än ett förhör. Semistrukturerade intervjuer ger 

också större möjlighet för respondenterna att svara på frågorna med egna ord utifrån den 

egna livsvärlden genom första ordningens konstruktioner (Aspers 2007:41).  

 

Kvale & Brinkmann (2009) diskuterar den kvalitativa forskningsintervjun genom att 

konstatera att denna metod inte enbart kan ses som ett mekaniskt sätt för att inhämta 

information. Kunskap produceras i en kvalitativ intervju genom ett socialt samspel, 

intervjuaren måste ha en viss insikt i den kontext respondenten befinner sig i samt kunskap i 

ämnet för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi har valt intervjun som redskap då vi vill 

få en större förståelse för hur respondenterna resonerar kring mångfaldsfrågor i 

rekryteringsprocessen. Vi använder därför intervjun som ett hjälpmedel för att förstå 

respondenternas upplevelser och handlingar i den social värld de befinner sig i (May 

2001:174). 

 

4.3 Urval 

Genom personliga kontakter med anställda i den aktuella organisationen förmedlades 

kontakt med tio personer. Ett strategiskt urval innebär att vi utifrån en känd egenskap väljer 

ut dem som ska ingå i undersökningen (May 2001:121). Urvalet var strategiskt på så sätt att 

vi utgick från att vi ville intervjua personer som arbetar eller har arbetat med någon form av 

urval och rekrytering i bemanningsbranschen. Sammanlagt har tio respondenter medverkat i 

undersökningen. Fördelningen mellan könen är relativt jämn, åldersfördelningen varierar 

mellan cirka 20-45 år där majoriteten av respondenterna är i 40-årsåldern. Anställningstiden 

i organisationen varierar mellan ett till elva år, flertalet av respondenterna har dock arbetat i 

organisationen i drygt fem år. Ett fåtal av respondenterna har en akademisk utbildning, 

majoriteten har gymnasieutbildning. De som har ingått i undersökningen arbetar alla, eller 

har arbetat, i någon form med rekrytering och urval i organisationen. Två av respondenterna 

arbetar med att göra ett första urval bland arbetssökande, resterande respondenter gör sedan 

intervjuer med de sökande. Dessa respondenter har även arbetsledande befattningar vilket 

innebär kontakt med kunder och uthyrd personal. En av respondenterna har en övergripande 

ledarbefattning på avdelningen. Utifrån denna presentation av respondenterna har vi valt att 

benämna dem respondent A-J. Detta gör vi för att uppfylla konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Fördelen med att intervjua respondenter som arbetar inom samma 

organisation är att vi kan få en samlad bild av respondenternas upplevelser och åsikter i 

ämnet. Vi kan också få möjlighet att se om respondenternas upplevelser och åsikter följer en 

gemensam linje eller om de skiljer sig åt. Samtidigt kan nackdelen vara att respondenternas 

svar kan tänkas vara väldigt lika på grund av en gemensam ståndpunkt som har formulerats 

av organisationen. 

 

4.4 Material 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar formulerades en intervjuguide (bilaga 2). 

Vår ambition har varit att formulera intervjufrågorna enligt första ordningens konstruktioner, 

dvs. använda ett språk som används naturligt i respondenternas livsvärld (Aspers 2007:41).  

Vi har medvetet valt att inte definiera begreppet mångfald för respondenterna vid 

intervjusituationen. Syftet med detta är att vi istället har haft en vilja att utgå från 
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respondentens egen definition av begreppet. Vi valde även att genomföra en inledande 

testintervju med en av respondenterna. Syftet var att undersöka hur våra frågor uppfattas 

samt hur väl frågorna täcker det ämne vi undersöker. Utfallet av testintervjun innebar att vi 

reviderade intervjuguiden något för att den bättre skulle överensstämma med 

undersökningens syfte och frågeställningar. Resultatet från denna testintervju har vi också 

använt i vår undersökning.  

 

När vi formulerade vår intervjuguide valde vi att inleda med bakgrundsfrågor. Syftet med 

detta är dels att få en större förståelse för respondentens bakgrund, men även att intervjun 

ska inledas med allmänna frågor. Vi vill att respondenten ska känna sig avslappnad samt att 

de ska känna förtroende för den som intervjuar(May 2001:159). Vår förhoppning är att 

respondenten ska kunna svara ärligt och uppriktigt på intervjufrågorna. Därefter väljer vi att 

strukturera upp intervjuguiden efter de centrala begrepp som vi använder oss av i 

undersökningen. Vi har medvetet använt oss av en s.k. ”tratt-teknik” (Ekholm & Fransson 

1992:74), detta innebär att vi först ställer mer allmänna frågor för att sedan fokusera mer 

ingående på respondentens subjektiva upplevelser. Vi vill poängtera att vårt syfte med 

intervjuguiden är att de centrala begreppen och frågorna ska användas mer som ett underlag 

snarare än en mall som måste följas exakt.   

 

Reliabilitet och tillförlitlighet handlar om undersökningen kan uppnå samma resultat vid 

olika tillfällen, validitet och giltighet handlar om att undersöka det man verkligen har som 

avsikt att undersöka (May 2001:117f). Reliabiliteten i vår undersökning säkerställs genom 

användandet av en intervjuguide och de centrala begrepp vi genomgående använder i vår 

undersökning. Under intervjun är vi t.ex. medvetna om vikten av att inte ställa ledande 

frågor, något som kan påverka respondenternas svar (Kvale & Brinkmann 2009:263). 

Undersökningens validitet säkerställs då vi använder oss av kvalitativa intervjuer för att 

undersöka respondenternas upplevelser. Metoden fyller funktionen att undersöka det vi 

verkligen vill undersöka. 

 

4.5 Undersökningens genomförande 

Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) till respondenterna, 

samtidigt bad vi dem att kontakta oss för att boka en tid för intervjutillfället. 

Arbetsbelastningen i organisationen är stundtals hög, och ojämn, detta har inneburit att det 

ibland har varit svårt att boka in tid för intervjuer. Detta har av praktiska skäl inneburit att 

arbetsfördelningen gällande intervjuförfarandet blivit något ojämn, en av oss har genomfört 

sju intervjuer och den andra har genomfört tre. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats, även detta beroende på praktiska skäl. Att få tillträde till 

forskningsfält och få tillgång till människors livsvärld är inte alltid enkelt och självklart. Vi 

frågade inledningsvis om tillåtelse att använda diktafon för att spela in samtalet. Fördelen 

med att använda diktafon är att större uppmärksamhet kan riktas mot själva samtalet (May 

2001:168). Alternativet, att ta anteckningar, är inte föredra då detta kan störa samtalets 

naturliga rytm och det är svårare att uppfatta nyanser i själva innehållet. Samtidigt kan 

användandet av diktafon riskera att påverka resultatet då det kan verka hämmande för 

respondenterna. Vi har dock uppmärksammat respondenterna på att deras identitet kommer 

att behandlas konfidentiellt samt upplyst om de etiska riktlinjer som följer med 

undersökningen. Under intervjuerna upplevdes dock inte att användandet av diktafon 

inverkade negativt eller hämmande. Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter och 

genomfördes på respondenternas arbetsplats beroende på praktiska men främst tidsmässiga 

skäl för respondenterna.  Vi har båda medverkat vid transkriberingen av materialet och delat 
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upp arbetet jämnt mellan oss.  Vi har skrivit ut intervjuerna ordagrant samt inkluderat 

eventuella pauser, skratt, o.s.v. 

 

4.6 Bearbetning och analys 

Analysen av empirin börjar egentligen under själva intervjutillfällena och fortsätter under 

arbetets gång. Efter transkribering av materialet jämfördes svaren i syfte att finna både 

mönster och differenser i respondenternas svar. När vi analyserat vår insamlade empiri har 

vi utgått från undersökningens syfte och frågeställningar. Vi har genomgående i arbetet 

använt oss av våra centrala begrepp: rekryteringsprocessen, mångfald samt 

bemanningsbranschen. Detta har givit oss en struktur att förhålla oss till, något som också 

hjälper oss vid bearbetning och analys av empirin. Vid bearbetning och analys av empirin 

har vi använt oss av meningskoncentrering så som den beskrivs av Kvale & Brinkmann 

(2009). Detta innebär att vi först inleder med att läsa intervjuerna för att få en helhetsbild. 

Därefter sammanfattar, eller koncentrerar, vi de segment av mening som uttrycks av 

respondenterna. Dessa segment omformuleras till teman utifrån hur vi som intervjuare 

uppfattar dem. Slutligen utgår vi från undersökningens syfte och frågeställningar där vi 

ställer frågor till de teman som framkommer för att sammanfattningsvis presentera det 

analyserade och bearbetade resultatet (Kvale & Brinkmann 2009:221f). De teman som 

framkommer är formell kompetens, personliga egenskaper, att gå på magkänsla samt kön, 

ålder och etnicitet. Innehållet i dessa teman struktureras även upp i underteman som 

presenteras i form av underrubriker i resultatet.    

 

Då vi har haft ambitionen att använda oss av en abduktiv ansats har vi under intervjuerna 

försökt att ”sätta teorin inom parentes” (Aspers 2007:95). Detta innebär att vi vill undersöka 

första ordningens konstruktioner, våra teoretiska utgångspunkter sätter ramarna för vår 

undersökning – men den styr inte det empiriska resultatet. Vid analysen utgår vi från 

empirin samt tidigare forskning och teori. Detta bildar en slags hermeneutisk spiral där vi 

alternerar mellan empiri och teori och tvärtom. Naturligtvis påverkas vi också av vår 

förförståelse och våra erfarenheter. Vid analysen har vi medvetet försökt att även ta i 

beaktande den kontext som respondenterna befinner sig i.  

 

4.7 Förförståelse 

För att vi ska kunna förstå och förhålla oss till världen omkring oss är vi beroende av vår 

förförståelse, utan den skulle vår tillvaro bli alltför kaotisk. Människor har ett behov av att 

begreppsliggöra fenomen och företeelser för att kunna få grepp om tillvaron. Samtidigt kan 

vår förförståelse begränsa oss genom att utveckla fördomsfulla uppfattningar, människor 

tolkar världen olika utifrån sina erfarenheter, Gadamer (i Gilje & Grimen 2007:179) 

betecknar detta som förförståelse. Popper (i Gilje & Grimen 2001:88) kallar det för 

förväntningshorisont och menar samtidigt att observationer alltid är ”teori-impregnerade”, 

både teori och förväntningar inverkar på observationer. De förkunskaper och erfarenheter 

som vi bär med oss har vi fått genom den socialisation som vi genomgår i livet. Den 

förförståelse som vi samlar på oss är en nödvändig funktion vid vår tolkning av den värld 

som vi lever i och hur vi ska förhålla oss till den. En funktion som präglar vårt sätt att se på 

omvärlden mer än vad vi många gånger är medvetna om (Thurén 2007:58). Vår förförståelse 

påverkar även denna undersökning, där vi tror att det är lättare att uttrycka en positiv 

inställning till mångfald än att faktiskt aktivt arbeta med mångfaldsfrågor i organisationer. 

Vi tror inte att rekryterare generellt medvetet diskriminerar i urvalet vid rekrytering, vi tror 

dock att faktorer såsom omedvetna attityder och fördomar kan påverka urvalet i 
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rekryteringsprocessen. Vi tror att rekryterare, oftast omedvetet, gör en bedömning av den 

arbetssökande genom ett inledande första intryck Vi tror också att många rekryterare i en 

intervjusituation utgår från intuition och att detta innebär att de tenderar att anställa personer 

som liknar dem själva eller som delar liknande intressen och värderingar.  

 

4.8 Etiska överväganden 

När vi bedriver samhällsvetenskaplig forskning tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Dessa principer syftar till att reglera 

relationen mellan forskningskravet och individskyddskravet. Forskning är viktigt för att 

uppmärksamma och klarlägga förhållanden i vårt samhälle. Forskningskravet innebär att 

forskning bör fokusera på viktiga frågor i samhället samt hålla hög kvalité. Samtidigt ska 

individer som medverkar i en forskningsstudie behandlas med respekt och inte utsättas för 

onödig kränkning. Vetenskapsrådets etiska principer består av fyra delkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet utgår från att forskaren alltid ska upplysa forskningsstudiens deltagare 

om undersökningens syfte. Detta innebär också att deltagarna ska förstå att de är frivilliga 

till att medverka i studien. Forskaren ska även redogöra för hur studiens resultat ska 

användas. Vi har i vår undersökning inledningsvis skickat ut ett informationsbrev till 

medverkande respondenter. För att uppfylla informationskravet upplyser vi respondenterna 

om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt samt hur forskningsresultatet kommer 

att användas. Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare ger sitt samtycke till att 

medverka i forskningsstudien. Detta är exempelvis av vikt när det gäller omyndiga 

deltagare. Studiens deltagare ska även förstå att de kan avbryta sin medverkan om de så 

önskar. Samtyckeskravet uppfyller vi genom att be om respondenternas medgivande till att 

delta i vår undersökning. Samtidigt upplyser vi respondenterna, både i informationsbrevet 

och inför intervjutillfället, om att de kan avbryta sin medverkan utan motivering om de så 

önskar. Konfidentialitetskravet innebär att forskningsstudiens deltagare försäkras 

anonymitet. De uppgifter som framkommer i studien ska förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av dessa uppgifter. När forskningsstudien publiceras ska det heller inte vara möjligt 

för läsare att identifiera deltagare. Konfidentialitetskravet uppfyller vi genom att behandla 

respondenternas identitet anonymt i det resultat som ska publiceras, även upplysningar om 

organisationen kommer att behandlas konfidentiellt. De intervjuer som ska transkriberas 

förvaras på ett säkert sätt och inspelade ljudfiler raderas efter transkribering. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifterna som framkommer i forskningsstudien inte t ex får användas i 

kommersiellt syfte, de får endast användas i forskningssyfte. Vi uppfyller nyttjandekravet 

genom att de uppgifter som framkommer i undersökningen endast används i forskningssyfte. 
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5. RESULTAT 

Detta avsnitt redovisar undersökningens empiriska resultat. Resultatet presenteras utifrån 

de teman som har framkommit i analysen.  

 

Då syftet med vår studie är att undersöka hur rekryterare i bemanningsbranschen resonerar 

kring mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen redovisar vi inledningsvis för organisationens 

rekryteringsprocess samt vilka faktorer som styr urvalet. Vidare har vi till syfte att 

undersöka om det finns en medvetenhet eller en genomtänkt strategi för att tillvarata en 

mångfald av kompetens i rekryteringsprocessen. Vi lyfter fram de empiriska resultaten som 

hjälper oss att besvara denna andra frågeställning. 

 

5.1 Formell kompetens 

5.1.1 Rekrytering och urval  

Respondenternas beskrivning av rekryteringsprocessen kan sammanfattas genom att den 

inleds genom att ett behov av att anställa identifieras, då oftast genom att en kund kontaktar 

organisationen för att hyra in personal. Därefter formuleras kundens behov mer konkret 

genom en kravspecifikation, där kundens krav på t ex utbildning, kompetens och erfarenhet 

beskrivs. Utifrån denna konkreta kravspecifikation börjar sedan sökandet efter en lämplig 

kandidat för det aktuella uppdraget. Den vanligaste sökvägen är organisationens egen 

databas där arbetssökande har registrerat sitt CV via organisationens egen hemsida. Det 

första urvalet, att söka efter lämpliga kandidater, utförs av en heltidsanställd person. Vid hög 

arbetsbelastning tar organisationen även in timanställda för att sköta denna arbetsuppgift. 

Det första urvalet utgår ifrån en genomgång av de Cv:n som de arbetssökande har registrerat 

på hemsidan. Respondenterna poängterar således att den arbetssökandes CV i sig är 

avgörande vid ett första urval, utifrån detta urval görs en bedömning av de arbetssökande 

som ska väljs ut för en telefonintervju. Respondenterna berättar att en telefonintervju i 

princip innebär en kortare intervju där man ber personen berätta om sig själv, sin utbildning, 

arbetslivserfarenhet och liknande. Samtidigt informeras den arbetssökande om 

organisationens sätt att arbeta, dvs. vad det innebär att arbeta på ett bemanningsföretag. 

Utifrån denna telefon intervju görs ytterligare ett urval där det avgörs om den arbetssökande 

är aktuell för att kallas till en personlig intervju eller inte:  

  

Först så dömer man av de här bitarna, har man rätt utbildning? Har man 

rätt erfarenhet och kompetens för arbetet? Man känner av först på telefon 

är det så att personen köper vad det innebär att vara anställd hos oss med 

flexibilitet och framåt… alltså man behöver ju ha en hel del social 

kompetens, ett brett och vitt uttryck, men social kompetens för att klara av 

att jobba inom bemanningsbranschen för att man möter nya människor 

hela tiden och ställs inför nya situationer. Så egentligen ställer vi högre 

krav på människor än vad kanske andra gör. (Intervju med respondent D) 

 

Respondenternas uppfattning visar på att rätt utbildning och kompetens anses vara viktig 

men att det är andra aspekter som är mer avgörande för urvalet. Den arbetssökande måste 

också vara villig att acceptera de arbetsvillkor som gäller för ambulerande medarbetare i 

bemanningsbranschen: 
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Ja givetvis, det är ju en utmaning på så sätt att det är ju en speciell 

bransch… folk tar det ju väldigt olika. Antingen tycker de att det är 

jättebra det konceptet, man skapar ett kontaktnät, man kommer ut på olika 

företag, man gillar det här att träffa människor och jobba med. Man har lätt 

för att samarbeta. Eller så gillar man inte alls det och tycker att det är skit 

att åka runt jämt. (Intervju med respondent A) 

 

Flera av respondenterna menar alltså att en absolut förutsättning för att arbetssökande ska gå 

vidare i urvalet är att de går med på att arbeta under de villkor och krav som råder i 

bemanningsbranschen. Därefter kan den sökande bokas in för en personlig intervju. Dessa 

intervjuer utförs av de personalansvariga som jobbar på avdelningen, dessa tar sedan beslut 

om den arbetssökande är aktuell för anställning eller inte. Utöver dessa urval är också 

referenstagningen avgörande för beslutet att anställa. Respondenterna berättar att när 

organisationen söker en mer specifik kompetens kan det även bli aktuellt att lägga ut en 

annons, som kan publiceras på organisationens hemsida. Det kan även bli aktuellt att ta 

kontakt med Arbetsförmedlingen eller olika omställningsorganisationer. Respondenterna 

menar också att det finns olika vägar att gå för att hitta rätt person, bl.a. genom personliga 

kontakter.  

 

5.1.2 Språkkunskaper 

Uppfattningen om att arbetssökande måste kunna tillräckligt bra svenska är återkommande i 

flera av respondenternas svar. Motiveringen till detta uttrycks främst som en 

säkerhetsaspekt. Personer som anställs måste kunna tala och förstå svenska språket så pass 

bra att de kan ta till sig instruktioner och säkerhetsföreskrifter hos olika kundföretag: 

 

Man får tänka på att vi är ett företag som hyr ut personal. Ska vi kunna 

hyra ut en person så måste personen kunna svenska, så är det. (Intervju 

med respondent G) 

 

Majoriteten av respondenterna delar denna uppfattning, anmärkningsvärt är också att dessa 

respondenter använder sig av nästan identisk ordföljd när de beskriver önskade 

språkkunskaper hos de arbetssökande. Ett fåtal av respondenterna menar att den 

arbetssökande måste kunna förstå så pass mycket svenska att de kan kommunicera, de 

behöver inte ha ett perfekt uttal men måste kunna det svenska språket på en hygglig nivå.  

En av respondenterna menar att det ibland kan vara svårt att avgöra de arbetssökandes 

språkkunskaper: 

 

Men sen har vi ju många som … (paus) det är det som är så farligt också 

för att ibland kan det bli så fel i telefon. Men sitter man så här öga mot öga 

och intervjuar så kan svenskan va så jäkla mycket bättre. Så det är också 

svårt att avgöra på telefon. (Intervju med respondent E) 

 

Respondenten upplever att det inte alltid är enkelt att avgöra vad som är tillräckligt bra 

svenska, förutom kriteriet att den arbetssökande måste kunna förstå instruktioner och 
säkerhetsföreskrifter finns det ingen gemensam metod för att utvärdera kunskaperna i det 

svenska språket. Respondenterna berättar att de arbetssökande som blir kallade till intervju 

inledningsvis får göra ett datorbaserat test. Testet undersöker bland annat hur väl personen 

förstår instruktioner. Utifrån testresultaten kan intervjuaren även dra slutsats om den 

arbetssökandes språkkunskaper. Respondenterna poängterar dock att detta test endast 
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används som ett hjälpmedel, testresultatet är inte alltid avgörande vid urvalet. Det 

framkommer även en uppfattning att om man anställer personer som inte kan tillräckligt bra 

svenska finns risken att kunderna inte blir nöjda med den inhyrda personalens 

språkkunskaper och att detta i det långa loppet kan leda till att organisationen tappar kunder. 

 

5.2 Personliga egenskaper 

Det empiriska resultatet visar på att respondenterna upplever att det finns en viss 

personlighet som anses passa in i bemanningsbranschen, den arbetssökande måste uppvisa 

vad som bäst kan förklaras som en framåtanda. Gemensamt för respondenternas 

uppfattningar om urvalet i rekryteringsprocessen är alltså att den arbetssökandes 

personlighet är ytterst avgörande:  

 

Är du intresserad så lär du dig på plats! Så det är mycket personligheten 

och inställningen framförallt som jag tittar på. Och det kommer ju inte 

fram förrän på intervjun. (Intervju med respondent F) 

 

Genomgående för respondenternas upplevelser visar på att personliga egenskaper hos 

arbetssökande ofta värderas högre än konkreta kunskaper och kompetenser. På den aktuella 

avdelningen hyr man ut personer främst till tillverkningsindustri och lagerverksamhet. En av 

respondenterna menar att de arbetsuppgifter som ska utföras ute hos kundföretagen ofta är 

av enklare art så som enklare montering och orderplock på lager.  I vissa fall letar man efter 

en viss spetskompetens som kunden efterfrågar, enligt respondenten är det då lättare att göra 

ett urval. När organisationen behöver anställa till den ordinarie uthyrningsverksamheten är 

det dock personlighet och attityd som avgör: 

 

När våra konsulter är ute hos företag, så är man ju vårat ansikte utåt. Det är 

ju alltid den här personen som representerar oss och vad vi står för och 

vilka vi är. Så därför är det väldigt viktigt att man också har en bra 

attityd… ”go och glad kexchoklad”… (skratt)... men det behöver ju inte 

alltid betyda att man är den ultimata för det. Att man är bäst bara för att 

man har bäst attityd.  Alla är ju inte jättekäcka och så men kan vara jättebra 

arbetare ändå. (Intervju med respondent A) 

 

Denna respondent uttrycker en reflektion kring att alla arbetssökande inte uppvisar den 

personlighet som efterfrågas av organisationen, men att dessa sökande ändå kan tänkas 

utföra ett fullgott arbete ute hos kunderna. Även de andra respondenterna ger uttryck åt 

liknande tankar och menar att det ibland kan vara svårt att avgöra en framtida arbetsinsats 

endast utifrån den arbetssökandes personlighet. Den allmänna uppfattningen hos 

respondenterna är dock ändå att de arbetssökande som uppvisar en attityd och vilja att arbeta 

har stora möjligheter att få anställning i organisationen.  

 

5.2.1 En ”bra person”  

Återkommande i respondenternas svar är dock kravet på den arbetssökandes personliga 

egenskaper, det ska vara en ”bra person”. En av respondenterna berättar: 

 

En bra person, det är… det kan ju vara nån… det kan handla om… det 

låter ju hemskt naturligtvis men den är… det spelar ju ingen roll vilken 
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kompetens man har om man inte har en personlighet som vi egentligen vill 

ha. (Intervju med respondent C) 

 

Respondenternas definitioner på en bra person är inte helt tydlig, den gemensamma 

uppfattningen är dock att en ”bra person” har den personlighet som efterfrågas av 

organisationen och att den arbetssökande bedöms kunna fungera i uthyrningsverksamheten. 

Ett flertal av respondenterna ser även gärna arbetssökande med idrottsbakgrund. Många av 

de arbetssökande är yngre utan större arbetslivserfarenhet, sökande med t ex idrottsbakgrund 

anses av respondenterna att vara tävlingsinriktade och vana vid att arbeta mot ett uppsatt 

mål. Vidare anses unga, kvinnliga sökande med erfarenhet av t.ex. hästskötsel vara 

attraktiva arbetssökande: 

 

Hästtjejer exempelvis, kanonbra, vana att hugga i och inga problem och 

vana att gå upp i ottan och jajamensan. (Intervju med respondent C) 

 

Denna respondent menar att dessa ”hästtjejer” förväntas vara vana vid att passa tider och 

arbeta hårt. Majoriteten av respondenterna menar också att det är bra om de arbetssökande 

har någon form av arbetslivserfarenhet då det är viktigt att snabbt kunna sätta sig in i olika 

arbetsuppgifter ute hos kunderna. 

 

5.3 Att gå på magkänsla  

När respondenterna ska bedöma den arbetssökandes personliga egenskaper utgår de enligt 

egen utsaga från subjektiva preferenser. Samtidigt som respondenterna menar att de 

arbetssökandes personlighet är avgörande för urvalet i rekryteringsprocessen reflekterar de 

också över att denna urvalsmetod kan vara väldigt individuell. Det empiriska resultatet tyder 

på att urvalskriteriet, att den arbetssökande måste ha en ”bra personlighet”, inte är riktigt 

tydligt definierat i organisationen. Många av respondenterna i undersökningen uppger att de 

går på sin egen ”magkänsla” i intervjusituationen, de har dock svårare att definiera vad 

begreppet magkänsla egentligen betyder:  

 

Magkänsla för mej det är nog en varm känsla i magen som kännetecknas 

av att personen… att det skulle bli bra, att jag tror att du skulle göra en bra 

prestation, ett bra jobb. Det är inget man riktigt kan ta på, det är nåt 

flummigt, det känns bara bra. (Intervju med respondent B) 

 

Några av respondenterna förknippar magkänslan med det första intrycket, får man ett bra 

första intryck av den arbetssökande så ger detta också en bra magkänsla. Respondenterna 

kopplar även ihop magkänsla med faktorer så som kroppsspråk och ögonkontakt. En av 

respondenterna anser även att magkänsla hänger ihop med vilket förtroende den 

arbetssökande utstrålar. Magkänslan under intervjusituationen är ofta avgörande för om den 

arbetssökande ska gå vidare i rekryteringsprocessen eller inte. En annan av respondenterna 

jämför denna magkänsla vid en sorts förälskelse: 

 

Vissa människor faller man för…(Intervju med respondent J) 

 

Samtidigt reflekterar några av respondenterna över att deras magkänsla styr så mycket av 

urvalet i rekryteringsprocessen. De menar att ibland infinner sig inte den rätta magkänslan, 
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men den arbetssökande har ändå anställts och fungerat bra hos kundföretaget. Flera av 

respondenterna reflekterar över det faktum att deras magkänsla grundar sig i en så subjektiv 

uppfattning om den arbetssökande. En respondent är mycket tydlig i vad rekryterarens 

magkänsla kan få för konsekvenser för den arbetssökande: 

 

Tycker den som intervjuar inte om personen så är den inte anställningsbar. 

(Intervju med respondent G) 

 
Denna respondent menar att arbetssökande bedöms olika beroende på vem det är som utför 

intervjun. De flesta respondenter tror dock att de som arbetar med intervjuer i organisationen 

har en liknande uppfattning om vilken personlighet som efterfrågas av de arbetssökande, det 

finns så att säga en gemensam uppfattning om vad som är en ”bra person”. 

 

5.4 Kön, ålder och etnicitet  

De respondenter som har medverkat i vår undersökning uttrycker alla en positiv inställning 

till mångfaldsfrågor. Respondenterna menar också att de upplever att organisationen är bra 

på att anställa arbetssökande med olika bakgrund. För respondenterna innebär begreppet 

mångfald att alla ska ha lika chans, att man är öppen för olikheter. De flesta respondenter 

kopplar främst ihop begreppet med kön, men även med etnicitet och ålder. Respondenterna 

uttrycker även en uppfattning om fördelarna med en heterogen arbetsgrupp och menar att en 

arbetsgrupp bör bestå av olika individer för att främja faktorer såsom samarbete och lärande.  

 

5.4.1 Betydelsen av kön, ålder och etnicitet i urvalet 

De faktorer som enligt respondenterna styr urvalet är den arbetssökandes kompetens, 

erfarenhet och personliga egenskaper. Alla respondenter, utan undantag, menar 

inledningsvis att faktorer såsom kön, ålder eller etnicitet inte på något sätt ska påverka 

urvalet. När respondenterna resonerar vidare framkommer det dock att dessa faktorer ändå 

har en påverkan på urvalet i rekryteringsprocessen: 

 

Kön har ju ingen större betydelse, till vissa uppdrag så är det kanske 

olämpligt med en liten tjej, för de orkar ju inte rent fysiskt att utföra det 

arbetet. Samtidigt så är de här tjejerna betydligt duktigare på andra saker 

än vad vi killar är (skratt). Vissa kunder vill ha tjejer för att de, av 

historia… vi vet att tjejer löser det bättre. Att vika kläder och så vidare. Vi 

killar kan vara rätt slarviga på det. Det är just ordningsamma saker som, 

enligt min uppfattning, där är tjejer bättre… men generellt så har kön ingen 

betydelse. Absolut inte. (Intervju med respondent I) 

 

Respondentens uppfattning om att kön inte är avgörande vid urvalet, men att kunderna 

ibland efterfrågar tjejer eller killar beroende på arbetsuppgiften, är ett exempel på den 

allmänna uppfattningen hos de respondenter som har medverkat i vår undersökning. Att kön 

inte anses spela någon roll motsägs samtidigt av uppfattningen om att kvinnor och män 

uppfattas vara mer eller mindre lämpade för olika arbetsuppgifter.  

 

Majoriteten av respondenterna upplever inte heller att ålder påverkar urvalet. Ett fåtal av 

respondenterna menar dock att det sker en snedfördelning vad gäller ålder, detta anses bero 

på att det är billigare att anställa personer under 26 år. Respondenterna menar att detta beror 

på politiska beslut. En annan respondent menar att det är lättare att anställa ungdomar då de 
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inte har någon större erfarenhet av arbetslivet, de ställer så att säga upp på de villkor som 

gäller i bemanningsbranschen: 

 

Så rent generellt skulle jag säga att det som är störst efterfrågan på, det är 

ju ”färskisar” (skratt). Såna som inte har varit ute i arbetslivet så 

jättemycket, om man söker till tjänster som är okvalificerade… då blir det 

ju lite så vem ställer upp på de här villkoren, för det är ju inte roligt alla 

gånger kanske att flänga hit och dit mellan företag. Då kan det ju bli att det 

är oftast yngre personer som det funkar för då… de säger: ja, ja, ge mig 

bara jobb. (Intervju med respondent A) 

 

Denna respondent menar också att det kan vara svårt att kombinera familjeliv med att jobba 

kväll, natt eller helg, och att de arbetsvillkor som råder i bemanningsbranschen främst passar 

yngre människor.  

 

Inte heller den arbetssökandes etnicitet anses påverka urvalet enligt respondenterna. Det 

finns också en gemensam uppfattning om att organisationen har en mångfald av anställda i 

uthyrningsverksamheten och att detta beror på att man endast utgår från kompetens vid 

urvalet av arbetssökande. Samtidigt påpekar respondenterna, som vi ovan har 

uppmärksammat, att det främst är den arbetssökandes personlighet som är avgörande och att 

respondenterna främst söker efter ”en bra person”. En av respondenterna har en uppfattning 

om att vissa etniska grupper generellt har större möjligheter att få arbete: 

 

Iranier och irakier… nu börjar dom också komma in i dom här 

generationerna där deras barn blir svenskar. Så jag tror hela tiden att… nu 

kanske vi anser att dom med annan etnisk bakgrund är somalier i 

dagsläget… somalierna kanske inte har kommit så långt än som dom 

finska och jugoslaverna. Ja, jag vet inte för dom blir svenskar till slut 

tycker jag. (Intervju med respondent E) 

 

Respondenten menar här att de etniska grupper som har assimilerats i det svenska samhället, 

d.v.s. de som har ”försvenskats”, har större möjligheter att få arbete, även andra 

generationens invandrare har större möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Denna 

respondent är den enda i vår undersökning som tydligt uttrycker en uppfattning om att vissa 

etniska grupper generellt kan riskera att exkluderas på arbetsmarknaden på grund av sin 

etniska tillhörighet. Övriga respondenter hävdar att det i organisationen endast är kompetens 

och erfarenhet som styr urvalet i rekryteringsprocessen, den arbetssökandes etniska 

tillhörighet spelar ingen roll. Samtidigt uttrycker dessa respondenter en uppfattning om att 

möjligheten att få arbete i organisationen till stor del beror på hur väl den arbetssökande kan 

förväntas passa in i organisationen. Ett fåtal av respondenterna upplever att anställda som 

kommer från ett annat land arbetar hårdare än vad svenska anställda gör, dessa respondenter 

upplever att anställda som har en annan etnisk bakgrund har högre arbetsmoral.  

 

5.4.2 Kundens krav styr urvalet 

Det resultat som framkommer i vår undersökning visar på att respondenterna uppfattar 

utmaningarna gällande rekrytering av personal som ska hyras ut till kundföretag främst som 

en fråga om matchning. Det uttrycks som viktigt att känna till kundföretaget och den 

organisationskultur som råder där för att kunna identifiera vilken typ av person som skulle 

kunna passa där. Ingen av respondenterna upplever att de i rekryteringsprocessen medvetet 
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använder sig av organisationens mångfaldspolicy, de upplever istället att det är kundens 

behov som styr urvalet:  

 

Nej, alltså jag tror inte att man tänker så mycket på att nu ska jag anställa 

med mångfald… jag vet att ibland så säger man att ja, nu har vi brist på 

tjejer eller brist på killar, men det beror oftast på att vissa kunder har, när 

man ska t ex vika kläder väldigt noga då vet jag att, visst är det 

diskriminerande det finns killar som viker kläder väldigt snyggt men jag 

vet att kunderna har en erfarenhet av… just på den här avdelningen 

behöver vi mer tjejer för de fixar det här snabbare.  Medans på ett annat 

ställe så ja där behöver i en massa killar för det är väldigt tunga lyft. 

(Intervju med respondent D) 

 

Respondenterna upplever att de önskemål kundföretagen generellt har angående den 

personal de hyr in är helt beroende av vilka arbetsuppgifter som ska utföras, t.ex. anses 

kvinnor vara bättre på att vika kläder än män. Respondenterna upplever också att 

kundföretagen ibland har krav som grundas i en fördomsfull inställning. En av 

respondenterna menar att: 

 

I vissa företag kan det finnas en underton… vad säger man… att det kan 

vara så att de har haft en dålig upplevelse av… och nu råkar kanske killen 

vara från Irak eller någonting. (Intervju med respondent H) 

 

Respondenten menar här att kundföretaget i detta fall, utifrån en negativ erfarenhet, bedömer 

alla individer ur samma grupp likadant. Några av respondenterna upplever att det många 

gånger är bråttom att få ut personal till kundföretagen och att detta medför att de inte alltid 

hinner reflektera över vilken person som skickas ut på uppdraget. De tror att många beslut 

fattas utifrån förutfattade meningar och vad man erfarenhetsmässigt vet fungerar ute hos 

kunderna. 

 

5.4.3 Bemanningsbranschen medverkar till utveckling av mångfald 

De flesta av respondenterna upplever att många av de stora kundföretagen själva har en 

medvetenhet i mångfaldsfrågor. De har så att säga själva en mångfald av anställda och ser 

mer till kompetens och erfarenhet och reflekterar inte över aspekter så som t.ex. etnicitet. De 

flesta av respondenterna har dock upplevt att kundföretag redan bestämt sig för vilken typ av 

person de vill hyra in: 

 

Jag har ett exempel på en kund som ringde in, en ny kund då, och jag säger 

att jag har en person till er här. Åh vad bra säger kunden, när kommer hon? 

Kan hon komma nu med en gång? Nej, det kan hon inte, för det är en han. 

Han var där uppe på kontoret, åh nä, jag hade tänkt mig en tjej sa kunden. 

Jo men vänta här, du behövde ju hjälp med det här och det här, jag har en 

person som är jättebra på det, du kommer att bli hur nöjd som helst. Men 

du vet, vi hyr ju inte ut kön, vi hur ju ut en kompetens och en personlighet. 

Jag åkte med till kunden, och det var ju en ensam medelålders man som 

tyckte det att det var ju käckt att ha en tjej då va, så det var ju hans syn på 

vad det skulle vara. Och sedan efter så vart det ju bara så himla bra. 

(Intervju med respondent C) 
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Det finns en allmän uppfattning hos respondenterna om att organisationen, och egentligen 

hela bemanningsbranschen, medverkar till att påskynda utvecklingen av mångfald på 

arbetsmarknaden. Ett flertal av respondenterna menar att många arbetsgivare kanske skulle 

vara tveksamma till att anställa t.ex. arbetssökande med annat etniskt ursprung. När dessa 

företag tar hjälp av bemanningsföretag för att lösa ett tillfälligt personalbehov så hyr de in en 

person som har rätt kompetens för arbetet, oberoende av faktorer såsom t.ex. etnicitet.  

 

Flera av respondenterna återkommer till uppfattningen om att organisationen hyr ut personal 

med rätt kompetens och erfarenhet, och att detta inte på något sätt ska påverkas av faktorer 

som ålder, kön eller etnicitet. Respondenterna ger fler exempel på hur några av 

kundföretagen har resonerat: 

 

Det finns en kund här i området som inte ville ta emot en truckförare som 

var från mellanöstern. Och då sa vi ju detta också ”nej, men du har beställt 

en truckförare. Det här är en jätteduktig truckförare och han är väldigt 

uppskattad hos andra kunder. Det här är den personen som du kommer att 

få, annars kan vi inte leverera till dig.” och så fick vi ut honom där. Efter 

några veckor så anställde han honom (skratt). Nu möter man det inte lika 

mycket men för några år sedan så pågick det på små företag ute på 

landsbygden. Man märkte att det fanns en annan inställning till detta. Men 

det är som man sa ”man får lära dem”. (Intervju med respondent D) 

 

Respondenterna upplever att denna diskussion numera uppkommer alltmer sällan. Om denna 

diskussion skulle uppkomma med ett kundföretag som vill hyra in personal så menar 

majoriteten av respondenterna att de skulle stå på sig gentemot kundens krav. 

Respondenterna hävdar att de i dessa fall förklarar för kunden att organisationen hyr ut en 

kompetens, oberoende av t.ex. hudfärg eller utomeuropeiskt namn. En av respondenterna 

menar dock att ibland måste man välja om man då ska ha ett samarbete med kundföretaget 

eller inte.   

 

Ska man jobba med dem eller ska man göra det enkelt för sig och skicka 

Svensson eller Andersson då? Och så blir de nöjda och så får man en 

order, eller ska man någonting annat och så riskerar man att kunden går till 

någon annan? Det är jättesvårt. (Intervju med respondent F) 

 

Denna respondent menar att detta främst gäller mindre företag som inte är vana vid att hyra 

in personal. När man hyr ut personal till större företag upplever respondenten inga sådana 

problem. Majoriteten av respondenterna menar att när kunder bara vill hyra en viss typ av 

personal, så bör organisationen inte tillmötesgå dessa krav.  
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, tidigare forskning och teori med avsikt att återknyta till 

vårt syfte och frågeställningar. Vi sammanfattar vår analys i en avslutande diskussion. Vi 

reflekterar över vårt metodval och vår förförståelse samt ger förslag på fortsatt forskning i 

ämnet.  

 

När vi nu diskuterar, tolkar och drar slutsatser från vårt material påminner vi oss om våra 

inledande frågeställningar: 

 

 Hur resonerar rekryterare i bemanningsbranschen, specifikt inom området teknik och 
logistik, kring mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen? 

 

 Finns det en medvetenhet eller en genomtänkt strategi hos rekryterare i 

bemanningsbranschen för att tillvarata en mångfald av kompetens i 

rekryteringsprocessen? 

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Subjektiva urvalskriterier 

Det empiriska resultatet i vår undersökning visar att intervjun som urvalsmetod är 

dominerande i organisationen. Detta kan relateras till tidigare forskning på området 

(Lindelöw Danielsson 2003) som visar på att det underlag som skapas vid intervjun är 

avgörande för urvalsbeslutet. Lindelöw Danielsson (2003) förespråkar en objektivitet under 

rekryteringsprocessen och menar att otydliga urvalskriterier kan leda till likriktning i urvalet. 

I vår undersökning ser vi att det första urvalet ofta görs av en eller ett fåtal personer i 

organisationen samt att bedömningen av den arbetssökande i intervjusituationen ofta 

uteslutande sker på subjektiva grunder.  En ideal situation är enligt Mlekov & Widell (2003) 

där flera personer med olika bakgrund och perspektiv gör det första urvalet, författarna 

förespråkar även att själva intervjusituationen bör utformas så att en grupp av intervjuare 

träffar den arbetssökande. I den aktuella organisationen sker dock rekrytering och urval ofta 

under tidspress och respondenterna upplever att det inte alltid finns utrymme för större 

reflektioner av urvalsförfarandet.  

 

Kahlke & Schmidt (2002) diskuterar vikten av att formulera en kravspecifikation inför 

rekryteringsprocessen, detta kan minska risken för stereotypa uppfattningar. Det empiriska 

resultatet visar på att detta till viss del också görs, dock tenderar arbetsuppgifterna som de 

anställda ska utför vara av enklare art. Detta innebär att många rekryteringar i 

organisationen inte utgår från en specifik kravspecifikation, urvalet utgår istället mer utifrån 

de sökandes personliga egenskaper. Mlekov & Widell (2003) menar att subjektiva och 

otydliga bedömningar kan skapa utrymme för uteslutning av vissa grupper av arbetssökande. 

I vår undersökning reflekterar vi över det faktum att det kan vara svårt att bedöma en 

arbetssökandes framtida arbetsinsats. Detta visar sig också i det empiriska resultatet där 

respondenterna upplever att de har varit osäkra på den arbetssökandes personliga egenskaper 

under intervjusituationen. Här ser vi tydligt hur olika rekryterare har olika subjektiva 

kriterier för att bedöma arbetssökande utifrån personliga åsikter, känslor och uppfattningar. 

Dessa kriterier stämmer inte alltid överens med kundföretagens uppfattningar om samma 

person.  
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Vår undersökning visar vidare på att respondenterna ofta, om inte alltid, går på sin 

magkänsla vid intervjutillfället. Begreppet magkänsla definieras såsom att de får en känsla 

av att de tror på och litar på personen, att de gillar den arbetssökande. Flera av 

respondenterna resonerar kring begreppet och användandet av magkänsla, de menar att 

begreppet är flummigt, otydligt och svårt att sätta ord på. Lindelöw Danielsson (2003) 

menar att rekryterare under intervjusituationen inte enbart bör förlita sig på obestämbara 

faktorer såsom magkänsla, denna svårförklarliga känsla bör inte ligga till grund för ett 

konkret ställningstagande i urvalet. Något som tydligt framkommer är att respondenterna är 

övertygade om att den egna magkänslan är ytterst avgörande vid urvalet. De uttrycker dock 

en medvetenhet om svagheten i detta sätt att göra urval på, i vissa fall kan magkänslan vid 

en intervju inte uppfattas som tillräckligt stark, trots detta har den arbetssökande alltså 

anställts. Vår undersökning visar också att, även om alla de som gör intervjuer i den aktuella 

organisationen gör ett urval utifrån den egna subjektiva magkänslan, så finns det en 

uppfattning om att de arbetssökande bedöms på ett liknande sätt. Respondenterna menar att 

de som arbetar med intervjuer i organisationen delar samma uppfattning om vilken 

personlighet som efterfrågas av de arbetssökande. Detta visar på att det finns gemensamma 

normer och värderingar i organisationen som ligger till grund för hur man bedömer 

arbetssökande. Tidigare forskning (Mlekov & Widell 2003) diskuterar hur ett företags 

organisationskultur kan medverka till att vissa normer utvecklas som innebär att de som 

avviker från dessa normer riskerar att uteslutas. I vår undersökning kan vi se att det verkar 

finnas en gemensam uppfattning hos respondenterna om vad som är positiva personliga 

egenskaper hos en arbetssökande. Detta kan då samtidigt innebära att vissa arbetssökande 

kan riskera att uteslutas. 

 

6.1.2 En ”bra person” 

Det empiriska resultatet visar på att social kompetens är viktigt hos de arbetssökande, detta 

anses krävas inom bemanningsbranschen för att klara av att möta nya människor och ofta 

hantera nya situationer. En bra personlighet och ”go och glad, kexchoklad” är exempel på 

uttryck som framkommer i vår undersökning. Mlekov & Widell (2003) menar att social 

kompetens innebär att arbetssökande förväntas uppträda på ett speciellt sätt, och att 

personlig lämplighet egentligen innebär att en arbetssökande ska passa in i organisationen. 

Respondenterna i vår undersökning återkommer upprepade gånger till att den arbetssökande 

ska vara en ”bra person”. Majoriteten av de som har medverkat i vår undersökning har vissa 

svårigheter att uttrycka en klar och tydlig definition på vad en ”bra person” innebär för dem. 

Svaren tenderar att bli något svävande, återkommande i svaren är dock är att den 

arbetssökandes personlighet är avgörande. Några av respondenterna berättar att de i urvalet 

av arbetssökande t ex premierar personer som har idrottat eller ”typiska” hästtjejer. 

Arbetssökande med denna bakgrund anses t.ex. vara vana vid att passa tider och ta ansvar. 

Vår reflektion i sammanhanget är respondenternas val av preferenser, där vi kan se att dessa 

kriterier kan riskera att urvalet leder till homosocial reproduktion, d.v.s. att lika söker lika 

(Mlekov & Widell 2003:107).  

 

En paradox som uppkommer i sammanhanget är det faktum att respondenterna upplever att 

de vid urvalet av arbetssökande till stor del går på sin magkänsla. Samtidigt är den generella 

uppfattningen bland respondenterna att det är den arbetssökandes kompetens som är det 

kriterium som ska vara avgörande vid urvalet. Denna tydliga motsägelse, som dock inte 

alltid är medvetandegjord i respondenternas svar, motiveras av att de som ska arbeta som 

uthyrd personal måste inneha en social kompetens för att kunna fungera på olika uppdrag. 

Bedömningsgrunden är tydlig i det empiriska resultatet, det är den arbetssökandes 

personlighet som avgör vid urvalet i intervjusammanhanget. Och, som en av respondenterna 
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så tydligt uttrycker det, om inte den som intervjuar tycker om den arbetssökande så är denne 

inte anställningsbar i organisationen. Här kan vi identifiera vissa risker för att organisationen 

kan begå misstaget att utesluta vissa grupper av arbetssökande, detta kan i förlängningen 

leda till att organisationen riskerar att missa värdefulla kompetenser.  

 

6.1.3 Sociala fält, kapital och habitus 

Respondenterna menar att en arbetssökande kan ha den erfarenhet och kompetens som 

efterfrågas, men om denna inte bedöms ha den personlighet och attityd som organisationen 

efterfrågar går personen inte vidare i rekryteringsprocessen. Här kan vi dra paralleller till 

Bourdieus forskning, på ett socialt fält måste individer (agenter) förstå spelreglerna för att nå 

framgång, och då krävs resurser som uppfattas som värdefulla av de övriga agenterna på 

fältet (Engdahl & Larsson 2006:230).  Vi kan då säga, med Bourdieus definitioner, att en 

arbetssökande måste inneha rätt kapital för att bli framgångsrik vid intervjutillfället. För att 

förklara bedömningsgrunderna vid t.ex. en intervju kan vi använda oss av Bourdieus 

begrepp kulturellt kapital, som om det uppfattas som värdefullt av andra agenter då blir till 

symboliskt kapital (Broady 1990:172).  Intervjuaren ställer upp de regler som gäller vid 

intervjusituationen, och hur denne uppfattar det symboliska kapital som den arbetssökande 

innehar som värdefullt blir avgörande vid urvalet. Individens habitus, som har utvecklats 

och formats av individens livserfarenheter (Broady 1990:228), kan både underlätta eller 

försvåra försök till att bli framgångsrik på ett socialt fält.  Detta innebär att en arbetssökande 

som inte innehar rätt habitus på det aktuella fältet inte heller kan förstå hur det sociala spelet 

på fältet ska ske. Då individers habitus skapar en slags tyst kunskap (Engdahl & Larsson 

2006:232) för det sociala spelet, t.ex. under en intervju, riskerar de arbetssökande som 

saknar denna insikt i de rådande normerna att bli diskvalificerade.  

 

Om vi utgår från Bourdieus begrepp ”taste”(Bourdieu 1984:466), med innebörden att det är 

en känsla för vad som är att föredra och tycka om, ser vi att detta även påverkar 

respondenternas uppfattningar om vad som är önskvärt uppförande hos de arbetssökande. I 

förlängningen skapar detta en känsla av igenkännande, men det definierar även en individs 

position i ett socialt fält. Samtidigt som en individ känner tillhörighet kan en annan individ 

uppfattas som främling eller obehörig. Då detta ofta sker på ett omedvetet plan, kan det var 

svårt att uppmärksamma vad detta kan medföra. Respondenterna upplever att en 

arbetssökande kan vara en ”bra person” och att denne passar in i organisationen. En annan 

arbetssökande framkallar inte den rätta magkänslan hos rekryteraren och uppfattas därför 

inte vara anställningsbar i organisationen.  

 

6.1.4 Betydelsen av kön, ålder och etnicitet i urvalet 

Det empiriska resultatet som framkommit visar inledningsvis på att respondenterna upplever 

att faktorer såsom kön, ålder och etnicitet inte påverkar urvalet vid rekrytering. Dessa 

faktorer visar sig ändå vara avgörande, det framkommer t ex att kundföretagen efterfrågar 

olika kön beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Ulfsdotter Eriksson (2006) 

menar att det som uppfattas som kvinnligt och manligt inte bestäms av biologiska faktorer, 

istället är det samhällets normer som skapar innebörden i dessa begrepp. Dessa normer 

påverkar även vad vi uppfattar som lämpliga arbetsuppgifter för respektive kön. Vår 

undersökning visar på att kundföretagen t.ex. efterfrågar kvinnor när arbetsuppgifterna 

innebär vikning av kläder. Det finns en allmän uppfattning bland respondenterna att kvinnor 

är bättre lämpade för att utföra detta arbete. Samtidigt uttrycker många av respondenterna ett 

ifrågasättande av denna typ av resonemang, de menar att beslutet av att skicka kvinnliga 

anställda på denna typ av uppdrag många gånger sker slentrianmässigt.  
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Vår undersökning visar också på att den arbetssökandes ålder kan påverka urvalet. Roth 

(2008) menar att sju av tio arbetsgivare inte gärna anställer arbetssökande som är över 50 år. 

Respondenterna i vår undersökning menar att detta främst beror på politiska beslut då det är 

billigare att anställa arbetssökande som är under 26 år pga. subventionerade 

arbetsgivaravgifter. Vidare menar respondenterna att ungdomar har lättare att acceptera de 

arbetsvillkor som råder i bemanningsbranschen, såsom t.ex. kravet på flexibilitet. I vår 

undersökning uppkommer även vissa upplevelser hos respondenterna om att ungdomar inte 

har samma krav som äldre arbetssökande kan ha, ungdomar vill så att säga bara ha ett jobb 

och accepterar därför organisationens arbetsvillkor. Äldre arbetssökande bedöms även ha 

svårare att kombinera arbete och familjeliv. 

 

Vår undersökning visar på att den allmänna upplevelsen hos respondenterna är att den 

arbetssökandes etniska ursprung inte på något sätt påverkar urvalet vid rekrytering. 

Samtidigt ser vi att respondenternas subjektiva urvalskriterier utgår från egna preferenser 

som är välkända och trygga. Vi uppmärksammar också uppfattningen om att vissa etniska 

grupper har lättare att få arbete då de har assimilerats i det svenska samhället. Stier (2004) 

menar att individer i en etnisk grupp delar en föreställning om en gemensam identitet och att 

människor socialiseras till att sympatisera med den egna gruppen. Han menar också att 

etnocentrism inte behöver innebära en fientlighet mot andra grupper, men att det ofta ger 

upphov till favorisering av den egna gruppen. Vidare menar Cox (1994) att uppkomsten av 

stereotypa uppfattningar om individer och grupper ursprungligen har syftet att förenkla och 

strukturera de möten som människor har varje dag. Tyvärr kan detta även påverka vissa 

gruppers möjligheter på arbetsmarknaden. I vår undersökning ser vi tydligt att 

respondenternas urvalskriterier styrs av subjektiva faktorer såsom magkänsla, 

respondenterna använder uttryck som ”ett bra första intryck”, en ”bra person”, en respondent 

jämför tom. en bra magkänsla med en förälskelse och menar att ”vissa människor faller man 

för”. Troligen är det sammanfattningsvis enligt resonemanget ovan också så att det är lättare 

att ”falla” för människor som liknar en själv eller att sympatisera med arbetssökande som 

tillhör den egna etniska gruppen.  

 

Det finns även en allmän uppfattning hos respondenterna om att kravet på de arbetssökandes 

språkkunskaper utgår från att de måste kunna förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter. 

Denna formulering kan enligt oss tolkas som att språkkunskaperna egentligen kan vara 

minimala. Mlekov & Widell (2003) menar att uppfattningar om vad som anses vara 

tillräckligt bra kunskaper i svenska språket kan skilja sig åt väsentligt hos olika bedömare. 

Några av respondenterna i vår undersökning uttrycker också en uppfattning om att det kan 

vara svårt att avgöra vad som är tillräckligt bra svenska och menar att det kan finnas en risk 

att tappa kunder om de anställda inte har tillräckligt bra språkkunskaper. I denna diskussion 

kan vi dra paralleller till Bourdieus begrepp doxa och symboliskt våld, där doxa innebär en 

typ av värderingssystem (Ulfsdotter Eriksson 2006:53). Utifrån respondenternas 

uppfattningar kan vi identifiera en gemensam uppfattning om vad som är önskvärt beteende 

eller önskvärda språkkunskaper. Vi kan uppfatta en sorts implicit föreställning om vad som 

kan anses vara positiva eller negativa aspekter hos arbetssökande. Detta skapar en 

gemensam norm som styr urvalet i rekryteringsprocessen och som samtidigt kan innebära 

uteslutande av vissa grupper av arbetssökande. Symboliskt våld, med innebörden att 

minoritetsgrupper uppfattar denna norm som naturlig, kan innebära att arbetssökande som 

kan identifiera och leva upp till denna norm, i t.ex. en intervjusituation, kan ha större 

chanser att få arbete. Detta kan även gälla kravet på att kunna tillräckligt bra svenska, såsom 

den definieras av respondenterna i den undersökta organisationen. 
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Tidigare forskning inom mångfaldsfrågor har bl.a. inriktat sig på hur man kan tillvarata s.k. 

mänskliga resurser i en organisation (Mlekow & Widell 2003:18), de flesta stora 

organisationer är idag medvetna om fördelarna med heterogena arbetsgrupper. Vår 

undersökning visar på att respondenterna upplever att den egna organisationen har en 

mångfaldspolicy, en del av respondenterna uppmärksammar det faktum att organisationens 

annonser uttrycker en önskan om en mångfald av arbetssökande. Respondenterna upplever 

dock inte att organisationen använder sig av en genomtänkt strategi för mångfaldsfrågor i 

rekryteringsprocessen. De upplever inte heller att de själva medvetet reflekterar över 

mångfald vid urvalet, istället finns det en uppfattning om att det är kundernas krav som styr 

urvalet av arbetssökande. Respondenterna upplever vidare att det finns en naturlig mix av 

anställda i uthyrningsverksamheten. Detta anses bero på att organisationen har som policy 

att urvalet av arbetssökande endast ska utgå från individens kompetenser och att faktorer 

såsom t.ex. etnicitet inte ska påverka detta urval. Detta ska då medföra att det blir en naturlig 

mångfald i organisationen enligt respondenterna.. Vi upplever dock en tydlig paradox då det 

empiriska resultatet visar på att de subjektiva bedömningsgrunderna i urvalet riskerar att 

medföra en homogenisering i organisationen. 

 

Knocke (2003) diskuterar mångfald i den privata sektorn och menar att den arbetssökandes 

bakgrund inte spelar någon större roll när det gäller rekrytering till lågkvalificerade yrken. I 

vår undersökning uppmärksammar vi att många av de som anställs till organisationens 

uthyrningsverksamhet utför arbeten av enklare art ute hos kundföretagen.  Samtidigt 

uppmärksammar Knocke (2003) att rekryterare tenderar att söka efter ”rätt” personer där 

social kompetens är avgörande. Detta visar sig även i vår undersökning där det är den 

arbetssökandes personliga egenskaper som är ytterst avgörande i urvalet. Här kan vi även 

relatera till tidigare forskning av Andersson & Wadensjö (2004) som visar på att invandrare 

och ungdomar i många fall har svårt att få anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Dessa grupper söker sig därför till bemanningsbranschen i hopp om att detta kan leda till en 

anställning i en mer traditionell bemärkelse. Andersson och Wadensjö (2004) ifrågasätter 

om dessa grupper väljer att arbeta i bemanningsbranschen framför mer traditionella 

anställningar. Författarna menar istället att detta är ett ofrivilligt val då dessa grupper 

erbjuds få andra möjligheter på arbetsmarknaden. Tidigare forskning, bl.a. Kantelius (2010) 

och Olofsdotter & Augustsson (2008), visar också på att en anställning i 

bemanningsbranschen innebär en perifer ställning på arbetsmarknaden med få 

utvecklingsmöjligheter. Utifrån detta resonemang kan vi göra en reflektion gentemot det 

empiriska resultat som har framkommit i vår undersökning. Det vi uppfattar är att 

respondenterna upplever att det finns en naturlig mångfald bland de anställda i 

uthyrningsverksamheten. Samtidigt ser vi att subjektiva kriterier styr urvalet samt att 

respondenterna upplever att alla arbetssökande inte ställer upp på de krav och arbetsvillkor 

som branschen erbjuder. 

 

6.1.5 Bemanningsbranschen medverkar till mångfald  

Det empiriska resultatet som har framkommit visar på att respondenterna upplever att vissa 

kundföretag ibland har oskäliga önskemål gällande kraven på de som hyrs in från 

bemanningsföretaget. Detta kan gälla aspekter som kön eller etnicitet, t.ex. att de vill ha 

kvinnlig kontorspersonal eller truckförare med svenska namn. Detta gäller dock främst 

mindre företag och företag på mindre orter, det blir också mer ovanligt att det sker idag. De 

stora kundföretagen reflekterar, enligt respondenterna, ofta inte över dessa aspekter då de 

hyr in personal. Respondenterna menar också att kundföretagen ofta litar på deras 

kompetens att välja ut rätt person för uppdraget. Andersson & Wadensjö (2004) menar att 

bemanningsföretag i detta fall kan fungera som mellanhand mellan företag och t.ex. 
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arbetssökande invandrare. På detta sätt kan bemanningsföretagen medverka till att t.ex. 

invandrare får en möjlighet till anställning. Detta kan vi även uppfatta i den undersökta 

organisationen, vårt empiriska resultat visar på att respondenterna i undersökningen är 

medvetna om kundföretagens krav som ibland uppfattas som något oskäliga. De ger flera 

exempel på tillfällen där de har hyrt ut personal endast utifrån den anställdes kvalifikationer 

och kompetens. Detta kan ses som att den undersökta organisationen kan vara med och 

påverka utvecklingen av mångfald i arbetslivet.  

 

6.2 Avslutande diskussion 

Utifrån det empiriska resultatet, tidigare forskning samt Bourdieus kapitalresonemang kan vi 

dra slutsatsen att det beslutsunderlag som genereras under intervjuer med arbetssökande i 

den undersökta organisationen främst utgår från rekryterarnas subjektiva uppfattningar. 

Tidigare forskning, bl.a. Mlekov & Widell (2003) visar på att otydliga urvalskriterier kan 

leda till uteslutning av vissa grupper av arbetssökande. De respondenter som har ingått i vår 

undersökning är alla generellt positivt inställda till mångfaldsfrågor, de uttrycker också en 

medvetenhet om fördelarna med heterogena arbetsgrupper. Respondenterna upplever dock 

att det är kundföretagens krav som till stor del styr urvalet i rekryteringsprocessen. 

Utmaningen vid rekryteringen i bemanningsbranschen utmärks av att de anställda ska hyras 

ut till kundföretag och att de då blir organisationens ansikte utåt. Enligt respondenterna 

ställer detta vissa krav på de arbetssökande med tanke på att de ska arbeta ute hos olika 

kunder i olika sammanhang. Personlighet och social kompetens värderas högt i urvalet, 

respondenterna upplever även att deras magkänsla påverkar en stor del i 

rekryteringsprocessen. Med Bourdieus definitioner kan vi säga att en arbetssökande måste 

kunna uppvisa det symboliska kapital som efterfrågas i intervjusituationen, 

bedömningsgrunderna i urvalet utgår från hur rekryteraren uppfattar och värderar den 

arbetssökandes innehav av symboliskt kapital. Den arbetssökandes habitus kan också 

underlätta eller försvåra utgången vid intervjusituationen, om denne kan uppfatta och följa 

det sociala spelet kan detta leda till en större möjlighet till anställning i organisationen.  

 

Respondenterna upplever att den egna organisationen har en formulerad mångfaldspolicy, de 

upplever dock inte att denna policy medvetet används vid rekryteringsprocessen. 

Respondenterna uttrycker således en medvetenhet om mångfaldsfrågor men de upplever inte 

att det finns en genomtänkt strategi för att tillvarata en mångfald av kompetens i 

rekryteringsprocessen. Dock upplever de som har medverkat i vår undersökning att det finns 

en mångfald av anställda i organisationens uthyrningsverksamhet. Tidigare forskning, 

Andersson & Wadensjö (2004) visar på att invandrare och ungdomar många gånger har 

svårt att få anställning på den reguljära arbetsmarknaden och att dessa grupper därför söker 

sig till bemanningsbranschen. Vidare menar författarna att dessa grupper ofrivilligt 

accepterar de arbetsförhållanden som erbjuds i bemanningsbranschen. Vår slutsats blir då att 

detta kan vara en orsak till respondenterna upplever att många ungdomar och individer med 

annat etniskt ursprung får möjlighet till anställning i organisationen. Samtidigt kan vi se att 

organisationen kan vara med och medverka till utvecklingen av mångfald. I vissa fall 

ifrågasätts kundernas krav på den personal som ska hyras in då de upplevs som oskäliga. I 

dessa fall hävdar de respondenter som medverkat i vår undersökning att de endast hyr ut 

anställda utifrån deras kompetens. 
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6.3 Metoddiskussion 

Vi har inledningsvis haft en ambition att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv med en 

abduktiv ansats. Vi har genomgående i vår undersökning sökt efter underliggande mönster 

för att förklara den empiri som framkommit. Vi har i enlighet med Alvesson & Sköldbergs 

(2008) definition, växlat mellan ”empiriladdad teori och teoriladdad empiri”. Denna 

hermeneutiska process har hjälpt oss att utveckla en större förståelse för respondenternas 

upplevelser och den kontext de befinner sig i. Vår ambition har under arbetet varit att förstå 

respondenternas upplevelser. Vi är dock medvetna om att vår förförståelse, våra värderingar 

och erfarenheter påverkar resultatet samt att detta också innebär att undersökningens resultat 

kan tolkas på olika sätt (Thurén 2007:103). Vi vill dock hävda att vår olika förförståelse och 

erfarenheter av det valda ämnet har varit en fördel i undersökningens genomförande. Det 

faktum att en av oss arbetar i den aktuella branschen har inneburit en värdefull insikt, 

samtidigt har det faktum att en av oss inte gör det bidragit till en viktig objektivitet. Genom 

diskussioner oss emellan har vi därför kunnat se på det valda ämnet både, så att säga, inifrån 

och utifrån. 

 

Även valet av kvalitativa intervjuer som metod för att få svar på våra frågeställningar har 

medverkat till att få en större förståelse för respondenternas upplevelser. Vi ser inte att något 

annat metodval, såsom t ex en enkätundersökning, bättre skulle uppfyllt vårt syfte. Valet av 

semistrukturerade intervjuer har också medverkat till möjligheten att be respondenten att 

utveckla sina svar. Vår ambition har varit att intervjutillfället ska få formen av ett samtal 

snarare än ett förhör. Vi upplever att denna ambition till viss del har uppfyllts, vi kan dock 

se att respondenterna ibland har haft svårt att avsätta tid för att medverka i våra intervjuer. 

Denna tidspress kan ha påverkat den empiri som framkommit och vi kan i efterhand se att en 

längre intervju kan ha gett mer utrymme för fler följdfrågor. Innehållet i intervjusvaren kan 

även till viss del ha påverkats av det faktum att en av oss arbetar i den aktuella branschen. 

Denna insikt i bemanningsbranschen kan till viss del tänkas påverka innehållet i empirin 

beroende på vem av oss som genomförde intervjuerna. När vi har gått igenom intervjusvaren 

kan vi upptäcka att när den av oss som inte arbetar i den aktuella branschen har genomfört 

intervjuerna tenderar respondenternas svar att bli mer formella. Vi ser också att svaren inte 

är lika utförliga som när den av oss som arbetar i branschen ställer frågorna. Vi har dock 

använt oss av en intervjuguide för att säkerställa att vi ställer samma frågor till 

respondenterna. Vi tror också att det faktum att en av oss arbetar i den aktuella branschen 

haft inverkan på respondenternas intresse att medverka i vår undersökning. Vi tror att det 

faktum att intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats har påverkat positivt på 

respondenternas upplevelser av intervjusituationen. Att befinna sig i en hemtam situation 

kan ge den trygghet som är nödvändig för att kunna ge utförliga svar (Ekholm & Fransson 

1992:32). Samtidigt gör vi en reflektion över att ett annat val av plats för intervjuerna skulle 

kunnat inverka på intervjusvaren, eventuellt skulle en mer neutral plats ge respondenterna 

utrymme att slippa svara ”politiskt korrekt” på våra frågor. 

 

Arbetsfördelningen under denna undersökning har varit relativt jämn. Vi har fördelat vissa 

arbetsuppgifter mellan oss, såsom t.ex. intervjuer samt transkribering av inspelat material. 

Arbetsfördelningen gällande intervjutillfällena har främst varit beroende av praktiska 

detaljer, såsom respondenternas möjligheter att avsätta tid för intervjutillfället. Fördelen med 

att endast en intervjuare närvarar vid intervjutillfället är att respondenten uppfattar intervjun 

som mer avspänd och mindre formell. Nackdelen är att en intervjuare kan missa detaljer som 

en annan intervjuare skulle ha uppfattat. Detta har till viss del förebyggts genom att vi vid 

intervjuerna använt oss av en diktafon. Vi upplever inte att detta har verkat hämmande för 
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respondenterna eller påverkat intervjusvaren. Alternativet, att ta anteckningar under 

intervjun, var i vårt fall inte aktuellt då vi tror att vi skulle gå miste om viktig empiri. 

Arbetsfördelningen gällande transkriberingen av materialet har också varit relativt jämn. Vi 

har transkriberat intervjusvaren ordagrant, och även tagit med skratt, betoningar, pauser och 

liknande. Detta har underlättat för den gemensamma analys vi sedan har gjort av materialet. 

Vi använde oss av meningskoncentrering, så som den beskrivs av Kvale & Brinkmann 

(2009), vid analys och bearbetning av materialet. Vi upplevde att denna analysmetod 

underlättade vid sammanställningen av resultatet, det gjorde det också möjligt att formulera 

de teman som framkom.  

 

Vid en kvalitativ studie kan undersökningens reliabilitet ifrågasättas. Vi kan reflektera över 

det faktum att olika intervjuare till viss del kan få olika svar på samma frågeställning. En 

intervjuare kan även tänkas få olika svar vid olika tillfällen. De faktorer som kan påverka 

kan t.ex. vara tid, rum, samspelet mellan intervjuare och respondent, och så vidare. Vi tror 

dock att användandet av en intervjuguide har påverkat undersökningens reliabilitet positivt.  

Vad gäller undersökningens validitet har använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi vill därför 

hävda att denna metod fyller funktionen att undersöka det vi verkligen vill undersöka, dvs. 

respondenternas upplevelser. Även här kan vi se att undersökningens validitet säkerställs då 

användandet av en intervjuguide innebär att vi fokuserar det vi har för avsikt att undersöka. 

Sammanfattningsvis upplever vi att den valda metoden har medverkat till att vi har fått svar 

på våra frågeställningar utifrån undersökningens syfte. 

 

Inledningsvis uttryckte vi en förförståelse som utgick från att det är lättare att uttrycka en 

positiv inställning till mångfald än att aktivt arbeta med mångfaldsfrågor i organisationer. Vi 

upplever att denna uppfattning står fast då det empiriska resultat som framkommit i vår 

undersökning bekräftar vår förförståelse. Vår förförståelse utgick även från att vi hade en 

uppfattning om att omedvetna attityder och fördomar kan påverka urvalet vid 

rekryteringsprocessen. Vår undersökning visar på att en stor del av urvalet utgår från 

otydliga urvalskriterier såsom magkänsla, trots att respondenterna uppger att det endast är 

den arbetssökandes kompetens som styr urvalet. Vi kan tydligt uppfatta att respondenterna i 

vår undersökning omedvetet påverkas av vissa förväntningar, normer och attityder. Vi 

upplever att vår förförståelse i det valda ämnet har bekräftats genom vår undersökning. 

Samtidigt har vi blivit mer uppmärksammade inför vår kommande yrkesroll och vår 

möjlighet, och kanske även skyldighet, att själva kunna påverka utvecklingen av mångfald i 

arbetslivet genom att värdesätta olikheter.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på hur rekryterare i bemanningsbranschen 

resonerar kring mångfaldsfrågor. Vid en större undersökning hade det även varit av intresse 

att undersöka detta ämne utifrån kundföretagens perspektiv. Det vore även intressant att 

undersöka hur arbetssökande, t.ex. utifrån olika kön, ålder och etnicitet, upplever de krav 

som ställs på arbetsmarknaden. Vi har uppmärksammat att den mesta forskningen både om 

ämnena mångfald samt bemanningsbranschen har sin utgångspunkt i nordamerikanska 

förhållanden. Vår förhoppning är därför att forskningen om dessa ämnen även 

uppmärksammas och utvecklas i Sverige. Detta anser vi vara av yttersta vikt då vi ser det 

som en nödvändighet att kännedom om och attityd till mångfaldsfrågor bör öka på svenska 

arbetsplatser. Företeelsen att hyra in personal tenderar att öka både inom privat men även 

inom offentlig sektor, detta ger skäl till att forskning inom detta område bör 
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uppmärksammas. Vi ser slutligen att rekryteringsprocessen är avgörande för utvecklingen av 

mångfald på arbetsplatser, därför ser vi gärna att forskningen inom detta område utvecklas i 

framtiden.  
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I 

BILAGOR  

Bilaga 1: Informationsbrev till respondenter 

 

Borås 2010-11-15 

 

Hej, vi heter Anne Drotz och Veronica Karlsson. Vi studerar på OPUS-programmet 

(Organisations- och personalutvecklare i samhället) på Högskolan i Borås, termin fem. Vi 

har påbörjat arbetet med vår kandidatuppsats vars syfte är att undersöka 

rekryteringsprocessen i bemanningsbranschen ur ett mångfaldsperspektiv.  

 

Vi tillfrågar nu dig om är intresserad av att medverka i vår undersökning genom en intervju. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta drygt en halvtimme. Med ditt tillstånd använder vi 

oss av en diktafon för att spela in intervjun, vi kommer sedan att skriva ut resultatet och 

radera ljudfilen. Din medverkan kommer naturligtvis att vara helt anonym, även uppgifter 

om organisationen du arbetar i kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är helt 

frivilligt, du kan också avbryta din medverkan när du vill utan motivering.  

 

Undersökningens resultat kommer enbart att användas i forskningssyfte och presenteras 

genom en uppsats som kommer att publiceras offentligt.  

 

Kontakta gärna oss om du har några frågor. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Anne Drotz XXX-XXX XX XX 

Veronika Karlsson XXX-XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Vi inleder intervjun med att presentera oss. Vi klargör ämnet för vår undersökning samt 

syftet med intervjun. Vi förtydligar även de avgränsningar vi har gjort av ämnet, dvs. de 

teman vi har inriktat oss på. Vi försäkrar att uppgifter om respondenten kommer att 

behandlas anonymt samt att intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Samtidigt 

ber vi också om respondentens tillstånd till användandet av diktafon under intervjun.  

 

För att få en bild av respondentens arbetsbakgrund ställer vi inledningsvis bakgrundsfrågor: 

 

1. Kan du berätta om din bakgrund, t ex utbildning, tidigare arbeten osv.  

2. Hur länge har du arbetat i organisationen?  

3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

Vi fortsätter med öppna frågor där respondenten ges möjlighet att utveckla sina svar. Vi 

använder intervjufrågorna som underlag för den empiriska undersökningen, frågorna är 

därför inte statiska på så sätt att de ska följas kronologiskt och konsekvent. Naturligtvis 

ställer vi följdfrågor, ber om exempel eller ber respondenten utveckla sina svar där vi 

eftersöker ett mer uttömmande svar. Vi är intresserade av respondenternas upplevelser av 

ämnet och därför strävar vi efter att intervjun ska uppfattas som ett samtal snarare än en 

utfrågning. Vi utgår från ett abduktivt synsätt, detta innebär att vi under intervjun strävar 

efter att utveckla intervjufrågorna om nya infallsvinklar uppkommer från respondentens 

sida. 

Vi har strukturerat upp intervjun i tre teman: rekryteringsprocessen, mångfald och 

bemanningsbranschen. Detta gör att vi kan fokusera på ett tema i taget, denna struktur syftar 

även till att underlätta vid analysen av intervjusvaren.  

 

Rekryteringsprocessen 

4. Beskriv en rekryteringsprocess i organisationen. Frågan syftar till att undersöka 

respondentens subjektiva uppfattning av organisationens rekryteringsprocess. 

 

5. Vilka kunskaper/kompetenser efterfrågar du generellt hos en sökande? Vi är intresserade 

av vad respondenten söker efter hos arbetssökande gällande kunskap och kompetens. 

 

6. Vilka personliga egenskaper efterfrågar du generellt hos en sökande? Denna fråga syftar 

till att undersöka vilka egenskaper respondenten efterfrågar hos den sökande. 

 

7. Beskriv begreppet ”att gå på magkänsla” samt hur du förhåller dig till begreppet i 

rekryteringsprocessen. Frågan syftar till att undersöka om respondenten medvetet gör en 

subjektiv bedömning av den sökande, en bedömning som inte utgår från t.ex. kunskaper eller 

kompetens.   

 

 

 

 



 

 
III 

Mångfald 

8. Vad innebär begreppet mångfald för dig? Vi är intresserade av respondentens definition 

av begreppet. 

 

9. Beskriv organisationens mångfaldspolicy i rekryteringsprocessen. Frågan syftar till att 

undersöka om respondenten upplever att organisationen har en genomtänkt strategi för att 

hantera mångfaldsfrågor vid rekrytering. 

 

10. Vad påverkar urvalet vid en rekrytering? Följdfråga: Hur påverkar t ex kunskaper i 

svenska språket/kön/ålder mm. urvalet? Här är vi intresserade av hur respondenten 

resonerar kring vad vilka faktorer som påverkar urvalet i rekryteringsprocessen.  

 

11. Hur arbetar organisationen aktivt med mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen? Vi är 

intresserade av om respondenten upplever att organisationens mångfaldspolicy används vid 

rekrytering. 

 

12. Hur upplever du att organisationen tar tillvara på en mångfald av olika kompetenser i 

rekryteringsprocessen? Frågan syftar till att undersöka om respondenten upplever att 

organisationen medvetet rekryterar med syfte att tillvarata mångfald. 

 

Bemanningsbranschen 

13. Vilka är utmaningarna vid att rekrytera personal som ska hyras ut till kundföretag? 

Frågan syftar till att undersöka hur respondenten resonerar kring rekrytering och 

matchningen mellan uthyrd personal och kundföretag. 

 

14. Vilka önskemål upplever du att kundföretagen generellt har angående den personal som 

de hyr in till sin verksamhet? Vi är intresserade av vad kundföretagen efterfrågar gällande 

personal som ska hyras in. 

 

15. Upplever du att kundföretagen är positiva till t ex mångfaldsfrågor eller efterfrågar de 

endast en typ av inhyrd personal? Vi är intresserade av om mångfaldsfrågor över huvud 

taget diskuteras i kommunikationen med kundföretagen.  

 

 

16. Finns det något mer som du skulle vilja ta upp som vi inte har tagit upp i ämnet? Här ger 

vi respondenten möjlighet att utveckla med egna tankar och funderingar i ämnet. 

 

 

Vi tackar respondenten för intervjun. Vi frågar om vi får kontakta respondenten om vi 

behöver komplettera någon fråga. Vi upplyser även respondenten var denne kan ta del av 

uppsatsens resultat.  

 


