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SAMMANFATTNING 

Titel: Är positiv särbehandling aktuellt? – Den positiva särbehandlingens inverkan på 

rekryteringsarbetet inom offentlig sektor. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Medul Aurangazeb och Rebecca Råsberg 

Handledare: Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson 

Datum: 2016 – Januari 

Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur rekryterare inom 

organisationer arbetar och hur de styrs av positiv särbehandling. 

Metod: Studien har gjorts utifrån en kvalitativ metod för att få en helhetsförståelse kring 

begreppet positiv särbehandling och empiriskt material har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Tio rekryterare inom den offentliga sektorn har intervjuats och materialet har 

därefter analyserats samt bearbetats med hjälp av den teoretiska referensramen, för att sedan 

presentera ett resultat av data.  

Resultat & Slutsats: Studien har visat att positiv särbehandling kan ha en inverkan i en 

organisations rekryteringsprocess. Vissa organisationer ansåg sig inte ha behov av att nyttja 

positiv särbehandling, medan andra tillämpade den genom riktad annonsering och för att kunna 

skilja två lika kvalificerade kandidater åt i slutfasen av rekryteringsprocessen. Med hjälp av att 

aktivt arbeta med positiv särbehandling kan en organisation få en jämnare könsfördelning och 

därmed uppnå mångfald. 

Förslag till fortsatt forskning: För att få ett ytterligare perspektiv behöver fler kvalitativa 

intervjuer göras för att fastställa hur organisationer inom offentlig sektor skapar och 

upprätthåller mångfaldiga arbetsgrupper om de inte arbetar utifrån positiv särbehandling. Det 

skulle även vara intressant att undersöka vidare om synen på jämställdhet har förändrats hos 

rekryterare och chefer inom organisationer.  

Studiens bidrag: Det finns skilda åsikter kring positiv särbehandling och den kan lätt 

missförstås. Studien har bidragit till att om positiv särbehandling tillämpas på ett korrekt sätt 

sker ingen diskriminering och kandidaten anställs utifrån sin kompetens samt att organisationen 

kan uppnå mångfald. Genom att öppna vägar för underrepresenterade grupper med riktad 

annonsering samt gå ut i samhället för att locka en bredare grupp av individer, kan även leda 

till ökad mångfald. 

Nyckelord: positiv särbehandling, kön, kvinnor, rekryterare, motstånd, mångfald 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Is affirmative action up to date? - The influence of the affirmative action on recruitment 

in the public sector. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Medul Aurangazeb and Rebecca Råsberg 

Supervisor: Kristina Mickelsson and Pär Vilhelmson 

Date: 2016 - January 

Aim: The purpose of this study is to gain a better understanding of how recruiters in 

organizations work and how they are controlled by affirmative action. 

Method: The study was based on a qualitative method to get an overall understanding of the 

concept of affirmative action and the empirical data were collected through semi-structured 

interviews. Ten recruiters in the public sector have been interviewed and the material is then 

analyzed and processed using the theoretical framework, this to report the results of the data.  

Conclusions: The study shows that affirmative action can have an impact on an organization's 

recruitment process. Some organizations did not have the need to use affirmative action, while 

others applied it with advertising and to be able to distinguish between two equally qualified 

candidates at the final stage of the recruitment process. By working actively with affirmative 

actions an organization can get a more equal gender balance and achieve diversity. 

Suggesstions for future research: In order to get an additional perspective more interviews 

are needed to determine how public sector organizations create and maintain diverse working 

groups, this if they do not work on the basis of affirmative action. It would also be interesting 

to further investigate if recruiters and managers view of equality has changed within 

organizations. 

Contribution of the thesis: There are different opinions regarding affirmative action and it can 

easily be misunderstood. The study has contributed with, if affirmative action is applied 

correctly, there is no discrimination and the candidate is hired based on their qualifications and 

the organization can achieve diversity. By making the way easier for underrepresented groups 

with targeted advertising, and go out into the community to attract a broader group of 

individuals, this could also lead to increased diversity. 

Key words: affirmative action, gender, women, recruiters, resistance, diversity 
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1. Inledning 

I bakgrunden introducerar vi begreppet jämställdhet och förklarar mer ingående vad positiv 

särbehandling betyder. Detta mynnar ut i en problemformulering där vi ingående beskriver 

könsdiskriminering inom rekrytering, där vi valt att fokusera på fenomenet positiv 

särbehandling. Fortsättningsvis följer studiens syfte som bygger på problemformuleringen och 

avslutar med en avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Unionen, ett av Sveriges största fackförbund förespråkar positiv särbehandling. De är skeptiska 

till tvingande kvoteringar, men de talar för positiv särbehandling som handlar om att få en 

jämnare könsfördelning utifrån att välja det underrepresenterade könet om det står mellan två 

likvärdiga kandidater. Peter Hellberg, vice ordförande i Unionen förklarar att transparens 

behövs för att få jämställdhet genom att vidga synen på kandidater (Kollega, 2014). 

Djerfe-Pierre (2005) förklarar att nordiska länder är kända för sin höga jämställdhet. 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjliga vägar i livet. 

Ordet jämställdhet skapades när det började diskuteras om lagstiftning mot könsdiskriminering 

och den första jämställdhetslagen fastställdes 1979 (NE, 2015). Lagen hette från början 

“jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet” och har sedan övergått till 

“jämställdhetslagen” år 1991. Numera heter den “diskrimineringslagen” sedan år 2008 

(riksdagen, 2008). 

Positiv särbehandling har skapats för att minska könsdiskriminering (Chien & Kleiner, 1999). 

Positiv särbehandling kallas även omvänd diskriminering och dess syfte är att gynna 

underrepresenterade grupper genom att ge medlemmar av minoritetsgrupper företräde (NE, 

2015). Det är tillåtet att främja jämställdhet i Sverige inom arbetslivet genom positiv 

särbehandling vid val mellan individer med samma kvalifikationer (Riksdagen, 2010). 

På grund av orättvis diskriminering har regeringar i länder som USA och Australien infört lagar 

för att minska diskriminering och ta itu med de olikartade resultaten. Det finns positiva 

särbehandlingsprogram som är utformade efter en lagstiftning för att organisationer ska ta 

åtgärder i tid för att öka representationen av minoritetsgrupper (Boeckmann & Feather, 2007). 
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1.2 Problemformulering 

Forskare har genom upprepade undersökningar i urvalsprocessen vid rekrytering hos anställda 

hittat fall av diskriminering inom yrken som traditionellt domineras av män och inom ledande 

positioner (Riach & Rich, 1995). Fraser, Osborne & Sibley (2015) tydliggör detta och belyser 

att kvinnor med ungefär samma meriter som män fortfarande bedöms vara mindre kvalificerade 

på arbetsplatserna i förhållande till män. Detta hindrar kvinnor att befordras på traditionella 

mansdominerande arbetsplatser och därmed är diskriminering av kvinnor på arbetsplatser ett 

problem som hindrar att jämställdhet uppnås (Fraser et al., 2015).  

Sociala könsroller och arbetsroller är en av orsakerna till att fördomar ger män övertaget i 

arbetssituationer (Eagly & Karau, 2002). Eagly & Karau (2002), Nadler & Stockdale (2012) 

har genom sin forskning fått kunskap om att det finns könsskillnader som gynnar män vid 

anställning, vilket leder till könsdiskriminering. De som är mest sannolika att möta på 

diskriminering är ofta kvinnliga arbetssökande inom tjänstemannajobb (Eriksson & 

Lagerström, 2007). Det finns många faktorer som kan påverka rekryteringsprocessen. En faktor 

som kan ha en påverkan på urvalsprocessen i rekryteringsarbetet är om rekryteraren i fråga är 

man eller kvinna. Detta kan påverka beslutet till vem som blir anställd och det i sin tur kan leda 

till könsdiskriminering (Nadler & Kufahl, 2014).   

Tipper (2004) nämner att ökad mångfald vid rekryteringsarbetet har varit ett aktuellt ämne i 

Storbritannien. Det är den offentliga sektorn som har varit en stark drivkraft till ökat mångfald 

i rekryteringsarbetet. Drivkraften bakom de flesta mångfaldsrekryteringar inom den privata 

sektorn har varit att organisationerna rättar sig efter diskrimineringslagen (Ibid). Om en 

organisation väljer att förändra sin rekryteringsbild kan det locka fler arbetssökande till 

organisationen. För att det ska ske krävs det först och främst att medarbetarnas syn på 

organisationen förändras (Freeman, 2003). 
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Tipper (2004) förklarar hur organisationer kan utveckla en effektiv strategi inom 

rekryteringsarbetet med fokus på mångfald, det kan bland annat handla om att känna till 

marknaden för organisationen. För att effektivt kunna rekrytera från minoritetsgrupper är det 

viktigt att förstå den tillgängliga kompetensen hos individer på marknaden.  Det är även 

affärsmässigt sunt för organisationer att rekrytera mångfaldigt. Det är omtalat på både 

marknaden och i organisationer om mångfald och de flesta förstår att det kan vara en 

framgångsfaktor och affärsmässig vinst om organisationen omfattas av mångfald. Att rekrytera 

mångfaldigt leder till att organisationer får större respekt i samhället och hos individer på 

arbetsmarknaden och det kommer dessutom locka kandidater från andra grupper att söka 

tjänster i organisationen (Ibid). 

Den viktigaste punkten i rekryteringen utifrån de anställdas synvinkel är att de bästa 

människorna rekryteras för arbetet.  De anställda är grunden i organisationens konkurrensfördel 

och om organisationen riktar sig till både män och kvinnor ökar sannolikheten att hitta de mest 

kvalificerade medarbetarna till organisationen (Tipper, 2004). 

Könsdiskriminering hindrar kvinnors karriärsutveckling och försvagar därmed kvinnors bidrag 

till arbetsmarknaden (Chien & Kleiner, 1999). Utifrån detta har positiv särbehandling skapats i 

försök att få jämställdhet på arbetsmarknaden och dessutom minimera diskriminering i 

arbetsrelaterade miljöer. Åsard & Runblom (2000) nämner att det finns två olika former av 

positiv särbehandling i litteraturen, dessa benämns som svagare variant och starkare variant av 

positiv särbehandling. Den svagare varianten handlar övergripligt om att underlätta vägar 

genom bland annat att rikta annonsering till minoritetsgrupper och den starkare varianten 

handlar om att välja det underrepresenterade könet när två individer har lika kvalifikationer 

(Ibid). I litteratur inom grupprelationer är positiv särbehandling en mycket omdiskuterad och 

aktuell fråga (Fraser et al., 2015). Eftersom åsikterna skiljer sig i hur individer ser på positiv 

särbehandling har vi delat upp det i motstånd, fördelar och nackdelar. Detta för att lättare kunna 

skilja på hur inställningen till positiv särbehandling för underrepresenterade grupper ser ut. 
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Fraser et al., (2015) nämner att de individuella skillnaderna som gör att människor motsätter 

sig positiv särbehandling kräver undersökning, eftersom könsbaserad positiv särbehandling 

existerar för att hjälpa kvinnor som möter på orättvisor på arbetsplatser. Chien & Kleiner (1999) 

menar att positiv särbehandling inte är lösningen på diskriminering, utan uppmärksamhet bör 

istället riktas mot den roll av könsstereotyper som finns. Först när könsstereotyper och 

traditionella negativa uppfattningar och förväntningar elimineras kommer 

könsdiskrimineringsproblemen att lösas (Chien & Kleiner, 1999). 

Chien & Kleiner (1999) förklarar att om positiv särbehandling görs på ett korrekt sätt, blir det 

rättvist för alla på arbetsplatsen. Med ett korrekt sätt belyser Sniderman & Carmines (1997) att 

istället för att vissa grupper ska få förmåner vid anställning, ska positiv särbehandling fokusera 

på lika behandling av olika grupper. Fraiser et al. (2015) anser att positiv särbehandling är till 

för att reducera orättvisor på arbetsplatserna och Åsard & Runblom (2000) menar att 

organisationer bör rikta sin annonsering till minoritetsgrupper för att få ett större mångfald av 

arbetssökande.   

Missbrukas istället den positiva särbehandlingen kan det bli en omvänd effekt som leder till att 

organisationen inte tar samma hänsyn till majoritetsgruppen som till minoritetsgruppen och det 

kan leda till diskriminering. Ett annat problem med positiv särbehandling är att företag kan 

börja rekrytera mindre kompetenta kvinnor för att få det jämställt i organisationen. Positiv 

särbehandling kan därmed skapa inkompetens och förstärka könsstereotyper i företaget som i 

sin tur leder till könsdiskriminering istället för jämställdhet som är huvudsyftet (Chien & 

Kleiner, 1999). 

Thomas & Wise (1999) nämner att det finns förvånansvärt lite forskning om rekrytering där 

könsskillnader undersöks, även fast mångfald i organisationens bemanning har ökat i betydelse. 

Även Fraser et al. (2015) nämner att den största delen av tidigare forskning fortfarande har 

fokuserat på inställningen till positiv särbehandling för etniska minoriteter. Inställningen till 

positiv särbehandling för kvinnor i minoritetsgrupper har forskare haft mindre fokus på (Fraser 

et al., 2015). Det finns flera dimensioner som omfattar fenomenet positiv särbehandling, men i 

studien är det främst könspespektivet och endast den offentliga sektorn som kommer att 

behandlas då Tipper (2004) förklarar att den offentliga sektorn varit drivkraften till ökad 

mångfald inom rekryteringsarbetet.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur rekryterare inom organisationer 

förhåller sig till positiv särbehandling. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till rekryterare inom den offentliga sektorn, då rekryterare har ett 

viktigt samarbete med chefer inom organisationerna och arbetar med förarbetet i 

rekryteringsprocessen ansåg vi att rekryterare var lämpliga kandidater för intervjuerna. Vi har 

valt den offentliga sektorn på grund av att det finns restriktioner och förhållningssätt 

organisationerna måste ta hänsyn till, därför ansåg vi att det vore intressant att välja offentlig 

sektor. Studien är inriktad att inom företagsekonomi presentera ett bidrag som främst är inriktad 

för studenter med intresse för ledarskap, rekryterare och individer med ledande befattningar. 

1.5 Disposition   

 

Figur 1. Översiktlig bild över arbetsdispositionen (Egen). 

1

• Inledning
•I det här kapitlet  går vi närme in på problemformuleringen som sedan mynnar ut i 
studiens syfte och avgränsning.

2
• Teori
• Tidigare forskning kommer ligga till grund för den teoretiska referensramen.

3
• Metod
• Här kommer vi närmre in på studiens tillvägagångasätt och forskningsmetoder.

4

• Empiri och Analys
• Detta kapitel introducerar intervjumaterialet vi valt att presentera som sedan analyseras 

mer djupgående.

5

• Diskussion
• Här för vi en diskussion som grundar sig på den bearbetade analysen och utifrån det 

kommer vi fram till slutsatser som diskuteras i slutdiskussionen.

6

• Bidrag
• I detta avsnitt presenteras både det teoretiska och praktiska bidraget och avslutningsvis 

ger vi förslag på vidare forskning.
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2. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi studiens övergripande metodik och vilka tillvägagångsätt vi valt för 

att samla in data. Vi motiverar vilka metoder vi valt att använda och varför de anses vara 

relevanta. 

2.1 Forskningsansats 

Vi har i vår studie använt oss av abduktiv ansats, då vi ansåg att det empiriska materialet 

tillförde en kompletterande del till den teoretiska modellen. Abduktiv ansats är en kombination 

av en induktiv och deduktiv ansats där induktiv ansats handlar om att genom fältstudien skapa 

en teoretisk referensram (Alvehus, 2013). Deduktiv ansats handlar om att gå från teori till 

empiri. Då vi utgick från positiv särbehandling i rekryteringsprocessen inom offentlig sektor 

började vi med en deduktiv ansats men märkte under arbetets gång att abduktiva ansatsen 

passade denna studie bättre på grund av att empirin skiljde sig åt från teorin till en viss del. 

Vi arbetade fram en teoretisk modell utifrån vår teoretiska referensram. Efter vi samlat in det 

empiriska materialet valde vi att förändra modellen, för att skapa en större förståelse för hur 

rekryteringsprocessen funkar inom offentlig sektor. 

2.2 Forskningstradition 

Vetenskapsteoretiska perspektiv finns det många sätt att se på och beroende på hur forskare vill 

att vetenskapen ska bedrivas kan de välja mellan olika vetenskapsteoretiska traditioner 

(Sohlberg & Sohlberg, 2011). Thurén (2003) belyser att vetenskapsteori är någonting som alla 

individer bör ha kunskap om för att kunna ta ställning till olika händelser och fenomen i 

samhället. Vi ser på vårt arbete utifrån ett hermeneutiskt synsätt, då vi har valt att göra en 

kvalitativ studie med intervjuer som utgångspunkt. Att analysera data från vår empiriska 

undersökning kommer ge oss en ökad förståelse för området vi valt att inrikta oss på. 
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Vår studie baseras på hermeneutiken och det handlar om normer och subjektiva antaganden där 

vi försöker få en helhetsförståelse av ett fenomen genom att tolka och förstå. Den tradition vi 

valt att inrikta oss på avser bland annat texter, handlingar och normer som kommer från 

människan (Eriksson & Hultman, 2013) och individen får en personlig förklaring av 

verkligheten hen lever i (Bryman & Bell, 2013). Det finns skilda meningar om positiv 

särbehandling och enligt den hermeneutiska traditionen går det att analysera och tolka på flera 

sätt, därmed är det bra att göra en kvalitativ metod för att få en förklaring över hur 

organisationer ser på fenomenet och hur de arbetar med det. 

Hermneutiken är en tradition som Eriksson & Hultman (2013) diskuterar och Hartman (2001) 

förklarar att det är den mest relevanta traditionen vad gäller individers föreställningsvärld om 

verkligheten. Eftersom vi valde att göra en kvalitativ intervju passar den hermeneutiska 

traditionen för studien.  

2.3 Forskningsmetod 

Bryman & Bell (2013) diskuterar den kvalitativa forskningsstrategin. Kvalitativ metod lägger 

fokus på individen som subjekt, vilket leder till att studien blir praktiskt inriktad och vid en 

kvalitativ metod i den hermeneutiska traditionen får individen en helhetsförståelse (Eriksson & 

Hultman, 2013). Vi valde att förhålla oss till en kvalitativ studie för att få en bättre förståelse 

för hur individer utvecklar sina tankegångar kring positiv särbehandling, vilket även Trost 

(2005) belyser genom att förklara att vid en kvalitativ studie kan forskaren finna ett motiv och 

en förståelse kring ett fenomen. 

Vi har intervjuat rekryterare inom offentliga organisationer och därmed har vi arbetat utifrån 

en kvalitativ metod och fått kunskaper om hur rekryterare tolkar sin verklighet. Det är viktigt 

vid kvalitativ forskning att kunna ha empati för respondenten och kunna se världen med 

respondentens ögon förklarar Bryman & Bell (2013). Vi anser att vi gjort detta under samtliga 

intervjuer genom att inte vinkla deras åsikter och försökt att se på problemet utifrån deras 

syn.  Bryman & Bell (2013) menar att forskaren ska komma närmare in på ytan, där det finns 

mer detaljerad information av den sociala verkligheten. Under intervjuerna fick vi reda på att 

många av rekryterarna inte aktivt arbetade med positiv särbehandling, utan deras 

rekryteringsprocess grundade sig i kompetensbaserad rekrytering. 
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2.4 Datainsamling 

Vi började med att läsa och samla in vetenskapliga artiklar för att bilda oss en uppfattning om 

ett problemområde för att sedan kunna fördjupa oss i den så kallade “tratten” i 

problemformuleringen. Eriksson & Hultman (2013) beskriver att en källa ska vara äkta och 

källan är äkta om exempelvis artiklar och böcker är vad de utger sig att vara. Vi anser att 

källorna är äkta då vi använde oss av databaser som Discovery, Emerald, Scopus och Google 

scholar, vilket är databaser som vi tagit del av via Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Källorna var även äkta i den mån att kriterium för att begränsa våra artikelsökningar till 

kollegial granskning “Peer Review” uppfylldes, vilket visar på att artiklarna är av vetenskaplig 

kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Vid sökning i databaserna begränsades sökningarna med 

sökord som “Affirmative action”, “Diversity”, “Gender” och “Recruitment”. 

För att undersöka hur individer handlar och tänker i olika situationer är det av stor vikt i 

forskningen att göra intervjuer (Alvehus, 2013). Anledningen till att vi valt att göra intervjuer 

beror på att vi vill undersöka hur rekryterare arbetar och förhåller sig till positiv särbehandling 

i rekryteringsprocessen, vilket blir svårt att åstadkomma vid utförande av en 

enkätundersökning. 

Den första kontakten med respondenterna hade vi via mejl, därefter bokades passande tider in 

för personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi hade sex personliga intervjuer och fyra 

telefonintervjuer och på grund av begränsade resurser och den tidsram som följde fanns inte 

möjlighet att träffa alla rekryterare för en personlig intervju. Nackdelen med telefonintervjuer 

är att ansiktsuttryck och kroppsspråk inte går att ta hänsyn till, vilket även Bryman & Bell 

(2013) förklarar. Bryman & Bell (2013)  anser trots detta att telefonintervjuer är lika 

representativa som personliga intervjuer och därför valde vi att göra både telefonintervjuer och 

personliga intervjuer. Efter att ha gjort alla intervjuer anser vi att det inte skiljde sig mycket 

mellan de olika intervjuformerna utan det berodde mer på öppenheten hos intervjupersonen. 
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Vi valde att ställa ett fåtal öppna frågor vilket betyder att vi utgick från en semistrukturerad 

intervju vilket Alvehus (2013) belyser. Rekryterarna hade därmed möjlighet att med stor frihet 

forma svaren på ett sätt som passade för dem. Frågorna baserades på positiv särbehandling, 

vilket vi valde att fokusera på i studien. Frågorna var utformade och bearbetade utifrån vår 

teoretiska referensram för att syftet skulle kunna bli besvarat. Inledningsvis ställdes öppna 

frågor för att sedan gå in mer djupgående med följdfrågor för att inte från början gå in på 

begreppet positiv särbehandling. Detta valde vi att göra för att inte missa annan viktig 

information som kunde relateras och kopplas till ämnet. Eftersom vi utgick från en abduktiv 

ansats var det en viktig och central punkt för oss att samla in kring varande information för att 

bilda oss en uppfattning och bygga vidare vår teoretiska modell. 

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades intervjumaterialet. Alvehus (2013) 

beskriver att transkribering har sina för- och nackdelar. Det finns en risk att intervjupersonerna 

kan bli störda och begränsade i hur öppna de vågar vara. En fördel med att transkribera förklarar 

Alvehus (2013) är att ingenting missas och forskaren riskerar inte att meningarna får en annan 

innebörd i efterhand. Under intervjuerna kunde vi märka att vissa hade svårare att öppna sig än 

andra rekryterare, vilket kan ha berott på att intervjuerna spelades in, men till följd av detta har 

efterarbetet av materialet underlättats. 

2.5  Kvalitetskriterier 

Bryman & Bell (2013) förklarar att många forskare är osäkra på om validitet och reliabilitet är 

viktiga begrepp inom den kvalitativa forskningen, många tycker att kriterierna bör formuleras 

om för att ha en funktion inom kvalitativ forskning. Flera forskare diskuterar att validitet och 

reliabilitet ska ha lika innebörd men ett lika stort fokus ska inte läggas rörande mätning. 

Kvalitativ forskning bör istället bedömas utifrån andra kriterier som trovärdighet och äkthet 

beskriver olika forskare (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet och validitet kommer fram till en 

sanning, men utifrån en kvalitativ metod så anser forskare att det finns flera sanningar och 

därför passar äkthet och trovärdighet bättre in. Under vår studie har vi funnit i både teori och 

empiri att det uppkommit olika synsätt på hur individer ser på sanningen. Positiv särbehandling 

är ett fenomen som kan tolkas och uppfattas på skilda sätt och därför passar trovärdighet och 

äkthet bättre in i studien. 
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Studien har givit en rättvis bild av varje rekryterare vi har intervjuat och de har delat sin syn 

och åsikter vilket givit oss kunskaper om hur organisationer kan se på positiv särbehandling 

men vi har även fått inblickar om hur deras rekryteringsmetod ser ut. Vi anser att studiens 

resultat är trovärdigt, trots att all teori inte kunde besvara hela empirin. Det som rekryterarna 

har förmedlat om positiv särbehandling har vi kunnat bestyrka med teori. 

Vår studie är baserad på intervjuer och vi har därmed gått in på djupet och fått mer omfattade 

svar från rekryterarna, vilket även Bryman & Bell (2013) beskriver. Vi anser att resultatet kan 

överföras till andra miljöer som omfattar offentlig sektor, däremot tror vi att resultatet kommer 

att skilja sig åt mellan offentlig och privat sektor, då de arbetar på olika sätt och inte har samma 

krav. 

Studien var tidsbegränsad vilket ledde till att bedömning av kvaliteten inte gjorts på grund av 

en relativt omfattande mängd data, då vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. 

Opponenter och handledare gör bedömningar under arbetets gång vilket skapat en viss 

pålitlighet. 

Forskaren måste försäkra om att studien gjorts på ett tillförlitligt sätt och forskarens individuella 

värderingar får inte påverka framställningen och resultatet av undersökningen (Bryman & Bell, 

2013). Vi har varit neutrala i bedömningarna för att respondenternas åsikter ska förklaras på 

samma sätt som de har uttryckt sig på för att vi ska få en högre trovärdighet i studien. Vi har 

inte baserat studie på personliga värderingar, utan vår grund är baserad på vetenskaplig fakta 

och rekryterarnas åsikter och svar från intervjuerna. 

2.6 Urval 

Vi valde att göra ett strategiskt urval, då vi hade tänkt ut vilka respondenter som skulle passa 

för studien, vilket även Bryman & Bell (2013) belyser i litteraturen. I studien ville vi få en bred 

beskrivning av positiv särbehandling och vi valde därför att intervjua respondenter från många 

skilda organisationer inom offentlig sektor. De respondenter som valdes ut för studien var 

rekryterare från tio olika organisationer varav sju myndigheter, en kommun och ett landsting. 

Trost (2005) diskuterar även att forskare bör ha en stor variation av respondenter, men det ska 

vara inom en viss given ram.  
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Urvalet ska vara heterogent och med det menar Trost (2005) att det ska förekomma en variation 

av respondenter, men inte på ett alltför avvikande eller extremt sätt. Vi valde att endast intervjua 

rekryterare, då de har en stor inverkan på chefers beslut om anställning och även besitter goda 

kunskaper om rekryteringsprocessen.  Vi ansåg därmed att rekryterare är mest lämpade för 

denna empiriska studien då positiv särbehandling är en del av rekryteringsprocessen. Intervjuer 

med tio rekryterare från tio olika organisationer gav en heterogenitet och för att hålla oss inom 

ramarna för studien valde vi att utgå från den offentliga sektorn. Vilken typ av organisation 

varje rekryterare arbetar i redogörs i tabellen nedan. 

 

 

Rekryterare Organisation Intervjudatum 

Rekryterare A Myndighet 2015-11-23 

Rekryterare B Myndighet 2015-11-17 

Rekryterare C Myndighet 2015-11-16 

Rekryterare D Myndighet 2015-11-12 

Rekryterare E Myndighet 2015-11-06 

Rekryterare F Myndighet 2015-11-12 

Rekryterare G Kommun 2015-11-25 

Rekryterare H Myndighet 2015-12-01 

Rekryterare I Landsting 2015-12-04 

Rekryterare J Myndighet 2015-12-16 

 

Tabell 2. En sammanställning på samtliga intervjuer (Egen). 

2.7 Etiska aspekter 

I vår studie har vi valt att anonymisera respondenterna och Trots (2005) förklarar att 

respondenterna ska ha rätt till sin egen självaktning och integritet, vilket gäller från den första 

kontakten och i vårt fall mailkontakten. Vid datainsamling, under intervjun och vid förvarandet 

av materialet var det viktigt att respondenternas integritet skyddades. 
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För att inte bryta mot några etiska regler har vi behandlat samt lagt stor vikt på de etiska 

principerna vilket består av informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, falska 

förespeglingar, konfidentialitets- och anynomitetskravet i studien (Bryman & Bell, 2013). I 

studien behandlas de etiska aspekterna främst vid förberedelser och genomförande av 

intervjuer. Informationskravet har behandlats genom att de intervjuade fått en presentation via 

mail och en kort introduktion på vad som skulle behandlas i intervjun för att respondenterna 

skulle känna sig mer förberedda. Vi valde att ge en kort introduktion för att inleda med en öppen 

intervju för att sedan kunna ställa lite djupare frågor. Vissa av respondenterna önskade att få 

frågorna i förväg och vi tror att detta medfört bättre information och förklaringar från samtliga 

respondenter för att de varit förberedda. I mailet har respondenterna även fått information om 

hur de kunde kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar. 

De har vidare informerats om att deras medverkan varit frivillig och de har haft rätt att avstå att 

svara på frågor som varit känsliga och kunnat avbryta intervjun om det hade varit aktuellt. 

Anonymitet är en annan aspekt vi även tagit hänsyn till vid intervjun genom att informera om 

att vi har valt att hålla respondenterna anonyma då samtliga arbetar inom offentlig sektor. Det 

har vidare informerats att studien endast gjorts för ett forskningsändamål och alla uppgifter som 

samlats in och lämnats av respondenterna varit till för studien (Bryman & Bell, 2013). Falska 

förespeglingar är också något vi har jobbat med genom att ge tydlig information om studiens 

innehåll och på så sätt har respondenterna inte tillhandahållits vilseledande eller felaktig 

information. Vi har i studien haft som målsättning att inte bryta mot någon av dessa etiska 

principer utan en central ståndpunkt för studien har varit att upprätthålla dessa principer för att 

inte skada samhällsforskningen (Bryman & Bell, 2013). 

2.8 Metoddiskussion 

 

Vid formulerandet av intervjufrågor har vi tagit hänsyn till den teori vi valt att lägga fram. I 

början av intervjuerna ställde vi frågan om vilken rekryteringsmetod rekryterarna använder sig 

av för att få en bild av hur de arbetar inom organisationen. Detta för att kunna se om de använder 

sig av någon typ av positiv särbehandling som vi i vissa fall funnit vara omedvetna eller 

medvetna inom organisationerna. Vi har formulerat frågor utifrån de rubriker vi gjort i vårt 

teorikapitel. Frågorna är kategoriserade utefter diskriminering, positiv särbehandling, motstånd, 

nackdelar och fördelar. Under intervjuerna valde vi att lägga till vissa följdfrågor för att få en 

större förståelse för de svar vi fick. 
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När vi hade allt intervjumaterial insamlat försökte vi kategorisera svaren under de rubriker vi 

valt att ha i empirin. Vi valde i empirin att ha lika rubriker som i den teoretiska referensramen 

för att få en röd tråd genom arbetet. Efter att vi känt oss klara med att få in svaren under rätt 

rubriker gick vi tillbaka till teorin för att koppla samman empiri och teori till en analytisk del. 

Med hjälp av analysen har vi sedan kunnat gå vidare med en slutdiskussion där vi diskuterar 

vad vi funnit utifrån empirin och teorin. 
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3. Teoretisk referensram 

Under den teoretiska referensramen ges en beskrivning av diskriminering, för att sedan mer 

ingående redogöra positiv särbehandling. Avslutningsvis har vi en sammanfattning av 

teoretiska referensramen där vi även har en modell som visar kopplingen i litteraturen. 

3.1 Diskriminering 

Trots förbättringar under de senaste årtiondena, fortsätter etniska grupper och kvinnor att 

diskrimineras när de kommer till att göra framsteg i arbetslivet (Leslie, Mayer & Kravitz, 2014). 

Fraser et al. (2015) menar att detta leder till svårigheter att få jämställdhet på arbetsplatserna. 

Baert et al. (2015) förklarar att diskriminering sker främst vid rekryteringsprocessen av arbeten 

som fler vill söka till och det sker mindre diskriminering i företag som publicerar lediga tjänster 

inom yrken där lönen är låg och arbetsförhållandena är dåliga som få arbetstagare vill ha. Det 

är oftast individer från minoritetsgrupper som söker sig till dessa lågavlönade jobb och därför 

sker inte lika stor diskriminering i ett sådant arbete (Baert et al., 2015). 

Baert et al. (2015) belyser forskaren Beckers (1957) förklaring att det på en konkurrenskraftig 

marknad är svårare att diskriminera alla minoriteter, då det blir kostsamt för organisationen. 

Anställer inte ett företag en produktiv minoritet kommer organisationen tillslut att konkurreras 

ut, då andra organisationer väljer att ta in minoritetsgrupper som är produktiva. Baert et al. 

(2015) framför även att resultatet påverkas positivt av att rekrytera mångfaldigt på grund av de 

olika erfarenheter och aspekter som en mångfaldig grupp bringar en organisation. 

En individ som kategoriserar sig in i en viss åldersgrupp kommer troligtvis att vara mer positiv 

vid en utvärdering av en individ som tillhör samma åldersgrupp än om man jämför med en 

individ som exempelvis tillhör en äldre åldersgrupp, detta är förväntningar gällande teorin om 

social identitet enligt Wegge et al. (2008). Det sker i flera fall diskriminering mot individer som 

inte tillhör samma grupptillhörighet eftersom personen ses som en konkurrerande individ mot 

sin egen grupptillhörighet. Nackdelen med denna typ av självkategorisering sker ofta där ålder 

och kön ses som centrala identifieringskännetecken i en situation (Wegge et al., 2008). 
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Reagerar individer negativt på positiv särbehandling kommer det leda till minskad jämställdhet 

(Fraser et al., 2015). För att öka jämställdheten har organisationer implementerat positiv 

särbehandling för grupper som är underrepresenterade (Leslie et al., 2014). Organisationer som 

därmed lägger insatser, riktlinjer och resurser, så som pengar och tid på att individer inte ska 

bli diskriminerade på grund av tillhörande av etniska minoriteter eller kön, kan benämnas 

positiv särbehandling (Crosby et al., 2006). Trots detta sker fortfarande könsdiskriminering vid 

rekrytering, där kön och ras är två av de mest förekommande typerna av diskriminering 

(Susskind et al., 2014 & Slonaker et al., 2007). 

3.2 Positiv särbehandling 

Positiv särbehandling är en politik som har i syfte att förbättra orättvisor som finns mot kvinnor, 

etniska grupper och andra missgynnade grupper. Detta program har hjälpt många minoriteter 

till att kunna få anställningar och bli främjade på arbetsplatser (Holzer & Neumark, 2000). 

Positiv särbehandling har mål som är likt målen för jämställdhet. Positiv särbehandling är något 

organisationer arbetar med för att förhindra att diskriminering ska uppstå genom att rekrytera 

mångfaldigt. Jämställdhet är däremot ett passivt tillvägagångsätt där diskriminering inte 

tolereras när den väl uppkommer (Crosby et al., 2006). Positiv särbehandling är en slags strategi 

som innehåller en tidsplan och mål för att organisationer ska uppnå en viss representation av 

kvinnor och minoritetsgruppsmedlemmar i olika yrken. Det ska vara proportionellt fördelat 

utifrån potentiella kandidater som söker anställning på arbetsplatsen (Quinn, et al., 2001). 

Att hantera mångfald handlar om att ta vara på potentialen som finns hos varje anställd i en 

organisations arbetskraft (Roosevelt, 1990). Positiv särbehandling handlar inte om att få in ett 

visst nummer av representation av minoritetsgrupper, utan det handlar om att uppmuntra till att 

det ska vara en företagskultur i organisationens anställning att vilja ta in mångfaldigt (Norton 

& Fox, 1997). Positiv mångfald handlar inte om att sätta in individer i grupper, utan 

organisationer ska se värdet av skillnader i individers erfarenheter och perspektiv (Roosevelt, 

1990). 

Positiv särbehandling är ett väl omdiskuterat ämne där åsikterna är väldigt olika och det går 

tydligt att skilja på vilka som sätter sig emot detta fenomen och vilka som ser positiva 

särbehandlingspolitiken som en välgärning. Genom att studera skribenternas analyser och 

tolkningar går det att urskilja vilka akademiska författare och politiska debattörer som normativt 

tar ställning till om de är för eller emot positiv särbehandling (Åsard & Runblom, 2000). 
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Åsard & Runblom (2000) belyser att det går att urskilja två huvudsakliga former av positiv 

särbehandling i litteraturen. Den ena formen kallas för svagare variant av positiv särbehandling 

medan den andra benämns starkare variant av positiv särbehandling. Syftet med den svagare 

varianten är att bli av med diskriminering i samhället och på arbetsmarknaden genom att 

underlätta vägarna för minoriteter genom att rikta annonsering eller rikta stipendium till 

bortglömda grupper. Arbetsgivaren ska därmed lägga fokus på den sökandes kvalifikationer. 

Den starkare varianten avser istället att göra mer direkta åtgärder för att hjälpa 

minoritetsgrupper, där kön och etnisk bakgrund bör ses som faktorer som är med i bedömningen 

av hur kvalificerad personen ifråga är till tjänsten (Åsard & Runblom, 2000). 

Organisationer använder sig av positiva särbehandlingsprogam som är utformade för att hjälpa 

kvinnor och minoritetsgrupper. De positiva särbehandlingsprogrammen har väldigt komplexa 

tillvägagångssätt och kan variera längs med många dimensioner, vilket resulterar i olika 

psykologiska och sociala utfall (Matheson et al., 2000). Det är av vikt att undersöka både 

individuella och grupp kriterier för positiva särbehandlingsprogram eftersom tillvägagångsättet 

kan skilja sig åt i olika program. Något som skiljer programmen åt, vilket även Åsard & 

Runblom (2000)  nämnt tidigare är svag och stark variant av positiv särbehandling. Svag variant 

innefattar passiva åtgärder av icke-diskriminering eller försöker underlätta genom att ta bort 

hinder till lika möjligheter. Stark variant innehåller förmånsbehandling vilket innebär att 

företräde ges till en målgruppsmedlem om båda har lika kvalifikationer och det gäller till dess 

att kvoten är fylld (Åsard & Runblom, 2000). Missgynnade grupper vilket inte får del av 

förmånsbehandlingarna kan känna sig kränkta och se behandlingen som orättvis (Matheson et 

al., 2000). 

3.3 Motstånd till positiv särbehandling 

Många vita amerikaner ger motstånd till positiv särbehandling, de förklarar att positiv 

särbehandling strider mot de principer som många individer stödjer i demokratiska samhällen. 

Många av de vita amerikanerna anser att den mest kvalificerade individen för en tjänst är den 

som ska rekryteras, vilket även demokratin eftersträvar (Crosby et al., 2003). Flera motståndare 

till positiv särbehandling menar att programmet blir en bekostnad av rättvisan och samtliga 

grupper blir lidande. Motståndare ser positiv särbehandling som en kränkning, därmed anser de 

att det är bättre att vara opartisk och anställa individer utan hänsyn till kön och etnicitet, vilket 

blir en central aspekt till rättvisa (Crosby et al., 2003). 
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De främsta kritikerna som ger motstånd till positiv särbehandling är de personer som inte får 

någon förmån av denna särbehandling (Gu et al., 2014). I studier från USA visar det sig att vita 

män är den största gruppen som inte får förmån för positiv särbehandling och har den mest 

negativa attityden till särbehandlingen (Harrison et al., 2006). Trots detta förmedlar Jones 

(2005) utifrån sin studie att 44 procent av vita amerikanska män stödjer positiv särbehandling. 

Det finns även mottagare av positiv särbehandling som är motståndare till särbehandlingen då 

de anser att positiv särbehandling nervärderar individers prestationer i och med att de väljs ut 

på grund av att deras status tillhör en minoritetsgrupp snarare än att de har kompetenser för 

arbetet (Matheson et al., (2000). Individer ska väljas ut för deras meriter och inte på grund av 

tillhörande av en viss grupp. Motståndare menar att positiv särbehandling nervärderar hårt 

arbete genom att förneka individers rättigheter att lyckas med sina egna kvalifikationer (Schuck, 

2002). Haley & Sidanius (2006) erhöll i deras studie att respondenter oberoende av etnicitet 

och kön visade relativt starka motstånd mot samma inramningar av positiv särbehandling. 

Motståndet enligt respondenterna var att ansökande för tjänsten ansågs underkvalificerade när 

kvoter och förmånsbehandlingar användes (Haley & Sidanius, 2006). 

En forskare som sätter sig emot positiv särbehandling är Zelnick (1996). Han beskriver i sitt 

bokverk att positiv särbehandling gynnar minoritetsgrupper och denna framgång leder till en 

omvänd könsdiskriminering. Detta leder till att män blir diskriminerade på samma sätt som 

diskriminering sker av kvinnor och minoritetsgrupper. Positiv särbehandling kan därmed skapa 

en dålig stämning mellan män, kvinnor och minoritetsgrupper (Chien & Kleiner, 1999). 

I organisationer som använder positiv särbehandling har de funnit diskriminering och 

stereotyper, även om många organisationer drar nytta av positiv särbehandling finns det bevis 

på att dessa motstånd förekommer. Motståndet kommer oftast från medarbetare med låg 

kunskapsnivå medan de med en högre kunskapsnivå ofta inte har lika hög nivå av motstånd. 

Medarbetare med mindre motstånd till att organisationen använder sig av positiv särbehandling 

är ofta de som kan dra nytta av situationen (Susskind et al., 2014). 
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Vissa kritiker till positiv särbehandling menar att strategin försvagar mottagaren av positiv 

särbehandling genom att stereotypen blir främjad (Sowell, 2004). Detta är både män och 

kvinnors tankar om allmän positiv särbehandling, men trots det kan många individer ändå tänka 

sig att supporta en svagare variant av positiva särbehandlingsprogram i förmån att 

minoritetsgrupper och kvinnor ska ha samma möjligheter för sysselsättning. Detta skulle kunna 

göras genom att exempelvis ta bort hinder som finns för minoriteter i organisationer (Touga & 

Veilleux, 1987).   

Individer som ser positiv särbehandling som något negativt anser inte att det finns 

diskriminerande hinder för att komma in och lyckas i arbetslivet. Det finns bättre sätt att klara 

upp dessa hinder än att använda positiva särbehandlingsprogram (Åsard & Runblom, 2000). 

Individer är oeniga om positiv särbehandling är ett rättvist verktyg och det bygger på en 

empirisk oenighet om vilka tillvägagångssätt som kan leda till vilka mål. Denna oenighet kan 

förstoras genom intressekonflikter som är svåra att klara ut även om individerna inte behöver 

vara oense om de grundläggande moraliska principerna. Åsard & Runblom (2000) menar vidare 

att tolkningar huruvida ett samhälle är rättvist kan skiljas. Speciellt i ett mångkulturellt samhälle 

kan det påvisas starkt skilda uppfattningar. Förståelsen för motstånd till positiv särbehandling 

handlar om att förstå vad som har gjort hindren till orättvisa och hur ordet orättvisa tolkas i 

sammanhang (Åsard & Runblom, 2000). 

3.4 Fördelar med positiv särbehandling 

Tidigare forskning förmedlar att populariteten av positiva särbehandlingsprogram kan öka eller 

minska beroende på vad positiv särbehandling innefattar och vilka riktlinjer som är beaktade 

(Bobo & Kluegel, 1993). Synen på positiv särbehandling kan skilja sig åt beroende på hur 

fenomenet är format (Haley & Sidanius, 2006). Bobo & Kluegel (1993) diskuterar att många 

individer föredrar positiv särbehandling som ger möjlighet till att förbättra än en form av positiv 

särbehandling som är inriktad på resultat. Sniderman & Carmines (1997) belyser även att män 

föredrar positiv särbehandling som är fokuserat på att nå upp till likabehandling av olika 

grupper istället för att vissa grupper ska få förmåner. 
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Social påverkan har en positiv effekt gällande generella föreställningar om positiv 

särbehandling, men en negativ effekt på attityder till arbetare som blir förknippade med positiv 

särbehandling i organisationer. Om ledare skulle låta anställda vara medverkande under 

rekryteringsprocessen skulle de anställda förstå hur de arbetar med värderingarna för positiv 

särbehandling och skulle då få en positiv attityd till positiv särbehandling (Susskind et al., 

2014). Positiv särbehandling stödjer till att de rutiner organisationer har ger en rättvis 

bedömning vid beslut och urval (Crosby et al., 2006). 

En individ som anställs utifrån positiv särbehandling kan vara en förebild i den mån att stödja 

till att det finns möjligheter för utsatta grupper att lyckas komma in i organisationer (Matheson 

et al., 2000). Sibley & Perry (2010)  diskuterar att positiv särbehandling som är relaterat till kön 

är en könsdiskriminering som är en vänligt inställd diskriminering, vilket ger kvinnor möjlighet 

att nå framgång i arbetslivet.  Idag är det viktigt för ekonomin i hushållen att kvinnor är ute i 

arbetslivet och det beror på att det är svårt att klara ekonomin på endast en partners ekonomi 

belyser Fraser et al. (2015). 

Vissa yrken ses som mer manliga, till exempel ingenjörer i Frankrike blir många gånger 

kopplade till tekniska områden så som industri och militär (Stevanovic, 2014). Kvinnor har 

därmed svårare att ta sig in i ett yrke som ingenjör vilket är dominerat av könsstereotyper och 

det anses vara svårt att hantera både familjeliv och arbete i en sådan karriär. Ett exempel på en 

vanlig stereotyp är att teknisk kompetens är mer relaterat till män än kvinnor, även om yrket 

har varit mer öppet för kvinnor senaste tiden finns det kulturella manifestationer som oroar 

kvinnor. I dessa fall kan positiv särbehandling hjälpa de missgynnade grupperna att ta sig 

igenom hinder som är av stereotypiskt tänkande (Stevanovic, 2014). 

Stevanovic (2014) nämner att i en rekryteringsprocess sker det inte lika mycket diskriminering 

som tidigare och det har blivit lättare för kvinnor att bli anställda i en organisation och 

karriärsförhållandena har blivit mer lika männens. Vidare nämner han att det fortfarande finns 

barriärer och hinder som exempelvis att det tar längre tid och krävs mer för kvinnor att ta sig 

uppåt i hierarkin eftersom det stereotypiska tänkandet att kvinnor inte kan lägga lika stort fokus 

på arbetet på grund av familj och barn. Därför sker ofta befordring till högre befattningar i en 

högre ålder för kvinnor. Med hjälp av positiv särbehandling kan hindren underlättas och främja 

mångfald (Stevanovic, 2014). 
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Crosby et al., (2003) anser att positiv särbehandling åstadkommer fler fördelar än kostnader. 

Han vill i sin forskning komma underfund med att positiv särbehandling handlar om att ge stöd 

till talanger mer än att det ska ge lika möjligheter. I USA finns fördomar mot etniska grupper 

och kvinnor, vilket leder till att det blir ett underutnyttjade av viktiga talanger från grupper som 

är missgynnade. Psykologiska undersökningar har gjorts och det visar på att det är svårt att se 

orättvisor om individer inte har tillgång till uppgifter som går att jämföras. Positiv 

särbehandling handlar om att göra en granskning, om lika möjligheter finns och finns det inte 

införs åtgärder för att ta bort hinder för att skapa jämställdhet. I studier från USA har det skett 

en ökning av mångfald i offentliga organisationer på grund av positiv särbehandling, det är en 

ökning av mängden kvinnor och etniska grupper som skett på arbetsmarknaden (Crosby et al., 

2003). 

McLeaod, Lobel & Cox (1996) diskuterar att positiv särbehandling kan ge organisationen en 

ökad förmåga att lösa utmaningar och problem som kan uppstå. Mångfald i organisationer leder 

till att uppstående problem kan ses med olika synvinklar, med en högre kvalitet och skilda idéer 

jämfört med organisationer med mer homogena grupper (McLeaod & Cox, 1996). 

Många av de forskare som ser positivt på positiv särbehandling anser att utbildning leder till 

en ökad acceptans av positiv särbehandling (Crosby & Clayton, 2001).  Politiken kan även ha 

en stor påverkan på attityder till positiv särbehandling och det är beroende på hur politiken 

utformar fenomenet positiv särbehandling (Quinn, Ross & Esses, 2001). 
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3.5 Nackdelar med positiv särbehandling 

Individer reagerar negativt mot att använda positiv särbehandling i organisationer och det beror 

på att de har fått intrycket att beslut utifrån positiv särbehandling inte är rimliga. Det som är 

mest diskuterat kring positiv särbehandling är att programmet skulle ta beslut där en individ 

med etnisk bakgrund blir rekryterad istället för en vit man som egentligen är mer kvalificerad 

för arbetet (Kravitz, 1995). Truxillo & Bauer (2000) belyser att positiv särbehandling därför 

inte är ett motgift mot diskriminering. Positiv särbehandling kan istället leda till omvänd 

diskriminering när en arbetsgivare inte ger lika möjligheter till alla grupper. I sådana fall kan 

därmed den diskriminerade stämma arbetsgivaren (Crosby, 2003). Däremot anser Susskind et 

al. 2014 att omvänd diskriminering är en felaktig uppfattning. Positiv särbehandling ska endast 

tillämpas för att styra ett urvalsbeslut när individers kvalifikationer är lika. Myter om positiv 

särbehandling måste försvinna för att individer ska få en positiv bild av särbehandlingen (Plous, 

1996). 

Matheson, et al. (2000) förklarar att minoriteter och kvinnor som blir valda genom positiva 

särbehandlingsprogram har svårt att se sin betydelse i gruppen då de kan ifrågasätta sina 

kvalifikationer i urvalsbeslutet, speciellt ifall de redan har tvivel på sina kunskaper sedan 

tidigare. Utredning har visat att individer ofta inte är medvetna om vad begreppet innebär och 

därför anses många ha extrema attityder om just positiv särbehandling utan någon orsak. 

Motståndet kommer ofta från folk som tror att positiv särbehandling innebär ett urval av 

minoriteter eller kvinnor utan en utvärdering av personens kvalifikationer (Matheson et al., 

2000). Detta tydliggör även Heilman et al. (1992) & Susskind et al. (2014) genom att förklara 

att det finns en felaktig föreställning om positiv särbehandling att etniska minoriteter och 

kvinnor väljs in i en organisation på grund av att de är minoritetsgrupper och inte till vad de 

egentligen är kvalificerade för. Även om denna åsikt varken är sann eller uppkommen efter 

riktig forskning om egenskaper och kvaliteter, kan det ge en negativ bild av rekryteringen som 

är baserad på positiv särbehandling (Susskind et al., 2014). 

Kvinnor och minoriteter som har anställts utifrån positiva särbehandlingsprogram har själva 

svårt att skilja på om de har blivit anställda utifrån deras egen kunskap och förmåga eller om 

de fått anställning på grund av att de tillhör en minoritetsgrupp (Summers, 1991). Detta kan 

leda till negativa uppfattningar som blir institutionaliserade i organisationen (Heilman et al., 

1992). Om positiv särbehandling istället blir accepterad på individnivå kommer positiv 

särbehandling förmodligen tolkas positivt i organisationen menar Susskind et al. (2014). 
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Forskning visar på att kvinnor som vet att de blir anställda just för att de är kvinnor får en 

minskad syn på värdet på sin egen kompetens och vill inte utmärka sig eller visa engagemang 

för organisationen (Heilman et al., 1991). Detta kan medföra att kvinnors och minoriteters 

förtroende minskar och kan leda till att de söker bekräftelse på den kompetens de innehar 

(Heilman et al., 1991), medan kvinnor som har anställts på arbetsplatsen utan positiva 

särbehandlingsprogram är mer motiverade och ifrågasätter inte deras kompetens (Matheson et 

al., 2000).   

Individer som blir förknippade med könsrelaterad positiv särbehandling, kan av andra individer 

bli sedda som inkompetenta, lata och tröga personer jämfört med de som inte är förknippade 

till positiv särbehandling, även om detta inte är fallet (Fraser et al., 2015). Men detta kan leda 

till att könsstereotyper förstärks och bidrar till könsdiskriminering istället för att minska 

diskrimineringen (Chien & Kleiner, 1999). Ser inte organisatoriska deltagare positiv 

särbehandling som rättvist eller överensstämmande med deras interna uppfattningar leder det 

till att reaktionerna blir negativa hos medarbetarna (Heilman et al., 1992). 

Positiv särbehandling har en viktig roll vad gäller skapande av förändringar i organisationen, 

så som införandet av mångfald. Roosevelt (1990) anser att positiv särbehandling ger 

organisationen möjlighet att rätta till balansen gällande kön och minoritetsfördelning då 

organisationer arbetar med positiv särbehandling i rekryteringen. När organisationen väl har 

korrigerat fördelningen av människor så tror inte Roosevelt (1990) att positiv särbehandling 

kan hjälpa organisationen i det fortsatta arbetet av minoritetsfördelning uppåt i hierarkin.       

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram                

Etniska grupper och kvinnor fortsätter att diskrimineras när de kommer till att göra framsteg i 

arbetslivet (Leslie, Mayer & Kravitz, 2014), vilket Fraser et al., (2015) förklarar att det leder 

till svårigheter att få jämställdhet på arbetsplatserna. Implementation av positiv särbehandling 

har gjorts för att öka jämställdheten för underrepresenterade grupper (Leslie, et al., 2014). 

Organisationer som därmed lägger insatser, riktlinjer och resurser, så som pengar och tid på att 

individer inte ska bli diskriminerade på grund av tillhörande av etniska minoriteter eller kön 

vid anställning av en tjänst använder positiv särbehandling (Crosby et al., 2006). Trots detta 

sker fortfarande könsdiskriminering vid rekrytering, där kön och etnicitet är två av de mest 

förekommande typerna av diskriminering (Susskind et al., 2014, Slonaker et al., 2007). Utifrån 

dessa teorier har vår modell grenat ut från diskriminering till begreppet positiv särbehandling. 
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Positiv särbehandling är en politik som har i syfte att förbättra orättvisor som finns mot 

kvinnor, etniska grupper och andra missgynnade grupper. Detta program har hjälpt många 

minoriteter till att kunna få anställningar och bli främjade på arbetsplatser (Holzer & Neumark, 

2000). Positiv särbehandling är ett väl omdiskuterat ämne där åsikterna är väldigt olika och det 

går tydligt att skilja på vilka som sätter sig emot fenomenet eller vilka som ser 

särbehandlingsprogram som en välgärning (Åsard & Runblom, 2000). Synen på positiv 

särbehandling kan skilja sig åt beroende på hur fenomenet är format (Haley & Sidanius, 2006). 

Detta har medfört till att det finns motstånd, fördelar och nackdelar med särbehandlingen, 

vilket vi valt att fokusera på genom hela studien. 

Flera motståndare till positiv särbehandling menar att programmet blir en bekostnad av 

rättvisan och samtliga grupper blir lidande. Motståndare ser positiv särbehandling som en 

kränkning, därmed anser de att det är bättre att vara opartisk och anställa individer utan hänsyn 

till kön och etnicitet, vilket blir en central aspekt till rättvisa (Crosby et al., (2003). 

Fördelen Sniderman & Carmines (1997) belyser är att män föredrar positiv särbehandling som 

är fokuserat på att nå upp till likabehandling av olika grupper istället för att vissa grupper ska 

få förmåner. McLeaod, Lobel & Cox (1996) diskuterar att positiv särbehandling kan ge 

organisationen en ökad förmåga att lösa utmaningar och problem som kan uppstå. 

En nackdel som forskning visar på är att kvinnor som vet att de blir anställda just för att de är 

kvinnor får en minskad syn på värdet på sin egen kompetens och vill inte utmärka sig eller visa 

engagemang för organisationen (Heilman et al., 1991). 

Utifrån den teoretiska litteratursammanställningen har vi format en teoretisk modell för att visa 

hur de olika delarna mynnar ut i varandra och för att få en översiktlig bild på hur vi har tagit 

oss an problemområdet. 
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Figur 2. Illustration över den teoretiska modellen (Egen). 

Denna litteraturmodell har hjälpt oss vid utformandet av intervjufrågorna genom att vi kopplat 

frågorna till de olika delarna i modellen för att kunna täcka ämnesområdet. Den har även hjälpt 

oss strukturera och designa vårt empiriska kapitel genom att använda samma rubriker även till 

nästa kapitel. Eftersom vi har använt oss av en abduktiv ansats har vi med hjälp av det 

empiriska materialet hittat en ny gren som mynnar ut från diskriminering och vi kallar den för 

kompetensbaserad rekrytering. 

 

 

  

Rekrytering

Diskriminering

Positiv 
särbehandling

Motstånd Nackdelar

Fördelar

Kompetensbaserad 
rekrytering



 
 

25 

4. Tolkning av intervjuer 

I detta kapitel kommer fältstudien att redovisas och därefter analyseras det insamlade 

intervjumaterialet för att kopplas samman med den teoretiska referensramen. Samtliga 

respondenter arbetar som rekryterare och stöttar cheferna under rekryteringsprocessen. 

Respondenterna hålls anonyma och betitlas därmed som Rekryterare A till och med Rekryterare 

J. Kapitlet är strukturerat utifrån en sammansättning av rekryterares åsikter och styckena är 

styrkta med citat, därefter avslutas varje empirisk del med en analys. Empirin och analysen är 

strukturerad utefter vår teoretiska modell, figur 1. 

4.1 Kompetensbaserad rekrytering 

Samtliga rekryterare arbetar utifrån en kompetensbaserad rekrytering, vilket bygger på att den 

mest lämpade kandidaten får anställning och den kompetensbaserade rekryteringen är en 

återkommande del i fältstudien. Vår tanke var att positiv särbehandling skulle vara den största 

delen i offentliga organisationers rekryteringsprocess, men den centrala metoden i 

rekryteringsarbetet inom samtliga organisationer var kompetensbaserad rekrytering. Med den 

teoretiska referensramen som utgångspunkt har vi byggt upp frågor och svaren från rekryterarna 

har i vissa fall avvikit i och med att de arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering. Vi har 

ändå funnit att många av organisationerna använder positiv särbehandling beroende på situation 

och använder olika varianter av positiv särbehandling. 

4.2 Diskriminering 

4.2.1 Empiri 

När samtliga myndigheter som vi har varit i kontakt med lägger upp en annons för en tjänst 

avvaktar de med att göra ett första urval av kandidater i rekryteringsprocessen till sista dag för 

ansökan. Därefter väljer de ut kandidater till en första intervju. Rekryterare C berättar att statliga 

organisationer måste låta annonsen finnas ute under hela ansökningstiden. Hon förklarar vidare 

att det inte finns några krav på att läsa igenom alla ansökningar men det finns ett krav på att 

fatta rätt beslut. Väljer rekryteraren att inte läsa alla ansökningar finns det en risk att överklagan 

sker om den ansökande anser att rekryteraren har gjort en felbedömning och därför förklarar 

Rekryterare B att alla ansökningar bearbetas. Innan rekryterarna börjar kalla till intervjuer gör 

de en sista avstämning med chefen på organisationen. 



 
 

26 

I statliga organisationer har alla möjlighet att ta del av offentliga handlingar. Vem som helst 

kan därmed fråga om vilka som ansökt en tjänst och det är möjligt att överklaga beslut om 

anställning organisationen tagit förklarar Rekryterare A & C. Rekryterare B, C & E berättar att 

alla har rätt att överklaga ett beslut, även de personer som inte uppfyller något av kraven kan 

därmed ifrågasätta ett anställningsbeslut. Rekryterare E & J förklarar att det är en orsak till 

varför de måste vara strikta och noggranna i rekryteringsarbetet eftersom besluten kan 

överklagas. Rekryteraren E förklarar vidare att rekryteraren eller chefen måste ge en förklaring 

och motivering till överklagandenämnden om varför de tog beslutet. Detta är något som gäller 

inom myndigheterna och de flesta rekryterare tycker således det är bra att använda 

kompetensbaserad rekrytering i rekryteringsprocessen då den är öppen och transparant. De 

flesta av organisationerna försöker även ha ett mångfaldigt tänkande. 

Rekryterare G nämner att de utgår från en arbetsgivarpolicy vilket bygger på att det ska vara 

likabehandling. Inom detta ryms diskrimineringsfrågor och organisationen får inte välja bort 

någon på grund av kön, etnicitet, religion och ålder. Utifrån detta anser han att kommunen 

säkrar sin process ifrån diskriminering. 

Rekryterare C: “Jag kan tycka det är väldigt bra med rekrytering i statlig verksamhet och det 

är ju det här med överklagans möjlighet så att vi bedömer alla utifrån samma kriterier och 

det är skallkraven och eventuellt meriterande. För då blir vi prövade, diskrimineringslagar 

att hålla oss till.” 

Rekryterare E: “Vi ser det som en kontroll på vår process så vi kan se att det fungerar.” 

Rekryterare H: “Så där måste vi alltid titta på att de är den som är mest kompetent och det är 

den vi ska kalla.” 

4.2.2 Analys 

Baert et al. (2015) förklarar att diskriminering sker främst vid rekryteringsprocessen av 

attraktiva jobb. Samtliga organisationer väljer att läsa alla ansökningar för att inte förbise den 

mest kompetenta individen för tjänsten. Väljer en rekryterare att gå vidare med en kandidat 

innan ansökningstiden är slut eller en individ anser att organisationen har fattat ett fel beslut, 

finns överklagansmöjlighet. På grund av kompetensbaserad rekrytering är det därmed svårt att 

diskriminering sker, då rekryterarna är noga med att den mest kompetenta får tjänsten. 
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Leslie et al., (2014) förklarar att etniska grupper och kvinnor fortfarande diskrimineras när det 

kommer till att göra framsteg i arbetslivet, trots förbättringar under senaste årtionden. Fraser 

et al. (2015) menar att detta leder till svårigheter att få jämställdhet på arbetsplatserna. Samtliga 

organisationer har offentliga handlingar vilket alla kan ta del av, vilket gör att rekryterarna 

måste vara strikta och noggranna för att inte en överklagan ska ske förklarar Rekryterare E & 

J. Rekryterare C tycker att med hjälp av överklagansmöjlighet blir de prövade och Rekryterare 

E tydliggör detta med att säga att det blir en kontroll på att deras process fungerar. Rekryterare 

H nämner att kompetens är det viktigaste att utgå ifrån och det är den individen med högst 

kompetens som ska anställas. 

Det Baert et al., (2015) tydliggör från forskaren Beckers (1957) tidigare studie är att rekrytera 

mångfaldigt påverkar resultatet positivt. Rekryterare G diskuterar att de utgår från en 

arbetsgivarpolicy som bygger på likabehandling där diskrimineringsfrågor diskuteras och på 

grund av kön, etnicitet, ålder och religion inte ska kunna väljas bort och de flesta 

organisationerna försöker att se utifrån ett mångfaldigt perspektiv. 

4.3 Positiv Särbehandling 

4.3.1 Empiri 

De flesta organisationerna arbetar inte aktivt med positiv särbehandling utan fokus är på 

kompetensbaserad rekrytering. Rekryterare J diskuterar att de riktar sina annonser, går ut och 

pratar med gymnasieskolor och försöker annonsera på platser så som forum där exempelvis 

representationen av kvinnor är stor. Detta gör organisationen för att nå ut till en bredare grupp 

av människor. Samtliga rekryterare förklarar att vid kompetensbaserad rekrytering är det 

kompetensen som styr vilka som ska anställas. Rekryterare A nämner att de inte finns någon 

policy på att de måste utgå från positiv särbehandling. 
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Rekryterare A, H & I förklarar att de inte arbetar aktivt för att få in lika många män och kvinnor, 

men de vill ha mångfald i arbetsgrupperna. Med mångfald menar Rekryterare A kön, etnicitet 

och ålder, men även personliga egenskaper som kompletterar varandra i en arbetsgrupp. Hon 

menar vidare att i en arbetsgrupp ska det vara varierande personliga egenskaper beroende på 

vad som krävs för tjänsten. Rekryterare E uppmanar cheferna att tänka mångfaldigt för att 

lyckas attrahera sökande och inte exkludera någon genom att uttrycka sig på ett specifikt sätt, 

så att det inte blir självklart att det blir ett arbete relaterat till män, vilket de är medvetna om 

för att inte hamna i en fälla. Många av rekryterarna har som mål att ha en jämn könsfördelning 

i organisationen. 

Vid annonsering av en tjänst förklarar Rekryterare B att det är viktigt att fokusera på 

kravspecifikationen. Det anges inte i kravspecifikationen om de vill ha män eller kvinnor till 

tjänsten utan det väsentliga är att anställa den som är mest lämpad för tjänsten förklarar hon. 

Rekryterare A och J nämner att de vill spegla samhället med mångfaldighet i organisationen 

och med det menar Rekryterare A att det ska vara öppet för alla att söka tjänsten. Rekryterare 

E tydliggör detta med att förklara att det ska vara fritt från diskriminering och de ska försöka 

tänka ur ett mångfaldigt perspektiv och enligt henne sker det om de tar in den mest kompetenta 

för tjänsten. Hon förklarar även att titeln på vissa tjänster kan uppfattas könslockande och 

därför är det viktigt att vara observant för att kunna attrahera olika individer. 

Rekryterare A belyser att de kan ställa olika krav i annonsen beroende på vad som krävs för 

tjänsten, därmed har de möjlighet att styra vilka som söker till en viss del. Hon nämner även 

en situation där de i kravspecifikationen har krav på meriter som kvinnor sällan har vilket lett 

till att många kvinnor blivit bortprioriterade. Nästkommande annonsering valde de därför att 

ta bort det kravet för att få in fler ansökande kvinnor, då den meriten inte var avgörande för att 

klara av arbetet för tjänsten. Rekryterare A gav även ett exempel på en sådan merit, vilket var 

erfarenhet av arbete i skiftgång och personer som arbetet i skift är ideligen män med 

arbetserfarenhet inom produktion. Detta förklarar hon som “screening” och detta leder till en 

bredare balans av sökande. 

Rekryterare A: “I slutändan får man titta på vem som är bäst lämpad för tjänsten. Man kan 

ge förutsättningar för att fler ska uppfylla kraven.” 

Rekryterare D: “Alla ska känna sig välkomna i vår annons.” 
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Rekryterare F: “Vi behandlar alla lika. Det är så kompetensinriktat här[...]Vi tar dom som 

uppfyller krav och gör bra ifrån sig på intervjun och verkar ha dom egenskaper som vi 

efterfrågar och vi tar mycket på referenserna.” 

4.3.2 Analys 

Positiv särbehandling är en politik som har i syfte att få bort orättvisor som finns mot kvinnor, 

etniska grupper och andra missgynnade grupper. Detta program har hjälpt många minoriteter 

till anställningar och bli främjade på arbetsplatser förklarar Holzer & Neumark (2000). Åsard 

& Runblom (2000) gav en förklaring av den svagare varianten av positiv särbehandling, vilket 

handlar om att underlätta vägar för minoriteter genom riktad annonsering. Rekryterare J arbetar 

aktivt med positiv särbehandling genom att rikta annonseringen och genom besök i 

gymnasieskolor få kontakt med alla grupper. Detta är ett prov på att de använder den svagare 

varianten av positiv särbehandling för att få bort orättvisor och nå ut till missgynnade grupper. 

Medan Rekryterare A förklarade att de inte har någon policy att utgå från positiv särbehandling. 

De flesta rekryterarna arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och Rekryterare D och F 

förklarade att de arbetar för att alla ska känna sig välkomna och behandlas lika och Rekryterare 

A nämner att den som sedan får tjänsten är den som är bäst lämpad för tjänsten. 

Quinn et al. (2001) beskriver att positiv särbehandling är något organisationer arbetar med för 

att förhindra att diskriminering ska uppstå genom att rekrytera mångfaldigt. Positiv 

särbehandling är en slags strategi som innehåller en tidsplan och mål för att organisationer ska 

uppnå en viss representation av kvinnor och minoritetsgruppsmedlemmar i olika yrken. Quinn 

et al. (2001) nämner också att det ska vara proportionellt fördelat utifrån potentiella kandidater 

som söker anställning på arbetsplatserna. Rekryterar J arbetar för att nå ut till minoritetsgrupper 

för att få fler sökande, men rekryterarna A, H & I nämner att de inte aktivt arbetar med att få in 

lika många män och kvinnor utan det är kompetensen som styr vilka de anställer. 

Organisationerna har därmed inte en tidsplan för att uppnå ett visst antal kvinnor, män eller 

minoritetsgrupper i olika yrken. Trots det har samtliga organisationer som mål att hålla en jämn 

könsfördelning. 
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Norton & Fox (1997) diskuterar även att positiv särbehandling inte ska handla om att få in ett 

visst nummer av representerade från minoritetsgrupper, utan uppmuntra företagskulturen i 

organisationen till att vilja ta in mångfaldigt. Rekryterare B tydliggör detta med att diskutera 

att det är viktigt att fokus ligger på kravspecifikationen vilket leder till att de inte arbetar med 

att få in ett visst antal minoriteter. Rekryterare E uppmanar cheferna att tänka mångfaldigt för 

att attrahera sökande och Rekryterare A och J diskuterar att de vill ta in mångfaldigt för att 

spegla samhället. Positiv mångfald handlar inte om att sätta in individer i grupper, utan 

organisationer ska se värdet av skillnader i individers erfarenheter och perspektiv (Roosevelt, 

1990) och det försöker Rekryterare A göra då hon granskar att personliga egenskaper ska 

komplettera varandra. 

Roosevelt (1990) belyser att hantera mångfald handlar om att ta vara på potentialen som finns 

hos varje anställd i en organisations arbetskraft. Rekryterare E framför att de försöker tänka 

mångfaldigt för att fler kandidater ska söka och Rekryterare A belyser att de kan ta bort ett krav 

i annonsen för att få in en bredare balans av sökande. Rekryterare F förklarar att de anställer de 

som uppfyller kraven och gör bäst ifrån sig på intervjun och samtliga organisationer kan därmed 

finna den mest potentiella individen för tjänsten. 

4.4 Motstånd till positiv särbehandling 

4.4.1 Empiri 

Samtliga rekryterare som arbetar inom myndigheten granskar förtjänst och skicklighet hos de 

arbetssökande. Rekryterare A, B och C gav en beskrivning av begreppen. Skicklighet innebär 

att den mest kvalificerade för jobbet är den som får anställningen och det är utifrån meriter, så 

som utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Förtjänst handlar om hur många års 

erfarenhet den arbetssökande har av statlig verksamhet och det är något som organisationerna 

undersöker om två arbetssökande har lika kvalifikationer. Det är viktigt att granska vilken 

kompetens och vilka behov organisationen är i behov av förklarar Rekryterare E och därför är 

det viktigt att ställa rätt krav i annonsen. De krav som står i annonsen är de krav som krävs för 

att kunna få tjänsten förklarar Rekryterare D och F. 
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Eftersom de flesta av rekryterarna svarade att de inte aktivt använder positiv särbehandling 

utan endast utgår från kompetensbaserad rekrytering så ställde vi frågan; Hur de gör om de har 

två kandidater med lika kvalifikationer och därmed inte går att skilja kandidaterna åt och skulle 

de vid en sådan situation kunna ta till positiv särbehandling i slutet av rekryteringsprocessen. 

Rekryterare A, D, E, F och H nämner att det sällan är två exakt lika kandidater att positiv 

särbehandling skulle behöva användas, ofta är det något som skiljer de åt. 

Rekryterare A: “Men om man tittar vad som står i vår jämställdhets- och mångfaldsplan så 

är det ju att: om det skulle vara att två stycken är exakt lika, då ska man ta den från 

underrepresenterade gruppen, men det är ytterst sällan som man kommer i det läget, där två 

är exakt lika”. 

Rekryterare C: “ Är det två slutkandidater som är lika bra och det är en kvinna och en man, i 

det läget så väljer vi mannen men då ska de vara lika bra i allt i övrigt inte utöver kön. [...] 

Den skrivelsen vi har om kön, och då är det att det ska vara övervägande kvinnor eller män 

på en enhet eller avdelning, då tar vi med den här skrivelsen om kön, annars inte.” 

Rekryterare G: ”I de fall då man hamnar i en slutsituation där man kanske har två 

kandidater kvar som är likvärdiga så förekommer det absolut att man väljer efter kön utifrån 

att kravprofilen är uppfylld i övrigt.” 

Rekryterare E: “Vem i ärlighetens namn skulle vilja bli tillsatt på grund av positiv 

särbehandling. Det kan ju ta knäcken på ens självförtroende.” 

Rekryterare H nämner att de skulle kunna utgå från positiv särbehandling om två kandidater är 

lika kvalificerade, men först och främst är det förtjänst och skicklighet de ska granska hos 

kandidaterna. Rekryterare J anser även detta och förklarar att de gör en granskning på vilket 

behov de har i arbetsgruppen för att få en bra samverkan i gruppen och göra den komplett. 

Samtliga rekryterare anser att det mest rättvisa sättet är att utgå från kompetensen. Många av 

rekryterarna belyser att de gärna ser mångfaldighet bland sökande och även i organisationerna. 

Rekryterare E förklarar att de är transparanta och vill inte selektera med hjälp av positiv 

särbehandling även om det är för ett gott syfte. Även fast två individer har samma utbildning 

och arbete så har individerna ändå fått med sig olika erfarenheter som leder till att positiv 

särbehandling inte behöver användas menar Rekryterare E. 
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Vid en situation där det är svårt att skilja kandidater åt finns det möjlighet att göra 

djupintervjuer och tester för att skilja de åt och i slutet av rekryteringsprocessen är det viktigt 

att göra en meritsammanställning förklarar Rekryterare B. Rekryterare D nämner även att 

arbetsprov kan få fram vem som är den mest lämpliga för tjänsten och utifrån de hamnar de 

inte i en sådan situation. Rekryterare F diskuterar att vid en extern rekrytering är det inte bara 

en kandidat de anställer utan det är ofta två till fyra stycken. Hon förklarar vidare att om de 

ändå skulle hamna i en sådan situation så får de gå på referenser och utifrån referenserna kan 

de få en större uppfattning om de personliga egenskaperna. 

Rekryterare G förklarar att det kan bli en omvänd diskriminering om fokusen ligger för mycket 

i att anställa en kvinna eller en man, utan han anser att fokusen från början ska ligga på 

kompetensen. Han menar att de inte kan ta in vem som helst utan är det flest kvinnor som söker 

ett arbete är det därmed störst sannolikhet att en kvinna får tjänsten. 

Rekryterare I nämnde att i landstingets likabehandlingsplan står det att de ska öka medarbetare 

med det underrepresenterade könet inom yrkeskategorier och på arbetsplatser där det råder 

obalans, vilket de ansåg vara bra. Men en situation Rekryterare I reflekterade över och som 

hon kunde se som motstånd till positiv särbehandling var om de sökte en kandidat och det 

visade sig att både mannen och kvinnan var lika bra. I ett sådant fall menade hon att det skulle 

ha varit en nackdel att vara född exempelvis tjej eftersom kvinnorna var det överrepresenterade 

könet inom den yrkeskategorin. 
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4.4.2 Analys 

Crosby et al. (2003) förklarar att många motståndare anser att positiv särbehandling strider mot 

de principer som många individer stödjer i demokratiska samhällen och en av dessa principer 

är att den mest kvalificerade individen för den specifika tjänsten ska få anställning. Samtliga 

rekryterare arbetar med att anställa utifrån kompetens, då den mest kompetenta för tjänsten får 

anställning, vilket Crosby et al. (2003) förklarar att motståndare till positiv särbehandling anser 

är rättvist. Flera av rekryterarna förklarar att det är väldigt sällan två kandidater har exakt lika 

kvalifikationer, ofta är det något som skiljer de åt, då myndigheterna utgår från förtjänst och 

skicklighet. Rekryterare C och G nämner däremot att de har använt positiv särbehandling för 

att kunna skilja kandidater åt och Rekryterare A och H nämner att de skulle kunna göra det om 

det skulle behövas. Rekryterare H och J förklarar att det först och främst är skicklighet och 

förtjänst som bör beaktas för att skilja två kandidater åt. Rekryterare J nämner att om två 

kandidater har precis lika kvalifikationer då studerar de vad som behöver kompletteras för att 

få en bra arbetsgrupp, exempelvis granskar de vilken minoritetsgrupp som är 

underrepresenterad. 

Rekryterare E förklarar att de inte vill selektera även om det är för ett gott syfte, hon förklarar 

att det är viktigt att undersöka vilken kompetens och vilka behov som finns i organisationen. 

Vilket även Crosby et al. (2003) belyser att motståndare till positiv särbehandling anser är det 

mest rätta, att vara opartisk och inte ta hänsyn till kön eller etnicitet när en individ ska anställas. 

Förståelsen för motståndet till positiv särbehandling handlar om att förstå vad som har gjort 

hindren till orättvisa och hur ordet orättvisa tolkas i sammanhang (Åsard och Runblom, 2000). 

Forskarna förklarar vidare att tolkningar huruvida ett samhälle är rättvist kan skilja sig åt, 

speciellt i ett mångkulturellt samhälle kan det finnas starka och skilda uppfattningar. Samtliga 

rekryterare anser att det mest rättvisa sättet att anställa en individ på är att anställa den mest 

kompetenta för tjänsten och därmed kommer de ifrån orättvisa hinder. 
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Åsard & Runblom (2000) förklarar att de individer som ser negativt på positiv särbehandling 

inte ser särbehandlingen som ett rättvist verktyg, de menar att det finns andra sätt att klara upp 

hinder än att använda positiv särbehandling. Med kompetensbaserad rekrytering har alla 

möjlighet att söka tjänsten då organisationerna gärna ser mångfaldighet bland sökande. Skulle 

det vara så att de trots det inte kan skilja kandidaterna åt förklarar Rekryterare B att det finns 

tester och djupintervjuer att genomföra eller arbetsprov som Rekryterare D nämnde, vilket 

medför att positiv särbehandling inte kommer till användning. Rekryterare F förklarar även att 

kandidaternas referenser har en stor påverkan på det slutliga beslutet. Alla rekryterare som 

arbetar inom myndigheten är dessutom tvungna att granska förtjänst, vilket även kommer skilja 

kandidaterna åt i slutfasen och därmed uteblir ofta positiv särbehandling. 

Zelnick (1996) diskuterar att positiv särbehandling kan leda till en omvänd könsdiskriminering 

och utifrån det kan det skapas en dålig stämning mellan män och kvinnor menar Chien & 

Kleiner (1999). Då de flesta av rekryterarna inte har behövt utgå från positiv särbehandling i 

deras rekryteringsprocess har det inte funnits någon risk för en omvänd diskriminering. 

Rekryterare F förklarar även att de rekryterar flera åt gången och även då ska det inte finnas 

någon risk att det står mellan en man och en kvinna som slutkandidater för en tjänst så att en 

diskriminering eller omvänd diskriminering skulle kunna ske. Rekryterare G nämner att om 

fokuset är för stort på att få in en kvinna eller en man till organisationen, kan det bli en omvänd 

diskriminering som Zelnick (1996) beskrev. 

Steele (1990) belyser att det finns mottagare som är motståndare till positiv särbehandling och 

de anser att särbehandling nervärderar prestationer i och med att de väljs ut på grund av 

tillhörande av en minoritetsgrupp snarare än att de har kompetenser för arbetet. Även Sowell 

(2004) förklarar att positiv särbehandling kan försvaga mottagaren av särbehandlingen. Detta 

är något Rekryterare E även nämner, där hon ställer sig frågande till vem som skulle vilja bli 

tillsatt på grund av positiv särbehandling och att det skulle förstöra kandidatens självförtroende. 

Schuck (2002) förklarar att det är meriterna individerna ska bli anställda för och Rekryterare B 

belyser att de gör en meritsammanställning i slutet av rekryteringsprocessen för att därefter 

kunna göra en helhetsbedömning av meriterna. 
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Gu et al. (2014) diskuterar att de som inte får förmåner av positiv särbehandling är de individer 

som har störst motstånd till särbehandlingen. Rekryterare I diskuterade att en individ som inte 

tillhör en underrepresenterad grupp inte får förmån och kan då se det som en diskriminering 

eftersom att den personens könstillhörighet kan bli en nackdel vilket hen inte har möjlighet att 

förändra. Crosby et al. (2003) nämner även att positiv särbehandling kan bli en bekostnad på 

rättvisan eftersom motståndare kan se det som en kränkning. 

4.5 Fördelar med Positiv Särbehandling 

4.5.1 Empiri 

Rekryterarna hade skilda åsikter kring fördelar och nackdelar med positiv särbehandling. Vissa 

av rekryterarna hade svårt att se fördelar eftersom de inte hamnat i en sådan situation tidigare. 

Organisationerna har inte behövt använda positiv särbehandling då de har flera steg i 

rekryteringsprocessen som kan skilja kandidaterna åt innan särbehandlingen skulle kunna 

komma till användning. Trots detta kan vissa av rekryterarna ändå se fördelar med positiv 

särbehandling. 

Rekryterare A: “Fördelar kan ju vara att få in det som är underrepresenterat.” 

Rekryterare D: “Fördelen skulle vara att hamnar man i ett sådant läge så skulle det vara bra 

för oss, då vi skulle kunna få lite hjälp med könsfördelningen.” 

Rekryterare I: “Men det positiva är väl att de jämnar ut, att man har en jämn balans på 

arbetsplatsen. Liksom en mer helhet och en bra balans.” 

Rekryterare C tror generellt att det är bra med blandade arbetsgrupper. Hon tror inte på 

arbetsgrupper med exempelvis bara kvinnor i en viss ålder och om organisationen endast har 

homogena arbetsgrupper tror hon att dessa grupper ofta har liknande erfarenheter och 

resonemang, därmed anser Rekryterare C att heterogenitet är bra för organisationen. 

Rekryterare B förklarar att de har som mål att ha jämställt i organisationen men hon är kluven 

i frågan kring positiv särbehandling då organisationen inte har några tydliga riktlinjer kring 

särbehandlingen. Rekryterare H har inte hamnat i en situation där de behövt använda sig av 

positiv särbehandling och har därmed inte reflekterat kring begreppet positiv särbehandling. 

Hon nämner även att de har det jämställt vad gäller kön och nationaliteter inom organisationen. 
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Rekryterare I och C diskuterar att de har en likabehandlingsplan som de försöker utgå från och 

även Rekryterare G har en likabehandlingsplan och där ingår det att tänka genus medvetet för 

att diskriminering inte ska ske. Rekryterare D nämnde att vid en introduktion för nyanställda, 

hade de en diskussion om mångfald och då var det två män som tyckte att vissa bilder på 

organisationens hemsida var inriktat mot kvinnor, dels med ett “gulligt lamm” som hon 

förklarade det och en bild på en kvinna som satt ute på ett stort fält. Detta var något som 

organisationen inte hade lagt märke till, men när de fick höra detta valde de att neutralisera alla 

bilder för att alla grupper skulle känna sig välkomna. Hon berättade att det är många kvinnor 

som arbetar på personalenheten, vilket kan ha påverkat utformningen av organisationens 

hemsida. Rekryterare D nämner även att de pratar mycket om mångfald utanför 

rekryteringsprocessen. 

Rekryterare J ser endast fördelar med positiv särbehandling och ser positivt på att få in 

mångfaldighet i myndigheten. Myndigheten arbetar aktivt med att nå ut till alla grupper av 

individer genom att besöka skolor och annonsera på olika platser. Hon förklarar att de gör detta 

för att underlätta vägarna och vara öppna för olika underrepresenterade grupper, för att 

uppmuntra till att flera ska söka tjänsterna och utbildningarna inom organisationen. De vill 

spegla samhället genom att ha blandade arbetsgrupper. Organisationen hade tidigare svårt att 

locka kvinnor till att söka chefsbefattningar och därför har de arbetat mycket med att inspirera 

kvinnor till att våga söka. Rekryterare J nämnde att kvinnliga chefer höll i möten och 

inspirationsföreläsningar för att ge stöd till att kvinnor skulle våga söka chefsbefattningar. 
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4.5.2 Analys 

Stevanovic (2014) förklarar att det finns vissa yrken som är mer mansdominerade till exempel 

ingenjörsyrket och där har kvinnor svårare att ta sig in i ett yrke som genomsyras av 

könstereotyper. Rekryterare A, D & I menar att fördelen med positiv särbehandling kan vara 

att få en jämnare könsfördelning och därmed få in det underrepresenterade könet. En annan 

fördel med positiv särbehandling som McLeaod et al., (1996) nämner är att om utmaningar eller 

problem uppstår i en organisation kan de med hjälp av en mångfaldig grupp av individer få det 

lättare att lösa problemen då de kan ses utifrån flera olika synvinklar. Till skillnad från 

homogena grupper kan man med en mångfaldig grupp lösa utmaningar med högre kvalitet och 

skilda idéer förklarar McLeaod et al., (1996). Rekryterare C påpekar även detta och hon anser 

att heterogenitet och blandade arbetsgrupper generellt är bra och att individer i homogena 

arbetsgrupper ofta har liknande resonemang vilket inte ses som en lika stor fördel inom 

organisationer. 

Crosby & Clayton (2001) diskuterar att utbildning leder till en ökad acceptans av positiv 

särbehandling. Rekryterare B förklarar att hon är kluven i den frågan då de inte aktivt arbetar 

utifrån positiv särbehandling och det kan bero på okunskapen kring positiv särbehandling. 

Enligt Rekryterare H har de i organisationen inte diskuterat begreppet positiv särbehandling, 

om det finns fördelar eller nackdelar med särbehandlingen. Hon förklarar att det kan bero på att 

de redan har en jämn könsfördelning och blandade nationaliteter, vilket gjort att organisationen 

inte behövt gå närmare in på begreppet positiv särbehandling. Quinn et al., (2001) diskuterar 

även att politiken kan ha en påverkan på attityder till positiv särbehandling och beroende på hur 

politiken formas kan individer tolka behandlingen på ett visst sätt. Flera av rekryterarna har inte 

särskilt mycket synpunkter kring positiv särbehandling, vilket kan bero på att de har formats av 

organisationen att arbeta efter en kompetensbaserad rekrytering. 

Sniderman & Carmines (1997) belyser att män föredrar positiv särbehandling som är fokuserat 

på att uppnå likabehandling av olika grupper istället för att vissa grupper ska få förmåner. Detta 

kan förbindas med det Rekryterare C, G och I förklarar att organisationerna ska utgå från 

likabehandling och rekryterare C menar att likabehandling ska ses med ett mångfaldigt 

tänkande utifrån ålder, kön och etnicitet. Rekryterare D försöker utgå från likabehandling i den 

mån att de neutraliserat bilder på organisationens hemsida för att alla ska känna sig välkomna 

till organisationen och att de i organisationen diskuterar mycket kring mångfald. 
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Crosby et al. (2003) förklarar att med positiv särbehandling ska man kunna granska om det 

finns lika möjligheter för alla och om det inte är jämställt inom organisationerna kan de arbeta 

utifrån positiv särbehandling för att skapa jämställdhet. Rekryterare J stärker detta med att 

nämna att de inom myndigheten vill att deras arbetsgrupper ska spegla samhället. För att nå upp 

till lika möjlighet förklarar hon att de arbetar med att ta bort hinder på vägen genom att nå ut 

till alla grupper genom besök på skolor och annonsering på olika platser. Hon diskuterar vidare 

att detta leder till att underrepresenterade grupper uppmuntras till att söka sig till organisationen. 

Crosby et al. (2003) belyser att det har skett en ökning av mångfald genom användandet av 

positiv särbehandling, vilket vi även kan se prov på hos rekryterare J, då de försöker underlätta 

vägen för alla grupper att söka till organisationen. 

Crosby et al. (2003) vill visa i sin forskning att positiv särbehandling ska handla om att ge stöd 

till talanger. Stöd till talanger ger rekryterarna möjlighet att kunna ta in de mest kvalificerade 

kandidaterna för tjänsten. Rekryterare J nämner att de har givit stöd till kvinnor att söka sig upp 

i högre befattningar genom olika möten och inspirationsföreläsningar och som Crosby et al. 

(2003) nämnde så kan detta leda till att organisationen kan anställa den mest lämpade 

kandidaten för tjänsten på grund av större utbud av sökande. 

4.6 Nackdelar med Positiv Särbehandling 

4.6.1 Empiri 

Samtliga organisationer har som mål att uppnå fördelningen 60/40 vilket innebär max 60 

procent av det ena könet och minst 40 procent av det andra könet och detta ses som jämställt 

inom offentlig sektor. Detta ska också gälla för ledningen förklarar Rekryterare A och hon 

upplever att det finns förutsättningar för det inom organisationen. 
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Här kommer cirkeldiagram på hur könsfördelningarna ser ut i organisationerna: 
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Figur 3. Cirkeldiagram på könsfördelningarna inom organisationerna (Egen). 

Rekryterare B, D, E och F väljer att inte rikta sin annonsering mot en specifik grupp och 

Rekryterare B förklarar att hon inte tror att det är bra att vinkla annonseringen beroende på att 

det skulle kunna leda till att vissa individer i ett sådant fall väljer att avstå från att söka tjänsten. 

Rekryterare C förklarar däremot att de kan använda positiv särbehandling vid en ojämn 

könsfördelning på en enhet eller avdelning och då kan de i annonsen skriva ”då det är 

övervägande kvinnor på avdelningen ser vi gärna manliga sökande”, men det räknas inte som 

en merit i urvalskriteriet. 

Rekryterare H belyser att det är viktigt att bedöma personen för den kompetens som den har 

och inte beroende på vilket kön eller etnicitet individen tillhör. Hon nämner även att det gäller 

att vara medveten om det i sitt arbete då det är lätt att ha fördomar, medvetna som omedvetna. 

Rekryterare A: ”Nackdel kan ju vara att det blir diskussioner, att du fick jobbet bara för att 

tillhörde en annan etnicitet eller ett underrepresenterat kön. Det är nackdel som jag kan se i 

alla fall, Jag tror ju inte på att man ska jobba med kvotering, utan man ska titta på de som är 

bäst lämpad för tjänsten.” 

Rekryterare E: “Att jag vet det själv varje dag att jag inte hör hemma här, utan jag är här för 

jag råkar vara en tjej eller kille.” 

Rekryterare J berättade att de i en situation några år tillbaka tagit ett fel beslut om anställning. 

Organisationen hade använt sig av positiv särbehandling på ett felaktigt sätt då de anställt ett 

par kvinnor med lägre meriter än ett par män med högre meriter. Detta resulterade till att 

diskriminering skedde och organisationen var tvungen att betala ut skadestånd till de 

diskriminerade männen. 

Rekryterare I: “Man får ju aldrig sänka kraven, sänka kompetenskraven, minimikraven gäller 

så att säga.” 

Rekryterare C: “Men det är också en sanning med modifikation, för där det ju också det här 

skicklighetskravet som väger högst så man kan inte ta in det underrepresenterade könet för 

att det ska fylla en kvot.” 
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4.6.2 Analys 

Rekryterare C hade även svårt att se nackdelar med att använda positiv särbehandling och hon 

förklarar att de i ledningsgruppen eftersträvar att ha lika många män som kvinnor, men 

skicklighetskravet väger mest och det går inte att ta in det underrepresenterade könet bara för 

att fylla en viss kvot och Rekryterare I tydliggör detta med att förklara att kompetenskraven 

aldrig får sänkas utan det är minimikraven som ska gälla. Skulle det underrepresenterade könet 

endast tillsättas för att fylla upp en viss kvot menar Matheson et al. (2000) att dessa individer 

skulle börja ifrågasätta sina egna kompetenser vilket även Heilman et al. (1991) tydliggör. 

Summers (1991) belyser också att kvinnor och minoriteter som anställts utifrån positiv 

särbehandlingsprogram har svårt att skilja på om de blivit anställda utifrån deras kompetenser 

eller på grund av tillhörighet av en minoritetsgrupp. I vår studie har vi även funnit att män kan 

vara en minoritetsgrupp inom organisationer. 

Susskind, et al. (2014) diskuterar att många motståndare till positiv särbehandling tror att 

kvinnor inte blir valda på grund av deras kompetens utan beroende på att de till hör en 

minoritetsgrupp. Kravitz (1995) belyser även detta och beskriver att positiv särbehandling kan 

ses som en orimlig handling. Rekryterare E kan se detta som en nackdel och hon diskuterade 

om en individ verkligen skulle vilja veta varje dag att hen inte hör hemma i organisationen, utan 

endast är där för att hen råkar tillhöra en underrepresenterad grupp. Detta kan även knytas an 

till Rekryterare A:s åsikt där hon ansåg att användandet av positiv särbehandling skulle kunna 

leda till negativa diskussioner om det skulle visa sig att en individ skulle få en anställning på 

grund av att tillhöra en minoritetsgrupp eller ett underrepresenterat kön. Rekryterare H belyser 

även att det inte går att utgå från etnicitet eller kön, utan individen ska bedömas endast utifrån 

kompetensen. 
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Roosevelt (1990) diskuterar att positiv särbehandling har en viktig roll när det kommer till 

skapande av förändring i organisationen och han förklarar att särbehandlingen kan rätta till 

balansen gällande kön och minoritetsfördelning i organisationerna. Ungefär hälften av samtliga 

organisationer ligger inom marginalerna för jämställdhet i fördelningen av kön och vissa av 

organisationerna kanske därmed anser att de inte har behov av positiv särbehandling. 

Rekryterare D förklarar även att det skulle vara svårt att börja ta till positiv särbehandling, för 

att de då skulle börja ifrågasätta deras rekryteringsmetod. Däremot var det tre organisationer 

som hade en ojämn könsfördelning och skulle med fördel ha kunnat nyttja positiv 

särbehandling, vilket även Roosevelt (1990) belyste, att positiv särbehandling ger 

organisationen möjlighet att rätta till balansen gällande kön. Ett annat sätt som kan öka 

jämställdheten inom organisationen som Rekryterare C nämnde var att organisationen kan 

använda positiv särbehandling genom att rikta annonseringen, men detta ser Rekryterare B som 

en nackdel då vissa individer istället kan avstå att söka tjänsten. 

Rekryterare J nämnde att positiv särbehandling användes på ett felaktigt sätt där de anställde 

flera individer med underrepresenterat kön med lägre kvalifikationer istället för motsatta könet 

som hade högre kvalifikationer för tjänsten. Bristen på kunskap hos myndigheten resulterade i 

att positiv särbehandling användes på fel sätt och fel individer anställdes. I detta fall anställdes 

flera individer utan att de beaktat kvalifikationer ordentligt som Matheson et al. (2000) & 

Heilman et al. (1992) nämnde att de flesta motståndare tror att underrepresenterade grupper får 

anställning utan att individens kvalifikationer granskas. Matheson et al. (2000) belyste att 

individer många gånger inte är helt medvetna om vad positiv särbehandling innebär vilket har 

resulterat till fel beslut och kan leda till negativa attityder till positiv särbehandling hos 

individer. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt behandlar vi den avslutande diskussionen kring studiens analys där vi för ett 

resonemang kring resultatet och därefter förs en slutdiskussion med slutsatser. 

5.1 Avslutande diskussion 

Samtliga organisationer vi har gjort intervjuer på arbetar med kompetensbaserad rekrytering, 

vilket blivit ett återkommande begrepp i vår empiri och analys. Teorin om positiv särbehandling 

är uppbyggd mycket efter artiklar från USA och det kan därför skilja sig från hur svenska 

organisationer använder sig av positiv särbehandling. Trots att organisationerna arbetar med en 

kompetensbaserad rekrytering har vi sett prov på att positiv särbehandling används inom 

organisationerna även fast de inte arbetar aktivt med det. Vissa har uttryckt sig att de ibland 

använder sig av positiv särbehandling vid annonsering och vid sista urvalet i 

rekryteringsprocessen när det står mellan två kandidater med lika kvalifikationer, men det är 

väldigt sällan. 

Baert et al. (2015) nämnde att diskriminering sker främst vid rekryteringsprocessen av 

attraktiva jobb. När det gäller statlig verksamhet har individer alltid rätt att göra en överklagan 

och därför är det viktigt att rekryterarna är noga med deras rekryteringsprocess och att de fattar 

rätt beslut för att inte diskriminering ska uppstå. Följer de sin rekryteringsmetod ska den mest 

kompetenta individen få anställning och diskriminering ska inte kunna ske. 

Rekryterare C anser att det är bra att det finns överklagansmöjlighet och detta anser vi ger en 

trovärdighet i det arbete de gör, då det går att kontrollera det beslut som rekryteraren tar. En 

överklagan kan göras av en individ som sökt tjänsten, men lika så en utomstående och det visar 

på hur viktigt det är att rekryterarna är strikta i sin rekryteringsprocess, vilket de också beskriver 

att de är. Leslie et al., (2014) nämner att det fortfarande sker diskriminering av etniska grupper 

och kvinnor inom arbetslivet, men utifrån det empiriska materialet kan vi inte se att det sker en 

öppen diskriminering och det är tack vare att organisationerna tänker mångfaldigt, arbetar 

utifrån kompetensbaserad rekrytering och att det finns möjlighet att överklaga ett beslut. 
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Flera av rekryterarna vill att deras annonsering ska vara öppen och transparant och arbetar 

utifrån ett mångfaldigt tänkande. Rekryterare J använder positiv särbehandling vid vissa 

annonseringar och går ut till skolor samt olika forum för att nå ut till en bredare skala individer. 

Rekryterare C nämner att om det skulle vara en ojämn könsfördelning kan de vinkla annonsen 

för att fler av det underrepresenterade könet ska känna sig manade att söka tjänsten. Rekryterare 

A förklarade även att de kunde ta bort en merit från en annons för att få in en bredare 

presentation av sökande. Rekryterare C och A:s  handlingar verkar vara underförstådda 

varianter av positiv särbehandling och kan enligt tidigare forskning leda till en jämnare 

könsfördelning. Utifrån studien anser vi att det finns fördelar och nackdelar med att vinkla en 

annons. Antingen kan rekryterarna underlätta för det underrepresenterade könet, vilket kan leda 

till att vissa avstår att söka eller så väljer organisationerna att ha neutrala annonser. Det är 

därmed viktigt för rekryterarna och cheferna att överväga vilket beslut som blir bäst för 

organisationen. 

Många av rekryterarna ansåg att de får in mångfaldighet i organisationen genom att utgå från 

kompetensbaserad rekrytering. Vi ställer oss frågande om kompetensbaserad rekrytering 

kommer att resultera till en jämnare könsfördelning eller om den endast hindrar diskriminering 

från att ske. Anställning av den mest lämpade kandidaten för tjänsten behöver inte leda till en 

jämnare könsfördelning i organisationen. 

Samtliga organisationer vill ha en jämn könsfördelning. I cirkeldiagrammen på sida 38 kan vi 

utläsa att fyra av organisationerna håller sig inom ramarna för jämställdhet medan sex av 

organisationerna har en bit kvar till målet för en jämnare könsfördelning. Trots att 

könsfördelningen är ojämn arbetar inte alla organisationer aktivt med positiv särbehandling, 

vilket kan bero på bristande kunskap om positiv särbehandling. Vissa rekryterare har relaterat 

positiv särbehandling till kvotering vilket är en felaktig tolkning av begreppet och ett exempel 

på detta är när Rekryterare A diskuterade om att hon inte ser kvotering som en bra metod och 

kopplade det till positiv särbehandling 
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Motståndet beror ofta på att individer inte anser att en person ska tillsättas på grund av kön eller 

etnicitet, med kompetensbaserad rekrytering finns inte detta motstånd då metoden syftar till att 

anställa individen med mest kompetens. Rekryterare E ställde sig frågande till om någon skulle 

vilja bli tillsatt på grund av sitt kön vilket även Steele (1990) diskuterade i sin studie och detta 

skulle kunna vara ett motstånd som finns hos flera individer. Vi får en känsla av att positiv 

särbehandling är en metod som organisationerna inte har diskuterat så mycket om och kan leda 

till att metoden lätt kan misstolkas. 

Flera av rekryterarna förklarade att de skulle kunna använda positiv särbehandling om det inte 

går att skilja två kandidater åt, men de beskriver att de sällan hamnar i en sådan situation. I vår 

studie har vi funnit svårigheter för myndigheter att använda positiv särbehandling då de är 

tvungna att granska förtjänst och skicklighet, vilket ofta leder till att beslut kan tas innan positiv 

särbehandling kan komma till användning.   

Rekryterarna är väldigt inne i sin rekryteringsmetod och därmed kan de ha svårt att ha åsikter 

om andra metoder. En ökad kunskap om positiv särbehandling skulle kunna leda till att 

rekryterarna får en bredare syn på särbehandlingen. Rekryterarna ser istället en fördel med att 

organisationerna försöker fokusera på att nå ut med deras mångfaldiga tänk och det ska 

genomsyra organisationen med neutraliserade bilder, mångfaldiga annonser, uppmuntra chefer 

att tänka mångfaldigt. Om organisationerna skulle använda sig av positiv särbehandling skulle 

det kunna leda till fler heterogena grupper inom en kortare tid vad gäller könsperspektivet. 

5.2  Slutdiskussion 

Trots att organisationerna utgår från en kompetensbaserad rekryteringsmetod har vi ändå sett 

prov på att positiv särbehandling har använts i vissa organisationers rekryteringsprocess, vilket 

svarar på studiens syfte genom att positiv särbehandling har haft inverkan på organisationerna. 

Vi har dessutom kunnat koppla samman den teoretiska referensramen med det empiriska 

materialet.  



 
 

46 

Vissa av organisationerna ansåg sig inte alls kunna nyttja positiv särbehandling utan arbetade 

endast utifrån ett mångfaldigt tänkande. Ett fåtal av rekryterarna nämnde att de kunde styra 

annonserna för att få flera av det underrepresenterade könet att söka tjänsten vilken även Åsard 

& Runblom (2000) diskuterar och kallar detta för svagare variant av positiv särbehandling. Två 

av samtliga rekryterare förklarade att de i sista urvalet i rektyeringsprocessen har använt sig av 

positiv särbehandling för att kunna skilja två lika kvalificerade kandidater åt. Flera av de andra 

rekryterarna skulle kunna tänka sig att använda metoden ifall de hade kommit till slutfasen då 

de inte har möjlighet att på något annat sätt skilja två kandidater åt. Många av rekryterarna 

förklarade att denna situation aldrig hänt på grund av att deras rekryteringsmetod är 

välstrukturerad utifrån en kompetensbaserad rekrytering och myndigheterna är tvungna att även 

utgå från förtjänst vilket många gånger blir en avgörande komponent för tillsättning av tjänsten. 

Samtliga rekryterare förklarade att kompetensen är avgörande vid beslut om anställning men 

mångfald var något organisationen ville arbeta för. De vill se alla kandidater som enskilda 

individer och inte könsgruppera och utifrån de kunde vi se en viss rädsla till att använda positiv 

särbehandling. Alla organisationer hade inte en jämn könsfördelning, vilket då skulle kunna 

vara en anledning till att arbeta utifrån positiv särbehandling tills en jämn könsfördelning sker. 

När organisationerna nämner att de vill se mångfaldighet vad gäller kön ser vi inte hur en 

kompetensbaserad rekrytering kan hjälpa, eftersom de endast utgår från kompetens ser vi inte 

hur de kan uppnå mångfaldighet i organisationerna. Det är här vi ser syftet med att använda 

positiv särbehandling för att aktivt arbeta med att få in en jämnare könsfördelning och arbeta 

mer mot mångfaldighet. 
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6. Studiens bidrag 

I följande avsnitt presenterar vi studiens bidrag. Dessa bidrag är uppdelade i ett teoretiskt 

bidrag och ett praktiskt bidrag. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet. 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Enligt tidigare forskning finns det skilda åsikter kring positiv särbehandling vilket vi även 

kommit fram till i studien. Susskind et al. (2014) diskuterar att motståndare till positiv 

särbehandling tror att kvinnor inte blir anställda på grund av deras kompetens. Ett annat 

motstånd till positiv särbehandling belyser Matheson et al. (2000) & Summers (1991) att 

särbehandlingen tillämpas för att fylla upp en kvot, vilket leder till att de som blir anställda 

börjar ifrågasätta sin kompetens. Dessa motstånd framfördes även av några rekryterare som var 

skeptiska till särbehandlingen. Vi anser att vår studie har bidragit med en förklaring på att det 

inte är möjligt att en sådan situation ska uppstå om positiv särbehandling tillämpas på ett korrekt 

sätt eftersom det underrepresenterade könet enbart blir valt för att skilja två kandidater med lika 

kvalifikationer åt, vilket Åsard & Runblom (2000) och några rekryterare framförde. 

Vi har utifrån studien förstått att det är lätt att misstolka innebörden av positiv särbehandling, 

vilket nämns i både teorin och i det empiriska materialet men rekryterna ser även sin metod 

som mest rättvis och de har olika arbetsprov och tester som används för att kunna ta detta beslut. 

Åsard & Runblom (2000) förtydligar även detta med att förklara att motståndare till positiv 

särbehandling ser särbehandlingen som ett orättvist verktyg och att det finns andra sätt att fatta 

beslut om anställning. 

Crosby et al. (2003) diskuterar att användandet av positiv särbehandling har lett till ökad 

mångfald inom organisationer och detta tydliggjorde en av rekryterarna med att förklara att 

positiv särbehandling har ökat mångfalden inom organisationen hon arbetar på. Utifrån vår 

studie har vi fått en uppfattning om att positiv särbehandling kan ha en effektiv inverkan på 

mångfalden och enligt flera av rekryterarna ska även kompetensbaserad rekrytering skapa 

mångfald, men vilket vi tror kan komma att ta längre tid. 
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Många av organisationerna nådde inte upp till målen för jämställdhet vilket även respektive 

rekryterare visste om och vi fick en känsla av att de ansåg att det var viktigare att fokusera på 

att rätt kompetens kommer in och genom det få in mångfald. Med positiv särbehandling skulle 

fler från de underrepresenterade könen våga söka inom exempelvis kvinno- eller 

mansdominerande branscher, vilket Stevanovic (2014) nämner skulle underlätta för att få 

jämställt inom organisationerna. 

6.2 Praktiskt bidrag 

I vår studie har vi funnit att samtliga organisationer arbetar aktivt med kompetensbaserad 

rekrytering och att endast ett fåtal av organisationerna använder sig av positiv särbehandling i 

deras rekryteringsprocess. Många av organisationerna har en ojämn könsfördelning och för att 

uppnå en jämn balans bör organisationerna fundera över deras rekryteringsmetod och om 

positiv särbehandling kan bidra till en ökad jämställdhet. Vi anser att många organisationer inte 

arbetar aktivt med att få in mångfald bland sökande, trots att de uttrycker det i annonserna och 

diskuterar kring mångfald i organisationerna. 

Vi anser att organisationer bör se över deras mångfaldighetsplan och studera hur de ska göra 

för att uppnå mångfald bland sökande. Med studien har vi kommit fram till att med större 

kunskap om positiv särbehandling kan organisationer arbeta fram en metod för att uppnå en 

jämnare könsfördelning, men även få in olika åldrar och etnicitet. Detta kan organisationer göra 

genom att öppna vägar för underrepresenterade grupper genom riktad annonsering samt gå ut i 

samhället för att locka en bredare grupp av individer, vilket kan leda till mångfaldighet och att 

den mest kvalificerade kandidaten får anställning. Kompetensen är det som i slutändan styr vem 

som blir anställd vilket organisationernas rekryteringsmetod har som grund. 
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6.3 Vidare forskning 

Efter att ha färdigställt vårt bidrag har vår studie givit utrymme till vidare forskning. Vidare 

forskning är baserad på frågor som uppstått efter att ha slutfört vår studie. 

 Organisationer arbetar med positiv särbehandling för att nå ut till underrepresenterade 

grupper och för att skapa en större mångfald. För att få ett ytterligare perspektiv 

behövs fler kvalitativa intervjuer för att fastställa hur organisationer inom offentlig 

sektor skapar och upprätthåller mångfaldiga arbetsgrupper om de inte arbetar utifrån 

positiv särbehandling. 

 Det skulle vara intressant att undersöka vidare om synen på jämställdhet har förändrats 

hos rekryterare och chefer inom organisationer. Många av rekryterarna nämnde att de 

ville vara öppna och transparanta, där personliga egenskaper väger in och 

könstillhörigheten framstår inte som en prioritering för en mångfaldig organisation, 

vilket är en uppfattning vi fått av flera rekryterare. 
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