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Abstract 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om arbetsgivare diskriminerar kvinnor och 

invandrare eller personer med utländsk bakgrund. Studien genomfördes med hjälp av ett 

frågeformulär som skapades för denna studie. Till frågeformuläret hörde brevet från en tänkt 

arbetssökande. Det fanns fyra alternativa namn: ett svenskt och ett utländskt mansnamn samt 

ett svenskt och ett utländskt kvinnonamn. Innehållet i brevet var för övrigt identiskt. 

Frågeformuläret innehöll dessutom två frågor som hade som syfte att mäta diskriminering. 

Urvalet bestod av 188 arbetsgivare eller personer med liknande arbetsuppgifter. Deltagarna i 

denna studie var män och kvinnor i åldrarna 20-64 år. Resultatet visade att det finns en 

skillnad mellan arbetssökanden med svenska namn och dem med utländska namn då det gäller 

deltagarnas benägenhet att kalla den arbetssökande till intervju och bedömningen av hans 

eller hennes lämplighet för tjänsten. Det visade sig att de arbetssökande med de svenska 

namnen kallades till intervju i större utsträckning än de arbetssökande med de utländska 

namnen. Dessutom visade resultatet att manliga arbetssökanden med utländskt namn 

bedömdes som minst lämpliga för tjänsten. 

 
Nyckelord: Diskriminering, fördomar och namn. 
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Bakgrund 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om arbetsgivare bedömer arbetssökandens 

lämplighet för en tjänst utifrån namn. Ett namn återger en persons könstillhörighet och etniska 

bakgrund. Första steget i processen med att söka arbete brukar vara att skicka in en 

intresseanmälan för en ledig tjänst. Andra steget kan vara att man blir kallad till intervju om 

arbetsgivaren anser att man är kompetent nog att klara av de arbetsuppgifter tjänsten omfattar. 

Under det första steget får arbetsgivaren aldrig någon direkt kontakt med den arbetssökande 

och har därför inte möjligheten att utifrån ett sådant möte göra en bedömning om personen är 

lämplig för tjänsten. Arbetsgivare brukar ha ett hetsigt schema och kan därför inte lägga ut 

obegränsad tid på att göra noggranna granskningar av alla intresseanmälningar utan blir 

tvungen att sortera bort vissa sökanden utifrån den information som finns i intresseanmälan. 

 

Vi vet att det finns människor som dagligen utsätts för diskriminering på arbetsplatsen eller i 

andra sociala sammanhang ute i samhället. Det finns svenska lagar (Sveriges Rikes Lag, 

2003) och förordningar mot diskriminering av kvinnor och personer med utländsk bakgrund i 

arbetslivet. I kapitlet om arbetsrätt och i underkategorin diskriminering hittar man två lagar 

som behandlar etnisk diskriminering och könsdiskriminering. Jämställdhetslagen berör 

kvinnans rätt i arbetslivet. Lagen fordrar att hon ska behandlas jämställt med män på 

arbetsmarknaden. Lagen om etnisk diskriminering framhåller att en arbetssökande inte ska 

särbehandlas på grund av det etniska ursprunget. Lagen kräver att en arbetssökande inte ska 

förbises och dömas ut på grund av hudfärg, ras eller religiös tillhörighet. Diskriminering i 

arbetslivet är ändå ett vanligt förekommande fenomen. Invandrare eller personer med 

utländsk bakgrund har haft samma huvudproblem under de senaste 25 åren, nämligen att få 

anställning, det vill säga ett tillfälle att få komma in i det svenska arbetslivet. Den 

diskriminering som förekommer i det svenska samhället är främst indirekt diskriminering. 

Indirekt diskriminering innebär att invandrare eller personer med utländsk bakgrund inte 

släpps in arbetslivet av arbetsgivarna. Diskriminering sker också genom nätverksrekrytering 

och denna form av rekrytering är oftast etniskt selektiv. Nätverksrekrytering innebär att 

arbetsgivaren anställer en anhörig eller en vän till en anställd (Höglund, 2000).  Några andra 

problem som minoritetsgrupper kan utsättas för inom arbetslivet är att arbetsgivaren, både 

innan och efter anställning, utför mera grundliga och mer integritetskränkande kontroller av 

en individ med annan etnisk tillhörighet än de gör för någon med samma etniska tillhörighet 

som arbetsgivaren. Detta betyder att personen med annan etnisk tillhörighet oftast är mer 
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kvalificerad än arbetskamraten med samma etniska tillhörighet som majoriteten av de 

anställda (Chen & Kleiner, 1998).  

 

Det finns några viktiga begrepp inom fenomenet diskriminering. Dessa begrepp är fördomar, 

rasism, stereotyper och attityder samt in- och outgroups. Fördomar definieras som en negativ 

inställning till en grupp eller en individ som man anser representerar gruppen, exempelvis en 

kvinna. En fördom nervärderar och dömer ut i förväg utan att ge individen en möjlighet att 

vissa vem den verkligen är (Westin, 1999). Stereotyp är ett begrepp som ligger nära begreppet 

fördomar. En stereotyp är en allmän föreställning om en individ eller en grupp, med andra ord 

en kategorisering, exempelvis att kvinnor är sämre bilförare (Lott, 1995). Attityder däremot är 

ett förhållningssätt till ett specifikt objekt som kan vara en individ eller en grupp (Wilson, 

Lindsey & Schooler, 2000). In- och outgroups omfattar olika typer av grupper där till 

exempelvis en etnisk minoritetsgrupp betraktas som en outgroup i ett svenskt samhälle där 

majoriteten är svenskar, vilka alltså betraktas som en ingroup (Adu-Gyan, Ahmady, 

Omanovic & Widell, 2000). En ingroup är alltså den dominerande gruppen och den brukar 

också ha flest antal individer. På en mansdominerad arbetsplats är kvinnorna ”outgroupen” 

(Lott, 1995). Man kan bli diskriminerad i arbetslivet för att man är kvinna men också för att 

man har en utländsk bakgrund (De Los Reyes, 2000). Detta kallas med ett gemensamt ord för 

social diskriminering (social discrimination; Graumann & Wintermantel, 1989). Forskning 

har konstaterat att kvinnor och minoritetsgrupper oftast får sämre arbeten eller 

lågstatusarbeten vilket innefattar arbeten som är tunga och lågavlönade (De Los Reyes, 2000). 

Ett påtagligt bevis för diskriminering är löneskillnaderna på arbetsmarknaden mellan kvinnor 

och män för lika arbete, både på privata och offentliga arbetsplatser (Maluso, 1995). 

 

Individen eller gruppen som blir diskriminerad befinner sig i underläge gällande makt, 

resurser, antal individer och faktisk legitimitet. Gruppen får alltså inte någon offentlig 

acceptans eller något inflytande i samhället. Detta kallas för negativ diskriminering av den 

utsatta individen eller gruppen. Negativ diskriminering begränsar inte bara individens utan 

också samhällets valmöjligheter och handlingsutrymme eftersom alla resurser inte blir fullt 

utnyttjade. Det finns exempelvis människor med hög utbildning som inte kan arbeta med det 

som de är utbildade för på grund av diskrimineringen (Westin, 1999). I motsats till negativ 

diskriminering har man den outtalade positiva diskrimineringen och med detta menar man att 

en grupp eller en individ behandlas på ett sätt som är gynnsamt för den, exempelvis om man i 

arbetslivet gynnar männen till nackdel för kvinnorna (Lott, 1995). Förekomsten av 
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diskriminering är ett stort problem för den som drabbas men medför också en kostnad för 

samhället genom att alla människor som ingår i detta samhälle inte kan bidra till den 

gemensamma samhällsnyttan (Westin, 1999). Diskriminering i arbetslivet blir tydlig då 

arbetstagaren har sämre möjligheter att få ett arbete på grund av sitt ursprung eller kön och 

tenderar att inneha mindre attraktiva positioner. Konkret innebär det att arbetstagaren 

missgynnas genom att inte få ta del av några löneförhöjningar, befordringar eller andra 

belöningar (Le Grand, 1999). I ett samhälle där etnisk diskriminering förekommer ser man 

tydliga spår av konsekvenserna av diskriminering nämligen en ojämn fördelning av 

resurserna, makt, inflytande, yrken, positioner och hälsa. Sociala och ekonomiska skillnader 

blir också påtagliga (Westin, 1999).  

 

Fördelningsmässig diskriminering innebär att vissa män och kvinnor samt minoritetsgrupper 

fördelas till arbeten på arbetsplatser med orättviss fördelning av löner och sämre 

förutsättningar för bland annat vidareutveckling inom arbetet. Man pratar om social 

utestängning (social closure) och statistisk diskriminering (Le Grand, 1999). Social 

utestängning har som utgångspunkt, arbetsmarknaden, där det finns sociala normer vilka 

innebär olika status och fördelar. Tjänster med förmåner och hög status blir besatta med en 

specifik krets av människor. Arbetsvillkoren anses fördelaktiga av alla inblandade, vilka 

bidrar till att skapa monopol på dessa arbeten för att bevara sina privilegier. 

Selektionsprinciperna som används för att avgöra vem som får bli delaktig i förmånliga 

befattningar baseras på etnisk tillhörighet, kön och religion (Le Grand, 1999). Statistisk 

diskriminering innebär att arbetsgivaren utgår från ett ekonomiskt rationellt perspektiv, det 

vill säga det som är mest vinstgivande. Man menar att arbetsgivaren inte har resurser att utgå 

från individen utan utgår i stället från en grupp, exempelvis män, gällande produktiviteten. 

Arbetsgivaren utgår från statistiken för att se vilken grupp som är mest produktiv och baserar 

sitt beslut utifrån detta. Om det visar sig då att män som grupp har en högre produktivitet 

beror det antagligen på att antalet anställda män är fler än antalet anställda kvinnor och om 

arbetsgivaren sedan baserar sitt beslut på detta blir resultatet att fler män anställs och detta 

innebär en statistisk felbedömning (Tomaskovic, 1999).   

 

Forskningen inom ämnesområdet diskriminering började på 1920-talet. Forskarna som deltog 

i denna koncentrerade sig på attityder gentemot etniska minoritetsgrupper (Maluso, 1995). 

Gunnar Myrdal (1944) analyserade det amerikanska samhället och rasismen utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv. Enligt Westin (1999) blev Myrdals verk en inspirationskälla för 
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framtida forskare.  Den mest uppmärksammade teorin inom rasism och diskriminering är 

annars Allports teori (1954). Han menar att det finns tre olika komponenter av fördomar, vilka 

är integrerade. Den första komponenten är relaterad till attityder. Den andra kallar han för 

föreställning (belief) och den tredje komponenten är relaterad till beteendet. Skillnaden 

mellan dessa tre komponenter är viktig eftersom det har visat sig att när man har för avsikt att 

minska människors rasistiska åsikter så sker en förändring i personernas beliefs men inte i 

beteendet. En människa kan alltså ha en åsikt om någon annan men det betyder inte att det 

återspeglas i beteendet när hon eller han kommer i kontakt med personen som hon eller han 

har fördomar emot. Allport menar också att vi människor har ett behov av att dela in oss i 

grupper och vi delar gärna in oss i ”vi” och ”de”. Tajfel (1981) för Allports diskussion om 

”vi” - och ”dekänslan” vidare genom Social Identity Theory och beskriver diskriminering och 

fördomar som en konsekvens av behovet att känna en positiv social identifikation inom en 

ingroup. En ingroup behöver alltid en jämförande grupp alltså en outgroup för att kunna få 

uppleva den känslan. Ju mer samhörighet man känner inom en ingroup desto mer skapas en 

favoriserad ingroup. Därmed sker samtidigt diskriminering av en outgroup. Genom att 

kategorisera individer i ingroups och outgroups minimerar man skillnaderna inom den egna 

gruppen och förstärker skillnaderna mellan olika grupper. Man menar att det är svårare att 

upptäcka och erkänna skillnader inom en grupp än mellan två olika grupper.  Self- 

Categorization Theory (Turner & Oakes, 1989) är en teori som bygger vidare på Social 

Identity Theory (Tajfel, 1981). Den hävdar några specifika principer för kategorisering, vilka 

är kontextberoende. Dessa kallas comparative fit och normative fit. Principerna utgår ifrån att 

individer skapar två olika kluster som innehåller olika kategorier, nämligen ”sig själv” och 

”andra”. Dessa skapas utifrån kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet och politiska åsikter.  I 

det ena klustret läggs det som individen anser utmärkande för sig själv och i det andra klustret 

läggs information om andra individer med medföljande stereotyper, fördomar och 

diskriminerande åsikter. Comparative fit står för alla konkreta skillnader mellan människor. 

Normative fit, betonar den sociala skillnaden mellan olika människor och den där till hörande 

innebörden om stereotyperna. 

 

Forskningen inom etnisk diskriminering har stagnerat under de senaste årtiondena och nutida 

forskning inom ämnet är svåråtkomlig. En äldre undersökning inom etnisk diskriminering har 

behandlat möjligheten till att fritt välja sittplats vilken omfattar vita kvinnor. Man upptäckte 

att de vita kvinnorna valde att sitta längre bort från svarta kvinnor och män än från vita 

kvinnor och män (Hendricks & Bootzin, 1976). En annan studie har riktat in sig på 
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arbetsintervjuer av svarta och vita personer. Man upptäckte att vita manliga arbetsgivare som 

intervjuade både svarta och vita satt längre bort från svarta och hade en stelare hållning än när 

de intervjuade vita. De hade även en trevligare inställning gentemot vita trots att de vita 

arbetstagarna uppförde sig sämre än de svarta. Arbetsgivarna gjorde fler verbala misstag när 

de pratade med de svarta personerna och avslutade intervjuerna mycket tidigare än vad de 

gjorde med de vita personerna (Word, Zanna & Cooper, 1974).   

 

Det finns forskare som anser att fördomar är ologiska och kopplade till en emotionell nivå 

snarare än till en intellektuell. Man menar att fördomar fungerar som ett psykiskt försvar mot 

sådant som upplevs som hotande mot individen (Westin, 1999). Dissociation Model (Devine, 

1989) är en teori eller en modell som presenterar rasism som en faktor som kan ligga dold 

under en omedveten konflikt hos en individ. Individen som har rasistiska uppfattningar har 

lärt in sina kulturella stereotyper i en tidig ålder, vilket har medfört att individen inte fick 

möjlighet att medvetet kunna evaluera fördomarna, eftersom ett litet barn inte har den 

förmågan. När individen sedan bemöter andra individer aktiveras stereotyperna automatiskt. 

Detta betyder inte att individen inte kan skapa sig en egen uppfattning om stereotyper, vilken i 

vissa fall kan vara en komplettering och i andra fall en kontrast till den inlärda stereotypen. En 

person kan ha en mental bild, alltså en stereotyp, om hur en viss grupp människor är men 

genom att träffa gruppen kan stereotypen förändras och anpassas (Devine, 1989).  

 

Frågan om diskriminering är avsiktlig eller oavsiktlig diskuteras mycket i forskarvälden och 

många forskare är överens om att diskriminering kan vara en avsiktlig handling men det råder 

delade meningar om huruvida det finns oavsiktlig diskriminering. Man menar i det senare 

fallet att personen som diskriminerar inte är medveten om att själva handlingen är 

diskriminerande (Westin, 1999). Vissa menar att rasistiska och kränkande åsikter, vilka är ett 

tecken på diskriminering, kan som tidigare nämnts, vara en följd av en inlärningsprocess som 

döljer sig under en omedveten konflikt hos individen (Devine, 1989).  De rasistiska och 

kränkande åsikterna kan komma upp till ytan när personen känner sig hotad (Gilbert, Fiske, & 

Lindsey, 1998). Andra forskare instämmer i detta, men förklarar fenomenet ur ett kognitivt 

perspektiv där fördomar och stereotyper kan existera både på explicita kontrollerande nivåer 

och på implicita automatiska nivåer. Man menar att när en människa diskriminerar någon 

annan så kan denna handling vara på en medveten nivå men också på en icke medveten och 

oreflekterad nivå (Wilson et al., 2000).  
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Många forskare har gjort naturalistiska observationer och studier med anknytning till 

könsdiskriminering. Forskningen inom könsdiskriminering har upptäckt att pojkars beteende 

mot flickor förändras någon gång mellan åldrarna 3-5 år. Pojkar slutar då att svara på flickors 

önskemål, förslag och börjar ha ett allmänt negativt beteende gentemot flickor (Maccoby, 

1988). Anledningen till att pojkarnas beteende ändras markant är oklar men det finns forskare 

som föreslår att barnen helt enkelt efterliknar föräldrarnas beteende (Tavris, 1992). En studie i 

USA visar att manliga och kvinnliga advokater tror att domare ger mer uppmärksamhet åt 

manliga advokater och ingen av deltagarna trodde att kvinnliga advokater blir mer 

respekterade i arbetet än manliga advokater (MacCorquodale & Jensen, 1993). 

 

Majoriteten av alla svenskar har en bild av sig själva som inte stämmer överens med 

verkligheten och denna föreställning är ”Vi diskriminerar inte”. Det finns en självbild av 

tolerans och förståelse men faktum är att det råder en omedvetenhet hos människor om vad 

som anses som diskriminerande (Höglund, 2000). Kön och etnisk tillhörighet borde inte vara 

en påverkande faktor när man söker arbete utan det arbetsgivare bör utgå ifrån är 

kompetensen. Skulle han eller hon utgå ifrån enbart namnet vid sorteringen av de 

arbetssökandes intresseanmälningar, kan detta vara diskriminering. I denna studie undersöktes 

om viljan att kalla en arbetssökande till intervju och om en arbetssökande anses lämplig 

påverkades av den arbetssökandens kön och namn. Fyra intresseanmälningar till en 

utannonserad tjänst utformades så att innehållet i ansökan var gemensamt, medan namnet på 

den sökande varierade. Namnet på den sökande bestod av ett svenskt och ett utländskt 

kvinnonamn samt ett svenskt och ett utländskt mansnamn. 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning var att se om arbetsgivare diskriminerar kvinnor och personer 

med utländskt bakgrund när det gäller att kalla till intervju och då det gällde bedömningen av 

lämplighet för en utannonserad tjänst.  

 

Hypoteserna är:  

− en kvinnlig arbetssökande anses lämplig att kalla till intervju för en utannonserad 

tjänst i mindre utsträckning än en manlig arbetssökande 

− en arbetssökande med svenskt namn anses lämpligt kalla till intervju för en 

utannonserad tjänst i större utsträckning än en utländsk arbetssökande 
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− en kvinnlig arbetssökande anses som mindre lämplig att erhålla en utannonserad tjänst 

än en manlig arbetssökande. 

 

− en arbetssökande med svenskt namn anses mer lämplig att erhålla en utannonserad 

tjänst än en utländsk arbetssökande. 
 

 
Metod 

Urval 

Urvalsgruppen bestod av arbetsgivare eller personal som har likvärdiga uppgifter när det 

gäller rekrytering och personalplanering. Personerna som deltog i denna studie arbetade på 

olika företag och myndigheter i en stad i södra Sverige. Arbetsplatserna där deltagarna utsågs 

valdes slumpmässigt. Antalet deltagare var 188 varav 97 var män och 91 var kvinnor. Det 

fanns inga bortfall eftersom målet var att få in ett obegränsat antal deltagare. Minimumåldern 

var 20 år och maximumåldern var 64 år. Medelvärdet för deltagarnas (N=188) ålder var 40,39 

år (SD =11,82). Medelvärdet för männens ålder var 41,25 år (SD= 12,03) och för kvinnorna 

39,47 år (SD = 11,60). Det fanns ingen skillnad i ålder mellan män och kvinnor. 

 

Instrument 

För att kunna utföra denna studie utformades ett frågeformulär. Frågeformuläret innehåller ett 

personligt brev där en arbetssökande presenterar sig själv (se Bilaga 2). Frågeformuläret 

omfattar även två frågor (se Bilaga 3). Det personliga brevet är gemensamt för alla 

frågeformulär. Däremot finns det fyra varianter på den arbetssökandes namn. Namnen som 

används består av två kvinnliga namn varav ett svenskt och ett utländskt samt två manliga 

namn, där ett är svenskt och ett är utländskt. De svenska namnen Anna Johansson och Anders 

Johansson är några av mest förekommande namnen i Sverige enligt Statistiska centralbyrån 

(www.scb.se) och valdes därför till undersökningen. Valet av det utländska efternamnet 

Abuibrahim baserade sig på att namnet skulle vara exotiskt och ovanligt. Deltagarna skulle 

tydligt kunna avgöra om namnet tillhörde en kvinna eller en man genom förnamnet. 

Förnamnen Jacob och Sabina valdes därför att de är mindre vanligt förekommande bland 

svenskar och brukar relateras till personer med utländsk bakgrund. Frågeformulären delades 

ut så att namnen (Anna Johansson, Anders Johansson, Sabina Abuibrahim och Jacob 

Abuibrahim) i formulären blev jämnt fördelade mellan manliga och kvinnliga deltagare. 
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De två frågorna i formuläret (se Bilaga 3) handlar om huruvida deltagarna kan tänka sig att 

kalla den arbetssökande till intervju och gäller även en bedömning om den arbetssökanden 

anses lämplig för tjänsten. Den första frågan gäller om deltagarna skulle kalla arbetssökanden 

till intervju för den aktuella tjänsten. Här kan deltagarna endast svara ”Ja”, ” Nej” eller ”Vet 

ej”. Den andra frågan behandlar lämpligheten hos den arbetssökande. Här används en skala av 

Likerttyp, från 1-5 med möjligheterna; 1 = ”Olämplig”, 2 = ”Inte särskilt lämplig”, 3 = 

”Ganska lämplig”, 4 = ”Lämplig” och 5 = ”Mycket lämplig”.  

 

Procedur 

Deltagarna fick en muntlig och en kort skriftlig presentation om undersökningens karaktär,(se 

Bilaga 1) utan att information gavs om de fyra olika namnen i frågeformuläret. En enkel 

beskrivning lämnades om hur frågeformuläret skulle fyllas i. Därvid framgick i grova drag 

vad frågeformuläret skulle komma att användas till och hur lång tid det borde ta att fylla i det. 

Dessutom gavs upplysningar om att uppgifterna skulle komma att behandlas konfidentiellt. 

Deltagarna fick två till tre minuter på sig att fylla i formuläret. Meningen med 

tidsbegränsningen var att skapa den stress som en arbetsgivare känner när han eller hon har 

många ansökningar att gå igenom. Efter det att varje deltagare fyllt i frågeformuläret 

tillfrågades de om de ville ha mer information angående studien och fick även möjligheten att 

dra tillbaka sin medverkan. Deltagarna fyllde i frågeformuläret på sina arbetsplatser vilket 

innebar mycket varierande miljöer.  

 

Statistisk analys 

Vid analysen av det insamlade materialet användes programmet SPSS. För kategoridata 

användes χ²-test. Mann-Whitney U-test användes då data var på en icke- parametrisk nivå. 

 

Resultat 
 

Syftet med undersökningen var att se om arbetsgivare har fördomar mot kvinnor och personer 

med utländskt namn när det gäller att kalla till intervju och att bedöma lämpligheten hos den 

arbetssökande för en tjänst. Totalt delades det ut 47 antal blanketter med manligt svenskt 

namn, 49 med manligt utländskt namn, 49 med kvinnligt svenskt namn och 43 med kvinnligt 

utländskt namn. 
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Benägenheten att kalla till intervju 

I den första frågan i frågeformuläret, ”Anser du att XX ska bli kallad till intervju” (”XX” 

motsvarar de fyra namnalternativen Anna Johansson, Anders Johansson, Sabina Abuibrahim 

och Jacob Abuibrahim), fanns det tre svarsalternativ nämligen ”Ja”, ”Nej” och ” Vet ej”. Det 

tredje alternativet ”Vet ej” togs bort i samband med beräkningarna eftersom det inte hade 

någon inverkan på resultatet. Sju personer valde detta svarsalternativ. I frågan om att bli 

kallad till intervju svarade 96 män och 91 kvinnor, däribland ingick de som svarade ”Vet ej”. 

Det fanns endast ett bortfall. 

 

Det fanns inte någon skillnad mellan deltagande kvinnor och män när det gäller att vilja kalla 

de arbetssökande till intervju. Då det gällde deltagarnas benägenhet att anse att den 

arbetssökande borde bli kallad till intervju fanns det inte någon skillnad mellan arbetssökande 

med mansnamn respektive kvinnonamn. Däremot fanns det ett signifikant samband, χ²(1) = 

9,51, p = 0,002, mellan att kallas till intervju eller ej och huruvida man som arbetssökande har 

ett svenskt eller utländskt namn. Av dem som bedömde ett personligt brev med svenskt namn 

(N = 94) ansåg 26,6 % att personen inte borde kallas till intervju medan 48,8 % av dem, som 

bedömde ett personligt brev med utländskt namn (N = 86), ansåg att individen inte skulle 

kallas till intervju. 

 

Lämplighet –”passar för tjänsten”  

I den andra frågan i formuläret ville man få deltagarnas bedömning av graden av lämplighet 

för tjänsten hos de arbetssökande. Deltagarna (N = 188) fick fem olika svarsalternativ till 

frågan ”Hur lämplig anser du att XX är för den angivna tjänsten” (se Tabell 1). För denna 

fråga fanns tre bortfall.  
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Tabell 1 

Deltagarnas bedömning av de arbetssökandes lämplighet för tjänsten,  

för olika typer av namn (%). 

 Arbetssökande 
 Manligt namn  Kvinnligt namn 
Hur lämplig anser du 
att XX är för den 
angivna tjänsten? 

Svenskt 
N = 47 

Utländskt 
N = 49 

 Svenskt 
N = 49 

Utländskt 
N = 43 

 
 
Olämplig 

 
 

2,2 

 
 

33,3 

  
 

20,4 

 
 

33,3 
 
 
Inte särskilt lämplig 

 
 

37,0 

 
 

35,4 

  
 

14,3 

 
 

28,6 
 
 

Ganska lämplig 

 
 

26,1 

 
 

27,1 
 

 
 

30,6 

 
 

19,0 
 
 
Lämplig 

 
 

21,7 

 
 

2,1 

  
 

24,5 

 
 

11,9 
 
 
Mycket lämplig 

 
 

13,0 

 
 

2,1 

  
 

10,2 

 
 

7,1 
      
      
      
 

För deltagarnas bedömning av frågan ”Hur lämplig anser du att XX är för den angivna 

tjänsten” finns ingen skillnad mellan de arbetssökande männen och kvinnorna. Däremot finns 

det en signifikant skillnad, χ²(12)= 33,7, p = 0,001, mellan hur deltagarna bedömer den 

arbetssökande med svenskt manligt namn, utländskt manligt namn, svenskt kvinnligt namn 

och utländskt kvinnligt namn. Av dem som bedömde brevet med det svenska manliga namnet 

ansåg 2,2 % att den arbetssökande var ”Olämplig” medan av dem som bedömde brevet med 

det utländska manliga namnet ansåg 33,3 % att den arbetssökande var ”Olämplig” för tjänsten 

(se Tabell 1). Av dem som bedömde brevet med den arbetssökande med det svenska manliga 

namnet ansåg 13,0 % att individen var ”Mycket lämplig” för den utannonserande tjänsten. Av 

dem som bedömde brevet med den arbetssökande med det manliga utländska namnet ansåg 

2,1 % att individen var ”Mycket lämplig” för tjänsten. För deltagarnas bedömning av frågan 

”Hur lämplig anser du att XX är för den angivna tjänsten” finns ingen skillnad mellan den 

kvinnliga arbetssökanden med det svenska namnet och den kvinnliga arbetssökanden med det 

utländska namnet. Det finns inte någon skillnad mellan den svenska manliga arbetssökanden 
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och den utländska kvinnliga arbetssökanden och inte heller någon skillnad mellan det 

utländska manliga namnet och det svenska kvinnliga namnet. Däremot finns det en skillnad, 

χ²(4)= 24,2, p= 0,00, hur tänka arbetsgivare bedömer de manliga arbetssökanden. Av dem 

som bedömde brevet med det svenska namnet ansåg 2,2 % av deltagarna att den 

arbetssökande var ”Olämplig” för tjänsten, medan av dem som bedömde brevet med det 

utländska namnet ansåg 33,3 % av deltagarna att den arbetssökande var ”Olämplig” för 

tjänsten (se Tabell 1). 

 

Medelvärdet för svarsalternativen för frågan ”Hur lämplig anser du att XX är för den angivna 

tjänsten” var för deltagande män 2,33 (SD = 1,13, N = 95) och för deltagande kvinnor 2,86 

(SD = 1,26, N = 90). Denna skillnad var signifikant, U = 3 273,00, p = 0,005. Deltagande 

kvinnor var alltså mer benägna att anse att de arbetssökande passade för tjänsten. 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att studera arbetsgivares eller personal med rekrytering- 

erfarenheters fördomar mot kvinnliga arbetssökanden och arbetssökanden med utländskt 

namn. Resultatet visade att det finns en skillnad mellan arbetssökanden med svenskt manligt 

namn, svenskt kvinnligt namn, utländskt manligt namn och utländskt kvinnligt namn. 

Arbetssökanden med utländskt namn ansågs inte lika lämpliga för tjänsten som 

arbetssökanden med svenskt namn. Individerna med utländskt namn ansågs inte heller 

lämpliga att kalla till intervju i lika stor utsträckning som arbetssökanden med svenskt namn. 

Resultatet visade inte på någon skillnad mellan arbetssökande med manligt respektive 

kvinnligt namn vilket motsäger hypotesen. Utformningen av mätinstrumentet kan ha påverkat 

resultatet. Mätinstrumentet är inte prövat tidigare och detta medför validitets- och reliabilitets 

problem. Under processens gång gjordes upptäckter om att det personliga brevet kunde skapa 

förvirring hos deltagarna. En del av deltagarna ansåg att arbetstagaren inte var tillräckligt 

kvalificerad för en sådan befattning som platschef utifrån meriterna. Det fanns för dessa 

deltagare dock möjligheten att använda sig av svarsalternativet ”Olämplig” på frågan om den 

arbetssökandes lämplighet för tjänsten.  Frågorna i formuläret behandlade villigheten att kalla 

till intervju och en lämplighetsbedömning av den arbetssökande, men det fanns ingen fråga 

om att eventuellt anställa den arbetssökande. Ett alternativ hade varit att utforma och använda 

ett formulär med flera olika påståenden eller frågor innehållande många svarsalternativ för att 

öka reliabiliteten. Resultatet som alltså påvisar en signifikant skillnad mellan arbetssökande 
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med svenskt manligt namn, svenskt kvinnligt namn, utländskt manligt namn kan tolkas som 

en social utestängning. Detta innebär att en sortering av individer uppstår som baserar sig på 

etnisk tillhörighet (Le Grand, 1999).  Den angivna tjänsten som platschef, är en tjänst som 

förknippas med fördelar, makt och status. En sådan tjänst ställer krav på den som ska 

representera denna specifika position. Individerna som troligen har en utländsk bakgrund 

anses som mindre lämpliga för den angivna tjänsten och får alltså sämre möjligheter att 

erhålla attraktiva positioner än de svenska individerna (Westin, 1999). Social Identity Theory 

(Tajfel 1981) och Self-Categorization Theory (Turner & Oakes, 1989) förklarar fenomenet 

med behovet av samhörighet inom en ingroup. Den svenska majoriteten utgör alltså 

”ingroupen” och den har ett behov av att diskriminera för att stärka samhörigheten inom sin 

grupp. I denna undersökning handlar det om gruppindelning utifrån om man är svensk eller 

inte. Resultatet kan tolkas som att ”vi-” och ”dekänslan” blir påtaglig i resultatet av denna 

undersökning, det vill säga ”vi” med svenska namn och ”de” med utländska namn. Något som 

är främmande för en människa är också skrämmande eller kan till och med anses hotande. 

Utländska namn är främmande. De skiljer sig från mängden och representerar en individ som 

tillhör en ”outgroup”. Genom fördomar reducerar man den hotande bilden. Genom att anse att 

en person med utländskt namn inte är lika kompetent som en svensk medsökande så behöver 

man inte heller kalla individen till intervju. Frågan är hur mycket av det som arbetsgivaren 

anser är något som har följt med sedan barndomen och uppväxten. Stereotyper och fördomar 

kan ligga djupt nere på en omedveten nivå hos individer som sedan automatiskt aktiveras 

beroende på det stimulus som individen har ”lärt sig” reagera på (Devine, 1989). I denna 

undersökning skulle det utländska namnet kunna vara den utlösande faktorn.  

 

I undersökningen fanns en signifikant skillnad mellan arbetssökanden med manligt utländskt 

namn och arbetssökanden med manligt svenskt namn medan det inte fanns någon skillnad 

mellan kvinnliga arbetssökanden. Resultatet kan tolkas som att man har mest fördomar mot 

manliga arbetssökanden med utländskt namn. Detta tyder på att en arbetssökande man med 

utländskt namn ses som en större hotbild än en arbetssökande kvinna med utländskt namn för 

”ingroupen” bestående av svenskar (Gilbert et al., 1998). Denna studie visade inte på någon 

skillnad mellan arbetssökande med manligt namn och kvinnligt namn när det gäller 

deltagarnas villighet att kalla dem till intervju. Kvinnor, vare sig med svenskt eller utländskt 

namn, diskrimineras inte i den här studien utan den utsatta gruppen är alltså manliga 

arbetssökande med utländskt namn. Resultatet visade att deltagande kvinnor ansåg att fler 

arbetssökanden passade för tjänsten än vad deltagande män gjorde. Det kan bero på att 
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kvinnor inte uttrycker sina åsikter lika starkt som män utan tar ett försiktigare 

ställningsstagande. 

 

Felkällor 

Tredje variabeleffekten kan ha haft en inverkan på undersökningens resultat. Det geografiska 

området kan till exempel ses som en sådan variabel. Det är ett faktum att människors 

traditioner och ideologier brukar skilja sig mellan olika geografiska områden i landet. 

 

Förslag på vidare forskning 

En liknande studie skulle vara intressant att genomföra men med ett annat mätinstrument och 

med en annan urvalsgrupp, exempelvis fördomar hos arbetstagare och deras syn på andra 

arbetstagare, inom olika yrkeskategorier. Studien skulle kunna ha genomförts i ett annat 

geografiskt område i landet men också ha upprepats i samma del som denna studie för att se 

om det blir någon skillnad i resultatet. Det skulle även vara intressant att genomföra en studie 

där man undersöker människors uppfattning om vad som menas med diskriminering. Var går 

gränsen och vad är accepterat? Ämnesområden man skulle kunna utgå ifrån är 

könsdiskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatser. En sådan undersökning skulle 

vara lämplig att genomföra med kvantitativ metodik men en kvalitativ undersökning skulle 

också vara intressant att utföra eftersom diskriminering är något som påverkar människor på 

olika sätt. Intervjuer, omfattande en livshistoria där man kan få deltagarnas subjektiva 

uppfattning av hur diskriminering upplevs och hur det har påverkat ens liv, skulle vara 

intressant att genomföra. 
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