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Sammanfattning 
 
Titel: Normskapande processer i rekryteringsförfarandet 

Författare: Mona Karlsson och Marie Sjölund 
Handledare: Marie Aurell och Camilla Wernersson 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 

Syfte: Genom att diskutera anställningsprocessen vill vi belysa och skapa förståelse för hur 
normer skapas och återskapas.  

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och för den empiriska materialinsamlingen 
genomfört besöksintervjuer med tre chefer. Detta för att på ett tillfredsställande sätt uppfylla 
uppsatsens syfte. 
Slutsats: Normer skapas och återskapas i ett interagerande människor emellan. Vi fann att 
stereotypa föreställningar, homosocialitet, makt och socialisation är aspekter som påverkar 
hur normer konstrueras och rekonstrueras i rekryteringsprocessen. 

 
 

Abstract 
 
Title: Norm Setting Processes in Recruiting 

Authors: Mona Karlsson and Marie Sjölund 
Supervisors: Marie Aurell and Camilla Wernersson 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 

Purpose: By discussing the hiring process, we wish to illustrate and from an understanding 
for how our norms are created and recreated. 

Method: We used a qualitative method. For the gathering of the empirical data we made three 
personal interviews with people in managerial positions, in order to fulfill our purpose in the 
best way possible. 
Results: Norms are created and recreated in the integration between people. We found that 
stereotypes, homosocialization, power and socialization were aspects that affected the 
construction and reconstruction of norms in the hiring process. 
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1 Introduktion 
 

Inledningsvis belyser vi ämnets relevans och aktualitet. Därefter visas problemets betydelse 
på företagsnivå och innan syftet slutligen presenteras redovisas valet av perspektiv. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Vi människor föds som ”tabula rasa” som det heter på latin. På svenska skulle vi kunna 
använda oss av uttrycket ”utan kulturella referensramar”. Nyfödda är vi som oskrivna blad 
med tomt sinne och känner inte till hur omvärlden fungerar eller hur den är uppbyggd. Som 
barn vet vi inte hur vi skall bete oss, vad som anses vara acceptabelt beteende. Vad som anses 
vara accepterat, eller normalt beteende, varierar dessutom mellan olika kulturer eller 
samhällen och vi får lära oss vad som är rådande normer, värderingar, attityder och 
uppfattningar i det samhälle vi lever av vuxna människor i vår närhet. Samhällen är dock 
föränderliga, och skapas och återskapas av ständigt pågående sociala processer mellan 
människor. Kultur kan betraktas ur flera olika perspektiv. Kleppestø (1993: 52) menar att 
kultur bör ses som ”en produkt av aktörernas kommunikativa handlingar och tolkningar”. 
Kultur är ett kontinuerligt mellanmänskligt agerande, jämförbart med ett ständigt pågående 
samtal (Kleppestø 1993). Med detta perspektiv på kultur kommer handlingen, själva 
agerandet, i fokus. Vårt agerande styrs till stor del av vad som anses vara accepterat beteende, 
det vill säga vilka normer som finns i vår omgivning. Denna studie söker ett svar på hur 
människor agerar normskapande i en rekryteringsprocess. Genom att anlägga ett kulturellt 
synsätt kommer således värderingar, tankar om omvärlden och vårt eget agerande att spela en 
central roll, och därigenom kan vi förstå vårt normskapande som ett resultat av vår kultur.  

 
En norm kan definieras som en regel, ett rättesnöre, en måttstock, ett mönster och uttrycker 
sålunda ett värde som utgör en del av den sociala kulturen. Skillnaden mellan normer och 
värderingar kan kortfattat förklaras som att normen talar om vad som anses vara normalt 
beteende och vad som inte är det. Värderingarna talar om vad som är viktigt: de utgör grunden 
för vad som anses vara rätt eller fel. I denna uppsats kommer dock fokus att ligga på normer 
och på hur dessa skapas och återskapas. Normer innefattar enligt Bang (1999: 54) är ”[…] allt 
beteende som förväntas, accepteras eller stöds av gruppen, oavsett om normen är uttalad eller 
inte”. Hatch (2002: 246) beskriver vidare normer som ”de oskrivna regler som gör att 
medlemmarna i en kultur vet vad som förväntas av dem i en mängd olika situationer”. Enligt 
Bang (1999) finns det två olika sorters normer: de medvetna och de omedvetna. Det som är 
medvetet kan diskuteras och värderas. Det vi är medvetna om har vi vidare möjlighet att 
kontrollera (Ahrenfelt 2001). Normer kan även vara uttalade eller outtalade. De uttalade 
normerna är medvetna, medan den outtalade normen kan vara såväl medveten som 
omedveten. Ett exempel på en outtalad medveten norm kan vara att klä sig på ett speciellt sätt 
på arbetet. Ingen har sagt att det skall bäras kostym, ändå gör alla det. De omedvetna 
normerna ligger utanför vår kontroll och styrs av krafter vi inte känner till (Ahrenfelt 2001). 
Dessa outtalade normer kan vidare vara sådana som aldrig skulle tåla dagens ljus. En outtalad 
omedveten norm kan vara att vi inte anställer dem som är över 50 år.  
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Normer styr vad som anses vara lämpligt, eller utgöra möjligt beteende, för en individ. Dessa 
normer utgår ofta ifrån stereotypa föreställningar: att vi alla är lika om vi är i samma ålder, av 
ett visst kön, kommer från samma plats och så vidare, vilket naturligtvis inte är fallet. Normer 
är socialt konstruerade och kan både till att begränsa människor i deras val och möjligheter 
genom att personens grupptillhörighet fokuseras snarare än individen. Rådande normer kan 
dock medföra vissa fördelar för dem som tillhör ”rätt grupp”, beroende på situation. Vill vi 
förstå samspelet mellan individen och den sociala omgivningen, måste vi således ha en 
förståelse för det sociala livet. Det vill säga hur interaktionen mellan människor utspelas, hur 
roller lärs och utövas, hur de kommunicerar, hur värderingar och normer påverkar 
uppträdanden (Angelöw & Jonsson 1990). Vi är alla delaktiga i de processer som skapar, 
återskapar eller förändrar dessa normer och värderingar. I dessa konstruktionsprocesser 
skapas normer beträffande vår ålder, vårt genus och vårt sociala beteende. Normer, det vill 
säga accepterat och förväntat beteende, är inte något som är hugget i sten, något statiskt 
tillstånd, utan de uppstår och förändras i ständigt pågående interaktionsprocesser människor 
emellan. Process är förändring, tillblivelse och skapande. Processen förändrar sig ständigt, då 
den saknar egentlig förutsägbarhet, till skillnad från strukturen (Ahrenfelt 2001). ”Struktur 
däremot kan liknas vid en fryst process, en avstannad rörelse” (Ahrenfelt 2001: 277). Genom 
att fokusera på dessa processer belyses det konstruerade och det föränderliga i sociala 
fenomen (Aurell 2001). 

 
Normer och normskapande innefattar en oerhörd mängd intressanta infallsvinklar, aspekter 
och möjliga studieområden. Kön- och genusaspekten av normskapande är föremål för 
omfattande studier och forskning (se exempelvis Wahl mfl. 2001), men även alkoholvanor, 
uppfostran, ålder och åldrandet; kort sagt allt vårt beteende påverkas av vilka normer som 
gäller inom den grupp vi tillhör. Arbetsmarknaden utgör ett bra exempel på var 
normskapande, och normer i synnerhet, kan vara av avgörande betydelse för gemene man. 
Det talas nästan dagligen om att olika grupper utestängs från arbetsmarknaden som 
exempelvis småbarnsmammor, unga, äldre eller invandrare. Det är framförallt de normer som 
kan vara till för- eller nackdel för att erhålla anställning som vi är intresserade av att 
undersöka: hur de skapas. Det är därför dessa normer som kommer att fokuseras i uppsatsen. 
Av den anledningen fann vi det intressant att diskutera hur rekryteringsprocesser går till. Hur 
skapas de normer som kan vara av betydelse för att en anställning skall komma tillstånd? Går 
de enbart efter kompetens eller spelar olika normer en bidragande roll för vem som anställs? 
För att förstå hur normer kan existera och verka måste vi ha teorier som kan skapa förståelse 
för hur de uppkommer, samt förstå vilka syften dessa normer har för företagen. Det räcker 
därför inte enbart att konstatera att normerna existerar, så som det har gjorts i flertal 
undersökningar (se t ex Arbetslivsinstitutet 2003, Riksförsäkringsverket 2001), om man vill 
skapa en förståelse för hur normerna uppkommer. 
 

Det är ambitiöst att tro att vi kan skapa en stor förändring eller komma med helt ny kunskap 
med vår undersökning. Kan vi däremot lyfta upp normskapandet från en omedveten nivå till 
en mera medvetande, så menar Ahrenfelt (2001) att vi i alla fall kan diskutera och värdera 
normerna och deras betydelse. Oftast sker en utveckling när en medvetenhet utvecklas, när det 
dolda blir uttalat. En medvetenhet ställer dessutom en större ansvarskrav på gruppen enligt 
Granér (1991). 
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1.2 Problematisering 
 
Om personer inte får arbete i förhållande till sin kompetens, på grund av ålder, kön eller 
etnicitet beroende på rådande normer, kanske inte rätt person anställs, vilket resulterar i 
outnyttjad kompetens: ett företagsekonomiskt resursslöseri. Det är därför viktigt att studera 
hur normerna konstrueras, eftersom det är detta informella regelsystem som styr vårt 
beteende. Genom att öka vår förståelse för hur normer skapas kan vi få en bättre uppfattning 
om varför vi agerar på olika sätt i olika situationer, och genom ökad medvetenhet kan vi även 
komma att ifrågasätta detta konstruerades riktighet och relevans. I vår studie vill vi visa hur vi 
skapar och återskapar de normer som ligger till grund för människors agerande i 
rekryteringsförfarandet. Anledningen till att det är viktigt att studera hur normer skapas just i 
samband med rekrytering, är att det även kan ge oss ett svar på varför det skapas normer som 
utestänger alternativt gynnar, vissa grupper på arbetsmarknaden. Ytterligare en orsak till att 
det är så viktigt att belysa normskapandet är att gemene man många gånger förmodligen är 
helt omedveten om sin medverkan till hur normer skapas och återskapas i vissa situationer. 
Om vi är omedvetna om hur vårt beteendemönster skapar normer är det svårt att förutse vilka 
konsekvenser dess handlingar får. Är vi medvetna om våra handlingar, kan vi enligt Israel 
(1999), genom att handla avsiktligt åstadkomma en förändring av ett givet tillstånd eller en 
given situation, alternativt kan vårt agerande vara avsett att förhindra en förändring och 
bevara det existerande. Anställningsproceduren är för vårt arbete menat att fungera som ett 
exempel på en social process, där våra normer och värderingar kan studeras. Genom att 
undersöka specifika arbetslivssituationer kan man dock finna processer som är giltiga även i 
andra delar av samhällslivet (Angelöw & Jonsson 1990). Rekryteringsprocessen kommer 
således i vår uppsats att utgöra ramen för en generell diskussion av det normskapande som är 
av betydelse vid anställningstillfället. 

 
Rekryteringsprocessen är vidare lämplig som studieobjekt ur ett normskapande perspektiv av 
flera anledningar. Om företag behandlar personer olika mot bakgrund av deras 
grupptillhörighet såsom ålder, kön eller etnicitet exempelvis vid rekrytering, kan detta vara 
medvetet och avsiktligt, men behöver inte nödvändigtvis vara det. Fördomar, antaganden och 
uppfattningar, som påverkar hur vi alla tänker och känner, men som vi oftast inte är medvetna 
om, utgör en del av vår kultur. För företag är det naturligtvis viktigt att rekrytera rätt personal, 
och en objektiv och saklig rekryteringsprocess är därför av avgörande vikt för företagen. Det 
är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande organisation att kunna knyta rätt 
personer med rätt kompetens till företaget. Samtidigt måste personalstyrkan i de flesta företag 
kunna samarbeta och komplettera varandra för att det dagliga arbetet skall flyta smidigt. 
Eftersom SCB förutspår en framtida arbetskraftsbrist, ökar dessutom betydelsen för företag att 
betänka huruvida de har förutfattade meningar om exempelvis äldre och invandrare, eftersom 
konkurrensen om personal kan komma att öka. Rekryteringsprocessen är dessutom i sig 
kostsam. Prien (1992: 7) uppskattar att ”kostnaden för direkt anställningsarbete ligger på 
omkring 40 procent av första årslönen”. Vidare menar han att chefer inte är så duktiga på att 
rekrytera och att träffprocenten, det vill säga att rätt personer väljs ut, ligger runt 60 procent. 
Det skulle innebära att fyra av tio som anställs är fel person på fel plats. Detta i sig motiverar 
en studie rörande normskapande i rekryteringsprocessen. Om fyra av tio är fel, finns det alla 
anledning att reflektera över hur detta normskapande går till. 
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De undersökningar vi har funnit rörande hur normer skapas i rekryteringsprocessen har varit 
starkt fokuserade på kön och chefsrekryteringar. De undersökningar som genomförts rörande 
åldersnormer har i huvudsak handlat om äldre, ur ett samhällsperspektiv och har skett på 
uppdrag av riksdag och regering (t ex SOU 2002: 29, Arbetslivsinstitutet 2003). Det finns 
också undersökningar som behandlar hur normer angående äldre och invandrare ser ut. I vår 
undersökning kommer dock tyngdpunkten att ligga på konstruerande av normerna och inte 
enbart fokuseras på innehåll, till skillnad från tidigare gjorda undersökningar. Såvitt vi vet har 
inte någon genomfört studier om hur normskapande går till i rekryteringsprocessen, förutom 
undersökningarna om kön- och chefsrekryteringsundersökningarna. 

 
Vår undersökning vänder sig i huvudsak till dem som håller på med rekrytering, men kan 
även vara av intresse för gemene man, eftersom vi alla är delaktiga i skapandet av dessa 
normer. Dessutom sker det hela tiden omstruktureringar på arbetsplatserna idag: ingen kan 
längre vara säker på att få vara kvar på en och samma arbetsplats hela livet som förr. Alla kan 
därför plötsligt finna sig bli berörda av de normer som råder på arbetsmarknaden. Normer 
styr, som tidigare diskuterats, vad som anses vara rätt och fel beteende i vår kultur. Mycket av 
vårt agerande baseras dessutom på stereotypa föreställningar som ofta grundas i ren okunskap. 
Det är dessutom ofta på grund av okunskap som myter uppkommer och frodas, vare sig de 
handlar om etniskt ursprung, kön eller människor i olika åldrar. Vår förhoppning är att vår 
uppsats skall fungera som en tankeställare och bidra till att vi alla får en ökad kunskap och 
medvetenhet gällande hur normer skapas och återskapas. 

 

1.3 Syfte 
 
Genom att diskutera anställningsprocessen vill vi belysa och skapa förståelse för hur normer 
skapas och återskapas. 
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1.4 Undersökningens fortsatta disposition 
 
I kapitel 2, diskuteras vårt kunskapsanspråk, vetenskapliga angreppssätt och vilka metoder vi 
har använt oss av när vi har samlat in vår empiri, samt undersökningens giltighet. 
 

I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensram som vi har använt oss av för att kunna 
analysera vårt material. 

 
Kapitel 4 utgörs först av en presentation över hur de olika företagen agerar i sin 
rekryteringsprocess, därefter analyserar vi hur normer och värderingar skapas och återskapas i 
olika situationer. 

 
I kapitel 5 sammanfattas och diskuteras analysens resultat.  

 
Avslutningsvis finns en referenslista och allra sist bilagor med intervjufrågorna. 
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2 Vägen till målet 
 

Vi presenterar i detta kapitel vad vi vill åstadkomma med vår studie, vårt val av metod samt 
hur vi genomförde insamlingen av vårt empiriska material. 

 

2.1 Kunskapsanspråk 
 
Enligt March (refererad i Jacobsen 2002) kan kunskap vara av två olika slag. Antingen är 
forskarna ute efter att frambringa helt ny kunskap, eller också kan kunskapen snarare vara ett 
tillskott till och en utveckling av något vi redan vet. Den kunskap vi önskat åstadkomma med 
vår uppsats är att bidra till att skapa en förståelse för hur normer skapas och återskapas. Denna 
kunskap har vi ämnat uppnå genom att diskutera anställningsprocessen och försöka förstå 
vilka aspekter som bidrar till hur en norm konstrueras och rekonstrueras. En fördjupning i 
normskapande i rekryteringsförfarandet gör att undersökningen utgör just ”ett tillskott till och 
en utveckling av” den befintliga kunskap, March talar om. 
 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

För att genomföra en relevant studie krävs kunskap om ämnet och lämpliga teorier, men 
vilken vetenskaplig metod kunde anses som lämplig? Det finns två olika vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter. Den ena är det naturvetenskapliga forskningsidealet positivismen, och den 
andra är den humanistiska vetenskapstraditionen, hermeneutiken, inom vilken vår 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt återfinns. Hermeneutik kommer från grekiskan och 
betyder tolkning eller förståelse, vilket överensstämmer med vårt syfte. Hermeneutiken ligger 
till grund för den kvalitativa metodteorin. ”Målet för forskningen är att uttolka och förstå hur 
andra människor upplever sin situation och vad detta betyder för beslut och handling” 
(Lundahl & Skärvad 1999: 43). 
 

För att besvara vårt syfte gjordes djupgående intervjuer med personer som anställer, om hur 
de genomför en rekryteringsprocess. Detta tillvägagångssätt gjorde undersökningen hanterbar, 
samtidigt som det gav en god inblick i normskapandet i rekryteringsprocessen. Djupgående 
intervjuer medförde, enligt vår uppfattning, en del direkta fördelar framför exempelvis 
observationer. Genom observationer hade vi kommit fram till en egen bild av vad som 
föregick under intervjuerna. Det är dock möjligt att denna bild inte alls skulle motsvara den 
bild rekryteraren har av samma situation. Vi är av uppfattningen att de som rekryterar agerar 
utifrån sin egen uppfattning av situationen och denna kan vi inte iaktta genom observation. 
Deltagande observationer hade därför med nödvändighet behövt kombineras med intervjuer. 
Med det resultat vi fick från intervjuerna ansåg vi dock att vi skulle kunna besvara vårt syfte 
med enbart intervjumaterialet.  
 

I efterhand har vi insett att det funnits lämpligare tillvägagångssätt för att fånga 
normskapande. Men det är lätt att vara efterklok och med det resultat vi fick av intervjuerna, 
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ansåg vi att vi ändå hade tillräckligt med material för att kunna besvara vårt syfte. Ett mera 
optimalt tillvägagångssätt för uppsatsens syfte hade kanske varit om vi kunnat följa hela 
anställningsprocessen från början till slut: från det att de första ansökningarna kommer in till 
dess att någon fått anställning. Undersökningen hade vunnit på att vi fått ta del av alla 
gallringar, suttit med vid alla intervjuer, samt lyssnat på interna diskussioner. Detta var dock 
inte möjligt att genomföra inom vår tidsram. En av cheferna berättade exempelvis att han 
träffade varje potentiell kandidat fyra gånger innan han fattade sitt beslut. Detta 
tillvägagångssätt hade vidare varit alltför kostsamt, då det skulle innebära mycket långa och 
frekventa resor för att kunna delta under hela rekryteringsförfarandet. Ett annat lämpligt och 
intressant tillvägagångssätt hade varit att genomföra en gruppintervju med personer som 
rekryterar och låta dem diskutera normer i anställningsprocessen. Gruppintervjuer kan 
uppmuntra deltagarna att avslöja det som oftast är dolt (Bang 1999). Detta upplägg föll dock 
ifrån, eftersom vi bedömde att det blev för svårt att koordinera, både med hänseende till 
chefspersonernas tidsschema, men även rent geografiskt med tanke på avståndet mellan de 
företag vi ansåg lämpliga för genomförandet av vår studie.  

 
Normer skapas och återskapas kontinuerligt i olika situationer, allt i samspel med andra 
människor. Om situationen fokuseras kommer de enskilda aktörerna, men även det 
institutionella sammanhanget i vilket de existerar, till klart uttryck. Det sociala sammanhanget 
blir tydligt kopplat till dem som handlar inom det och till de handlingar som utförs (Alvesson 
& Deetz 2000). Genom att en särskild händelse fokuseras, i vårt fall rekryteringen, så kommer 
den sociala processen i centrum. Situationsanalyser behandlar hur saker och ting sker i en 
situation, varför den analysmetoden framstod som lämpligast för vårt syfte. 

 

2.3 Urvalskriterier 
 
Vi valde att genomföra vår studie i företag inom den privata sektorn. Detta för att exempelvis 
lång anställningstid inom den offentliga sektorn kan få som konsekvens att de som skall 
rekrytera inte är lika fria i sina val av personal. 

 
För studien var vår avsikt att genomföra intervjuer med personer som rekryterar i/till företag. 
Vi hade förväntat oss att det skulle vara besvärligt att få tillgång till chefer då deras 
tidsschema ofta är pressat, speciellt som vi närmade oss jul. Till vår stora förvåning hade vi 
dock inte några som helst problem att få intervjupersoner att delta. Rent generellt blev vi väl 
mottagna av samtliga intervjuade personer. De var väldigt måna om att hjälpa oss med vårt 
arbete, genom att utförligt berätta om hur de går tillväga vid sin rekrytering. För att få en 
allmän uppfattning om hur företag går till väga när de skall anställa, genomförde vi först en 
intervju med kontorschefen på ett bemanningsföretag. Detta för att vi ansåg att 
bemanningsföretag har stor erfarenhet av hur företag brukar agera när de skall rekrytera 
blivande personal. Intervjun på bemanningsföretaget genomfördes således därför först. Detta 
för att vi skulle kunna använda oss av de eventuella infallsvinklar den intervjun gav, när vi 
intervjuade dem som var ansvarig för personaltillsättning på företagen. Vi antog att 
bemanningsföretaget lättare skulle kunna se tendenser i hur företagen agerar när de anställer 
personal, än vad som skulle kunna utläsas av vårt intervjumaterial från företagen. Detta för att 
deras verksamhet är uppbyggd på att rekrytera och anställa personer till andra företag, vilket 
medför att de har omfattande erfarenhet av vad företag tycker är viktigt vid nyanställningar. 
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Bemanningsföretaget skulle dessutom kanske kunna bidra med viktiga och intressanta 
vinklingar som vi inte själva reflekterat över. Vidare ansåg vi att personal där inte skulle 
behöva vara så försiktig och diplomatisk i sina uttalanden, då de skulle ge en bild av andra 
företag och deras normer och hur de agerar i rekryteringsprocessen. Med andra ord var det 
inte bemanningsföretaget som hamnade i fokus utan deras kunder. Ett av syftena med den här 
intervjun var dock att även avspegla intervjupersonens egna normer och hur dessa skapats. 
Vid de andra intervjuerna skulle det eventuellt inte gå att vara lika direkt i frågeställningarna. 
Dessa intervjupersoner förmodades väga sina ord noggrannare för att inte skada företagets 
rykte. I fortsättningen av uppsatsen kommer vi att använda oss av benämningen 
”Rekryteringsfirman” som namn på detta företag för att särskilja det från övriga företag som 
ingick i studien. 

 
Vi genomförde även intervjuer på två företag som skulle öppna nya varuhus. Dessa valdes av 
flera anledningar. Dessa hade inte tidigare personal att ta hänsyn till vid anställning. 
Personerna som skulle anställas behövde för det första alltså inte passa in eller komplettera en 
befintlig grupp. För det andra så skulle all personal tillsättas samtidigt och det var därför 
intressant att se om de avsiktligt valde att mixa olika grupper med avseende på 
kön/ålder/etnicitet etc. när de hade möjlighet. För det tredje så var detta etablerade företag 
med erfarenhet av personalhantering och personalfrågor med allt vad det kan medföra. 
Avslutningsvis hade dessa företag valt att sätta ut ett åldersintervall i sin platsannons, vilket 
antydde att företagen i fråga ansåg att ålder utgjorde en viktig faktor för anställning. Vi har 
valt att inte namnge våra informanter. Vi anser inte att det är av relevans för undersökningen 
och har dessutom lovat att de inte skall nämnas med namn i uppsatsen. Företagen kommer 
hädanefter att benämnas som ”Företaget” och ”Lågpriskedjan”. Vi väljer av samma anledning 
att inte närmare presentera företagen med tanke på att det skulle kunna röja deras identitet. Vi 
valde för enkelhetens skull att ”döpa” personerna som intervjuades i alfabetisk och 
kronologisk ordning. ”Adam” fick alltså sitt namn eftersom han var den vi intervjuade först, 
sedan Bertil också vidare. För att förtydliga har vi gjort en tabell över intervjupersonerna och 
deras befattningar. På Företaget talade vi med två olika personer, Bertil och Cesar. 

 

Namn Befattning 

Adam Kontorschef på Rekryteringsfirman 

Bertil VD på Företaget 

Cesar Butikschef i en av Företagets butiker 

David Landschef på Lågpriskedjan 

 

2.4 Intervjuerna 
 

Syftet enligt Holme & Solvang (1997) med att göra intervjuer är att de synpunkter som 
kommer fram är ett resultat av undersökningspersonens egna uppfattningar. Under 
intervjutillfället dyker det ofta upp andra idéer och synpunkter som kan ersätta eller utveckla 
det som vi som intervjuar har tänkt diskutera. För att intervjupersonerna skulle känna sig 
bekväma, men i huvudsak för att skapa så lite besvär för dem som möjligt, genomfördes 
besöksintervjuer. För att undvika att intervjun spårade ur, och för att inte glömma något, 
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använde vi oss av semistrukturerade frågor. Frågorna var olika på rekryteringsfirman och 
företagen. Med intervjupersonernas tillåtelse använde vi oss av bandspelare, vilket kan 
diskuteras. Bruket av bandspelare kan göra intervjupersonen nervös och det faktum att 
intervjun bandas kan också medföra att intervjupersonen blir försiktigare i sina uttalanden. Vi 
valde ändå att använda oss av bandspelare, för att kunna hålla ögonkontakt med 
intervjupersonen, och därigenom kunna koncentrera oss på att just intervjua och inte behöva 
oroa oss för att någon information skulle gå förlorad. Bandupptagning skulle även medföra en 
möjlighet att korrekt kunna citera intervjupersonerna. För att gardera oss, om det skulle visa 
sig att det blivit tekniskt fel på bandupptagningen, så fördes även stödanteckningar. 
Lyckligtvis hade ingen av dem vi talade med något problem med att vi använde oss av 
bandspelare vid samtalen. De personer vi intervjuade var påtagligt säkra i sin yrkesroll och 
verkade inte påverkas nämnvärt av bandspelarens närvaro.  
 

Något som enligt Andersen (1998), kan ställa extra krav på den som intervjuar är det faktum 
att personer i ledande ställning skulle intervjuas. Dessa kan enligt honom, ha en tendens att ta 
över och dominera intervjusituationen och sedan prata om sådan de anser är relevant, vilket 
riskerar att föra fokus bort från det som ämnat med intervjun. Medvetna om detta problem, 
förberedde vi oss noggrant inför intervjuerna. Vi hade dock enligt Andersen (1998) en fördel, 
av att vara två vid intervjutillfällena. Han anser att detta kan vara en fördel speciellt när chefer 
skall intervjuas, för att kunna hjälpas åt att styra intervjun rätt igen, om den har tendens att 
spåra ur. 

 
I vår undersökning lyckades vi fånga några olika situationer som ger en inblick i hur 
normbildningen går till i verkligheten. Förhoppningen är att ge läsarna en så detaljerad bild av 
situationerna som möjligt. 

 

2.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 
En undersöknings tillförlitlighet kan alltid ifrågasättas. Vid undersökningar som går på djupet 
blir den interna giltigheten hög, på bekostnad av möjligheten att generalisera får vi hög 
relevans (Jacobsen 2002). Möjligheterna att statistiskt generalisera, mot bakgrund av den 
kunskap som en kvalitativ ansats resulterar i, är starkt begränsad (Jacobsen 2002). Att 
generalisera är dock inte vårt syfte. En av de punkter som kan kritiseras är undersökningens 
tillförlitlighet. Hur kan vi veta vad intervjupersonerna menar: det är ju en fråga om tolkningar. 
I vårt fall är det dessutom en fråga om en tolkning av hur cheferna säger sig uppleva och tolka 
situationen, inte något som vi själva sett eller upplevt. Chefer, lika väl som alla andra, agerar 
dock efter hur de själva uppfattar en situation, inte efter vår uppfattning av den. En nackdel är 
dock att vi enbart har fått situationerna beskrivna för oss, vi har inte själva observerat dem, 
vilket kan leda till att analysen i vissa fall kan ge en ensidig bild. Den information vi fått fram 
är därför subjektiv och den bild vi fått är den som vår intervjuperson valt att presentera för 
oss. Detta är något som vi fick ha i åtanke under vårt analysarbete. Enligt Lundahl & Skärvad 
(1999), är det inte så lätt att svara på hur man tolkar kvalitativa undersökningar. Alvesson & 
Deetz (2000) påpekar att nackdelen med att fokusera på en särskild händelse är att händelsen 
är begränsad beträffande tid, rum och representativitet och risken är att det resulterar i ett 
selektivt intryck av kontexten kring det fenomen som studeras. Men de framhåller även att 
”eftersom det empiriska materialet är ganska begränsat men presenteras ganska fullständigt 
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kan läsaren bedöma och ompröva forskarens tolkningar och slutsatser” (Alvesson & Deetz 
2000: 224). Några tumregler som vi följt i tolkningen av empirin är att vi sett till att den är 
teoretiskt förankrad och att den relateras till andra tolkningar av samma fenomen (Lundahl & 
Skärvad 1999). Genom att undersöka artefakter1 och intervjua personer i företagen har vi följt 
de tillvägagångssätt som är brukligt vid etnografiska och partiella etnografiska studier. Vi är 
dock väl medvetna om att denna studie inte är tillräckligt omfattande för att dra generella 
slutsatser utifrån. Avsikten var dock inte att finna hela sanningen om hur normer och 
värderingar skapas, inte heller att visa en objektiv förklarande bild över hur världen är, 
snarare hur den kan uppfattas vara (Lundahl & Skärvad 1999). Efter att intervjuerna 
sammanställts har de intervjupersoner som så önskat, fått ta del av dem. Denna 
respondentvalidering anser vi bidrar till arbetets giltighet. Genom att detaljerat presentera och 
diskutera vårt empiriska material, anser vi att läsaren fått en god grund utifrån vilken 
bedömning av undersökningens tillförlitlighet kan ske. 

 

2.6 Bearbetning av material 
 
Jacobsen (2002) menar att analys av kvalitativa data handlar om: beskrivning, systematisering 
och kategorisering, samt kombination av dessa vilket överensstämmer med hur vi har gått 
tillväga. Jacobsen (2002: 216) menar vidare att ”intervjuer och samtal ska registreras så 
noggrant det går”. Eftersom allt intervjumaterial fanns bandat, skrevs först allt ordagrant ned 
på papper. Detta gjordes delvis för att våra intervjupersoner korrekt skulle kunna citeras, men 
utskrifterna bidrog även till en väsentligt bättre överblick över intervjumaterialet. Under 
arbetet med utskrifterna upptäcktes några tillfällen, där vi i efterhand önskar att vi hade följt 
upp intervjupersonens svar på ett bättre sätt; detta i huvudsak i intervjun med Adam på 
Rekryteringsfirman. Under analysen framkom dock att vi hade fångat mer intressant 
information än vad vi ansåg direkt efter intervjun. Det faktum att intervjumaterialet var bandat 
medförde även att vi inte behövde förlita oss på vårt minne och våra anteckningar: vi kunde 
analysera det personerna verkligen sagt, inte vad vi trodde att de sagt, vilket sedan varit till 
stor hjälp i vårt analysarbete. 

 
Efter utskrifterna började sökandet efter att finna mönster och en mening i empirin, med andra 
ord tolka vårt material. Vi systematiserade intervjumaterialet och sorterade in det under olika 
kategorier/rubriker. Utifrån dessa aspekter tolkas sedan empirin genom att vi analyserade 
olika situationer varvat med intervjupersonernas utsagor. Det visades sig dock inte vara någon 
enkel uppgift att dela upp empirin, eftersom vi tyckte att mycket av materialet hängde ihop. 
Helheten riskerade att gå förlorad om det splittrades upp det i allt för många kategorier. Vi 
valde därför att dela upp materialet under endast ett fåtal rubriker. Till vår hjälp användes de 
teorier som presenterats i vårt teoriavsnitt. 

                                                             
1 Artefakter är synliga rester av en kultur som kan iakttas av vem som helst, till skillnad från normer som vi inte 
kan iaktta direkt. I vårt fall ser vi Företagets platsannons och Rekryteringsfirmans kravspecifikation som en 
artefakt. 
 



Mona Karlsson  Normskapande processer i rekryteringsförfarandet 
Marie Sjölund 

 14 

3 Teori 
 

I avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska förankring. Vi beskriver först hur våra normer 
skapas, därefter de aspekter som vi anser påverkar normskapande. 

3.1 Sociala processer 
 
Sociala processer är en del av vår kultur. Genom att använda ett kulturellt perspektiv, på det 
sätt som beskrevs i inledningen, kommer de mellanmänskliga sociala processerna i fokus. Det 
är i dessa processer som normer uppkommer, består och/eller förändras. Enligt Hatch (2002) 
så innefattar kultur i vid bemärkelse hur vi tänker, vilka värderingar vi har, hur vi agerar och 
hanterar vår omvärld; vad som är normgivande och accepterat. Med ett kulturellt perspektiv 
kommer själva handlingen i fokus, och genom att förstå hur människor agerar, kan vi förstå 
hur normer skapas. Det som sker mellan människor är mer betydelsefullt för analysen av 
socialt handlande än det som sker inom människan (Israel 1999).  

 

3.1.1 Hur skapas våra normer? 
 
Normer är det informella system av regler som inte beslutas. I alla sociala organisationer finns 
det normsystem. Normerna växer fram genom beteende individer emellan. Den relationistiska 
utgångspunkten betonar de processer som försiggår mellan människor, mellan dem och deras 
omgivning och de sociala situationer i vilka de sker. Israel (1999) använder sig av uttrycket 
relationiskt för att betona att det rör sig om relationer och processer; andra forskare använder 
ofta begreppet interaktionistisk. Hur människor handlar, eller agerar, har avgörande betydelse 
för hur normer skapas, återskapas, förändas alternativt bibehålls. Enligt Israel (1999) kan vi 
genom att handla avsiktligt åstadkomma en förändring av ett givet tillstånd eller en given 
situation. Alternativt kan vårt agerande vara avsett att förhindra en förändring och bevara det 
existerande. Denna förändring, eller bevarande, av ett tillstånd kan enligt Israel gå till på två 
sätt. Antingen ingriper vi aktivt eller också kan vi underlåta att ingripa. Israel (1999) 
diskuterar detta interagerande människor emellan och menar att - utifrån den relationistiska 
ansatsen - kan en person i princip välja: att göra något eller att låta bli. Dessa val behöver 
dock varken vara medvetna eller genomtänkta med hänsyn till handlingens konsekvenser. 
”Om en människa kan välja kan hon också ta ansvar inte bara för den egna handlingen utan 
också för de förutsebara konsekvenserna av dem. Den relationistiska ansatsen har därför 
bestämda moraliska konsekvenser” (Israel 1999: 78). Det innebär att vi själva får ta 
konsekvenserna av våra egna handlingar eller avsaknad av handling: vi kan inte skjuta över 
ansvaret på någon annan.  

 
Israel (1990) diskuterar även förekomsten av vad han kallar ”hinder”. Dessa hinder påverkar, 
enligt honom, vårt agerande genom att begränsa våra valmöjligheter och förekommer på olika 
nivåer i vårt samhälle. I organisationer, menar han, manifesteras makt- och 
auktoritetsförhållanden genom organisationernas dagliga funktionssätt. ”Deras hierarkiska 
struktur t ex, åstadkommer också hinder för individernas handlingar och kan tvinga dem att 
handla i motsättning till sina egna eller sådana målsättningar som värderas högt i samhället i 
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stort” (Israel 1990: 65). I interaktion människor emellan, menar han, att hindren främst utgörs 
av formella regler och föreskrivna roller, t ex för den sociala interaktionen mellan individer 
med olika social status. Dessa hinder, menar Israel, (1990), i linje med sitt tidigare 
resonemang, kan överskridas om man är villig att ta konsekvenserna av dem. 
 

Våra normer skapas och återskapas på tre olika plan i samhället: makro-, mezzo- och 
mikroplan (Odén m.fl. 1993). Mellan dessa olika nivåer finns naturligtvis inte några strikta 
gränser, utan snarare tvärtom. På makroplanet skriver politiska makthavare lagar och regler 
för hur samhället bör fungera med givna resurser och förmedlar detta genom olika 
informationskanaler till de individuella aktörerna. Lagstiftningen visar alltså samhällets syn 
på vad som är accepterat beteende och vad som inte är det och att överträdelser är straffbara. 
En förändring av lagar kan därför påverka normskapandet i samhället. På mezzoplanet 
utvecklas kollektiv samhandling i närsamhället genom oskrivna normer, sedvänjor och social 
kontroll. Avslutningsvis - på mikroplanet - agerar människor individuellt i sociala 
sammanhang, inom de ramar som samhället tillåter. 
 
Det finns inte något givet mönster efter vilket normer skapas, utan de formas och förändras 
kontinuerligt i vårt interagerande med andra människor. Normer uppkommer genom att 
människor agerar på ett visst sätt, normen konstrueras således performativt, genom själva 
handlingen eller uppträdandet. Hur, eller på vilket sätt, vi uppträder när vi interagerar med 
våra medmänniskor sätter normen för vad som är accepterat beteende. Genom att följa 
normen ökar våra möjligheter att bli accepterade i gruppen. Bryter vi mot dessa 
normkonstruktioner är vi att betrakta som avvikare. Vad som räknas som avvikelse är dock 
det sociala konstruktioner: ”skapade av omgivningen och inflytelserika grupper i samhället 
som har makt att bestämma vilka beteenden som skall åtnjuta respekt och anseende, 
respektive fördömanden och negativa sanktioner” (Angelöw & Jonsson 1990: 150). Alla 
sociala konstruktioner, såsom genus, social ålder och sociala normer, är dock föränderliga och 
återskapas eller ändras i ständigt pågående processer. Normer är alltså sociala regler som 
innehåller påbud om vad som är rätt, respektive felaktigt handlande (Kaufmann & Kaufmann 
1998).  
 

Innehållet i normen är således en social konstruktion. Den växer fram och utvecklas i 
mänskliga möten och har olika innehåll beroende på vilket syfte normen skall fylla. Enligt 
Bakka m.fl. (1999) utvecklas människors attityder och normer genom medlemskap i olika 
grupper. Inom gruppen sker ett ständigt samspel. Detta innebär vanligtvis nära fysisk och 
social kontakt och medlemmarna står ofta ansikte mot ansikte med varandra. Kleppestø 
(1993) förklarar kulturskapandet som en process där vi skapar vår kultur genom ständigt 
pågående samtal mellan de inblandade aktörerna. Detta innebär att både språket, och vårt sätt 
att bruka det, är betydelsefullt för normskapande. På en arbetsplats är alla delaktiga i de 
konstruktionsprocesser som skapar, återskapar eller förändrar normer. Inom arbetsgruppen 
kommunicerar medlemmarna med varandra både verbalt och icke verbalt exempelvis genom 
E-mail och med gester. De involverade uttrycker sina åsikter, berömmer, kompromissar, 
kritiserar de övrigas uppfattningar och beteenden eller så accepterar de andras åsikter och 
rättar sig efter dem. Positiv och negativ förstärkning anses båda bidra till att utveckla våra 
attityder om vår omgivning (ex. Bang 1999, Kaufmann & Kaufmann 1998). Kaufmann & 
Kaufmann (1998) menar, att eftersom arbetsgrupper har gemensamma intressen och mål 
under en längre tidsrymd, utvecklas genom detta ständigt pågående sociala samspel 
gemensamma normer för att uppfylla dem. 
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Varken normer, eller något annat mera formellt regelverk, uppkommer dock av en slump. 
Själva normen konstrueras i ögonblicket; i handlingen genom vårt agerande. Själva 
förutsättningen för att normer skall bildas är ”att vissa tankar, känslor eller handlingar är 
nödvändiga eller önskvärda för att ett visst syfte skall uppnås” (Granér 1991: 131). För att en 
norm skall uppkomma, och även fortleva krävs att vi godtar den och agerar i enighet med den. 
Alternativt kan vissa beteenden medföra ett hot mot gruppens syften och även detta kan 
resultera i en norm för hur gruppen bör agera (Granér 1991). För att gruppen skall agera efter 
normen får den inte upplevas som för svår att följa. I sådana fall förkastar gruppen normen 
och skapar en ny de kan leva efter (Bang 1999). Denna norm består sedan tills någon 
ifrågasätter dess syfte. Det kan exempelvis inträffa när en ny chef tillsätts på en arbetsplats. 
Forskare menar att ledare och ledning i företag och organisationer genom sitt beteende, 
medvetet eller omedvetet, starkt bidrar till hur normer och värderingar reproduceras (t ex 
Bang 1999, Granér 1991, Hatch 2002). 

 

3.2 Aspekter som påverkar normskapandet 
 
Det finns flera olika situationsberoende faktorer som påverkar hur normer skapas. För vår 
uppsats har vi valt ut ett fåtal aspekter som vi anser relevanta för och kan påverka 
normbildning vid rekryteringsprocessen: makt, homosocialisering, socialisering, 
kategorisering och stereotyper. När vi började söka ett mönster i vår empiri stötte vi på dessa 
aspekter på flera ställen i intervjuerna och fann att dessa var av stor betydelse för hur 
normskapandet går till. En del av dessa aspekter visade sig vara samma eller likna dem som 
forskare inom socialpsykologin anser att rekryteringsansvariga agerar utifrån när de skall 
anställa personal (se tex. Arnold m fl. 2004). Naturligtvis finns det fler aspekter som kan vara 
av vikt för normbildning, men för att begränsa undersökningens omfattning valde vi att utgå 
från ovan nämnda aspekter.  
 

3.2.1 Makt 
 
Med makt åsyftas förmåga: att påverka, övervinna motstånd, få saker att ske, få människor att 
bete sig på ett visst sätt, att få sin vilja igenom i konkurrens med andra (Maltén 2000). Genom 
normsystemet görs fördelningen av makt och status i en organisation legitim, anser Granér 
(1991). Makt, menar han, brukar ofta uppfattas som en relation, där en part dominerar en 
annan. Makt är, enligt Kondo (refererad i Aurell 2001), ingenting som någon ”har” och andra 
inte, utan är något som ständigt är närvarande och hela tiden i alla sociala relationer måste 
förhandlas. Enligt Israel (1999), är maktutövning sett ur ett socialt fält2 främst en process. 
”Aktörerna relaterar sig till varandra i en pågående process och strävar efter att uppnå en viss 
position som ger auktoritet, inflytande eller makt” (Israel 1999: 90). Processerna inom detta 
sociala fält medför därför en maktfördelning. Ett socialt fält utgör härmed ett spelrum, ett rum 
där det pågår olika spel i ständigt pågående processer, alltså ett speciellt maktspel. Denna 
position används sedan som bas för maktutövning. Personer i maktposition kan därför påverka 
hur vi skall bete oss. Social makt förutsätter att någon underordnar sig, är villig att bli 
dominerad, alternativt underkastar sig maktutövarens beslut. Förutsättningar för att någon ges 

                                                             
2 Israel (1999) diskuterar Bourdieus begrepp ”ett socialt fält” vilket innebär att det rör sig om ett nätverk av 
relationer. 
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makt över oss är att vi är beroende av denna person på något sätt. Det kan vara genom till 
exempel lönesättning, befordran eller så för att söka uppskattning (Granér 1991). Vi är mer 
benägna att underordna oss om vi tror att underordnandet kan leda till något positivt för oss 
eller för att vi vill slippa obehag. 
 

Granér (1991) talar om identifikations- och attraktionsmakt, vilket innebär att om vi 
uppskattar och gillar en person finns det oftast ett behov av att vilja bli uppskattad och 
omtyckt av denne. Vi kanske vill efterlikna personen i fråga och vill därför identifiera oss 
med honom eller henne. I så fall ger vi personen större makt över oss, än om det hade varit en 
person som vi inte gillat (Granér 1991). Uppfattar vi att någon besitter större kunskap och 
erfarenhet inom något område, är vi oftast villiga att underordna oss. Att vara beredd att 
underordna/domineras innebär, dock med undantag av vålds- och tvångshandlingar, ett val. 
Om någon tar makten innebär det samtidigt att andra ger henne/honom makten. Enligt Granér 
(1991), kan vi inte i och med att vi gör ett val, undkomma ansvar för våra handlingar. 
 

3.2.2 Homosocialitet 
 
Kanter (refererad i Wahl m.fl. 2001) konstaterar att homogeniteten och konformiteten bland 
chefer är stark. Detta menar hon beror på chefsrollen präglas av osäkerhet, kommunikation 
och totalhängivelse. Följden blir att de som ansvarar för rekrytering av chefer reserverar dessa 
poster för individer som liknar dem själva; för dem som de vet använder samma språk och 
förstår det som sägs. Detta bidrar också till att förstärka bilden av att människor av deras sort 
förtjänar chefspositioner (Wahl m.fl. 2001). Härigenom bekräftas även den 
rekryteringsansvarige chefens egen lämplighet som chef. Holgersson och Höök har studerat 
chefsrekrytering och ledarutveckling (Wahl m.fl. 2001). Vid anställningsprocessen av chefer 
konstrueras ledarskap och kön, enligt dem, på ett sätt som innebär att mansdominansen på 
chefsnivå återskapas. Endast män var involverade i dessa konstruktionsprocesser, vilket fick 
till följd att männen hade tolkningsföreträde. Männens tolkning framstod som sanning och 
konsekvensen blir att de återskapar mansdominansen på ledande positioner. Rådande 
könsordning blev därmed intakt. Däremot framkom det i deras studie att vid ledarutveckling 
med könsutjämnande syfte återskapas mansdominansen, men att den skapar även utrymme för 
ifrågasättande av denna ordning. Utrymmet för ifrågasättande kan möjliggöra en förändring. 
Upplevelsen av likhet är, enligt Granér (1991), grundläggande för en grupps existens och 
därmed för dess identitet. De flesta normer har en likhetsfunktion. ”Existensen av 
gemensamma normer innebär i sig att gruppmedlemmarna är lika” (Granér 1991: 156) En 
annan del av normskapande är så kallad homosocial reproduktion eller homosocialisering, 
vilket just innebär att vi identifierar oss med - och orienterar oss mot - andra som liknar oss 
själva och låter det utgöra normen för vårt beteende. Homosocialisering är mycket vanligt och 
nästan praxis vid tillsättning av chefer (se exempelvis Åhlander 2004). 

 

3.2.3 Socialisation 
 
Den generella processen, genom vilken det kulturella arvet överförs och vi förvärvar den, 
kallas socialisationsprocessen. Socialisation är alltså inte huvudsakligen en process där 
normer skapas, utan beskriver hur befintliga normer återskapas. Vi vill dock, precis som 



Mona Karlsson  Normskapande processer i rekryteringsförfarandet 
Marie Sjölund 

 18 

Czarnaiawska & Kunda, även framhålla att ”socialiseringspraktiker framkallar komplexa och 
paradoxala meningsskapande processer som kan leda till ifrågasättande av de 
verklighetsantaganden som människor skulle socialiseras in i” (refererade i Tendenljung m. fl 
2001: 201). Detta stöds även av Angelöw & Jonsson (1990) som påpekar att individer, både 
barn, ungdomar och vuxna inte är passiva mottagare i denna process, utan spelar en aktiv roll. 
Vidare menar de att människor aktivt försöker tillägna sig verkligheten och även försöker 
förändra den efter sina behov. Detta leder i sin tur till att normer ifrågasätts eller antar en ny 
riktning. Socialisering påverkar därför hur normer skapas.  
 

Det talas om två generella socialiseringsprocesser: den primära och den sekundära (se 
exempelvis Bang 1999, Johansson & Miegel 2002). Med primärsocialisering åsyftas i 
huvudsak vår uppfostran som färgas starkt av vår uppväxtmiljö och skolgång. Härigenom 
anammar vi exempelvis det språk som talas i vår kultur. Sekundärsocialisering innefattar de 
roller vi förväntas spela i livet. Exempelvis lär sig flickor att bli döttrar, systrar, vänner, fruar 
och mödrar. Genom sekundärsocialisering lär vi de yrkesroller som vårt samhälle tillåter. När 
en person kommer ny till en arbetsplats måste denne lära sig hur arbetsuppgifter skall 
genomföras, vilka normer och värderingar som gäller på företaget och i arbetsgruppen, samt 
vad som förväntas av personalen (Bang 1999). Det är även viktigt att vara uppskattad i 
arbetsgruppen och omtyckt av andra människor, speciellt av dem som betyder något för oss. 
Målet med gruppgemenskap är för de flesta att uppnå den social acceptans och trygghet som 
grupptillhörighet medför. Denna uppskattning kan uppnås genom att man antar gruppens 
normer (Bakka m.fl. 1999).  
 

Medierna, hävdar bland andra Gripsrud (1999), bidrar till att lansera idéer om vad som är 
viktigt och oviktigt. Många menar att massmedia bär skulden till att skapa de normer som 
resulterar i den åldersfixering som råder i samhället. En del anser dock att media primärt 
påverkar oss genom att bekräfta förhållanden som redan existerar i samhället (Gripsrud 1999). 
Detta uttalande stöder även Odén (1993) som menar att journalister bara är vanliga 
människor, som förmedlar och kanske förstärker föreställningar som vi redan har, exempelvis 
olika egenskaper hos personer i olika åldrar. Andersson (2002: 120) delar inte denna 
uppfattning. Han anser att nyhetsjournalistiken inte kan skjuta ifrån sig ansvaret genom att 
hävda att media endast förstärker den bild samhället redan har. Andersson (2002) anser att 
medierna - från att ha varit en arena för samhällsintresset, har övergått till aktörer som agerar 
av egen kraft och utifrån egna förutsättningar. Socialisationsprocessen fortgår genom hela 
livet. Allteftersom vi blir äldre och passerar genom olika stadier i livet lär vi oss fortlöpande 
vad som förväntas av oss och vilka regler som gäller. Hur vi sedan agerar i olika situationen 
beror till en stor del på hur vi har formats under våra levnadsår; detta i kombination med den 
uppkomna situationen. 
 

3.2.4 Kategorisering  
 
Även kategorisering och agerande efter stereotyper påverkar hur normer skapas i grupper 
eftersom de påverkar vårt beteende. Hinton (2003) påpekar vikten av att inte underskatta 
kulturens betydelse för stereotypa uppfattningar. ”Om vi upptäcker att det finns en stark 
konsensus kring åsikter om en viss samhällsgrupp – bland våra vänner, bekanta och i media – 
är det troligt att vi accepterar detta normativa inflytande som det rätta sättet att betrakta 
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gruppen på” (Hinton 2003: 23). Att placera in människor i olika kategorier beroende på vilka 
fysiska egenskaper dessa har, tillexempel ålder, kön och etnicitet kallas att kategorisera. 
Stereotyper är nödvändiga för att det sociala samspelet i vår vardag skall fungera men 
konsekvenserna av stereotyper kan dock leda till att vissa har sämre utgångspunkt än andra. 
Hur vi bedöms vid tillexempel rekrytering beror på att chefer använder sig av stereotyper i 
sina bedömningar (SOU 1994: 3). Många forskare inom socialpsykologin menar att vi baserar 
våra bedömningar på stereotyper som vi har utvecklat som konsekvenser av tidigare 
erfarenheter och att vi använder oss av dessa för att bedöma nya situationer (Arnold mfl. 
2004). Även om dessa förenklingar gör vårt liv lättare, hävdar de dock att dessa kan leda till 
problem när det gäller att bedöma och bestämma om någon är lämplig för en viss tjänst, efter 
som det är ett beslut som bör baseras på fakta. Hinton (2003) anser vidare att vi sorterar in 
människor i olika fack beroende på att världen är komplex. Han menar att vi placerar in 
personer i olika kategorier och sedan tillskriver vi grupperna olika generella egenskaper. När 
vi behandlar personer efter stereotyper är det ett effektivt sätt att hantera information om 
andra människor. Lippmann (refererad i Hinton 2003: 16) beskriver dessa stereotyper som 
”förenklade bilder i våra huvuden”. Katz och Braly (refererade i Hinton 2003: 15) hävdar att 
när stereotyper används så ”innebär [det] att man misslyckats med att tänka korrekt, särskilt 
som innehållet i många stereotyper är nedsättande […] och därmed kan kopplas samman med 
fördomar mot gruppen”. Hinton (2003) anser, i likhet med Katz och Braly, att användningen 
av stereotyper medför att vi tillskriver individer olika egenskaper som dessa personer inte 
nödvändigtvis har, vilket kan resultera i att vi generaliserar på ett fördomsfullt sätt. Vi bör 
därför undvika stereotypt tänkande. Att generalisera efter exempelvis en persons ålder 
resulterar i att individen inte kommer i fokus, utan den stereotypa föreställning vi skapat oss 
utifrån vilken vi agerar. 
 

3.3 Teoretisk sammankoppling 
 

De teorier vi har valt att använda oss av behandlar samtliga själva handlingen, det som sker 
mellan människor, vilket är av betydelse för analyser av sociala processer. Makt, 
homosocialitet, socialisation och kategorisering kan, enligt vår mening, alla utgöra vad Israel 
(1990) avser med ”hinder”, det vill säga, begränsa våra valmöjligheter i samhället. De 
presenterade teorierna visar vidare alla fyra, aspekter som påverkar vårt beteende och 
därigenom får effekter för vårt normskapande. I analysen diskuteras hur dessa aspekter, 
tillsammans eller var för sig, kan påverka beteendet hos de rekryterade personer vi talat med. I 
vårt analysavsnitt jämförs våra respondenters svar med dessa olika teorier, så att vi tolka våra 
svar. Genom att göra situationsanalyser, utifrån dessa aspekter kan vi också visa hur våra 
normer skapas och återskapas genom dessa personers agerande och därigenom besvara vårt 
syfte, hur något konstrueras: i vårt fall normer. 
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4 Empiri och analys 
 

Först redogörs kortfattat hur rekryteringsprocessen ser ut, då denna skiljer sig något åt på de 
olika företagen. Sedan beskrivs hur normer skapas och återskapas genom att peka på olika 
aspekter som kan påverka normerna på företagen.  

 

4.1 Rekryteringsprocessen 
 

4.1.1 Kravspecifikation/Platsannons 
 
På Rekryteringsfirman poängterar kontorschefen Adam att de levererar kompetens. Vad 
kompetens innefattar, dokumenteras i en mall, en så kallad kravspecifikation. Denna 
kravspecifikation fyller Rekryteringsfirman i tillsammans med kunden. I denna klargörs vad 
kunden vill har för sorts kompetens: erfarenhet, utbildning och så vidare samt om det 
exempelvis är några specifika system kunden arbetar med. Syftet är att i möjligaste mån 
undvika upplärning för att personen skall kunna vara produktiv direkt. Vid den första 
kontakten med en ny kund görs dock först en företagsanalys. Rekryteringsfirman tar då reda 
på vad kunden gör och hur dennes verksamhet är uppbyggd. Eftersom Rekryteringsfirman 
som arbetsgivare är ansvarig för sin personals säkerhet kontrolleras även den fysiska 
arbetsmiljön hos kunden. Därefter görs kravspecifikationen på plats hos den nye kunden. 

 
Bertil, Företagets VD i Sverige, säger att han har komponerat Företagets platsannons utifrån 
en förlaga som använts i det land där Förtaget har sitt ursprung. Han har översatt den 
befintliga annonsen och anpassat den till svenska förhållanden. Efterhand har texten blivit 
standardiserad och det som byts ut är orten och kontaktpersonens3 namn och adress. I 
platsannonsen står att av blivande varuhuschef bland annat förväntas att denne har: 
ledarerfarenhet, föregår med gott exempel, är flexibel och resultatorienterad, uthållig och 
seglivad samt att denne bör vara mellan 25-45 år. 

 

4.1.2 Urval och anställningsintervju 
 

Nästa steg i Rekryteringsfirmans arbetsprocess är att registrera uppgifterna från företagens 
kravspecifikation i Rekryteringsfirmans databas, där de arbetssökande finns registrerade, för 
att kunna matcha fram lämpliga kandidater för tjänsten. Systemet är uppbyggt så att 
Rekryteringsfirman får vad Adam kallar en ”rateing” på alla sökande. Rateingen är en 
gradering där de mest lämpliga får en siffra och övriga följer sedan i fallande skala. Adam 
säger att de på vissa jobb dessutom lägger ut platsannonser, dels på sin egen hemsida, dels på 
AMS hemsida, så de intresserade själva får söka tjänsten. När Rekryteringsfirman ska ta ut 
                                                             
3 Kontaktperson är den person som är varuhuschef i det varuhus som ligger närmast i förhållande till det nya 
varuhus som skall öppnas. Bertil refererar vidare till denne person som ”den gamle varuhuschefen”.  
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lämpliga kandidater, gallrar de utefter vilka som uppfyller kraven enligt den 
kravspecifikationen. De får fram ett antal personer som motsvarar kravspecifikationen. Adam 
på Rekryteringsfirman berättar att de har ett stort kandidatinflöde, ”det är många som 
registrerar sig på våran hemsida” säger han. CV:n menar han är ett säljbrev ”Den som säljer 
sig bäst, som kan framhäva sig själv bäst, har ju störst möjlighet.”  

 
Rekryteringsfirman avsätter ungefär en timme per anställningsintervju. Då går de igenom 
vilka värderingar denna person har, om värderingarna överrensstämmer med 
Rekryteringsfirmans, nämligen att vara personlig, kompetent och innovativ. Vidare säger han 
att de tittar på de sociala aspekterna, kompetens, om personen är innovativ och visar 
framfötterna, vilket är också viktigt eftersom Rekryteringsfirman är mån om att få en person 
som har förmåga att kunna arbeta på olika arbetsplatser. Slutligen får de fram 2 – 3 kandidater 
som de presenterar för kunden. Åldersintervallet brukar oftast sträcka sig från 20-45 år. Det 
händer även att Adam på egen hand plockar ut den slutlige kandidaten åt kunden. Adam är 
vidare mycket noga med att poängtera att de följer sin kravspecifikation och att de arbetar 
efter de värderingar som Rekryteringsfirman har. Adam berättar att de även kan göra tester på 
lämplighet. 

 
Bertil på Företaget berättar att när det gäller chefsrekryteringen läser de först igenom de 
ansökningar de har fått. Sedan sker en grovselektering där de som inte har någon 
ledarerfarenhet sorteras bort och att de därefter har ungefär hälften kvar. När det är gjort talas 
Bertil och den gamle varuhuschefen vid och bestämmer vilka de skall kalla till 
anställningsintervju. Det kan röra sig om 5-10 personer. Den gamle chefen och Bertil 
genomför sedan en anställningsintervju med kandidaterna och de som de finner lämpliga får 
genomföra ett personanalystest. Bertil är noga med att betona att om den gamle chefen tycker 
att de skall testa kandidaten så gör de det, även om inte Bertil själv anser att det. Detta 
testresultat utgör sedan en del av deras värderingsunderlag. Bertil säger att det inte är 
testresultatet de värderar kandidaten efter till hundra procent, utan att ”det är en blandning, en 
cocktailmix, med det personliga intryck som vi har fått av kandidaten och det som testet 
visar”. Medan kandidaten genomför testet, fyller Bertil och den gamle chefen gemensamt i ett 
så kallat intervjuschema. Detta består av sju till åtta frågor av typen: Hur är den mänskliga 
kemin? Hur är kommunikationen? Har hon/han relevant utbildning i förhållande till jobbet? 
Har personen en praktisk erfarenhet i förhållande till jobbet? Dessa frågor betygsätts på en 
skala 1-10. Längst ned finns avslutningsvis tre frågor: ”Vad talar för anställning?” ”Vad talar 
emot anställning?” samt ”Frågor som vi gärna vill ha avklarade i analysen”. Sedan skickas 
testet in för analysering.  
 

Analyssvaret utgör grunden för det andra samtalet med kandidaten. Vid detta andra tillfälle 
deltar även en tredje person. Även den tredje personen är en av Företagets varuhuschefer. 
Denne har läst ansökningen och testresultatet, men har inte träffat kandidaten tidigare. Bertil 
berättar att de hör vad den tredje personen som träffar kandidaten första gången tycker om 
denne: ”det gör vi alltid det är jättebra”. Kandidaten får ta del av testresultatet och ges 
möjlighet att kommentera det. Utifrån resultatet ställs sedan frågor om allt testen visat som 
kan vara av negativ art och kandidaten får möjlighet att uttala sig om detta. Bertil betonar 
dock att testet vägs ihop med de övriga meriter kandidaterna har. Vad de har gjort, om de tror 
att det här jobbet är spännande för kandidaten. Eller om det är ett steg ”nedåt” eller om det 
kanske är ett ”för stort steg” uppåt. Vidare menar han att: ”det är en massa saker som spelar 
in: passar han in i gänget? i den anda som vi jobbar i, i företagskulturen?”. Bertil vill gärna att 
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de tre skall vara eniga om vilken kandidat de skall anställa, men säger att det inte förekommer 
någon röstning. Han tycker att det i vart fall skall vara så att alla argumenten för och emot har 
kommit fram innan han fattar beslut.  

 
David är landschef för en lågpriskedja som ännu inte är etablerad i Sverige. Lågprisvaruhusen 
generellt, menar David, söker dem som kanske inte är så kvalificerade, inte har erfarenhet. De 
tar in yngre människor, som de lär upp, delvis av ekonomiska skäl. David själv säger att han 
har valt att göra tvärt om. Han har gått in för att i de första nyetableringarna rekrytera 
”mycket, mycket stor erfarenhet”. David berättar att vid den här första rekryteringen var det 
rätt enkelt, eftersom det var just erfarenhet han var ute efter ”jag var inte ute efter den som var 
på väg, som aldrig varit ledare, det skulle vara en färdig ledare en som hade 
branschkunskaper, så jag krävde minst tio års branschvana”. Efter att han sorterat ut dem som 
inte fyllde det kravet återstod endast 4-5 stycken. David berättar att han varit ensam om 
rekryteringen av de nya cheferna och menar att det är synd men säger att de på grund av 
tidsbrist, är nödgade att vara oerhört effektiva och inte kan jobba två stycken med samma sak. 
Han är dock övertygad om att fler infallsvinklar framkommit om de varit två eller tre. Han 
berättar vidare att när ”nästa kull” skall anställas så kommer de butikschefer han nu anställt 
vara med vid rekryteringen. Även Lågpriskedjan genomför tester på sina blivande chefer. 
Efter att svaret från testet kommit, diskuterar David igenom det som har visat sig vara positivt 
med kandidaten, för att denne skall ges tillfälla att förklara sig. Att veta om kandidaten passar 
in i företagets kultur menar David är jättesvårt och berättar att ”[han] själv jobbar mycket med 
magkänsla, väldigt mycket med magkänsla”. Därför väljer David att träffa den nya chefen 
fyra gånger innan det är dags för anställning. 

 

4.2 Hur skapas och återskapas normer  
 

4.2.1 Socialisation - en återskapande normprocess 
 
Enligt Bang (1999) startar en socialisationsprocess när en person kommer ny in i ett företag. 
Vederbörande måste lära sig vilka normer och värderingar som gäller i det nya företaget. Hur 
vi har socialiserats in har stora konsekvenser för vårt agerande i olika situationer.  

 
Adam på Rekryteringsfirman har fått lära sig vad som är rätt och fel, enligt dess normer och 
värderingar, bland annat rörande ålder samt vikten av att agera i enlighet med dessa. Adam 
berättar om en incident som inträffade för tre år sedan, när han var nyanställd.  

 
”Jag satte in en annons på ett, det var ett callcenterföretag, de hade en 
åldersgräns på 20 år, man måste vara äldre än 20 år för att jobba där. När vi 
satte ut annonsen på AMS, så satte jag att vi har en åldersgräns på 20 år. Då 
fick jag ett telefonsamtal… fel, fel, fel så får man inte göra”.  
(Adam kontorschef på Rekryteringsfirman) 

 
På våra frågor om huruvida företagen frågar efter ålder får vi konsekvent nekande svar av 
Adam. Ändå framkommer att det hänt förut, när han var nyanställd. När Adam satte in en 
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åldersgräns fick han en tillrättavisning från sina överordnade, ett exempel på negativ feedback 
som han vill undvika i framtiden. Syftet med denna sanktion från ledningens sida var att 
påverka hur Adam beter sig på arbetsplatsen. Adams beteende i egenskap av chef är dessutom 
extra viktigt ur ett normskapande perspektiv då chefer har stark påverkan på hur normer 
skapas på arbetsplatser. Han bör därför föregå med gott exempel och följa de direktiv som 
ledningen satt upp. Denna reprimand gjorde vidare ett sådant intryck på Adam att han nu, tre 
år senare, tydligt kommer ihåg det. Efter denna incident lärde Adam sig att detta beteende inte 
låg i linje med Rekryteringsfirmans värderingar och att därför inte göra så igen. Som Angelöw 
& Jonsson (1990) påpekar är vi dock inte är passiva mottagare när det gäller socialisering. 
Den som skall socialiseras, in är enligt dem, även delaktig i konstruktionsprocessen och 
försöker aktivt tillägna sig verkligheten och förändra den efter sina behov. För att en norm 
fortleva krävs även att vi godtar normen och agerar i enighet med den. Såsom nyanställd är 
det viktigt för Adam att göra ett gott intryck och han försöker därför efter bästa förmåga agera 
enligt de normer som råder på arbetsplatsen, i detta fall rörande ålder. Rekryteringsfirmans 
ledning har dessutom beslutat att ålder inte utgör en del av vad den avser med kompetens och 
skall därför inte vara en del av den kravspecifikationen som används inför en anställning. 
Normen: att inte låta ålder påverka rekryteringsprocessen, utgör inte någon olägenhet eller 
något hot varken mot Adam eller hans underställda personal och han har därför inte någon 
större anledning att ifrågasätta den. Rekryteringsfirmans värderingar är på sätt och vis även 
fysiskt närvarande genom att de är nedtecknade på en tavla som hänger på väggen där 
intervjun genomförs. Även om vi inte lägger samma betydelse i ordet värdering, är syftet ändå 
att signalera ut vad som är viktigt. När vi uppmärksammar dessa berättar Adam att ”de har fått 
nya värderingar” som skall hängas upp på order av Adams överordnade. Adam berättade att 
de skall lägga till ytterligare en punkt till deras tidigare: ”personlig, kompetent och innovativ”. 
Det faktum att dessa skall bytas ut mot nya värderingar, menar vi indikera att 
Rekryteringsfirmans uppfattar företagets kultur som en variabel som kan styras: ner med de 
gamla värderingarna upp med nya. 
 
Hur väl Rekryteringsfirman har lyckat att socialisera in Adam i sitt normsystem, exemplifierar 
nedanstående uttalande. 
 

”Jag skulle vilja säga, att när vi är ute hos kunden, påverkas vi inte av om 
kunden säger att han vill ha en viss typ. Vi  
framhärdar med envishet att det är kompetens vi kör efter” 
(Adam, kontorschef på Rekryteringsfirman) 
 

Adam agerar efter hur han har blivit upplärd av Rekryteringsfirmans högsta ledning, och 
återskapar normen om att de levererar enbart kompetens varje gång han är ute och träffar 
kunden. I kapitlet ”Makt - ett instrument att påverka normbildning” kommer vi även belysa 
hur makt påverkar normskapandet när Adam har kontakt med kunder. 
 

Individer och företag fungerar, enligt Bakka m.fl. (1999), i ett samspel med olika slag av 
omvärldar. Det visar sig under intervjuns gång att bemanningsbranschen är ganska utsatt av 
media. Journalister ringer upp bemanningsföretag och utger sig för att ringa från ett företag 
som vill hyra personal, men endast exempelvis ljushyade. Adam berättar att det var ett 
bemanningsföretag i Danmark som sagt sig kunna ordna detta, men att Rekryteringsfirman 
”hade klarat sig” när journalisten kontaktade dem.  
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”Vi är benhårda, hela vår policy går ut på våra värderingar. Vi får dem 
uppifrån. Det var någon som gjorde det misstaget för några år sedan, sådana 
grejer tas upp efteråt. Vi måste, ja sträcka på oss, helt enkelt och inte falla till 
föga. Vi måste gå efter våra värderingar, en sån grej, det tas upp i hela 
företaget. Hela kontoret samlas efter en sådan grej och diskuterar, vad den här 
personen gjorde för fel, sedan diskuterar vi våra värderingar. Man är ju inte 
stolt över sina kollegor som gör sådana saker”. (Adam, kontorschef på 
Rekryteringsfirman) 

 
Medias konstanta bevakning av bemanningsföretagen medför att de ständigt måste tänka på 
hur deras agerande kan komma att framställas av media. Denna ständiga mediaövervakning 
bidrar därför till att påverka normskapandet på Rekryteringsfirman. Eftersom dess goda rykte 
hänger på hur den uppfattas av omgivning och kunder är dess exponering i media av 
avgörande betydelse för både affärsverksamhet och överlevnad. Skulle den förknippas med 
någon form av oetiskt beteende, exempelvis diskriminering, skulle de förlora sitt anseende 
som seriös aktör på marknaden. Efter att media publicerat något negativt om 
bemanningsbranschen samlas därför hela personalen och går igenom sina värderingar, hur de 
skall bete sig för att undvika att incidenten upprepas på Rekryteringsfirman. I detta samtal 
betonas vad som är rätt respektive felaktigt handlande och vikten av att följa normen: att 
anställa enbart efter kompetens. De som anställer efter andra kriterier bryter alltså mot 
normen och Adam säger att han inte är stolt över sina kollegor som beter sig på det sättet. På 
Rekryteringsfirman ses denna person som en avvikare och kan även utses som en syndabock. 
Avvikande beteende kan stärka normer och regler i den egna gruppen och öka 
sammanhållningen bland dem som inte avviker (Angelöw & Jonsson 1990). Vad som räknas 
som avvikelse är även det en social konstruktion (Angelöw & Jonsson 1990). 
 

Härigenom har vi exemplifierat hur denna process påverkar hur normer skapas och 
återskapas. Även om det i huvudsak är en inlärningsprocess så kan den, som ovan visats, att få 
konsekvenser för vårt handlande i vardagen. Alla individer måste göra ett val, godta den 
befintliga normen, alternativt förkasta den och skapa en ny de kan leva efter. Det omgivande 
samhället, däribland mediebevakning, bidrar till normskapande i de enskilda företagen. 
Företagen socialiseras in i samhällets rådande normer och värderingar. Genom att 
sanktionerna för överträdelser mot samhällets normer medför att företagen hängs ut som 
syndabockar i pressen, lär sig företagen och dess anställda att agera på sådant sätt att detta kan 
undvikas.  
 

4.2.2 Homosocialitet 
 
Homosocialitet, det vill säga hur vi identifierar oss med och orienterar oss mot andra som 
liknar oss själva och låter detta utgöra normen för vårt beteende är, enligt bland andra 
Åhlander (2004), en avgörande faktor vid tillsättning av chefer. Chefstjänster har av tradition 
dominerats av medelålders män. Att män väljer män och gärna män som liknar dem själva till 
chefspositioner medverkar, enligt Kanter (refererad i SOU 1994: 3), till homogenitet och 
konformitet. Kanter menar vidare att ”osäkerheten i arbetsförhållanden bland högre chefer 
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medför ett behov av att känna förtroende för dem man arbetar med, att veta att de tänker och 
agerar ungefär lika” (SOU 1994: 3: 25). 
 

Bertil på Företaget anser att det är många aspekter som är viktiga vid anställning, bland annat:  
 

”Hur passar han in i gänget, i den anda som vi jobbar i, i företagskulturen?” 
(Bertil, VD på Företaget).  

 
Att Bertil, måhända omedvetet, tänker på sin blivande chefskollega som en man kan förklara 
att han benämner den sökande som ”han”. ”Gänget”, som Bertil åsyftar i det här fallet, utgörs 
av honom och varuhuscheferna på de andra varuhusen. Bertil har själv varit med vid 
anställningen av samtliga chefer, alltså även de ”gamle cheferna” som nu är med vid de nya 
rekryteringarna. Schein (1987) hävdar att ledare, och grundare i synnerhet, kan välja ut 
personer med vissa värderingar och antaganden, genom att själva rekrytera nya medlemmar 
till organisationen. Därigenom kan de se till att nya organisationsmedlemmar passar in i den 
kultur ledarna vill skapa eller redan har skapat. Hur normerna och värderingarna ser ut på 
Företaget är därför starkt färgade av Bertils egna uppfattningar om hur chefer skall vara för att 
passa in i företagskulturen. Ingrid Tollgerdt-Andersson, (refererad i Johansson 1997: 124), 
menar ”att människor attraheras av andra som liknar dem själva, bland annat därför att andras 
likartade beteende och värderingar stödjer den egna självbilden och självkänslan”. Detta 
menar Johansson (1997) bidrar till hur åldersklassidentitet kan vara av betydelse för ett 
anställningsbeslut. I linje med Johanssons uppfattning skulle det innebära att Bertil anställer 
chefer i sin egen ålder. Vilket vid närmare undersökning visar sig det sig vara fallet. Genom 
att bara anställa manliga chefer i sin egen ålder har han skapat ett ”gäng” bestående av egna 
gelikar. Bertils sökande efter sin egen like, när han skall tillsätta en chefstjänst utgör ett 
exempel på homosocialisering, vilket är mycket vanligt förekommande just vid denna typ av 
rekrytering. Hur Bertil ges makten att anställa de män han vill diskuterar vi under aspekten 
makt, för naturligtvis kan Bertil inte ensam skapa en norm, med mindre än att de övriga 
godtar detta och agerar utefter denna norm.  

 
På Lågpriskedjan påtalar David, som själv är i början av 40 årsåldern, att ålder egentligen är 
rätt oväsentligt. Det är, enligt honom, den erfarenhet och kompetens personen har skaffat sig 
som är det viktiga. Vidare berättar han att deras butiker även ska ledas av kvinnor, att det är 
en självklarhet. Detta har han kommit fram till genom att själv genomföra en undersökning 
under ett års tid, vilken visade att 52 % av kunderna faktiskt är kvinnor. Han berättar vidare 
att etnisk bakgrund inte har någon som helst betydelse och att han vill att deras personal skall 
utgöra en avspegling av Lågpriskedjans kunder. Samtliga chefer han har anställt är dock män 
och ligger i åldersintervallet 35-44 år. Till skillnad från Bertil berättar David att han har haft 
många kvinnliga sökande, men han har trots sin intention - att butikerna skall ledas av kvinnor 
- ännu inte anställt någon. Genom att inte anställa kvinnor, utan bara män inom ett ganska 
snävt åldersintervall, kan vi konstatera hur rekryteringsprocessen resulterar i homosocialitet, 
även vid Davids chefsrekrytering. Resultat av forskning visar på liknande sätt hur män 
välkomnar kvinnor till chefspositioner på arbetsplatser i varma ordalag, medan 
handlingsmönstret dock är ett annat (jmf Wahl m.fl. 2001, Ålander 2004). I likhet med 
Holgersson och Hööks forskning om chefsrekrytering och ledarutveckling fann vi hur 
anställningsprocessen av chefer återskapar mansdominansen genom homosocialitet på 
chefsnivå (Wahl m.fl. 2001). Även i vår undersökning var endast män involverade i dessa 
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konstruktionsprocesser, vilket naturligtvis fick till följd att männen hade tolkningsföreträde. 
Genom att Bertil och hans handplockade chefer identifierar sig med manliga sökande och 
orienterar sig mot sina gelikar, för att de skall passa in i chefsgruppen tillåts beteende utgöra 
normen för hur de agerar när de tillsätter chefer. Kanter (refererad i SOU 1994: 3: 25) påtalar 
att ”chefskapets utformande blir till en självuppfyllande profetia, där föreställningen om hur 
en chef skall vara reproducerar sig själv och blir till sanning”.  
 
Chefer bidrar i stor utsträckning till skapandet av normen för korrekt beteende på företagen. 
Bang (1999) talar om medveten rollförebild; att ledares synliga beteende, exempelvis hur 
arbetsuppgifter genomförs, förhållningssätt till övrig personal och så vidare, bidrar till att 
återskapa företagets antaganden och värderingar. Även språkets roll är viktig för den sociala 
interaktionen. Under vår intervju ringde Bertil upp en av Företagets övriga varuhuschefer, 
Cesar, för att höra hans åsikter angående rekrytering. Under telefonsamtalet, vilket förs över 
högtalartelefon, var språket och stämningen informell, hjärtlig och skämtsam och i slutet av 
samtalet var Bertil mycket nöjd med sin underordnade chefs uttalanden och betonade hur väl 
det Cesar sagt överensstämde med vad han själv uttryckt. Genom Bertils sätt att uttrycka sig i 
positiva ordalag om Cesars uttalanden, bekräftar Bertil Cesars beteende som korrekt. När en 
handling följs av en belöning/uppskattning ökar chanserna att den skall upprepas (Angelöw & 
Jonsson 1990). Det finns även normer som talar om hur vi skall samtala med varandra på 
arbetsplasten. Under samtalet skapar och bekräftar Bertil och Cesar en norm som säger att det 
är helt accepterat att ha en skämtsam stämning VD:n och chefen emellan. Det gemensamma 
språket är för män ytterligare en bidragande orsak att välja andra män. Enligt Kanter 
(refererad i Wahl mfl. 2001) känner de manliga cheferna sig osäkra på hur kvinnor 
kommunicerar och väljer därför det säkra före det osäkra och anställer män som de vet talar 
samma språk och som förstår det som sägs. Genom sociala processer som detta telefonsamtal 
bekräftar cheferna varandra och sin egen duglighet. 
 

Ju fler gemensamma beröringspunkter en grupp har desto större är förutsättningarna för en 
upplevelse av samhörighet (Granér 1991). Homosocialisation beskriver ett normskapande där 
vi dras till vår egen like och låter det utgöra normen för vårt beteende, vilket även tydligt 
framkom i vår undersökning. Vi har också belyst hur normen för ett korrekt beteende skapas 
på Företaget, genom Bertils och Cesars interagerande. 
 

4.2.3 Om stereotypisering, kategorisering och förutfattade meningar 
 

Att dela in människor i olika kategorier förenklar vårt agerande i vardag och verklighet. I och 
med att de påverkar vårt agerande kan det bidra till hur våra normer formas. Stereotyper 
uppstår till följd av kategorisering av den sociala verkligheten, vilken ger oss förenklade 
generaliseringar (Hinton 2003). Eftersom stereotyper uppstår till följd av övergeneraliseringar 
är de per definition felaktiga enligt Allport (refererad i Hinton 2003) Stereotypering är en 
process mellan grupper. Kategoriseringsprocessen kan leda till förstärkning av olikheter 
mellan grupper och förstärkning av likheter inom grupper. En stereotyp bortser från den 
variation som finns inom en grupp av människor. (Hinton 2003) Enligt SOU 1994: 3, fattas 
beslut i befordrings–, rekryterings- och karriärutvecklingssituationer mot bakgrund av 
stereotypa föreställningar i stället för på sakliga bedömningar av de aktuella personerna. 
Dessa stereotypa föreställningar innefattar enligt Johansson (1997) vår kronologiska ålder. 
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Hon hävdar att utifrån den kronologiska åldern drar vi mer eller mindre omedvetna slutsatser 
om individers kompetens och egenskaper i olika situationer i arbetslivet (Johansson 1997). 
 

Adam berättar att Rekryteringsfirman jobbar aktivt mot diskriminering av olika kategorier av 
människor. Detta exemplifierar han genom att säga att: 

 
”vi har dem bland våra medarbetare de äldre, invandrare osv. Jag ser det i 
många fall snarare som en fördel om vi söker någon, just arbetsmoralmässigt 
känns det ibland tryggare att ta in en sån kille (invandrare) på 
teknik/industrijobb, än att ta in en ungdom, en svensk. Erfarenheten har visat att 
arbetsmoralen är hög, bland många grupper av invandrare. Det är den 
erfarenheten vi har haft här, väldigt goda erfarenheter”. 
(Adam, kontorschef på Rekryteringsfirman) 
 

I sin iver att betona hur otänkbart det skulle vara att Rekryteringsfirman skulle särbehandla, i 
detta fall invandrare, antyder Adam att de hellre anställer unga invandrare än unga svenskar 
till industri- och teknikjobb eftersom erfarenheten har visat att invandrarnas arbetsmoral är 
högre än svenskas. Tydligt är att ungdomar kategoriseras efter huruvida de är av svensk 
härkomst eller inte. Om Adam sedan agerar mot bakgrund av sina stereotypa föreställningar 
om ungdomarnas arbetsmoral genom att favorisera dem som har utländsk härkomst, kan vi 
inte med säkerhet säga. Låg arbetsmoral är dock inte bra för företagets lönsamhet. Beteendet 
utgör ett hot mot flera av företags syften: att vara lönsam, att skapa gott rykte, vilket i 
Rekryteringsfirmans fall bland annat innebär att leverera kompetent personal vilka skall 
tillföra kunden något. Genom negativa/positiva erfarenheter i samarbete med unga svenskar 
och unga invandrare har normen: det är en fördel att anställa invandrare, skapats. Normen 
skapas av Adam och hans arbetskamrater när de går igenom ansökningar till industri- och 
teknikjobb. Har sökande invandrare likvärdig kompetens som de svenska killarna förefaller 
det, mot bakgrund av Adams uttalande, mycket troligt att det är en person med utländskt 
klingande efternamn som blir kallad till anställningsintervju. Med andra ord: skulle denna 
norm tjäna flera syften. Den både underlättar urvalet till industrijobben samtidigt som den 
bidrar till att undvika att Rekryteringsfirmans anställda förknippas med låg arbetsmoral. 

 
De chefer vi intervjuade hade en ganska överensstämmande bild av hur äldre skall vara och 
hur dessa äldre skall och bör agera på arbetsplatsen för att lära upp och uppfostra yngre 
anställda. Denna bild påverkade tydligt normen för hur de rekryterade sin butikspersonal. 

 
På Lågpriskedjan berättar David att de ska starta 60-70 butiker i Sverige, och att de första tio 
butikerna är oerhört viktiga. Han påtalar att dessa butiker kommer att bli ”utbildningsplatser” 
och att redan nästa år ska dessa butikschefer utbilda ny personal. David anser att de därför 
behöver ha erfarna människor som känner sig trygga i sin roll: ”Hur ska de annars kunna 
utbilda om de inte är trygg i rollen själva”. De ska dessutom lära sig en företagskultur, menar 
han. Vidare förklarar Bertil på Företaget att eftersom chefen inte kan vara överallt är det en 
fördel att ha äldre anställda. De äldre kan, enligt honom, lättare upptäcka om det är något som 
inte riktigt är som det skall vara. Exempelvis tycker Bertil att de äldre skall uppmärksamma 
om det är någon av de yngre som inte riktigt gör som han/hon borde eller om de hanterar en 
kund fel. De äldre har lättare för att avgöra om en arbetsrutin som kan göras enklare, eftersom 
de enligt Bertil har en bättre överblick tack vara av sin livserfarenhet. Bertils åsikt om de 
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äldres uppfostrande roll, ligger i linje med vad Johansson (1997) kom fram till i sin 
avhandling. Hon säger att ”äldre arbetskamrater tillskrivs snarare rollen som föräldrar än som 
syskon i arbetsplatsfamiljen [och] de äldre kan också uppleva att de har en föräldraroll” 
(Johansson 1997: 124). Vi kan här se en tydlig koppling mellan vad Bertil och David 
uttrycker och vad som även framkommit i Johanssons (1997) forskning, nämligen att äldre 
ska lära och uppfostra de yngre. Enligt Bertil och David fungerar även 
insocialiseringsprocessen av ny ung personal bättre om det finns äldre personal som kan lära 
upp och uppfostra de yngre i företagens rådande normer och värderingar. Det är därför deras 
målsättning att ha äldre anställda bland butikspersonalen. Den uppfostrande roll, som både 
Bertil och David uttrycker, delas av samhället och grundas bland annat på i det faktum att 
äldre har samlat på sig livserfarenhet och måhända i egenskap av föräldrar har uppfostrat egna 
barn. Denna norm - att uppfostra de yngre är vanligtvis outtalad, men är dock så införlivad i 
vårt samhälle att äldre ofta tar det som en naturlig del av sitt agerande i det sociala samspelet 
på arbetsplatsen. Bertil och David har båda stor vana av att anställa och anser att de äldre är 
trygga i sina roller och har till uppgift att uppfostra och styra upp verksamheten när chefen 
inte är där. Dessa åsikter och deras tidigare erfarenheter av yngre/äldre butikspersonal är 
starkt bidragande till hur normen: det är viktigt att anställa äldre i butiken, har uppkommit. 
Dessutom är det tydligt att normen fyller ett syfte som är bra för företagen, nämligen att hålla 
ordning på och lära upp de yngre anställda, så att de lär sig hur de skall uppföra sig för att 
kunna agera i linje med företagens bästa. 
 

Även det som kan tyckas vara en positiv stereotyp uppfattning kan dock i förlängningen få 
negativa konsekvenser. Både Bertil på Företaget och David på Lågpriskedjan har stereotypa 
föreställningar om ungas överlägsna arbetskapacitet i förhållande till äldre. David talar om att 
anställa unga för att därigenom ”få upp tempot”, men även för att hålla lönekostnaderna nere. 
Även Bertil på Företaget anser att det är en fördel att ha unga anställda, eftersom de äldre 
enligt honom inte riktigt har samma livskraft längre, men kanske har ”ett gott out put” de åtta 
timmarna de jobbar. 
 

”De [unga] har en massa energi, drive och dynamik och orkar arbeta hårt och 
länge, 12-14 timmar när det behövs”. 
(Bertil, VD på Företaget).  
 
”När vi nått 44 år så har vi slått av på takten [och att] personer vid 22-23 års 
ålder är hungriga, gör att det blir lite tempo också”  
(David, landschef på Lågpriskedjan) 
 

”Normer i förhållande till arbetet avspeglas bland annat i de attityder till det egna arbetet som 
är accepterade i gruppen” (Granér 1991: 150). Förhållandet till arbetet avspeglas enligt Granér 
(1991) också i den i gruppen accepterade ambitionsnivån. I en del grupper menar han, 
återfinns en extremt hög ambitionsnivå där normerna talar om att hela tiden göra sitt absolut 
yttersta.  
 
På frågan om det inte finns risk för utbrändhet om personalen jobbar tolv till fjorton timmar, 
svarar Bertil att någon sådan risk inte föreligger, eftersom de anställda trivs så bra och tycker 
att det är så roligt att arbeta i den pionjärsanda som råder i Företaget. Föreställningen av 
chefen som en hårt arbetande ung man bekräftas av de chefer Bertil har anställda, de arbetar 
de långa timmar som förväntas av dem utan att klaga. Bilden av Företagets chefer som hårt 
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arbetande, glada unga män konstrueras alltså i ett socialt samspel mellan Bertil och hans 
chefsgäng. Chefskapets utformande blir således ett slags självuppfyllande profetia, där 
föreställningen om hur en chef skall vara återskapar sig själv och blir till sanning (SOU 1994: 
3). ”Vi gör och blir vad som förväntas av oss” (Angelöw & Jonsson 1990: 155). För att en 
norm skall uppkomma och fortleva krävs att vi godtar normen och agerar i enlighet med den 
och så länge Bertils chefsgäng agerar efter den så kvarstår den. Genom att följa normen ökar 
de nyanställda cheferna sina möjligheter att bli accepterade i gruppen. Denna snedfördelade 
arbetsbelastning där yngre förväntas hålla ett ohälsosamt högt tempo, blir bland annat, enligt 
Leijon (refererad i Grip 2000), improduktivt i längden, med tanke på risken för utbrändhet. 
Att yngre förväntas hålla ett högre tempo än sina äldre kollegor, är en av huvudanledningarna 
till att unga favoriseras framför äldre vid anställningar. 

 
Vi menar att normskapande påverkas av många olika faktorer. I detta kapitel har vi diskuterat 
hur stereotyper, kategorisering och förutfattade meningar i stor utsträckning påverkar vårt 
agerande och att vi även använder oss av dem för att bedöma nya situationer. När vi har 
placerat in individerna i ”rätt kategori” kan vi lätt behandla dem på ”rätt sätt”, eftersom 
stereotyperna många gånger är kopplade till någon form av norm (Angelöw & Jonsson 1990). 
Normer uppkommer genom att människor agerar på ett visst sätt, normen konstrueras således 
performativt, genom själva handlingen eller uppträdandet. Men hur vi kategoriserat 
människor i olika grupper får, som beskrivits i kapitlet, konsekvenser för hur dessa män väljer 
att agera när de skall anställa personal.  

 

4.2.4 Makt - ett instrument att påverka normbildning 
 
Med makt avses ”ett sätt eller ett instrument att uppnå vissa syften. Däremot säger begreppet 
makt ingenting om värdet av dessa syften, det vill säga om maktutövningen är bra eller dålig” 
(Granér 1991: 117). Eftersom makt är något som måste förhandlas är det inte givet vem som 
de facto ges makt i olika sociala situationer. Som regel vet vi kanske vem som formellt har 
makten att bestämma, men vi vet även att det inte är säkert att den som har den formella 
makten med nödvändighet är den som verkligen bestämmer (Angelöw & Jonsson 1990). 
Bertil på Företagets nuvarande befattning är VD för Företagets svenska verksamhet. Han 
berättar på följande sätt hur avgörandet i anställningsprocessen ofta fattas av honom själv. 
 

”Om vi inte är eniga, träffar jag i vart fall ett val. Men innan dess vill jag gärna 
förklara för de två andra som är med i processen varför och sedan se om de har 
tänkt på de argumenten också,… alltså att jag kan få dem över på min sida. Att 
de kan säga okej, men det är ju rätt det Bertil säger. Det har jag inte funderat 
på, det är ju också viktigt, det må vi ju också tänka på. Då är ju nog den 
kandidaten bättre, sådan går det ofta till faktiskt, när vi kommer så långt som att 
vi skall till och anställa så är vi nästan alltid överens och om vi inte är överens 
så är det i vart fall en acceptans från den gamle varuhuschefen eller vem det nu 
är för att man verkligen har förklarat för denne att jag menar att det skall vara 
den här kandidaten och varför det inte skall vara den andra.” 
(Bertil, VD på Företaget). 
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Härigenom visar Bertil hur han hävdar sin maktposition gentemot de andra cheferna. Bertil 
vill dock gärna att de övriga cheferna skall hålla med honom i hans val av ny chef. De skall 
inte bara bekräfta hans val av ny chef, utan dessutom erkänna hans val som det rätta. Bertil 
tycks vara angelägen att alla närvarande chefer skall få komma till tals och så länge de övriga 
cheferna upplever att de får framföra sina åsikter känner de att de är delaktiga i processen. 
Prien (1992) betonar vikten av att vid anställningstillfället ta reda på vad andra har för 
uppfattning om de sökande kandidaterna. Detta för att undvika att chefen ”drabbas av en 
subjektiv säkerhet, som hindrar dem ifrån att ifrågasätta sina egna omdömen” Prien (1992: 
202). Bertil lyssnar på de övriga chefernas åsikter, men om de inte håller med honom så 
övertalar han dem om att hans åsikt är den rätta. Enligt Granér (1991), väljer vi att underordna 
oss om vi antar att vi har någon egen vinning av att göra det, alternativt om vi undslipper 
något obehag genom att underkasta oss. I de samtal som förs cheferna emellan framkommer 
vad Bertil anser om de sökande kandidaterna och därför vet de vem som Bertil håller som 
dem lämpligaste för tjänsten. Det förefaller osannolikt att det för de övriga cheferna skall 
ligga någon vinning i att inte hålla med honom. De är troligtvis mera måna om att bli 
uppskattade av sin chef. Tilläggas bör att de chefer som sitter med vid 
anställningsintervjuerna inte innehaft sina chefsposter så lång tid eftersom denna kedja är 
relativt nyetablerad i Sverige. På grund av den korta anställningstiden i Företaget är det inte 
heller troligt att de ifrågasätter sin VD:s val av chefkandidat, utan överlämnar till honom att ta 
det avgörande beslutet, eftersom de anser att han har mest erfarenhet. De övriga cheferna 
kommer inte heller att arbeta på samma varuhus som den nyanställde. Deras vardag kommer 
därför inte att påverkas nämnvärt av vem den nya chefen blir. Det finns helt enkelt inte någon 
anledning för dem att ifrågasätta den existerande normen: att de som skall anställas som 
chefer på Företaget skall vara medelålders män, eftersom den inte utgör något problem för 
dem. ”Det finns ett talesätt som säger att man inte ändrar ett vinnande lag, dvs om allt 
fungerar tillfredsställande för gruppen som helhet, finns det ingen motivation för 
förändring”(Granér 1991: 172). Låter de nya cheferna alltid VD:n Bertil bestämma är det inte 
helt osannolikt att det skapas en omedveten norm inom chefsgänget, som lyder: vi låter Bertil 
bestämma eftersom han vet bäst. Nu har vi dock bara Bertils utsago av händelseförloppet; det 
är inte alls säkert att de övriga deltagarna upplever att det är Bertil som bestämmer, eller så är 
de inte medvetna om att de, de facto, viker sig för hans åsikt. 

 
Det är dock inte bara Bertil, i egenskap av chef som påverkar vem som anställs i butiken. 
Kunden får genom sitt agerande också makt att påverka. Bertil berättar att deras kunder i 
huvudsak är män i åldern 50-60 år. Dessa har ofta svårt att vända sig till yngre, i synnerhet 
tjejer, oavsett om denna person anses vara den mest kompetenta inom området. Bertil berättar 
att:  

 
”Vi har haft den här situationen här i butiken faktiskt. Vi hade en kanon tjej på 
23 år som visste allt om verktyg, men av någon anledning så vände sig kunden 
till hennes kollega. Kollegan sa: det vet jag inte men fråga Anna, men nej det 
vill kunden inte. Han går istället till mannen som är lika gammal som han själv, 
om vi har en sådan.” 
(Bertil, VD på Företaget).  
 

När en kund, vanligtvis en man i 50-60 års ålder, kommer in i butiken och letar efter någon i 
personalen som kan besvara hans frågor angående de verktyg han är intresserad av, söker han 
efter en person vilken han uppfattar som förtroendeingivande och som kunden känner sig 
bekväm att anförtro sig åt. När kunden upptäcker en man i sin egen ålder bland de 
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butiksanställda vänder han sig därför, medvetet eller omedvetet till honom. Hans initiala 
agerande baseras sannolikt på förutfattade meningar om att unga tjejer varken har tillräckligt 
med kunskap om, eller erfarenhet av, hur verktyg skall hanteras. Denna stereotypa uppfattning 
bekräftas även av Nygren Ohlsson & Wernersson (2004: 21): ”Teknisk kompetens är något 
som män, men inte kvinnor behärskar”, teknik ses som en maskulin domän. När kunden får 
rådet att fråga den unga tjejen, som enligt den manliga kollegan kan allt om verktyg, gör han 
inte det. Detta trots att kollegan hänvisat kunden till henne och försäkrat att hon är dem mest 
kompetenta inom det område kunden frågat om. Kunden tycker förmodligen att det är 
förnedrande och skamligt att erkänna att han skulle kunna mindre än en ung tjej om något så 
maskulint som verktyg. Att ta emot instruktioner och råd från den henne skulle därför utgöra 
ett hot mot hans manliga stolthet och framställa honom såsom okunnig inom ett traditionellt 
manligt område. Även Bertil utrycker sig om kundens agerande som: 
 

”viss könsstolthet eller va fan det är, det vet jag inte”  
(Bertil, VD på Företaget). 
 

Att det ligger en viss sanning i detta uttalande bekräftar flera olika forskare som hävdar att 
män använder teknik för att konstruera sin maskulina identitet gentemot kvinnor (jmf Aurell 
2001). Enligt Bradley (refererad i Nygren Ohlsson & Wernersson 2004) kan det ses som att 
männen gör tekniken maskulin för att kunna behålla makten över kvinnorna. Eftersom kunden 
vägrar ställa sina frågor till tjejen, får hon aldrig en möjlighet att förändra denna stereotypa 
bild hos kunden. Det i sin tur resulterar i att denne i sin tur inte har någon anledning att 
förändra sin uppfattning: tjejer inte begriper sig på verktyg. Det hade varit intressant att höra 
tjejens version av kundernas agerande och hennes respons på denna behandling. Hon har 
dock, enligt Bertil, valt att sluta på Företaget.  

 
De enskilda kundernas agerande i butiken, påverkar även personalens arbetssituation. 
Efterfrågar aldrig någon den unga tjejens hjälp, är det inte företagsekonomiskt försvarbart för 
Företaget att ha henne på denna avdelning, oavsett hur kompetent hon är. Detta beteende hos 
kunderna riskerar även att i förlängningen resultera i en sned arbetsfördelning för 
butikspersonalen. Den äldre manliga kollegan får en massa frågor om verktyg han förväntas 
kunna besvara, mot bakgrund av att han är man, trots att det inte ligger inom hans 
ansvarsområde. Hur kunderna beter sig leder därför till att det fungerar bättre att ha en lite 
äldre man anställd på verktygsavdelningen. Detta faktum att kunderna efterfrågar äldre 
personal resulterar i att Bertil anser det viktigt med ett brett åldersspann bland sin 
butikspersonal för att möta kundernas önskemål. Annars finns risken att de äldre manliga 
kunderna, som utgör Företagets huvudklientel, helt enkelt gör sina inköp någon annanstans. 
Kunderna kan alltså anses utöva en sorts makt på Företaget; genom sitt agerande kan de 
påverka hur Företaget resonerar när de skall anställa sin butikspersonal och på vilka 
avdelningar män och kvinnor bör arbeta. På detta, måhända omedvetna sätt, ges kunderna 
makt att påverka normskapandet rörande personaltillsättningen på företagen. Något som 
säkerligen gemene man inte reflekterar närmare över när han går och handlar. Här kunde vi 
notera en skillnad mellan hur Företaget agerar i sin anställningsprocess i rekryteringen av 
chefer respektive butikspersonal. Bertil uttrycker att det är bra med mixad ålder och 
könsfördelning i den ”övriga” personalen, vilket fått sin förklaring ovan. Vid anställning av 
butikspersonal anpassar Företaget efter kundernas agerande i butiken och det påverkar 
därigenom vad som blir normgivande, både rörande butikspersonalens ålder och kön. När 
chefer rekryteras gör Företaget dock detta helt utifrån egna värderingar och normer och vilket 
har resulterat i att endast män är anställda som chefer och att medelåldern är 37 år.  
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Kanske kommer även Lågpriskedjan att tvingas ändra sin norm att anställa ung personal för 
att hålla kostnaderna nere. Om kunden ställer krav på äldre och mer erfaren personal i likhet 
med Företagets kunder, kan genom detta ”samtal” Lågpriskedjan och kunderna emellan 
medföra att en förändring kommer till stånd. Kanske kunderna ställer lägre krav på 
lågpriskedjornas personal, om varorna är billiga och kanske accepterar mindre erfaren 
personal och handlar i alla fall tack vare priset. Vi konsumenter premierar i så fall ett 
lågpriskoncept genom att konsumera dess varor utan reflektera alltför mycket över hur de låga 
priserna är möjliga och vilka konsekvenser de kan leda till. Konstruerandet av åldersnormen 
och könsnormen sker alltså i ett socialt samspel mellan oss konsumenter och som den här 
aktuella Lågpriskedjan.  
 

Adam på Rekryteringsfirman säger att han upplever att kunden överlåter viss makt åt honom: 
att han därigenom kan påverka vem kunden slutligen väljer. De tycker att hans åsikt är viktig.  

 
”Jo, i och med att detta är vår kärnverksamhet, har kunden förtroende för en. 
De vet att vi anställer hela tiden här och gör cirka 10-15 intervjuer varje vecka 
på kontoret. Vi har ju erfarenheten, det tycker jag.” 
(Adam, kontorschef på Rekryteringsfirman) 
 

I samtalet Adam och kunden mellan ges Rekryteringsfirman, tolkningsföreträde eftersom den 
följer den förtryckta mallen, kravspecifikationen. Hur kunden handlar i denna situation kan få 
till följd att åldersnormen bevaras eller att en förändring sker. Enligt Adam är det 
osannolikhet att kunden uttrycker eventuella preferenser, som exempelvis ålder, vilket ligger 
utanför denna ram. Även om kunden skulle vilja, tror inte Adam att kunden vågar komma 
med förfrågningar utanför vad Rekryteringsfirman anser vara kompetens. I och med att Adam 
så starkt påtalar vad som är kompetens och att ålder inte utgör en del av den, innebär det 
således att om kunden har önskemål utanför mallen skulle det innebära att kunden frågar efter 
något annat än kompetens, vilket skulle få kunden att framstå som oprofessionell. Det 
förefaller därför troligt att kunden underordnar sig på grund av att den anser att Adam har 
större kunskap och erfarenhet inom rekrytering. Det får till följd att eftersom kunden godtar 
att ålder inte utgör en del av kompetensen kommer ingen förändring tillstånd utan den 
Rekryteringsfirmans åldersnorm kvarstår och återskapas den ute hos kunden. Denna 
kravspecifikation återkommer Adam till gång efter annan under samtalets gång. I och med att 
Rekryteringsfirman följer den så anser han att de inte särbehandlar någon, de går rättvist 
tillväga i sin rekrytering.  

 
Avslutningsvis kan alltså den som ges makt, vilket ovanstående diskussion påvisar, påverka 
normbildning. Oavsett hur maktförhållandet ser ut; om det är chefen som driver igenom sin 
åsikt eller det är majoriteten av konsumenternas agerar på ett sätt som inte företagen kan 
bortse ifrån, anser vi att makt är en betydande aspekt som påverkar hur normer skapas och 
återskapas i rekryteringsprocessen.  
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5 Avslutande diskussion 
 

Här diskuteras resultatet av studien och ges förslag på fortsatt forskning inom ämnet 
normskapande. 

 
Inför vårt kandidatarbete var vi intresserade av att undersöka hur normer skapas i en 
rekryteringsprocess. Vi kom fram till att: 
 

Socialisation är en betydelsefull aspekt som ligger till grund för hur vi beter oss och hur vi 
skapar och återskapar normer. Den ständigt pågående socialisationsprocessen på arbetsplatsen 
har stor betydelse för hur vi agerar i olika situationer. Vi har visat hur Adam på 
Rekryteringsfirman återskapar gällande norm: ålder utgör inte en del av kompetensen, när han 
träffar kunden. Vi har också belyst medias bevakning av bemanningsbranschen och visat på 
deras delaktighet i normskapandet. Företagen kan inte skapa normer som strider mot gällande 
normer i samhället. 
 

Homosocialitet är en annan aspekt som är av betydelse för hur normer skapas. Cheferna söker 
efter en person som liknar dem själva till chefstjänsterna. I och med att både Företaget och 
Lågpriskedjan enbart rekryterar manliga chefer och inom en snäv åldersgräns skapar de en 
bild av att chefen skall vara en man på 35+. Eftersom det enbart är män med i 
rekryteringsprocessen blir normen inte ifrågasatt. David på Lågpriskedjan säger att hans 
intention är att anställa även tjejer till chefsposterna, men hans agerande i 
rekryteringsprocessen visar att så inte är fallet. Detta rekryteringsförfarande - att män väljer 
män, ligger i linje med vad som framkommit i tidigare gjorda rekryteringsundersökningar av 
chefer (t ex Wahl m fl 2001, Åhlander 2004). 
 

Stereotypisering är ytterligare en aspekt som är av vikt när företagen skapar sina normer, 
eftersom stereotyper ofta är kopplade till någon form av norm. Hur vi bedömer andra 
människor beror på våra stereotypa föreställningar om att alla individer är i den grupp vi har 
kategoriserat in dem i är likadana. Att generalisera efter exempelvis en persons ålder 
resulterar i att individen inte kommer i fokus, utan den stereotypa föreställning vi skapat oss 
och utifrån vilken vi agerar. Detta medför att vissa grupper blir gynnade, medan andra 
grupper missgynnas vid rekryteringsprocessen. Vi har presenterat en situation där 
Rekryteringsfirman kan tänkas gynna invandrarkillar på grund av sin tidigare goda erfarenhet 
av deras höga arbetsmoral, på bekostnad av att de svenska unga killarna, som får lida för att 
tidigare unga svenska killar varit lata. Företaget och Lågpriskedjan har positiva erfarenheter 
av att äldre personer uppfostrar och lär upp ung personal, och utifrån detta skapas normen: de 
även vill ha lite äldre personal bland butikspersonalen. 
 
Genomgående talas om vikten att vara driven och förmågan att jobba hårt, vilket är 
egenskaper som dessa rekryterare anser återfinns hos yngre i större utsträckning. Vid 
rekrytering av ny personal lades dock vikt även vid att kandidaten skulle kunna passa in i 
företagens kultur, samt passa in bland befintliga medarbetare. Orsaken till att åldern spelar en 
så pass avgörande roll vid anställning menar vi ligger i förlegade stereotypa föreställningar 
om både äldre och yngres generella egenskaper. I och med att Bertils chefsgäng inte motsäger 



Mona Karlsson  Normskapande processer i rekryteringsförfarandet 
Marie Sjölund 

 34 

sig de långa arbetsdagarna är de delaktiga i skapandet av normen: att hela tiden göra sitt 
absolut yttersta. Bilden av Företagets chefer som hårt arbetande, glada unga män konstrueras 
alltså i ett socialt samspel av Bertil och hans chefsgäng. Det även bidrar till att stärka normen 
att unga orkar mer än äldre. 
 

Makt är slutligen den sista aspekten vi har tittat på och som leder till att visa personer ges 
makt att påverka normskapandet i högre utsträckning än andra. Vi har beskrivit Bertil på 
Företagets dominans vid anställningstillfället och hur han styr sina medarbetare till att godta 
den person som han anser mest lämplig för en chefstjänst. Företagets åldersnorm har 
tillkommit för att Bertil och hans chefsgäng anser att de kvalitéer och chefsegenskaper de 
värdesätter i huvudsak återfinns inom ett visst åldersspann. Bertil har därför angivit ett 
åldersintervall i platsannonsen. Detta får till följd att de utanför åldersintervallet har lägre 
incitament att söka tjänsten. Eftersom samtliga chefer som Bertil har rekryterat är ungefär lika 
gamla som han själv och tillika män, menar vi, att homosocialisation är tydlig i Företagets 
chefsrekrytering. Det samma gäller David och Lågpriskedjan. I och med att alla chefer 
befinner sig i ”rätt” ålder, finns det inte någon anledning för dem själva att ifrågasätta normen. 
Normen utgör inte något hot mot gruppen. Normen för butikspersonalens ålder är på grund av 
Företagets kundkrets dock en annan. På grund av att kunderna efterfrågar äldre personal och 
gärna män, tycker Företaget att det är viktigt med blandad ålder hos butikspersonalen och 
anpassar sig därför efter kundernas agerande. 
 

Rekryteringsfirmans kunder underordnar sig vad Rekryteringsfirman lägger i begreppet 
kompetens och godtar att ålder inte utgör en del av den. Detta agerande resulterar i att 
Rekryteringsfirmans åldersnorm återskapas ute hos kunden. 
 

Normer skapas utifrån olika syften. Det kan vara för att underlätta urvalet vid nyanställning 
eller för ett företag skall vara lönsamt. Normer kan i vissa fall verka vara ”frysta” i och med 
att innehållet inte verkar förändras nämnvärt, men vi har visat på att normerna förhandlas i 
alla situationer. Normer skapas i ögonblicket i själva handlingen och uppträdande människor 
mellan. Men hur vi handlar påverkas av många olika aspekter, hur vi har socialiserats in i 
samhället och på arbetsplatsen, vilka stereotypa föreställningar individerna har, och vilket 
språk som talas och så vidare. Allt detta speglar av sig i interagerandet människor mellan. 
 
Avslutningsvis anser vi att fokusering av studier eller forskning på normskapande belyser en 
mycket viktig del av vår sociala tillvaro; hur vi beter oss gentemot våra medmänniskor. 
Ämnet som sådant lämpar sig mycket väl för längre, djupare och mer omfattande forskning, 
inom en uppsjö av olika områden. När vi sammanfattar vår studie och resultatet därav, är 
ålder en faktor som är ständigt återkommande. Det hade därför varit intressant att genomföra 
ytterligare en studie inom just rekrytering och fokusera enbart på åldersnormer och deras 
betydelse för anställning.  
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Bilaga 
 

Intervjun genomfördes på Rekryteringsfirman eftermiddagen den 16/12 2004 och tog cirka en 
och en halv timme i anspråk. 

 
Frågor till Rekryteringsfirman.  

 
Kan du inledningsvis beskriva din roll här på företaget? 

 
Vilken typ av företag är det som anlitar er? 

 
Hur kontaktas ni av era kunder Nätet/telefon? 

 
Hur går ni tillväga för att förstå vad er kund efterfrågar, det vill säga hur ser ert samarbete ut? 

 
Märker ni någon skillnad i krav när kunderna vill anställa/hyra personal? 

 
Hur plockar ni fram lämpliga ”kandidater” och hur presenterar ni dessa för era kunder? 

 
Är det vanligt förekommande att ålder är en del av ”kraven”? 

 
Hur bemöter ni i sådana fall kundens önskemål? 

 
Upplever du att din uppfattning är viktig för vem företagen i slutändan väljer? / Hur inblandad 
är du i slutskedet av anställningsprocessen?  
 

Det heter ju ”kunden har alltid rätt” Kan kunden ha ”rätt”? 
 

Vilken ålder är ”populärast”? Varför? 
 

Upplever du att några åldersgrupper inte efterfrågas?  
Kvinnor i fertil ålder? yngre/ äldre 

 
Vad tror du att de grundar sina uppfattningar på och hur kommer de fram till detta? 
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Tror du att företag är medvetna om hur de ser på ålder? 

 
Om de efterfrågar yngre/äldre vad anser de att respektive medför för fördelar? Hur 
”motiveras” detta? Kan du själv se några fördelar/ nackdelar med olika åldrar? 
 

På er hemsida betonar ni att ni har särskilt fokus på invandrare, äldre personer och kvinnor 
som ett led i ert arbete att motverka diskriminering och att öka mångfalden på 
arbetsmarknaden. Hur går detta till i praktiken? 
 

Det pågår en utredning om en förändring av diskrimineringslagen vilken förmodligen kommer 
att resultera i att det blir förbjudet enligt lag att åldersdiskriminera. Tror du att det kommer att 
påverka företag i deras anställningsprocesser? På vilket sätt? 
 

Hur tror du detta kommer att påverka er arbetssituation? 
 

Vad tror du påverkar våra uppfattningar om ålder? 
 

Om vi skall kunna förändra normer och värderingar i samhället hur ska vi då gå tillväga? 
 

Får vi lov att återkomma? 
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Intervjun genomfördes på Företaget, förmiddagen den 20/12 2004 och tog ca en och en halv 
timme i anspråk. 

 
Frågor till Företaget 

 
Kan du inledningsvis beskriva din roll här på Företaget? 

 
Hur länge har du varit anställd i Företaget? 

 
Hur många nya uppstarter har du varit delaktig i? 

 
Vi såg i er annons att ”förväntningarna” på de olika tjänsterna var lite olika. Hur går arbetet 
med att ta fram en sådan annons till? 
 

När ni skall tillsätta en hel grupp samtidigt tycker ni att det är en fördel att ha personal i olika 
åldrar? 

 
Hur har ni kommit fram till det? 

Hur gammal är yngre/äldre? 
 

Hur resonerar ni generellt när ni skall sätta ihop en hel grupp samtidigt?  
Kan man förutsäga hur personer kan samarbeta? 

Har ni några tester (stress, lämplighet, ledarskap)? 
Kontaktar ni ev. tidigare arbetsgivare? 

Har du någon uppfattning om vad ni har för medelålder på personalen? 
 

I er annons står det att chefen och förmannen erbjuds utbildning i företaget. Vad innefattar 
den?  

När ligger den i tiden? Innan eller efter uppstarten eller sker en del innan och en del 
kontinuerligt?  

Är den individuellt anpassad eller har ni grupper av era egna som kör kurser internt?  
Har du själv utbildats i företaget? Vad bestod denna utbildning av? 

 
Anser du att ni har någon speciell företagskultur?  

Det vill säga något som speciellt kännetecknar ert företag, er personal och era värderingar? 
Har ni några gemensamma träffar? 
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Har ni övervägt att ”lämna bort” rekryteringen till en rekryteringsfirma? 
Varför? / Varför inte? 

 
Kan du redogöra för hur er rekryteringsprocess går till när ni skall anställa till ett helt företag, 
ser den olika ut för olika tjänster?  
Nytt varuhus ny personal? Eller gammal personal vid uppstarten? 

 
Är ni flera stycken som är närvarande vid intervjuerna? 

 Är det viktigt? / Varför? 
 

Har ni några kvinnliga förmän eller chefer? 
 

Vad tror du avslutningsvis generellt påverkar vår uppfattning om ålder? 
 

Får vi lov att återkomma? 
 


