
Rättviseförmedlingen:	
Hur	kan	platsannonser	utformas	för	att	locka	en	mångfald	av	
sökande?	
	
Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Vår 
verksamhet går ut på att använda vårt nätverk av fler än 90 000 följare i sociala 
medier till att helt gratis bredda urvalslistor i olika sammanhang. Det kan 
exempelvis handla om att hitta kunniga paneldeltagare och talare vid konferenser 
eller experter till tv-, radio och tidningar. Vi letar alltid efter dem som inte redan 
tillhör ”de vanliga” (normen) i olika sammanhang. Detta gör vi för att bredda, 
komplettera och utöka våra uppdragsgivares egna nätverk – så att de därigenom 
får fler kompetenta personer att välja på. Vi tycker nämligen att det säger sig självt 
att ett brett urval leder till bättre möjligheter att anlita den med bäst kompetens. 
Därigenom kan Rättviseförmedlingen medverka till att det skapas bättre paneler, 
konferenser, TV- & radioprogram och tidningar. Vi gör samhället mer kompetens 
eftersom fler personer får möjligheten att hamna rätt och nå sin fulla potential. 
 
Inom ramen för vår verksamhet hjälper vi även organisationer och företag att arbeta 
med jämlikhetsfrågor på flera olika sätt. Bland annat vill vi erbjuda hjälp att utforma 
platsannonser på ett sätt som maximerar möjligheten att locka till sig en mångfald av 
sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ofta handlar det om att man särskilt 
vill nå vissa grupper som är underrepresenterade inom den aktuella branschen. Det 
finns många olika metoder för hur man kan genomföra själva rekryteringen (när 
ansökningarna redan kommit in), men det vi efterfrågar är fakta om hur själva 
platsannonsen kan utformas för att locka en mångfald av sökande. 
 
Vi skulle vilja testa olika formuleringar och dispositioner för platsannonser hos olika 
målgrupper, för att lära oss mer om hur annonser kan utformas för att vara så 
inkluderande som möjligt. På så sätt vill vi få underlag till att bättre hjälpa de företag 
som vill bredda sitt urval av kandidater i framtida rekryteringar. 
 
Här ser vi möjligheten till ett intressant examensarbete.  
Vill du veta mer? 

Maila info@rattviseformedlingen.se så pratar vi vidare!  

	


