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Sammanfattning 
Rekrytering är en process som har fått ökad betydelse i takt med att företag insett vikten av att 
ha rätt kompetens i verksamheten. Urval och anställning av rätt individ är något som kan 
bidra till framgång och utveckling för en organisation. En lyckad rekrytering kan därför 
medverka till ökad lönsamhet. Däremot är rekrytering en betydande kostnad för företag vilket 
kan ge som resultat att en misslyckad anställning blir bortkastade pengar.  I den här uppsatsen 
redogörs det för en kvalitativ studie som gjorts för att undersöka synen på 
rekryteringsprocessen. Syftet är att resultatet ska ge en bild kring hur processen kan upplevas 
och om det finns möjligheter till förändring och utveckling. Meningen är att klarlägga hur 
processen kan se ut för att öka utsikten för att rätt kompetens tillsätts. Till det hör även hur 
urval och rekrytering kan bli mer effektivt. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring det 
resultat som uppnåtts och där ges även egna förslag till hur förändringar kan göras för att 
reformera processen.     
 
 
Nyckelord: rekrytering, urval, rekryteringsverktyg, utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Förord 
Ett stort tack till respondenterna som har tagit sig tid till att delta i vår undersökning, utan 
detta engagemang hade denna uppsats aldrig blivit till. Även ett stort tack till vår handledare 
Maiwor Grundh som funnits tillgänglig för hjälp och stöd. Uppsatsen har vi tillsammans 
skapat från början till slut. 
 
Linnea Söderlund & Sanna Östlund 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Har du funderat över hur en lyckad rekryteringsprocess ser ut eller vilka verktyg som är de 
vanligast förekommande? Att anställa och rekrytera nya medarbetare är något som alla 
organisationer och företag ställs inför. Det är en process som kan skilja sig åt beroende av 
verksamhet men som i slutändan går ut på att lyckas med en så lämplig tillsättning som 
möjligt av en ny medarbetare. En rekryteringsprocess kan skilja sig mycket beroende på 
vilken typ av kompetens som ska anställas. Om det ska anställas en tjänsteman, vilket 
kommer vara fokus i den här studien, krävs en mer omfattande process än om det ska anställas 
en yrkesarbetare, på grund av att det oftare krävs fler moment i en rekrytering av en 
tjänsteman (Lindelöw,2008)  
 
Att ha kunskaper och färdigheter inom rekrytering blir allt viktigare i arbetslivet och företagen 
ser det som angeläget att göra lyckade rekryteringar. En av de största anledningarna till att 
vara kunnig inom rekrytering är att det är dyrt att göra felrekryteringar. När det rekryteras till 
ett företag är tanken att hitta den mest lämpade personen på lång sikt. Det innebär att finna en 
person som ger bäst resultat och nytta för företaget (Johanson, Johrén,1993:27). Det kostar 
mycket pengar att rekrytera då det är många moment som ska genomgås, det handlar om allt 
från de första stegen inom rekryteringsprocessen som annonsering till upplärning och 
nedtrappning. Om alla dessa moment genomförs med en person som inte passar för jobbet 
eller som väljer att lämna tidigare än man räknat med kan det konstateras att det har gjorts en 
felrekrytering (Johanson,Johrén,1993:28f). Lindelöw menar att kostnaderna är så pass 
utbredda att det till och med är svårt att räkna på hur mycket det kostar att rekrytera fel person 
då det är många aspekter att ta hänsyn till (2008:19).  
 
Att hitta rätt person för rätt jobb ligger inte bara i företagets intresse utan även i den sökandes. 
Lindelöw menar att det kan bli fel om någon får ett jobb som personen inte klarar av eller inte 
passar för. Vanligtvis bidrar det till att den nyanställda snabbt söker nya jobb och slutar 
(2008:20). Innan rekryteringsprocessen drar igång är det viktigt att utreda vad det är som 
behövs och vilka egenskaper som är önskvärda att en person till den tilltänkta tjänsten bör ha. 
Till det hör även att utreda vilka kvalifikationer som behövs i form av utbildning och 
erfarenhet. Det är ofta lätt att hitta kvalifikationer som är välkomna men det gäller att även 
vara realistisk och inte skriva en kravspecifikation med för många önskningar som inte går att 
genomföra. Som vi även kommer att diskutera längre fram i studien är det viktigt att den 
sökande passar ihop med organisationen i form av normer och värderingar.  
 
När det kommer till att ett företag ska nyanställa en medarbetare finns det många olika 
moment som ofta genomgås. Många företag tar seriöst på rekrytering av ovannämnda orsaker 
och lägger därför ner både tid och pengar på att skapa en bra och fungerande process. Vidare 
bör det vara av största vikt att veta hur individer som arbetar med rekrytering ser på processen 
och även hur den kan utvecklas för att ge ett ännu bättre resultat. Den här uppsatsen är tänkt 
att ge en bild av hur det kan resoneras kring rekryteringsprocessen och vilka möjligheter till 
förändring och framsteg som finns.   
 
1.2 Problem och syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika personer som arbetar med rekrytering ser på 
processen som används vid nyanställning och vad de tycker att det finns för fördelar 
respektive nackdelar med de verktyg som finns på marknaden nu. De metoder som vi har tittat 
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närmare på är de traditionella verktygen som intervjuer, personlighetstester, intelligenstester, 
arbetsanalys och referenstagning samt andra moment som förekommer. Att undersöka 
rekryteringsprocessen är ett intressant ämne då det finns många metoder och 
rekryteringsverktyg på marknaden och det krävs kunskap för att veta vilka som ska tillämpas. 
På många företag finns det personer som arbetar med rekrytering som saknar utbildning inom 
området. Det bidrar till att det blir ännu viktigare att begränsa de instrument som finns för att 
få mer trovärdighet. Det är viktigt att ha kunnande inom urval och rekrytering innan det sätts 
igång med en process då det annars kan bli kostsamt. 
 
Våra frågeställningar är:  
 
Vad är upplevelsen av rekryteringsprocessen för personer som arbetar med rekrytering? 
 
Hur anser personer som arbetar med rekrytering att processen kan komma att utvecklas? 
 
1.3 Disposition 
Det första kapitlet i den här uppsatsen är tänkt att bidra med en förståelse kring studiens syfte 
och frågeställningar samt hur resonemanget kring ämnet har varit. I det nästföljande kapitlet 
beskrivs vilken referensram som legat till grund för uppsatsen som är tänkt att ge en ökad 
kunskap kring det valda ämnet kring rekrytering. Kapitel tre beskriver hur tillvägagångssättet 
för studien och uppsatsen har gått till. I det kapitlet resoneras det också kring varför en viss 
forskningsmetod har valts framför en annan. De sista kapitlen i uppsatsen beskriver först 
resultatet och analysen av den genomförda studien medan avslutningen utgörs av en 
diskussion och slutsats. I kapitlet kring diskussion och slutsats finns även en del som belyser 
egna reflektioner och tankar kring resultatet av frågeställningarna.   
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2. Teoretiskt ramverk 
Utifrån den teori vi har läst har vi fått en bild av hur rekrytering ser ut idag och vilka verktyg 
som används. Teoridelen bygger på tidigare forskning som ska ge en bred bild kring hur 
rekrytering ser ut. De verktyg och moment som vi redovisar i teoriavsnittet är några av de 
vanligaste inom rekrytering. Vi kommer även att ta upp några mindre vanliga verktyg 
eftersom författarna lagt stor vikt vid dem. Teoriavsnittet är uppbyggt genom en introduktion 
till rekryteringsprocessen och sedan följer hur processen kan tänkas se ut genom redovisning 
kring olika moment som kan ingå.   
 
2.1 Rekrytering 
Att rekrytering är viktigt är något som forskare är överens om. Det nämns flera delar kring 
varför det är betydelsefullt att få in rätt person till sin verksamhet. Exempelvis har två 
individer sällan kapacitet att utföra ett arbete på exakt samma vis. Det är alltid så att någon är 
bäst anpassad för en viss uppgift och därför också presterar bättre. På grund av det är 
rekryteringen av rätt person viktig (Cook 2004:1). Vidare är det genom rekrytering och 
anställning av en person med rätt kompetens som kan påverka företagets eller organisationen 
utveckling och framgång. Därför är det nödvändigt att inse vikten av själva urvalsprocessen 
(Kahlke & Schmidt, 2002:11). Det är därför värt att lägga ner tid och engagera sig i en 
nyrekrytering. Kommer fel person in som inte är lämpad för det tänkta arbetet resulterar 
nyanställningen i en kostnad för företaget (Kahlke & Schmidt, 2002:38). Nedan följer en 
skildring för vilka verktyg, det vill säga moment som kan förekomma i rekryteringsprocessen 
och resonemanget kring dem. De verktyg som vi redovisar för är arbetsanalys, annonsering, 
olika typer av intervjuer och tester samt referenser och arbetsprover.  
 
2.2 Arbetsanalys 
Det första som normalt görs i en rekryteringsprocess är förarbete som ligger till grund för det 
fortsatta arbetet, genom det skapas en arbetsanalys. Arbetsanalysen används för att skapa en 
bild av det arbete som ska utföras och sätter upp krav som krävs av den personen som söker 
ett visst arbete. Det är viktigt att avgränsa vad som efterfrågas för att få en tydlig kravprofil 
(Kahlke & Schmidt,2008:48). Arbetsanalysen används sedan till att skapa en kravprofil som 
resten av rekryteringen byggs på. Utifrån den kravspecifikationen skapas en annons och det 
går även att bygga intervjufrågorna med hänsyn till den. En arbetsanalys kan delas upp i fyra 
delar som täcker in arbetets krav i form av personkrav och villkor. Det företaget vill ta reda på 
innan de sätter igång med rekryteringen är att se vilka ramar och villkor som finns kring både 
företaget och den som ska tillsättas för tjänsten. Det måste ses vilket resultat som eftersträvas 
och vilka uppgifter som ska leda till resultatet. Vad som mer tas hänsyn till är de personkrav 
som ställs på den sökande och som kan handla om kunskaper, färdigheter och 
personlighetsdrag (Kahlke &Schmidt,2008:51). Genom att ha en tydlig bild om hur alla dessa 
områden ska täckas in och lösas så det blir lättare att hitta en lämplig kandidat för arbetet. 
Även Lindelöw instämmer i vikten av att identifiera rekryteringsbehoven innan processen tar 
vid. Hon menar att hela förberedelsefasen handlar om att se efter vad som behöver rekryteras, 
utifrån det skapa en kravprofil och formulera en annons på ett bra sätt samt bestämma inom 
vilken typ av media den ska synas i (2003:41). Den första frågan som bör ställas innan 
rekryteringen är: varför det ska rekryteras? Det finns olika anledningar och det är viktigt att ta 
reda på eftersom det även är början på en kravprofil. Exempel på det kan vara att det behövs 
ny kompetens i verksamheten eller att befintlig personal ska bytas ut(2003:41).. 
 
Anledningen till att en arbetsanalys ska användas är för att tydligare kunna se vad som krävs 
av den personen som ska rekryteras. Det ska gå lättare att se vilka personkrav som finns och 
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därifrån skapa en bas att utgå ifrån (Kahlke & Schmidt,2008:58). Analysen är ett sätt att se 
vilka kvaliteter som behövs för att den nyanställda ska klara av arbetet. Det handlar inte om 
att anställa någon som anses trevlig eller som har samma intressen som rekryteraren utan att 
anställa någon som klarar av arbetet (Lindelöw,2003:57). Arbetsanalysen bidrar till att 
korrelationen mellan intervjun och arbetet förbättras och gör att den intervjuade får större 
inblick i vad arbetet består av. Det minskar även möjligheten till diskriminering då det utgår 
ifrån en färdig, relevant mall samtidigt som företaget får se om bedömningsgrunden fungerar i 
praktiken (Kahlke & Schmidt,2008:59). Genom att se om det fungerar i verkligheten kan det 
ses om någonting behöver utvecklas eller genomföras på ett annat sätt. 
 
Det är viktigt att det redan i ett tidigt skede finns en medvetenhet om reliabiliteten och 
validiteten. Arbetsanalysen fokuserar på att undersöka det som faktiskt ska granskas annars 
kan det vara lätt att koncentrera sig på fel saker. Att mätningen har hög reliabilitet betyder att 
om samma undersökning skulle ha gjorts igen på samma person skulle det ge samma resultat. 
Att få hög validitet handlar om att mäta det som är tänkt att mätas och inte någonting annat 
(Kahlke & Schmidt,2008:60). Det finns olika metoder som används när en arbetsanalys ska 
göras. Det kan göras ett frågeformulär som lämnas ut till lämplig personal inom företaget. 
Genom ett frågeformulär kan många svar fås, samtidigt som det är ett snabbt verktyg att 
använda. Det går även att intervjua personer som arbetar med det aktuella arbetet, det är 
fördelaktigt eftersom det ger en bra inblick i vad arbetet går ut på. Om man vill ta reda på 
vilka sidor av både person och arbete som är viktiga kan man göra intervjuer efter en kritisk 
händelse som ger en beteendegrundad information. Den metoden kan man dock inte använda 
ensam utan måste kombineras med en annan metod. En annan metod är att använda sig av 
fokusgrupper där man ofta får fram mycket information men som med alla intervjuer kan det 
vara svårt att analysera materialet. De två sista metoderna som Kahlke och Schmidt tar upp är 
att den som tidigare haft tjänsten skriver dagbok eller att rekryteraren utgår från 
befattningsbeskrivningar som finns för den specifika tjänsten (2008:66f).  
 
Det som Lindelöw anser är viktigt är att det finns stor kunskap om det arbete som ska utföras 
för att kunna skapa en rättvis arbetsanalys. Det handlar inte enbart om arbetet i sig utan också 
om företagskulturen och vad som krävs av den enskilde personen (2003:58). En 
kravspecifikation kan se ut på olika sätt, men Lindelöws förslag är att dela in den i sju olika 
delar: utbildningskrav, erfarenhet, kunskapskrav, färdighetskrav, personlighetskrav, 
utvecklingskrav och medicinska krav. Genom att använda den sjustegsmetoden kan mycket 
information fås och om personen är rätt eller fel för det arbete som ska utföras. I 
kravspecifikationen skrivs det ner vilka olika krav som finns och om det exempelvis är 
möjligt att ha en annan utbildning som räknas som likvärdig (2003:62ff). Det som är svårt 
med en kravspecifikation är att kraven kan vara för höga och att de inte är relevanta för den 
specifika tjänsten. Företaget vill ha den perfekta kandidaten och radar därför upp många 
positiva egenskaper som faktiskt inte krävs för arbetet och därför är onödiga. Att tänka på 
vilka egenskaper som faktiskt är krav och vilka egenskaper som är önskvärda är därmed också 
nödvändigt (2003:64f).  
 
2.3 Annonsering och urval 
Då förarbetet med arbetsanalys och kravprofil är färdigt förklaras här fortsättningen av 
processen genom nästa steg som är annonsering. Det är viktigt för ett företag att hitta de rätta 
medarbetarna för att företaget ska vara lönsamt. Om det inte är rätt personer som söker 
tjänsten spelar det ingen roll hur väl förberedda företaget är att genomföra en rekrytering 
(Lindelöw,2008:105). Hur görs det för att få in ansökningar från personer som skulle vara 
intresseranta för den aktuella tjänsten? Det är viktigt att tänka på vad för media som används 
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när tjänsten ska annonseras ut och även hur ansökningarna från personer som sökt tjänsten 
besvaras (2008:106). Olika exempel på media kan vara dagstidningar, företags hemsidor och 
andra sociala medier på internet. I annonsen anser Lindelöw att det ska vara med information 
om organisationen och arbetets innehåll. Det hjälper även företaget då det redan här gallras 
bort personer som kanske inte har rätt utbildning, erfarenhet eller inte stämmer in med 
företagets värderingar. När det sedan väljs vart annonseringen ska ske är det viktigt att tänka 
på vilken typ av person man vill ska söka tjänsten och anpassa sökverktyget utifrån det 
(2008:106f). Annonsen måste sedan utformas så att den både passar till företaget och den 
målgrupp av personer som söks. De som läser annonsen ser då genast om de passar ihop med 
företaget eller inte och används därför som en sorts matchning (Lindelöw,2008:109).  
 
Efter annonseringen har genomförts och företaget har fått in ansökningar av de personer som 
är intresserade av tjänsten skapas en urvalsprocess. Här utreds vilka som har de rätta 
kvalifikationerna för den aktuella tjänsten. I en urvalsprocess utgår företaget från de 
ansökningar som skickats in för att utifrån dem bestämma vilka som ska gå vidare i processen 
till en intervju. Det är viktigt att vara noggrann vid urvalet då det är en stor kostnad att lägga 
ned tid på sökande som ändå inte passar för tjänsten som ska tillsättas (Kahlke & 
Schmidt,2008:95f).  
 
2.4 Olika typer av intervjuer 
Efter annonseringen av en tjänst och när ett urval har skett förekommer ofta någon variant av 
intervju i rekryteringssammanhanget. I den här delen beskrivs olika typer av intervjuer som 
kan användas och dessutom en förklaring av det personliga mötet där kemin spelar en stor 
roll. 
 
En intervju kan se ut på olika sätt och vilken intervjuform som fungerar bäst är beroende av 
situationen. Den intervjuform som forskare anser har högst validitet är den strukturerade 
intervjun som ger alla intervjupersoner samma förutsättningar (Kahlke & Schmidt,2008:124). 
Vid sidan av den strukturerade intervjun finns den ostrukturerade och den semistrukturerade. 
Intervjuerna kan också skilja sig åt i utförande och det finns otaliga sätt att lägga upp en 
intervju. När det bara är en intervjuare och en intervjuperson kallas det för enskild intervju 
och är en metod som används ofta. Det är mycket att tänka på under en intervju vilket kan bli 
svårt om intervjun ska göras av en person. Vad som istället kan göras är att genomföra en 
panelintervju där det är fler än en intervjuare som tillsammans kan sköta uppgifterna. 
Forskningsresultaten skiljer sig åt gällande vilken intervjuteknik som är den bästa. Det som är 
positivt med panelintervjun är att det är flera som kan lyssna, analysera och ställa frågor. 
Negativt är att ibland följer hela panelen några få personers åsikter. Panelintervjun blir mer 
formell än vad en enskild intervju är vilket kan leda till att intervjupersonen blir nervös 
(Kahlke & Schmidt 2008:126f).  
 
Tre olika verktyg kan användas för att alla ska få lika behandling under en intervju. Det första 
är bemötandet och det handlar om att intervjuaren ska hålla låg profil och låta de sökande 
prata medan intervjuaren själv lyssnar. Ett sådant mottagande visar på intresse och 
uppmuntrar till att den sökande berättar mycket om sig själv. Bemötandet formas genom att 
vara öppen och intresserad av den sökande. Andra verktyget är frågetekniken och beskriver 
hur personen som intervjuar bäst ställer frågor för att få ut så mycket som möjligt av svaren. 
Forskning visar att öppna frågor, det vill säga frågor som kräver mer än ja eller nej i svar, 
alltid ska användas. Intervjuaren måste se till att frågorna ställs på ett sätt som uppmuntrar 
den sökande att svara öppet(Lindelöw,2008:125ff). Det tredje som ska tas i beaktning är 
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intervjuprocessens struktur och hur den är uppbyggd. Här måste det alltså utredas om den 
sökande har de kompetenser som krävs (Lindelöw,2008:132).  
 
En intervju kan ha många olika ändamål och det är därför viktigt för företaget att specificera 
vad deras intervju ska ha för syfte innan de sätter igång. Ett syfte är att skapa ett första 
intryck, både av de sökande och av själva företaget. Från företagets sida skapas det en bild 
hos de sökande som visar hur resten av rekryteringen kommer att gå till. Samtidigt ges 
chansen att berätta vad arbetet faktiskt går ut på och stämma av om det motsvarar den 
sökandes förväntningar (Lindelöw,2008:129). Ett andra syfte handlar om att skapa ett intresse 
och marknadsföra sig själv som företag för de sökande. Den här typen av intervjuer kan 
användas trots att det inte finns någon specifik ledig tjänst. Önskan är att marknadsföra 
företaget samt få upp ögonen för nya talanger som kan vara aktuella att anställa i framtiden 
(Lindelöw,2008:131). Ett tredje syfte till att använda intervju är bedömning och urval, vilket 
kanske är det vanligaste anledningen till en intervju. Här ställs det frågor som är kopplade till 
vilka kompetenser en sökande har och genom den få möjligheten att hitta den person som är 
bäst lämpad att utföra det arbete som ska tillsättas. Det är viktigt att ha en strukturerad 
arbetsanalys att utgå ifrån samt att urvalet är strukturerat att det inte sorteras bort någon som 
egentligen hade passat bra för jobbet. Genom att urvalet är helt strukturerat får de sökande en 
rättvis bedömning i förhållande till arbetets krav. Nästa syfte handlar om hur väl den sökande 
passar ihop med organisationen. Det femte och sista syftet är förhandling mellan intervjuare 
och den sökande och används som en typ av diskussion. Den biten är det sista som sker innan 
anställning och är därför mer informell. Diskussionen används för att undvika felaktiga 
anställningar eftersom det är något som är kostsamt för företaget (Lindelöw,2008:132f). 
 
Intervjun är det vanligaste rekryteringsverktyget och oftast används ostrukturerade intervjuer 
(Kahlke & Schmidt,2008:121). En ostrukturerad intervju karakteriseras av att den är 
oplanerad, flexibel och att intervjun till stor del liknar ett samtal där de inblandade utbyter 
information (2008:125). Forskning visar däremot att validiteten för ostrukturerade intervjuer 
är låg vilket gör att den typen av rekryteringsmetod inte är trovärdig (Kahlke & 
Schmidt,2008:121). Många som är outbildade inom området kring rekrytering kan genomföra 
bristfälliga ostrukturerade intervjuer vilket kan leda till att det sker misstag som en van och 
utbildad rekryterare inte skulle genomföra. Bristerna märks i planeringen av intervjun genom 
att frågorna inte är återkopplade till kravspecifikationen. Om inte den kunskap som krävs 
finns kan det vara svårt att analysera svaren då de sökande ska jämföras mot varandra (Kahlke 
& Schmidt,2008:121f). Nackdelen med de intervjuer som inte är strukturerade är alltså att de 
ger låg validitet. Det som kan gå fel med ostrukturerade intervjuer är att syftet kan vara oklart 
vilket leder till att det som man ursprungligen ville veta glöms bort och istället läggs fokus på 
delar som är irrelevanta. Det kan även här ge problem när de sökande ska ställas gentemot 
varandra om de inte har fått samma bedömning och inte fått besvara samma frågor. Intervjun 
kan också, som nämn ovan,  skilja sig mycket beroende på hur stor erfarenhet intervjuaren har 
som utför den vilket bidrar till varierande hög grad av validitet. (Kahlke, & 
Schmidt,2008:138f). Kahlke och Schmidt menar att användning av ostrukturerade intervjuer 
är onödigt då de inte tillför något värde eftersom de har låg validitet trots det är det en av de 
mest använda metoderna vid rekrytering (2008:125). 
 
En strukturerad intervju är istället planerad och här finns vetskap kring vilken ordning 
frågorna ska komma i och varför de finns med. Intervjuaren är den som styr och den sökande 
svarar på frågorna. Till skillnad mot den ostrukturerade intervjun där det många gånger är en 
diskussion. Intervjun är också standardiserad vilket innebär att varje sökande ges samma 
frågor, med samma tonläge och i samma ordning. Intervjuerna ska vara så lika varandra som 
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möjligt utifrån vad intervjuaren kan påverka. Den här typen av intervju är till för att hämta 
information från den sökande och täcka in vad det finns för kompetenser och erfarenheter 
(Kahlke & Schmidt,2008:125). Det som är positivt med en strukturerad intervju är att den kan 
ställa de olika sökande i relation till varandra under samma förutsättningar och sedan jämföras 
mot arbetsanalysen som gjorts i rekryteringens första skede. Den strukturerade intervjun blir 
därför mer rättvis mot de sökande som har samma förutsättningar under intervjun 
(2008:140f). Det kan dock vara svårt att genomföra standardiserade eller strukturerade 
intervjuer i sitt yttersta då det krävs att lokalen är densamma, respondenterna ska känna 
samma känslor och vara i samma sinnesstämning vilket i stort sett är omöjligt att påverka som 
intervjuare (Trost,1997:20). Lindelöw menar att den strukturerade intervjun är till för att mäta 
den sökandes kunskaper i förhållande till kravprofilen (2003:86). I de strukturerade 
intervjuerna är det viktigt att ha fokus på vad den sökande faktiskt gör eller kan göra och inte 
att nöja sig med ett uttalande i stil med att det arbetas hårt. Här är det bättre att ställa frågor 
kring vad som utförs på arbetet och hur det görs (Lindelöw,2003:87). Lindelöw ser det som en 
viktig del i intervjun att alla sökanden får samma information då det kan påverka utfallet 
(2003:91). Det som kan bli svårt i en strukturerad intervju är att respondenten inte har 
möjlighet att utveckla eller själv berätta saker under intervjun vilket kan göra att väsentlig 
information förbises. Under en strukturerad intervju har intervjuaren ingen möjlighet att 
variera sig eller gå ifrån den färdiga mallen vilket kan vara hindrande under en 
anställningsintervju (Trost,1997:19). Enligt Trost är skillnaden mellan en ostrukturerad- och 
en strukturerad intervju att frågorna har fasta svarsalternativ, vilket i stort sett innebär att 
endast enkäter är strukturerade nog (1997:20). Det bör också innebära att frågorna inte kan 
vara öppna, vilket Lindelöw ovan har nämnt som något av det viktigaste för en intervju 
(2008:25ff). Tidigare nämnda delar kan bidra till att en strukturerad intervju inte är särskilt 
bra som anställningsintervju. Motsägelserna kring strukturerade intervjuer är stora då det är 
ett verktyg med hög validitet samtidigt som det sällan används i praktiken. 
 
Sammanfattningsvis är det bästa sättet att utvärdera intervjuer genom att att återgå till sin 
kravspecifikation som gjorts och se vilka kunskaper och egenskaper som behövs. Lindelöws 
förslag är att sedan använda sig av en bedömningsskala där det ges olika poäng beroende på 
hur pass väl den sökande passar ihop med kravspecifikationen (2003:93). När det sedan har 
gjorts en klar sammanställning över alla sökande kan de både jämföras mot varandra och mot 
den kravprofil som tagits fram (Lindelöw,2003:96).  
 
2.4.1 Vad kan påverka under intervjun? 
Hur ska det då resoneras när en intervju ska genomföras och vad gör någon till en skicklig 
intervjuare? Att det finns personkemi mellan intervjuaren och den sökande är sällan något 
positivt. En stor del av intervjun är dock att det finns ett socialt samspel mellan deltagarna i en 
intervju. Tidigare forskning visar att intervjuare blir mer positiva i sin inställning och 
bedömning om den sökande har en positiv och glad attityd. Om intervjuaren tycker om den 
sökande är det vanligare att hon eller han erbjuds arbete än om intervjuaren inte tycker om 
personen. Det gäller även om kemin eller gillandet bygger på något annat än kompetens och 
erfarenhet gällande arbetet hos den sökande (Kahlke & Schmidt,2008:141). Vilket till 
exempel kan vara ett gemensamt fritidsintresse. Risken kan vara att rekryteraren går ifrån 
kravprofilen på grund av tycke för den sökande. 
 
Utöver kännedom om personkemi kan påverka beslut ska en bra intervjuare ha kompetens 
inom urval och rekryteringsprocess, för att genomföra lyckade rekryteringar år företaget. 
Forskning visar att beslut inom rekrytering ofta fattas på en mycket liten del av det insamlade 
materialet vilket gör en stor del av rekryteringsprocessen onödig. Undvika fel under 
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rekrytering görs genom att använda fler än en intervjuare eftersom det då lättare kan ses vad 
som är relevant för arbetet och vad som inte är det. Är det flera kan materialet diskuteras 
igenom efteråt och det kan ges olika infallsvinklar (Kahlke & Schmidt,2008:144). Att vara 
intervjuare i en rekryteringsprocess handlar inte enbart om att ställa frågor utan också att i 
förväg planera intervjun och efteråt analysera de svar som har framkommit. Enligt Kahlke och 
Schmidt ska en bra rekryterare tillsätta de rätta personerna på rätt arbete och det föras genom 
en rättvis behandling, det vill säga att kraven som framkommit i kravspecifikationen efterföljs 
(2008:159).  
 
Något annat som nämns som ett dilemma är då Lindelöw skriver att hon ofta ser brist på 
ödmjukhet och lyhördhet hos rekryterare. Hon skriver om en situation där rekryteraren själv 
bara pratade på och hon funderade om han gjorde likadant i en intervjusituation han själv hade 
(2003:75f). Intervjun fungerar som ett samtal mellan två eller flera personer, men det ska inte 
glömmas att det är ett verktyg för att samla information. Under en intervju eller ett samtal tas 
egna värderingar och normer med som kan påverka. Det kan handla om en känsla som säger 
att antingen tycker jag om den här personen eller så gör jag det inte. Hur känslan blir kan bero 
på olika känslomässiga orsaker som inte är förknippade med arbetet. Vårt sätt att förhålla oss 
till personen som är framför oss påverkar också hur han eller hon beter sig under intervjun. 
Om intervjuaren tycker om personen blir beteendet mer uppmärksamt och intresserat. Om 
intervjuaren istället inte tycker om personen ställs det färre följdfrågor och gör intervjun 
mindre intressant (Lindelöw,2003:76f).  
 
2.5 Att använda tester som urvalsmetod 
Att utveckla och skapa tester som kan hjälpa till att assistera arbetsgivare vid rekrytering är 
något som med tiden blivit allt mer förfinat och fått ökad effektivitet. I det här avsnittet 
kommer det följa en förklaring kring olika tester och teorierna bakom dem. Tester har gått 
från att vara något enkelt och obearbetat till något komplext och kraftfullt. De varierar i 
kvalité beroende på hur de används och hur väl utformade de är. Ett tests validitet är därför 
mycket beroende av omständigheterna och hur vida de mäter vad de avser att mäta. 
Validiteten är bestämd efter ett visst syfte och om syftet inte uppfylls kan inte validiteten 
säkerställas (Scroggins, Thomas, Morris;2008:86). Tester fyller funktionen kring att kunna 
identifiera beteendemönster hos människor som gör det möjligt att jämföra individer gentemot 
varandra (Chamorro-Premuzic,2007:3). Då en arbetsgivare ska anställa en person kan det 
många gånger vara väsentligt att få reda på sådant som personlighetsdrag och intelligensnivå, 
speciellt då tidigare yrkeslivserfarenheter är av liten vikt och inte kan sammankopplas med 
det tilltänkta arbetet (Chamorro-Premuzic,2007:4). Testerna som används i urvalssituationer 
har visat sig öka organisationers möjlighet att anställa mer produktiva personer. Det ökar 
också möjlighet att se vem som kommer lära sig arbetet snabbast och vem som kommer bidra 
till framgång för organisationen (Scroggins, Thomas, Morris,2008:188). Det finns olika typer 
av test som används vid rekrytering och här följer en beskrivning av några av dem.  
 
2.5.1 Personlighetstest 
Personlighet kan förklaras som inre mekanismer som formar hur vi reagerar på omgivningen 
och olika händelser( Cook, 2004:133). Hur konstant personligheten är finns det olika teorier 
kring. Chamorro-Premuzic menar att de mönster som utgör en viss personlighet förblir mer 
eller mindre oförändrade genom livet (2007:15). Personligheten är delvis beroende av 
biologiska förutsättningar och arv, vilket också förklarar varför det är stabilt och oföränderligt 
(Chamorro-Premuzic,2007:22). Det ska inte spela någon roll huruvida någon åldras, får 
förändrad hälsa, går igenom kriser och sociala påfrestningar så har individen fortfarande 
samma personlighetsdrag som testerna visar. Personligheten skiljer sig alltså inte så mycket 
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från det att man är i 20årsåldern till 80års åldern, vilket gör dem värda att mäta (Chamorro-
Premuzic,2007:19f). Som kritik mot det finns dock forskning som säger att oberoende av 
miljöfaktorer och genetiska anlag går det att påverka sin person genom träning. Att det genom 
erfarenhet och medvetenhet går att styra sin person till förändring och utveckling. Det innebär 
att personlighet inte är något konstant utan istället någonting dynamiskt som kan förändras 
beroende av tid och de förutsättningar som finns. Det synsättet på personlighet minskar 
trovärdigheten kring personlighetstester (Taggar & Parkinson 2007:123f).  
 
Något som är viktigt inom personlighetsforskningen är de personlighetsdrag som kan 
urskiljas. Personlighetsdrag utgörs av allmänna beskrivningar och inre egenskaper hos en 
individ. Det är upprepande beteendemönster hos någon och tillämpas för att förklara och 
förutspå systematiska likheter och skillnader människor emellan. Om det går att fastställa 
olika personlighetsdrag underlättar det då det kommer till att förutse en persons beteende och 
få ökad kunskap om en individ (Chamorro-Premuzic,2007:15f). Debatten kring antalet 
personlighetsdrag som behövs för att kunna klassificera individuella skillnader har dominerat 
forskningen sedan 40-talet. Den teorin som utvecklats genom forskaren Catell beskriver att 
det finns fem olika faktorer genom vilka man definierar personlighet. Den teorin kallas ”the 
big five” eller femfaktorsteorin (Chamorro-Premuzic, 2007:25ff). Fem är det högsta antalet 
personlighetsdrag man har funnit som inte korrelerar med varandra, det vill säga att de inte 
mäter samma egenskaper (Cook,2004:139). Dimensionerna Catell identifierat är här översatta 
som neuroticism, extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Det finns en viss 
variation i hur orden har översatts i litteraturen men förklaringen är densamma. Neuroticism 
beskrivs som emotionell instabilitet och är tänkt att förklara tendenser hos människor att 
erfara negativa känslor. Extraversion ses som självsäkerhet och visar på tendenser till att söka 
yttre stimulans och andra personers sällskap. Öppenhet innebär att en person har fantasi, är 
nyfiken och strävar efter varierande erfarenheter. Vänlighet refererar till huruvida någon är 
hänsynsfull, medkännande och samarbetsvillig. Medan den sista dimensionen kring 
samvetsgrannhet innebär att en person är plikttrogen, målinriktad och självdisciplinerad 
(Chamorro-Premuzic,2007:26f). The big five sägs representera den universella uppfattningen 
kring personlighet bland de flesta forskare inom psykologi och det är vad forskarna tillämpar 
för att kunna tolka och jämföra individers egenart (Chamorro-Premuzic, 2007:31). De flesta 
undersökningar och tester bygger idag på femfaktorteorin. Modellen har dessutom visat sig 
passa in i varierande kulturer vilket underlättar för användandet (Cook, 2004:139).  
 
Att använda personlighetsdrag som en indikation för framtida yrkesprestationer är något som 
har fått ökad validitet de senaste 20 åren (Chamorro-Premuzic, 2007:40). Mer än hälften av 
alla större företag i Skandinavien använder sig av personlighetstest i någon form som 
bedömningsmetod i rekryteringsprocesser (Kahlke & Schmidt 2008:200). När det kommer till 
arbete är samvetsgrannhet det personlighetsdrag i litteratueren som nämns som det viktigaste. 
Det beror på att samvetsgrannhet motsvarar de egenskaper som är önskvärda i 
jobbsammanhang. En person med högt testresultat inom den dimensionen karaktäriseras av att 
vara kompetenta, organiserade, plikttrogna, måna om att prestera och ha god självdisciplin 
(Chamorro-Premuzic,2007:40). Personen karakteriseras också av att vara ansvarstagande och 
att planera snarare än vara spontan (Cook,2004:139). De andra dimensionerna är svagare vad 
det gäller korrelation till yrkesprestation, så vida det inte är något specifikt personlighetsdrag 
som krävs för en viss tjänst som att det behövs en person som är väldigt social eller ödmjuk 
etcetera (Chamorro-Premuzic,2007: 39).  
 
För att ta reda på vilken nivå en individ ligger på är det brukligt att inte ställa direkta frågor i 
ett test utan istället ha indirekta påståenden som sedan kopplas till de olika dimensionerna. 
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Det beror på att fastän många människor anser sig känna sig själva väl kan det vara delar av 
ens personlighet som är undermedveten. Svaren som ges av kandidaten analyseras och sätts i 
samband för att utreda vart inom de olika dimensionerna någon hamnar (Chamorro-Premuzic, 
2007:21). Något som kan göra det svårt att tyda testresultaten är att människor har olika 
preferenser. Vad som är mycket för någon kan vara lite för någon annan vilket gör att 
personer svarar olika fastän de egentligen bör hamna på samma nivå. Vad som beskrivs i 
Cartells femfaktorsteori är extrema fall av varje enskild dimension (Chamorro-Premuzic, 
2007:21f).  Det är ovanligt att personer befinner sig i dimensionernas ytterpunkter (Kahlke & 
Schmidt 2008:206). Att individer hamnar på en nivå som antingen är väldigt låg eller väldigt 
hög är inte vanligt förekommande, endast 10 procent av alla människor når upp till en sådan 
nivå. Omkring 50 procent hamnar i mitten, vilket betyder att de inte sticker ut åt nåt håll. 
Innebörden blir att majoriteten får likvärdiga testresultat. Tillföljd av det ifrågasätts testernas 
egentliga funktion då det är svårt att skilja en person från en annan (Chamorro-Premuzic, 
2007:21). Trost har vidare kritik mot personlighetstester. Han menar att personlighetstester 
bygger på att det visar på statiska egenskaper och Trost framhåller istället att människan är 
föränderlig och agerar olika beroende av situation. Det innebär att personliga karaktärsdrag är 
något som yttrar sig i handling och därför inte är statiskt (2005:97). 
 
Att personer inte är sanningsenliga då det kommer till personlighetstest kan motverkas genom 
att kandidaterna får försvara och förklara sina svar. I andra fall går det att se huruvida en 
person inte varit sanningsenlig ifall något av svaren inte sammanfaller med resten av testen. 
Att säga till kandidaterna att försök till att ljuga kommer att upptäckas minskar risken att 
personer försöker (Cook, 2004:161). Vidare problem med personlighetstest kan vara att 
testerna bygger på att en individ ska bedöma sig själv enligt ett antal påståenden. Det gör att 
det inte finns några rätta svar vilket kan leda till att resultatet är svårt att utvärdera (Cooper, 
2002:12). Det finns i nuläget förvånansvärt lite forskning kring hur personer bedömer sig 
själva. Det gör att relevansen hos testerna blir svårare att urskilja (Cooper,2002:13). Kahlke 
och Schmidt poängterar att personlighetstest är kontroversiella på grund av att det är svårt att 
avgöra hur stor vikt som ska läggas vid den självskattning som testprofilerna ofta utgörs av 
(2008:199). 
 
2.5.2 Intelligens 
Att det finns individer som är mer lärda än andra är något som alltid varit uppmärksammat i 
det mänskliga samhället. Intelligens har alltid varit nära anknutet till utbildning och 
möjligheten att avancera akademiskt. Gottfredson(2000) definierar intelligens som ”general 
ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, learn quickly, and learn from 
experience”(Citerad i Chamorro-premuzic 2007:64) Vidare har en av de mest etablerade 
definitionerna av intelligens beskrivits som ”det intelligenstest mäter”. Belägg för det finns 
även i historien då intelligens alltid berört hur människor genom tiderna försökt mäta 
individuella skillnader kring den. Huruvida det går att mäta intelligens hänvisar Chamorro-
Premuzic till ett citat av Descartes ”If something exists it exist in some amount. If it exists in 
some amount, then it is capable of being measured” (2007:64f). 
 
Intelligens är en egenskap där det lönar sig att sticka ut från mängden och där förmågan att 
lösa logiska problem kan kopplas till prestation. Intelligenstest har kommit att bli ett starkt 
och välanvänt verktyg på det kommer till att klassificera begåvning för att veta yrkesmässiga 
fördelar. Genom att mäta intelligens går det att förutspå en individs framtida 
åstadkommanden. Hög förmåga till problemlösning indikerar hög potential till att lyckas 
(Chamorro-Premuzic,2007:5f). Höga testresultat vad det gäller intelligens indikerar på att det 
är lättare att lära sig vad jobbet handlar om. Personer med hög intelligens kommer in i arbetet 
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fortare. De med lägre intelligens har däremot svårare att hantera nya metoder och rutiner ifall 
dessa skulle bytas ut på en arbetsplats (Cook, 2004:124). 
 
Intelligens mäts genom standardiserade prestationstester som går ut på att kunna identifiera de 
korrekta lösningarna på problem. De färdigheter som mäter intelligens är exempelvis 
ordförståelse, vokabulär, sifferförståelse, rutinmässigt minne och förmåga att resonera 
(Chamorro-Premuzic,2007:70,75). Testerna visar vilket IQ en individ har, IQ betyder 
intelligence quotient och är idag synonymt med intelligens. Viktigt att kommentera är att 
testerna inte bara ger resultat hur väl en individ kommer klara av den tilltänka uppgiften utan 
även hur snabbt olika individer kan tänkas lära sig och träna upp sin förmåga att klara av 
arbetet. Experter har även konstaterat att jobb som kräver en hög intelligensnivå inte 
nödvändigtvis behöver kräva en hög utbildningsnivå. Många av de högst uppsatta cheferna 
inom olika företag har inte den bästa akademiska utbildningen men har ändå en position som 
kräver hög intelligenskvot (Chamorro-Premuzic, 2007:81f).   
 
Fördelen med intelligenstest är att det mäter oföränderliga skillnader hos individer 
(Chamorro-Premuzic,2007:68). Det beror på att intelligens till stor del har genetisk 
anknytning. Det ger som resultat att två individer kan ha samma utbildningsmässiga bakgrund 
men ändå ha en markant skillnad i intelligenskvot. En annan fördel kan vara att 
intelligenstester har högre validitet än andra tester som är tänkta att visa på individuella 
skillnader kring exempelvis personlighet och andra psykologiska delar (Chamorro-Premuzic, 
2007:72,82). 
 
2.5.3 Emotionell och social intelligens 
Vikten hos IQ har blivit ifrågasatt mycket under de senaste tio åren. Forskare har istället blivit 
mer engagerade i andra typer av färdigheter som emotionell- och socialintelligens. Den typen 
av intelligens definieras som ”hot intelligens” och är tänkt att verka som en motpol till det 
kalla, logiska tänkandet som representerar den klassiska synen på intelligens. Intelligenstester 
visar ofta inte hur situationer hanteras i det verkliga livet och därför behövs komplement 
(Chamorro-Premuzic,2007:103). Nedan följer en beskrivning av de kompletterande teorierna 
om intelligens. 
 
Social intelligens anses vara synonymt med sunt förnuft (Cook, 2004:95). Det domineras av 
att kunna hantera andra personer och agera insiktsfullt i relationer (Chamorro-Premuzic, 
2007:104). Social intelligens är viktigt för att klara av många arbeten och även en egenskap 
som många människor med väldigt hög intelligens saknar. Social intelligens mäts genom 
tester som ofta består av bilder eller beskrivningar som förklarar problem i olika sociala 
interaktioner. Svårigheterna med tester kring social intelligens är att det inte lyckats påvisa att 
de visar på andra delar än vad ett traditionellt intelligenstest i kombination med 
personlighetstest gör (Cook, 2004:94).  
  
Emotionell intelligens är något som anses vara mer centralt i arbetssammanhang än vad IQ är 
(Cook, 2004:94). Det är likaså den emotionella intelligensen som är den viktigaste inom ”hot 
intelligence”. Emotionell intelligens förkortas vanligen EQ och innebär att ha kapaciteten att 
identifiera och hantera sitt känslotillstånd. Den innebär även att kunna tolka och handskas 
med andras känslor. Anledningen till varför emotionell intelligens är viktig är för att den sägs 
binda samman de båda delarna kring tanke och känsla. De flesta människor tycker dessutom 
att en egenskap som berör känslor är lättare att identifiera sig med än IQ-test och matematiska 
problem (Chamorro-Premuzic,2007:109). Emotionell intelligens liknar social intelligens men 
testen har ett annat format. De flesta går ut på att det ska göras en egenbedömning av sig 
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själv, det innebär att gradera sig själv på de olika påståendena. Testerna utförs oftast inte på 
en begränsad tid och liknar mer ett personlighetstest. Det som ett resultat av att emotionell 
intelligens knyter an mycket till personlighetsdrag som empati och sällskaplighet (Cook, 
2004:94).  
 
2.6 Humör och motivation 
Intelligenstester och personlighetstester står bara för en viss del av de individuella 
skillnaderna mellan människor (Chamorro-Premuzic,2007:115). Därför är det viktigt att ta 
hänsyn till andra delar som påverkar prestation, som humör och motivation. I det här avsnittet 
förklaras varför det är viktigt och varför det hör hemma i rekryteringsprocessen. 
 
Att mäta ett tillstånd hos en människa är betydligt svårare än att mäta andra delar eftersom 
tillstånd är flyktiga (Cooper,2002:262). Motivation och humör är till stor del 
situationsberoende och inte oföränderliga som exempelvis intelligens. Hur tillstånden skiftar 
är därmed beroende av kontexten. Att agera annorlunda än vad personlighetstest och 
intelligenstest indikerat på är inte ovanligt ifall humör och motivation inte sammanfaller med 
det resultat som testerna gett. Tillföljd av det kan det med rätta vara mer skäligt att mäta 
motivationen och humöret för specifika uppgifter än att helt förlita sig på de personlighetsdrag 
och intelligensnivå som visats (Chamorro-Premuzic, 2007:115).  
 
Motivation definieras som ett inre, dynamiskt tillstånd som innebär ett visst agerande i syfte 
att kunna uppnå sina behov och mål. Det är något som driver människor att handla. Många 
gånger är motivationen svår att undersöka eftersom det är synligt först i efterhand (Chamorro-
Premuzic, 2007:116,126). För att få reda på en människas motivation går det exempelvis att 
utreda vad individen har för målsättning (Chamorro-Premuzic, 2007:119). Genom att bringa 
klarhet i vad som intresserar en person kan det bidra till en klar bild av vad som kan verka 
motiverande och huruvida det framtida yrket inkluderar det (Cooper,2002:275). Om det finns 
villighet att möta utmaningar istället för att frukta dem kan också ge en god indikation på hur 
motiverad en individ är (Cooper,2002:277). Motivation har ofta mer inflytande på 
arbetsresultatet än förmågor och kvalifikationer, vilket understryker vikten av att det finns 
kunskap om tillståndet (Kahlke & Schmidt,2008:256).  
 
Humör beskrivs som sporadiska känslor som är bestående under varierande tid. Det kan ofta 
avläsas genom beteendet hos någon och motsvarar sådant som glad och arg etcetera 
(Chamorro-Premuzic,2007:123). En människas humör är nästan helt beroende av faktorer i 
omgivningen och tillföljd av det blir humöret och inställningen lättare att förutspå om miljön 
och förutsättningarna någon vistas i är bekant (Cooper,2002:265).  Humör är många gånger 
mer synligt än motivation men det varierar oftare vilket gör det svårt att utvärdera (Chamorro-
Premuzic,2007:126).  
 
2.7 Referenser 
Referenser är något som ofta används i rekryteringsprocesser. Många gånger används det som 
ett komplement för att bekräfta eller dementera andra delar i processen. Med referenser görs 
antagandet att ett bra sätt att få reda på något om en person är att fråga någon som känner 
henne väl, oftast en tidigare arbetsgivare (Cook,2004:62). Här följer därför en redovisning 
kring referenser då det ofta är ett steg efter flera andra verktyg har tillämpats.  
 
Referenser används främst för att bekräfta information en arbetsgivare fått av en sökande. 
Dessutom kan det vara ett bra sätt att få reda på saker kring en person som inte går att ta reda 
på från andra källor (Evuleocha, et al,2009:98). Att ta referenser på någon är ofta det sista 
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steget i en bedömningsprocess eftersom funktionen är att komplettera den information som 
fåtts av en sökande (Kahlke & Schmidt,2008:269). Huruvida referenser är ett trovärdigt 
verktyg inom rekryteringsprocessen är omdiskuterat. Anledningar till det är att 
referenstagning anses ha låg validitet och det beror på flera faktorer. Den tänkta referenten, 
ofta en arbetsgivare, kan sakna motivationen att ge ett gott och utförligt omdöme. Utöver det 
kan det även finnas en dold agenda kring att rekommendera personer företaget vill bli av med 
medan det inte rekommenderas personer de vill ha kvar. Otaliga undersökningar visar dock att 
de flesta referenser är positiva och att det är få som ger ett svagt omdöme kring en person. 
Anledningen till varför är inte svår att förutspå med tanke på att det oftast är kandidaterna 
själva som anger sina referenser och väljer därför sådana de vet ger ett gott betyg. En till 
anledning som nämns är att arbetsgivare ibland inte vill nämna om en arbetstagare presterat 
dåligt på grund av att det kan komma att ifrågasätta arbetsgivarens ledarskapsförmåga 
(Cook,2004:64f). Dessutom kan människors sätt att uttrycka sig göra det svårt att utläsa 
referenser med tanke på att personer värderar ordval olika. Till det hör att många arbetsgivare 
kan ha ett generellt sätt att ge referenser på, oberoende av vilken person det gäller. Dessutom 
har forskning visat att en glad och lättsam person skriver mer fördelaktiga referenser 
(Cook,2004:65). Att hänvisa till en referens kan även komma att bli problematiskt ifall det har 
varit en situation där en kandidat inte kommit överrens med en tidigare arbetsgivare (Muir, 
2009:305). 
   
Några försök att öka validiteten då det kommer till referenser har gjorts. Ett sätt har varit att 
leta efter nyckelord bland de referenser som uppges. Om samma ord förekommer vid 
upprepade tillfällen är det större chans att det stämmer. Om fyra referenser säger att en 
kandidat är lättlärd stämmer det antagligen bättre än om bara en enskild referens uppgett 
samma sak. Vad forskare mer har funnit är att validiteten ökar ju fler referenser som tillfrågas 
(Cook,2004:63ff). Det är viktigt för en sökande att identifiera referenser från flera olika 
bakgrunder och erfarenheter (Muir,2009:306). För att en referens ska fungera som 
rekryteringsverktyg krävs det även att frågorna man ställer ska vara strukturerade för att 
lättare kunna ställas i relation till varandra (Kahlke & Schmidt,2008:269). Dessutom ökar 
tillförlitligheten ju mer kunskap den som ger referensen har om det arbete som ska tillsättas 
(Kahlke & Schmidt,2008:272). 
 
2.8 Arbetsprov och betygsättning 
Nedan följer ett avsnitt om verktyg som många av författarna kommenterar vikten hos, utan 
att de för den delen behöver vara lika vanligt förekommande som övriga verktyg som nämnts 
under det här teoriavsnittet. Först beskrivs arbetsprover för att det sedan kommer avslutas 
med en beskrivning om betygsättning.  
 
Teorin kring arbetsprov bygger på att beteendet hos en individ är konsekvent. Därför går det 
att förutspå framtida prestationer genom att se hur en kandidat agerar i en situation relaterad 
till det arbete som ska tillsättas. Situationen kan antingen vara verklig eller simulerad men är 
tänkt att fungera som ett verktyg för att knyta an till de kommande arbetsuppgifterna. Det är 
ett bra sätt när det kommer till att se vem som i praktiken är mest lämpad för en viss 
anställning. Arbetsprover är något som har väldigt god validitet, där test och verklighet 
korrelerar på hög nivå (Cook,2004:192). Det resulterar i att det i direkt anknytning till testet 
går att se om en person lämpar sig för ett visst arbete, vilket kan underlätta snabba beslut. Det 
ger även möjligheten att se huruvida det kandidaten uppgett kring sina kompetenser stämmer 
och hur individen kan förklara sitt testresultat (Cook, 2004:193). Arbetsprover innefattar ofta 
en eller flera uppdrag som är tänkta att direkt kunna kopplas till tjänsten som ska tillsättas. 
Utan anknytning till tjänsten och god relevans är provet meningslöst (Kandola & Robertson 
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2009:171). Utvärderingen av arbetsprov sker genom observation och betygsättning. Det 
värderas hur bra någon klarar av situationen antingen som helhet eller uppdelat i mindre 
moment (Cook, 2004:193). Hunter och Hunter (1984) säger att arbetsprov är det bästa testet 
när det kommer till att bedöma framtida arbetsprestation (Citerad i Cook, 2004:194). I likhet 
med det poängterar Kandola och Robertson att arbetsprover eller liknande övningar förutspår 
arbetsprestation bättre än psykologiska test som berör intelligens och personlighet (2009:171). 
Nedan visas en tabell från boken Personell Selection där författaren visar hur väl några av de 
olika verktygen korrelerar med arbetsprestationen. Även där är arbetsprov något som har 
högst trovärdighet. I tabellen står r för hur stort procentuellt samband det finns mellan verktyg 
och arbetsprestation och är mätt genom att se till hur stor del ett verktyg kan kopplas till den 
framtida arbetsuppgiften (Chamorro-Premuzic,2007:39). 
 
Verktyg Samband med arbetsprestation 
Arbetsprov r = 0.54 
Intelligenstest r = 0.51 
Intervju (strukturerad) r = 0.51 
Intervju (ostrukturerad) r = 0.38 
Personlighetstest r = 0.31 
Referenser r = 0.26 

 
För kandidatens del är det viktigt att arbetsprovet är realistiskt och att det lätt går att se 
kopplingen till tjänsten som sökts (Cook,2004:193). De sökande av en tjänst uppskattar ofta 
arbetsprover då de upplevs som något rättvist som bedömer ens faktiska kompetens. Det ger 
en ärlig chans för personer att få visa sin rätta potential (Kandola &Robertson,2009:179). 
Gordon & Kleiman (1976) hävdar att arbetsprover kan ge uppmuntran till de kandidater som 
har starkast motivation till en viss tjänst (Kandola &Robertson,2009:180). 
 
Vad som kan vara ett problem med arbetsprover är om kandidaten inte har kompetensen eller 
erfarenheten att från början klara av en viss arbetsuppgift. Då kan arbetsproven istället 
utformas för att se hur lätt individer har för att lära sig nya färdigheter. Kandidaten ges då 
möjligheten att på egen hand se hur väl kommande åtaganden kan hanteras. De flesta 
arbetsprover är bäst anpassade för att testa specifika färdigheter, de måste ofta utarbetas 
beroende av särskild situation, vilket gör att de blir kostsamma (Cook,2004:195). Dessutom 
menar Schmidt och Hunter (1998) att kombinationen av tester och arbetsprov är att föredra 
snarare än enbart ha ett arbetsprov då det ger en mycket god bild av en individ och hur denna 
kommer att fungera i den tilltänkta tjänsten (Citerad Cook,2004:194)  
 
Om det inte finns möjlighet att genomföra arbetsprov hävdar Hedge och Teachout (1992) att 
det går att få ett liknande resultat genom att simulera eller förklara möjliga situationer under 
intervjun för att sen ta reda på hur kandidaten agerar eller löser problemet. Det är dock något 
som minskar validiteten för arbetsprover (citerad i Cook, 2004:195). Arbetsprover kan 
benämnas som simuleringstest där det undersöks flera sidor hos de sökande. Ett sätt för 
kandidater att framställa sig själva är genom presentationer. Det kan vara i form av rollspel 
där det utreds hur en person ter sig i en specifik situation (Kahlke & Schmidt,2008:241). Ett 
annat sätt att få en tydligare bild av en person kan vara genom gruppövningar. I 
gruppövningar samarbetar vanligtvis fyra till sex personer med ett visst åtaganden. 
Funktionen av det är att se vilka roller personer tar samt hur de samarbetar med andra. Det 
ligger nära en faktisk arbetssituation där man måste samarbeta för att nå ett resultat (Kahlke & 
Schmidt,2008:247f). 
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Ett annat sätt att värdera en kommande prestation som även kan kopplas till arbetsprover är 
betygsättning. Beskrivningen av det verktyget är även vad som kommer att avsluta teoridelen 
av den här uppsatsen. Att betygsätta kandidater under en rekryteringsprocess är något som 
kan användas för att lättare kunna ställa dem i relation till varandra. Vanligen utformas olika 
dimensioner utefter tjänsten som ska tillsättas där de sökande klassificeras inom en viss skala. 
För att göra en sådan klassificering möjlig krävs att det innan värderas vad som anses hamna 
längst ner på skalan och vad som anses hamna överst på skalan. Här krävs att det bestäms vad 
skalan ska ligga på, är det för många intervall blir det oftast svårare att placera in kandidaterna 
rätt. Betygsättningen är något som kan användas på de övriga verktygen i processen för att få 
en möjlighet att värdera resultatet av dem (Cook,2004:68). 
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3. Metod 
I det här kapitlet kring metod redogör vi för hur tillvägagångssättet för uppsatsen och 
undersökningen har gått till rent praktiskt. Det kommer att beskrivas vilket val av 
forskningsmetod som tillämpats och hur resonemanget kring det har varit. Det kommer även 
att framställas hur vi tänkt kring urval, intervjuguiden och intervjuerna. Kapitlet kommer 
sedan avslutas med hur etik och konfidentialitet bör tas i beaktning då en studie genomförs, 
samt ett avsnitt kring uppsatsen reliabilitet och validitet. 
 
3.1 Forskningsmetod 
Val av forskningsmetod är beroende av hur undersökningsproblemet är formulerat och vad 
det är för svar som önskas få (Patel & Davidsson,2003:14).  När vi skulle bestämma vilken 
forskningsmetod som skulle användas till uppsatsen var det första momentet att utreda vad 
som skulle undersökas. Meningen med uppsatsen är att se hur våra respondenter upplever 
rekryteringsprocessen och vad de ser för möjlighet till utveckling. Helt enkelt att få en djupare 
förståelse för hur rekryteringsprocessen ser ut och utifrån det kunna föra en diskussion kring 
möjliga förändringar. Till det hör även att få en klar bild kring hur de personer som arbetar 
med rekrytering upplever processen och hur deras tankegångar kring den ser ut. För att kunna 
undersöka det på bästa sätt blev valet att göra en kvalitativ studie.  
 
Kvalitativ forskning innebär i enkla drag att det är fokus på data som samlas in från 
exempelvis intervjuer och som sedan tolkas till analyser. En kvalitativ metod ska tillämpas då 
frågeställningen är något som handlar om att tolka och känna, till exempelvis människors 
upplevelser kring ett visst problem (Patel & Davidsson,2003:14). Genom en sådan 
undersökning skapas djupare kunskap inom ett visst område och är något att använda då mer 
fragmentiserad kunskap inte fyller den funktion som vill erhållas (Patel & 
Davidsson,2003:118). Om undersökningen istället ska beröra mer mätbara delar där analys 
många gånger bygger på statistisk bearbetning är kvantitativ forskning det som ska tillämpas. 
En kvantitativ undersökning görs med fördel genom exempelvis enkäter. Svaren i en 
kvantitativ undersökning är i regel mer ytliga än vid en kvalitativ undersökning och kan 
användas för att få en överblick kring ett problem (Patel & Davidsson,2003:14). Då uppsatsen 
handlar om hur rekryteringsansvarig upplever processen blir kvalitativ metod den självklara 
att tillämpa.  
 
Undersökningen är byggd på kvalitativa intervjuer eftersom vi vill identifiera respondenternas 
uppfattning eller upplevelse kring olika frågor. Det resulterar i att det inte på förhand går att 
utforma svarsalternativ eller ha ett antagande kring det korrekta svaret på en fråga. Gynnsamt 
innan en intervju genomförs är att ha en teoretisk grund eller andra förkunskaper inom det 
område som undersökningen berör. Det gör att det går att anknyta till forskning som är 
relevant till studien under intervjun (Patel & Davidsson,2003:78f). För att få tillgång till den 
kunskap som önskades kring ämnet valdes att göra kvalitativa intervjuer där respondenterna 
fick svara på frågor utifrån en intervjumall. En utmaning var att styra intervjuerna på ett 
sådant sätt att svaren och samtalet skulle vara meningsfullt i förhållande till 
problemformuleringen. Lösningen på det var att ställa följdfrågor för att kunna närma sig 
frågans syfte. Det är dock viktigt att hålla intervjun neutral för att det inte ska konstrueras 
färdiga antaganden för den person som intervjuas. Innebörden av det är att respondenten ska 
kunna föra ett självständigt resonemang. Ett annat problem med intervjuerna kan vara att den 
teori som tagits del av innan genomförandet kan komma att färga intervjuerna. Återigen är det 
vikigt att försöka hålla det förutsättningslöst och inte låta förkunskaperna påverka riktningen 
allt för mycket.  
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Arbetssättet som tillämpats för uppsatsen är deduktion. Det är ett tillvägagångssätt inom 
forskning som innebär att vi utgår ifrån färdiga teorier för att sedan jämföra dem mot empirin. 
Resultatet av en deduktiv forskning är tänkt att ge en slutsats som kan ställas i relation till det 
antagandet som gjorts utifrån teorin (Patel & Davidsson,2003:24). Det kan förklaras genom 
att intervjuguiden skapades efter att vi tagit del av teorier inom området. Resultatet av 
intervjuerna blev till material genom transkriberingar. Efter det gjordes en kodning av 
materialet som sedan knöts an till teori inom området. Utifrån det gjordes sedan resultatet och 
analysen vilket motsvarar en deduktiv process.  
 
3.2 Urval 
Innan de kvalitativa intervjuerna genomfördes fanns ett resonemang kring vilka personer som 
skulle intervjuas och vilka företag som skulle kontaktas. Dessutom bildades en uppfattning 
kring hur många intervjuer som skulle utföras. Vi kom fram till att det med fördel skulle vara 
möjligt att intervjua sex personer efter de tidsbegränsningar som fanns att ha i åtanke. Dessa 
personer skulle ha erfarenhet av och jobba med rekrytering samt representera flera olika 
företag och organisationer. När vi bestämde hur uppdelningen skulle vara kom vi fram till att 
företagen skulle representeras av två privata företag, två offentliga organisationer och två 
rekryteringsföretag. Anledningen till det var egentligen att kunna försvara det resultat vi 
kommit fram till oberoende av bransch och bakgrund. Något som vi inte valde att ta hänsyn 
till var hur uppdelningen mellan könen var på de personer vi intervjuade. Helt enkelt för att 
det är en aspekt som ändå inte hade tagits i beaktning eftersom undersökningen som sådan 
inte berör delar kring kön och genus. Dock slumpade det sig att fördelningen ändå föll sig 
ganska jämnt och att det därför blir ytterligare en del som kan stärka resultatet.  
 
Den population vi har använt oss av i vår uppsats är människor som arbetar med rekrytering 
och urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval. Att göra ett bekvämlighetsurval betyder att 
någon använder sig av sina kontakter och de människor som finns i ens närhet när 
respondenterna väljs (Trost,1997:108). 
 
3.3 Intervjuguide 
Då intervjuguiden gjordes var det många delar som togs i beaktning. Som nämnt ovan är det 
viktigt att inte lägga in egna värderingar eller antaganden i de frågor som ställs under en 
intervju. Det är viktigt att intervjuaren tolererar de svar som han får in och inte börjar 
diskutera med respondenten under intervjuns gång. Det ska vara möjligt för respondenten att 
kunna svara korrekt och sanningsenligt utifrån deras egna tankar och upplevelser. Därför är 
det vikigt att hålla frågorna neutrala och förutsättningslösa i hög utsträckning (Trost,1997:70). 
Till det hör även att inte ställa ledande frågor som gör att svaret blir i en riktning man själv 
önskar ha av undersökningen. Intervjuguiden formulerades med öppna frågor som var 
uppdelade i olika områden. Den första delen berörde bakgrund som skulle fungera som en 
utgångspunkt för den fortsatta intervjun. Till bakgrund hörde respondentens yrkestitel, 
utbildning och hur länge han eller hon hade jobbat med rekrytering. Den andra delen i 
intervjun var lite större, här ville vi ha svar på hur respondenten upplevde den nuvarande 
rekryteringsprocess och åsikter kring de olika rekryteringsverktygen. Det mynnade sedan ut i 
den avslutande delen som handlande om framtiden. Med den ville vi ta reda på vad 
respondenten hade för tankar kring framtiden och hur de trodde utvecklingen skulle te sig 
gällande rekrytering. Inom det området fanns även en fråga kring egna önskemål och tankar 
då det verkligen kan knyta an till vilken riktning man önskar processen ska ta i framtiden. 
Genom att dela upp intervjuguiden i olika områden blev de olika delarna mer tydliga. 
Dessutom är det lättare att få frågorna att följa en logisk följd om man kan dela in dem under 
tydliga rubriker. Det bör minska risken för återupprepningar bland frågorna.  
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3.4 Intervju 
Då kvalitativa intervjuer används som metod är det viktigt att veta att svaren vi får är 
användbara och relevanta till undersökningen. Lantz beskriver det i sin bok intervjumetodik 
med ”En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och 
giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till del” 
(2007:10). Intervjun måste kunna knytas an till syftet med undersökningen för att vara 
relevant, om den inte gör det är meningen tillintetgjord och metoden fyller inte någon egentlig 
funktion. I de intervjuer som genomfördes fanns det mycket utrymme för respondenterna att 
kunna bidra med sina erfarenheter och åsikter. De personer som blev intervjuade hade inte fått 
ta del av frågorna före själva intervjun ägde rum. Ibland kan personer ha som önskan att få se 
intervjufrågorna innan för att ha möjlighet att kunna förbereda sig. Det var inget alternativ 
eftersom det eftersträvades spontana svar för att kunna veta att det som sägs under en intervju 
är genuint och förhoppningsvis sanningsenligt. För att inkludera respondenterna i vår 
undersökning inleddes varje intervjutillfälle med att kort presentera syftet med 
undersökningen och hur upplägget på intervjun såg ut. Det resulterade förhoppningsvis i att 
respondenterna kände sig delaktiga. Vidare gavs en förklaring till vissa begrepp som 
förekommer i intervjun för att det inte ska råda några tveksamheter kring att alla inblandade 
har samma definition och med det menar samma sak. 
 
Det finns olika typer av intervjuer som kan användas. Dessa delas in i öppna intervjuer och i 
strukturerade intervjuer. Den intervju som använts är till viss del strukturerad, en sådan 
intervju kännetecknas av att det har formulerats frågor i förväg för att få reda på en persons 
upplevelse av ett visst begrepp eller företeelse (Lantz,2007:31). Det som dock ska poängteras 
är att intervjuformen som tillämpats inte är helt strukturerad då det antingen innebär att det 
finns fasta svarsalternativ till en fråga eller att intervjun följer ett visst, förbestämt mönster 
(Trost,2010:40). Fasta svarsalternativ var något vår intervju inte hade eftersom det snarare 
hade resulterat i en kvantitativ studie. Däremot var upplägget på intervjun strukturerat och 
följde samma mall oberoende av respondent och var därför mer en semistrukturerad intervju. 
En semistrukturerad intervju har ett upplägg där frågeområdena kommer i en bestämd följd 
men där möjligheter till följfrågor finns. Personen som intervjuas delar med sig av 
upplevelsen kring något som är betydelsefullt för den som utför intervjun. Halvstrukturerad 
intervju ger möjligheten att kunna jämföra respondenternas svar samtidigt som svaren som 
ges fortfarande kan vara öppna (Lantz,2007:33). 
 
Vidare hade intervjuerna som genomfördes relativt låg standardisering. Om standardiseringen 
hade varit hög hade det inneburit att frågorna och situationen är lika för samtliga intervjuer. 
Det ger litet utrymme för variation vilket förenklar en jämförelse mellan intervjuerna. Finns 
det istället en låg grad av standardisering innebär det att frågorna tas i den ordning det passar 
utifrån situationen och man kan komma att använda ett mer anpassat språkbruk, vilket gör 
variationsmöjligheterna stora (Trost,2010:39). Våra intervjuer är till viss del standardiserade 
då det ställs samma frågor till alla respondenter och de kommer i samma ordningsföljd. Det 
som skiljer sig från en helt standardiserad intervju är att det här gavs möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenterna om det är någonting som de behöver utveckla under intervjun.   
 
Som avslutning på området kring intervjuerna visas på nästa sida en tabell med hur vi har valt 
att namnge de olika respondenterna som deltog i studien. Det redovisas för vad det handlar 
om för företag eller organisation och genom vilket namn de sedan hänvisas till i kapitlet kring 
resultat och analys i uppsatsen. Varför det är viktigt att hålla respondenterna anonyma har att 
göra med konfidentialitet och är något som tas upp senare i det här metodkapitlet.  
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Företag Person 
Rekryteringsföretag  Intervjuperson R1 
Rekryterings och bemanningsföretag Intervjuperson R2 
Offentlig organisation Intervjuperson O1 
Offentlig organisation Intervjuperson O2 
Privat företag Intervjuperson P1 
Privat företag Intervjuperson P2 

 
3.5 Kodning 
Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberades det inspelade materialet från samtliga 
intervjuer. Det gjordes för att kunna underlätta för kodningen av intervjuerna som i sin tur ska 
kunna kopplas till teorin för att utgöra resultatet och analysen av undersökningen. Kodning 
innebär att det materialet som finns bryts ner i mindre delar. Koderna fungerar som tolkning 
av ett material och gör att det går att dra slutsatser utifrån intervjuerna. Tanken med 
kodningen är att kunna utläsa de väsentliga delarna som finns i de transkriberade texterna. Här 
utgår man från det syfte och den frågeställning man har för att kunna urskilja vad i 
intervjuerna som är väsentligt utifrån det man vill ha svar på. Kodningen kan även väcka nya 
frågor som kan driva undersökningen framåt ytterligare (Aspers,2007:157). En förutsättning 
för att koder ska fungera är att de ska vara entydiga. Det innebär att kodningens funktion till 
stor del blir tillintetgjord om det går att läsa in flera saker i samma del. Det finns två olika sätt 
att koda på. Den ena är deduktivt där det finns teori som ligger till grund och översätts till 
koder. Den andra är induktivt vilket innebär att koderna uppstår då dem identifieras i 
materialet (Aspers,2007:160). Innebörden är att det sker en växelverkan mellan teori och 
empiri. I vår kodning förekommer en kombination av dessa då det inte enbart grundar sig på 
befintlig teori utan där även nya teorier skapas. Kodningen av transkriberingarna skedde på ett 
strukturerat sätt där materialet delades upp enligt olika dimensioner som kunde identifieras. 
Dimensionerna var inte självklara från början utan något som identifierades under kodningens 
gång. Texterna analyserades för att se vilka tolkningar som kunde göras och för att urskilja 
vilka samband som kunde ses. Många gånger fanns tankarna kring hur intervjuerna kunde 
kodas redan vid intervjutillfället men det transkriberade materialet gav en tydligare överblick 
och en grund till de ursprungliga tankarna.  
 
3.6 Konfidentialitet 
Något som kan vara viktigt i en undersökning då man har att göra med olika individer är 
konfidentialitet. I sammanhang då intervjuer ska göras och sedan redovisas i ett resultat kan 
konfidentialiteten utgöras av att man redogör för vad respondenterna har sagt utan att delge 
personlig information som kan härledas direkt tillbaka till dem (Jacobsen,2002:487). Då 
intervjuerna genomfördes var konfidentialitet ingenting våra respondenter tog upp som ett 
krav. Det är antagligen olika beroende på hur känslig undersökningen och det valda ämnet 
upplevs. Vi har trots det valt att hålla på konfidentialiteten och uppger inga personliga 
uppgifter i resultat och analys.  
 
3.7 Etik   
Etik handlar om hur ageranden bör vara i specifika situationer. Inom forskningen finns det 
flera exempel på etik som ska följas då en undersökning görs. Enligt Trots ska alltid de etiska 
normer som finns gå före forskningen. Även fast forskningen i sig är viktig är det viktigare att 
inte kränka någon. När forskaren genomför undersökningar måste han eller hon vara beredd 
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på reaktionerna som kan komma från respondenterna kring frågor som kan vara känsliga. Det 
är då viktigt att personen som genomför studien har stor kunskap inom intervjutekniken för att 
det inte ska uppstå en besvärlig situation (1997:92f). I vår undersökning har vi inte stött på 
några etiska problem, troligtvis för att vi undersöker ett ämne som inte väcker laddade känslor 
hos respondenterna. Eftersom ämnet i sig inte är känsligt att prata om är det ingen av våra 
respondenter som har reagerat på våra frågor. Det Trost påtalar som viktigt är att få 
respondentens samtycke innan undersökningen startade (1997:93). Det erhölls genom att 
maila de personer som skulle kunna vara aktuella att ha med i studien och alla respondenter 
tyckte det var okej att delta i undersökningen. Om situationen hade uppstått att någon av våra 
frågor hade vart obehaglig att svara på hade respondenten självklart fått avstå. När resultatet 
sedan redovisas har vi valt att låta respondenterna få kodnamn för att låta undersökningen 
vara anonym. Det beror på att det inte ska gå att utläsa vilka respondenterna i undersökningen 
är.  
 
3.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är något som måste beaktas då en undersökning ska genomföras. Det 
används oftast i kvantitativa undersökningar men är någonting som går att förhålla sig till 
även i en kvalitativ undersökning. Validitet innebär att det som undersöks är det som är tänkt 
att undersökas. Det är ett sätt för forskaren att kunna säkerställa det resultat som en 
undersökning ger. En förutsättning för det är även att ha god kunskap kring vad det är som 
önskas undersökas (Patel,Davidsson,2003:98f). Ett sätt att hela tiden försöka ha god validitet 
är att försöka härleda tillbaka till den ursprungliga frågeställningen hela tiden. För vår del kan 
det ge sig i uttryck då vi valde att göra en semistrukturerad intervju. Hade intervjun istället 
varit öppen hade det lättare kunnat leda till att man kommer bort från ämnet och att det saknas 
relevans till det som egentligen skulle undersökas. Något som kan komma att sänka 
validiteten på undersökningen ät om personerna vi har intervjuat skulle ha missuppfattat 
frågorna eller tolkat dem på ett annat sätt än vad som var tanken. Det undvek vi genom att 
förklara delar som vi märkte kunde missuppfattas efter den första intervjun som genomfördes.   
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen, det innebär hur pålitliga resultaten 
som uppnås är. Ett exempel på det kan vara huruvida undersökningen hade gett samma 
resultat om den hade gjorts igen (Patel,Davidsson,2003:98f). Att se till reliabiliteten i vår 
undersökning är ganska komplicerat med tanke på att vi hade en relativt liten urvalsgrupp. Det 
gör det svårt att generalisera och anta att svaret hade blivit samma om vi exempelvis hade 
utökat urvalsgruppen med fler respondenter. Fler tveksamheter kring reliabiliteten kan beröra 
huruvida undersökningen är situationsbaserad (Patel,Davidsson,2003:98f). Det går inte att 
säga om personerna som intervjuades skulle svara samma sak ifall de tillfrågades vid ett annat 
tillfälle, utan det är upplevelsen av en situation just nu. Vad vi däremot kan tänka oss är något 
som ökar reliabiliteten är det faktum att vi gemensamt genomförde samtliga intervjuer. Det 
resulterade i att vi lyckades vara konsekventa och det gjorde att variationen blev liten. 
Personerna som intervjuades fick helt enkelt samma upplevelse av processen.  
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4 Resultat och analys 
I det här kapitlet som berör resultat och analys presenteras det resultat som framkommit i vår 
undersökning. Fokus är på ämnen som besvarar våra forskningsfrågor. De olika områdena 
redovisas under samlingsrubriker och för att tydliggöra citaten är dessa markerade genom 
indrag och eget stycke. Vad som kan konstateras är att de dimensionerna som tas upp många 
gånger kan kopplas till båda frågeställningarna kring respondenternas upplevelse och tankar 
kring utveckling av rekryteringsprocessen. Det beror på att om det finns kunskap kring hur 
processen ser ut och hur den upplevs är det lättare att dra paralleller till hur en utveckling kan 
bli.   
 
4.1 Vikten av rekrytering 
Vad som tydligt har kunnat utläsas av undersökningen är att samtliga respondenter, oberoende 
av organisation, anser att rekrytering är en viktig del av verksamheten. Det är ett moment som 
tar  mycket resurser och det finns litet utrymme för misstag. En felrekrytering kan innebära att 
företaget inte får in den kompetens som eftersträvats utan att processen bara blir en kostnad, 
belägg för det finns att läsa i nedanstående citat.  

                   
                  Det läggs stor vikt vid rekrytering för det är ju då man har möjligheten att få 

in rätt kompetens. (Intervjuperson P2) 
 

                  …all rekrytering är viktig för den… En felaktig rekrytering kostar väldigt 
mycket pengar. Så till vida sätt att bara själva rekryteringsprocessen, allt 
ifrån att, den tiden vi ska avsätta, till en tjänstemannabefattning kan det sluta 
nånstans mellan femtio och hundratusen, det kostar själva 
rekryteringsprocessen med annonser och tid och så vidare, intervjuer, tester. 
Går vi in på en VD-tjänst får vi räkna bort en halvmiljon innan det är klart. 
(Intervjuperson P1) 

 
Cook menar att två personer sällan har kapaciteten att utföra ett arbete på exakt samma vis. 
Det är nästan uteslutande så att någon är mer lämpad och därför presterar bättre. Till följd av 
det är rekryteringen av rätt person viktig (2004:1). Trots att samtliga respondenter verkligen 
framhåller hur viktig rekryteringsprocessen är så upplever några av respondenterna att det 
ibland läggs för liten vikt vid rekryteringarna av nya personer. 
 

                  Det läggs lite för liten vikt vid rekrytering kan jag tycka. Jag kan egentligen 
tycka och jag tror de flesta personalarna egentligen tycker att ett 
rekryteringsarbete ska vara.. det är alltså ett kvalificerat jobb som kräver 
väldigt mycket arbete. (Intervjuperson O2).  

 
Det som kan urskiljas av citatet är att det bland annat upplevs det som det inte finns resurser 
nog eller att det finns för lite tid att göra en lyckad matchning mellan den sökande och den 
tjänst som ska tillsättas. Det är något som upplevs problematiskt eftersom medvetenheten 
kring vikten av en ny tillsättning är stor. Kahlke och Schmidt instämmer i att det är viktigt att 
ta sig tid att genomföra en bra rekrytering eftersom det bidrar till framgång till företaget 
(2008:38). Om det läggs ned tillräckligt med tid och resurser bidrar det till en lyckad 
rekrytering. Hur respondenterna upplever en lyckad rekrytering beskrivs nedan. 
 
 

                  När är vi nöjda? Ja, när det kommer nån som stannar och gör ett bra jobb. 
Ibland händer det ju att det kommer någon som vi har missbedömt ganska 
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totalt. Är det så att vi har missbedömt och den personen inte fungerar så är 
ju det bästa att det är ömsesidigt och att den personen söker sig ett nytt jobb. 
Men så är det ju inte alltid och då står man där med skägget i brevlådan. 
(Intervjuperson O2) 

 
                  En lyckad rekrytering det är ju när vi ser att de här förväntningarna som vi 

hade på personen, att det verkligen stämmer. Att det är ytterligare spinn-off 
effekter att personer i omgivningen utvecklas mer för att man fått in den här 
personen. När personen kommer in väldigt snabbt i jobbet, ’hur kunde vi 
klara oss utan den här personen. (Intervjuperson P2) 

 
När respondenterna anser att de har gjort en god rekrytering kännetecknas det av att personen 
som anställs blir kvar inom organisationen och gör ett bra jobb. Till det hör att 
förväntningarna som funnits på personen innan den tillsatts införlivas och att det går snabbt 
för honom eller henne att komma in i jobbet och ta till sig sina arbetsuppgifter. Helst ser man 
att den kandidat som slutligen fått anställningen trivs med sitt arbete, kan utvecklas och även 
själv bidra med framgång och förbättrande till organisationen. Som Kahlke och Schmidt 
poängterar är ett korrekt urval ett sätt att påverka organisationens utveckling (2008:11). 
 
4.2 Rekryteringsprocessen 
Respondenterna i vår undersökning har nästan alltid en tydlig process som följs vid 
rekryteringar. Den kunde variera lite mellan de olika företagen och organisationerna men 
generellt var att respondenterna var väl insatta i det tillvägagångssätt som används.  
 

                  Först när vi får en vakans, någon slutar eller det blir en lucka. Då gör man 
en analys i organisationen, behöver vi tillsätta exakt samma tjänst? Så det är 
den första analysen chefen gör då och där har vi jobbat ganska aktivt just 
omorganisera och hur kan man lösa behovet på annat sätt… Om man 
kommer fram till att någon ska anställas då gör man en kravprofil där man 
tittar på allt från utbildning, erfarenhet, och andra krav. Vad behövs i övrigt 
i gruppen vad gäller färdigheter, spetskunskper, egenskaper, sådana saker. 
Och utifrån den gör man också en jobbprofil. (Intervjuperson P2)  

 
                  Alltså vi lägger ner mycket arbete på att fundera på vad är det för nån… på 

den här behovs och kompetensprofilen, alltså vad det är vi vill ha 
egentligen, vad är det vi behöver. För det måste man ju lära sig att det är ju 
inte säkert att man ska ersätta nån med en sån som är likadan så det måste 
man ju ta sig en funderare varje gång. (Intervjuperson O1) 

 
Tydligt med rekryteringsprocessen är att det läggs stor vikt vid förarbetet. Förarbetet är sådant 
som att göra en analys för vilken typ av tjänst som ska tillsättas, en kravprofil och utreda de 
delar som behövs för att en lyckad tillsättning ska vara möjlig (Kahlke & Schmidt 2008:47). 
Däremot framgår det att alla inte gör ett så noggrant förarbete med kravspecifikation som de 
egentligen upplever hade varit nödvändigt. Det kan vara till följd av bekvämlighet då 
verksamheter som tillsätter flera liknande tjänster inte gör förändringar i kravprofilen mellan 
anställningarna. En annan anledning kan vara tidsbrist då en tillsättning ska ske så pass snart 
att fokus inte hinner läggas på mycket förarbete. Det som mer framgår av citaten ovan är att 
det även hör till den första analysen att faktiskt utreda huruvida vakansen som har uppstått 
behöver fyllas och om den i sådana fall behöver fyllas med liknande kompetens. Alltså utreda 
hur behovet faktiskt ser ut och inte ta för givet att exakt samma funktion kommer behövas. Då 
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förarbetet är färdigt formuleras annonserna utifrån den profil som tagits fram. Tjänsterna 
utannonseras sedan på flera olika kanaler beroende av vilken typ av organisation eller företag 
det är (jmfr Lindelöw,2008:106). Hur respondenterna ser på annonsering kan illustreras i 
citaten nedan. 
 

                  Tyvärr är det många annonser som vi inte får vetskap om att dem går ut och 
då bestämmer ju chefen helt och hållet själv då att ah, jag vill annonsera i 
dem här, dem här och dem här medierna. Men ibland så hade det kanske 
hade varit bra om han hade stannat upp lite och tagit en diskussion med oss 
’vad tror ni är den lämpligaste sökvägen här?’ många gånger vill man 
annonsera i dagspressen av ren slentrian och tänker liksom inte på vad det 
kostar och om det överhuvudtaget är värt det. (Intervjuperson O2) 

 
                  Och sen så gör vi annonsen och lägger ut den på olika kanaler. Beroende 

vad det är för tjänst då så lägger vi ut den på olika kanaler. (Intervjuperson 
P2) 

 
Vad samtliga respondenter är överens om är att det viktigaste med annonser är att de ses av 
personer som kan tänkas vara potentiella kandidater för tjänsten som ska tillsättas. Här 
framgår också att det kanske inte alltid fungerar att vända sig till traditionella medier som 
alltid har använts utan att annonseringen måste anpassas efter målgrupp. Till det hör vikten av 
att annonsen är utformad på ett sätt att den väcker intresse men ändå är sanningsenlig. Cook 
framhåller att om specifikationen av tjänsten är förskönande och inte ger en korrekt bild av ett 
arbete kan det resultera i att kandidater som ändå inte passar för tjänsten kommer att söka den 
(2004:2). Vidare framhåller även Lindelöw vikten av att vända sig till rätt media med ansökan 
för att få in de mest lämpade sökande (2008:106).  
 
Efter annonsering, då ansökningarna kommit in till företaget eller organisationen är den 
nästkommande delen i processen av varierande slag beroende på vem av respondenterna som 
tillfrågats. Rekryteringsprocessen är något som ofta är unikt för ett företag och även om de på 
många sätt liknar varandra finns en personlig prägel som spelar in. 
 

                  Det finns en guide, det finns det. Vi har ju det här arbetssättet, det är våran 
process liksom. Sen kan ju jag gå lite, ja vad ska man säga…hoppa lite 
mellan det, anpassa(Intervjuperson R2). 

 
Många verksamheter har en färdig mall för rekryteringsprocessen som får olika vinklingar 
beroende av vilken person som tar sig an den. Rekryteringen kan med det många gånger bli en 
process som färgas av den intervjuarens personlighet. Lindelöw poängterar att rekryteraren 
kan ha svårt att ha en neutral bild av den sökande eftersom det kan vara komplicerat att 
bedöma vad som är ens egna värderingar (2008:134f).  
 
Det som går att dra allmänna slutsatser kring i vår studie om hur rekryteringsprocessen ser ut 
är de delar kring förarbete som tagits upp samt att samtliga respondenter har uppgett att de 
använder sig av intervju och referenstagning. Utöver det används varierande typer av verktyg 
och processen är av olika längd. Varför det varierar kommer att utredas längre fram i avsnittet 
kring hur verktygen värderas.  
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4.2.1 Samarbete i rekryteringsprocessen 
Inom rekryteringsprocessen finns olika typer av intervjuer, både de som görs ensam med en 
sökande och panelintervjuer, där flera personer deltar. Vilken som är den bästa metoden är 
svårt att säga men den som används oftast är den enskilda intervjun. Panelintervjun kan vara 
positiv eftersom det är två personer som då kan få med sig olika information och sedan 
diskutera igenom det som sagts. Negativt med det är att den sökande kan känna sig i 
underläge (Kahlke,Schmidt,2008:126f). Nedanstående exempel visar på olika sätt att hantera 
intervjusituationer. 
  
               Den andra intervjun är vi definitivt två. (Intervjuperson P1)  

 
                  Är jag med i en intervju i ett företag då är det oftast jag som leder intervjun 

oavsett om det är en personalchef som…en personalchef på Volvo i Arvika 
eller vilket företag som helst. Det är jag som håller i dom. (Intervjuperson 
R1)  

 
Vad respondenterna tycker om panelintervju kontra enskild intervju skiljer sig åt. Många 
tycker att det kan vara bra att vara två som håller i intervjun, främst för att kunna ta olika 
roller. Det kan också vara skillnad om det gäller en verksamhet där någon är mer van att 
arbeta tillsammans med andra, mot för om en person istället är van vid att alltid arbeta själv 
som i fallet ovan. I respondentens fall är det tvunget att förlita sig på sina kunder vid 
intervjuer och det är inte alltid det är en avslappnad relation till dem som det kan vara med 
arbetskamrater. En annan respondent som arbetar själv i sin rekryteringsprocess menar att 
även fast det finns arbetskamrater på kontoret sköts de olika rekryteringarna enskilt. Det som 
kan antas vara gällande för rekryteringsbolag överlag är att det är en mer enskild och direkt 
rekryteringsprocess mot för vad offentliga och andra privata bolag har. Respondenterna från 
rekryteringsföretagen tycker dock att det kan vara bra att vara ensam ansvarig för processen. 
Dels för att ansträngningen blir till det yttersta eftersom det inte finns någon annan att lägga 
ansvaret på och för att rekryteraren själv har möjlighet att lägga upp hur processen ska se ut. 
Skillnaden mellan rekryteringsbolagen och de andra företagen som har undersökts är att både 
de offentliga och de privata företagen i större utsträckning tar hjälp av andra medarbetare eller 
chefer vid rekrytering. Nedan följer citat på hur en av respondenterna arbetar. 

 
                  Du och berörd chef har satt ihop den båda den fram och tillbaka för det kan 

vara specifika saker som hon i det här fallet vill ha med i en controller som 
inte jag tänker på i dessa lägen. (Intervjuperson P1)  

 
En annan aspekt som kan vara bra med att det är flera stycken som tillsammans arbetar fram 
rekryteringsprocessen är att de olika personerna kan tänka på olika saker och tycka att olika 
saker är viktigt. Har den högsta chefen inte stor kunskap inom området som den sökande ska 
tillsättas inom kan det vara smart att använda en annan medarbetare eller en lägre chef som 
har större kunskap kring vad det faktiska arbetet går ut på. Det är precis det som händer hos 
en av respondenterna som sitter med vid alla rekryteringar inom administration och kontor 
vilket kan innefatta tjänster som intervjupersonen inte har kunskap inom. Det kan jämföras 
vid vad Kahlke och Schmidt skriver angående att den person som innehar arbetet idag kan 
bidra med sin kunskap angående vad det faktiska arbetet går ut på (2008:66f). 
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4.2.2 Den standardiserade rekryteringsprocessen 
Att använda sig av standardiserade intervjuer innebär att ställa exakt samma frågor till alla 
respondenter, i samma ordningsföljd och att alla respondenter har samma förutsättningar 
under intervjun. Nedan följer exempel på hur respondenterna använder standardisering i sin 
rekryteringsprocess. 
 

                 I och med att vi har den här strukturen på vår hemsida nu så ser alla 
ansökningar likadana ut.  (Intervjuperson P1)  

 
                  Behöver du ha truckförarbevis C2. Då kan vi ställa ’vad har du för 

förarbevis?’ också får vi det så att vi liksom kan välja ut utifrån det speciellt 
’jaa, men det här är dom som verkligen har den’.  (Intervjuperson P2) 

 
I de här citaten kan det ses att graden av standardisering är hög gällande ansökningsverktyget. 
När de sökande skickar in sina ansökningar vill många företag att de ska se likadana ut och 
följa en mall som gör det lätt för intervjupersonen att gå in och titta på vilka erfarenheter och 
kunskaper som finns. Genom att använda standardiserade ansökningsverktyg kan det lättare 
göras ett urval bland de sökande. Det finns en skillnad i om ansökningsverktyget är 
standardiserat eller om den senare intervjun är det eftersom när urvalet görs har 
rekryteringsprocessen inte blivit personlig och det blir därför lättare att göra ett standardiserat 
urval. Det är i stort sett omöjligt att genomföra en intervju som är helt och hållet 
standardiserad då det är mycket inom de enskilda respondenterna som påverkar och som är 
omöjligt för intervjuaren att påverka (Trost,1997:19). 
 
Däremot när det kommer till intervjuer är alla respondenter mer skeptiska till den 
strukturerade eller standardiserade intervjun. Alla intervjupersoner pratar om intervjun som ett 
samtal mellan de själva och den sökande, det ska vara ett utbyte av information dem emellan. 
Flera av intervjupersonerna använder sig av spontana frågor vid en intervju och använder sig 
inte av en mall med frågor. Några har färdiga mallar för hur intervjun ska se ut, men alla har 
möjlighet att ta sig frihet att utgå från mallen.  
 

                  Jag har inte en strukturerad intervju som ni har på det här viset utan jag har 
väldigt mycket ett samtal. (Intervjuperson R1)  

 
                  Och då har vi, vi har precis tagit fram en intervjumall med tvåhundra 

intervjufrågor. Men dem är jättebra. Med fråga, med lite förklaring till 
varför man ställer just den här frågan då. Ah, och förslag på följdfrågor oh 
sådär. (Intervjuperson O2) 

 
De intervjumallar som intervjupersonen pratar om är sammanställda för att det ska bli lättare 
för chefer på de berörda avdelningarna att rekrytera eftersom de inte har hjälp av någon som 
är utbildad inom rekrytering under intervjun. Det som lyfts fram som positivt med att ha en 
strukturerad intervju är att det blir lättare att ställa de olika kandidaterna mot varandra och se 
viken som är bäst lämpad för jobbet. Genom att använda sig av ostrukturerade intervjuer, som 
alla respondenter gör, kan det bli att de sökande besvarar olika frågor och på så sätt får inte 
intervjuaren samma information om alla sökande. De strukturerade intervjuerna är, som vi 
nämnde i teoridelen, ett av de verktyg som har högst validitet, alltså det som är mest 
tillförlitlighet (jmf Kahlke & Schmidt,2008:125). Eftersom ingen av respondenterna använder 
sig av det frågar vi oss hur stor roll validiteten egentligen spelar i rekryteringsprocessen. 
Respondenterna som alla använder sig av ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade 



 26 

intervjuer tycker att de fungerar bra. Om de hade märkt att tillförlitligheten inte är tillräckligt 
hög antar vi att de hade letat efter ett bättre verktyg. Forskare inom rekryteringsämnet 
fokuserar mycket på validiteten och reliabiliteten i olika verktyg vilket kan tyckas irrelevant i 
sammanhanget då de som faktiskt arbetar med rekrytering inte verkar lägga någon vidare vikt 
vid det.  
 
4.2.3 Den personliga processen 
Något annat som respondenterna anser vara viktigt i processen är det personliga mötet med 
kandidater, främst genom en intervju. I likhet med Kahlke och Schmidt poängteras att 
intervjun är det vanligaste verktyget att använda vid rekrytering (2008:121). Respondenterna 
vill att processen ska kännas personlig, både för den som intervjuar och den som blir 
intervjuad. När respondenterna svarar på frågan om vilken del i rekryteringsprocessen som 
anses vara viktigast svarar de flesta att det är det mänskliga mötet med de sökande, det vill 
säga intervjun. Att få träffa en person och själv bilda sig en egen uppfattning är viktigt. I en 
intervju har både den sökande och intervjuaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om den 
andra och även att ställa frågor om det är någonting som är oklart vilket kan illustreras i 
följande citat. 

 
                  Jag tror att intervjun är väldigt viktig och man skapar sig en personlig 

uppfattning och man kan ställa följdfrågor och man gräva lite och dom kan 
tala om själv varför dom vill hit och vad dom vill med det arbetet och så där, 
det känns nog ändå som att det har väldigt stor betydelse(Intervjuperson 
O1).  

 
Intervjupersonen menar här att det är viktigt att kunna föra ett samtal med den person som 
intervjuas (jmf Trost,1997:19). Att få träffa personen spelar en stor roll i sammanhanget och 
att ha möjlighet till att ställa frågor och följdfrågor till personen. Andra respondenter håller 
med och uttrycker intervjun mer som ett samtal där det sker ett utbyte från båda håll.  
 

                  Njaa, men det ingår ju, det är ju en självklar del i en rekryteringsprocess, 
helt klart, man måste ju träffa folk(Intervjuperson R1).  

 
Respondenterna ser intervjun som någonting självklart som inte ens reflekteras över om det 
ska finnas med eller inte. Verktyget har en trygg position bland de som arbetar med 
rekrytering. Ingen av respondenterna nämner dock vad som är speciellt med det mänskliga 
mötet. Många pratar om ett fritt samtal mellan intervjuare och den sökande där det tilltänkta 
arbetet kan diskuteras. Intervjuerna är i ostrukturerad form vilket Kahlke och Schmidt menar 
att det utgör just ett samtal mellan intervjuare och den sökande (2008:125). En av 
intervjupersonerna använder sig i vanliga fall av en ”förintervju” där han avsätter en kvart till 
att prata med de sökande en och en för att bilda sig en första uppfattning om personen. På det 
sättet vill han se om den sökande passar ihop med organisationen och dess normer och 
värderingar. Intervjupersonen menar att urvalet på det här sättet blir mer effektivt då det är 
under den första, korta intervjun de personer som inte passar för tjänsten tas bort från 
processen. För att bli kallad på intervjun är det viktigt att redan i ansökan visa tillräckligt 
mycket av sig själv att rekryteraren blir intresserad av att gå vidare med personen. Om en 
person inte sticker ut tillräckligt mycket kan den inte förvänta sig att bli kallad till intervju, 
vilket kan belysas av nedanstående citat. 
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                  Först ska du skriva en ansökan som kittlar mig tillräckligt att jag vill träffa 
dig… För oftast är det så att du har en halvminut till att få mig att bli 
intresserad. (Intervjuperson P1) 

 
Genom det här citatet kan slutsatsen dras att en person har trettio sekunder på sig att 
presentera sig på ett sätt som avgör om hon får jobbet eller inte. Samtidigt är det inte möjligt 
att avgöra vem som ska anställas på de första trettio sekunderna men det visar hur viktigt det 
första intrycket är för om någon ska klara den första gallringen eller inte. Det kan dock vara 
svårt för de sökande att veta hur ett cv ska formuleras för att sticka ut då det kan skilja sig 
mycket beroende på vilken rekryterare som läser det. I det fallet är det viktigt att rekryteraren 
är objektiv och inte låter sina egna intressen och värderingar komma i vägen för kandidaten. 
Kahlke och Schmidt menar att den personliga uppfattningen rekryteraren får av den sökande i 
de flesta fall inte är något som anknyter till hur bra en person klarar av den tilltänkta tjänsten 
(2008:141). Det är dock en fördel för de sökande som har får en positiv upplevelse med 
intervjuaren då den kan ge frågor som är lättare att besvara och som tar fram den sökandes 
positiva sidor. Nedan följer ett citat av en respondent angående personkemi. 

 
                  Till nittionio procent så, fel att säga nittionio men väldigt ofta så kan jag 

säga som så att jag är ganska klar med vilken jag kommer att 
rekommendera… Men jag är ganska klar med vem, eller kanske ett par 
stycken, vilka som kommer att få tjänsten efter den första kvarten. Efter två 
minuter. (Intervjuperson P1)  

 
Intervjupersonen förlitar sig till stor del på sin personkemi med den sökande och tycker att det 
genom erfarenhet går att lära sig vad som ska värderas högt respektive lågt vid ett personligt 
möte. Respondenten är dock medveten om att det finns brister i det sättet att resonera kring 
personkemi och säger sig inte gå endast på de första två minuterna när en kandidat väljs. Det 
skulle inte vara professionellt men samtidigt kan det antas att resten av rekryteringsprocessen 
färgas av personkemin som uppstår under intervjuns första minuter. Lindelöw menar att 
personkemi mellan intervjuare och sökande inte behöver vara positivt utan kan bidra till att 
det rekryteras en person som anses trevlig istället för en som stämmer överens med vad 
kravprofilen kräver. Personkemin kan i slutändan leda till att det görs en felrekrytering vilket 
inte är positivt för företaget (Lindelöw,2008:134f).   
 
 
När det gäller hur ett CV ska se ut finns det delade meningar bland respondenter hur pass 
standardiserade de ska vara vilket ges exempel på nedan. 
 

                  Jag har ju valt det här som jag säger lite dolda vägen där folk ska presentera 
sig med ett CV och personligt brev men på sitt sätt. Jag gillar ju inte en mall, 
ja eller mallen i sig gillar jag men inte att nån skickar in nåt speciellt 
formulär som alla andra gör…där i princip ni skulle se likadana ut. Jag 
skriver ofta tillbaka till folk som skickar till mig också, ja vill ha din CV, jag 
vill inte att du skickar in nåt formulär, nej. (Intervjuperson R1)  

 
Även andra intervjupersoner instämmer med ovanstående och tycker att ansökan måste vara 
personlig och sticka ut. Viktigt i en ansökan är att kandidaten ska beskriva vad hon eller han 
kan. Det gäller att gradera sig själv på ett sätt som gör det lätt för intervjuaren att se om den 
sökande har kunskaper inom ett visst ämne eller inte. Intervjupersonen använder sig inte av 
mallar och tycker det tillför lite. En annan respondent använder sig å andra sidan av ett 
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datasystem där de sökande fyller i sina uppgifter och där det sedan kan gallras bort de som 
inte har en viss utbildning eller kompetens. På så sätt ser alla ansökningar som respondenterna 
får in likadana ut vilket gör det lätt att göra ett rättvist urval utifrån kravspecifikationen. 
Dessutom underlättar det urvalsprocessen genom att göra den enklare och mer 
kostnadseffektiv (Kahlke & Schmidt,2008:95f).  I en rekryteringsprocess är det alltså viktigt 
att både skriva en ansökan som sticker ut samtidigt som det måste vara lätt för företaget att 
göra ett urval utifrån de krav som finns på arbetet. Motsägelsen i detta är att ansökan både ska 
vara personlig och standardiserad vilket i stort sett är omöjligt. Eftersom möjligheten ges att 
söka på enskilda ämnesord vilket gör att personliga delar inte visas. Fortsättningsvis är det 
privata någonting som fascinerar respondenterna då de anser att det är svårt att få veta så 
mycket om de sökande som de skulle vilja.  
 

                  Och då får man väl reda på mer om deras kanske privata sfär, man hittar 
facebooksidor och Gud vet allt och kan läsa om dom och så där va. 
(Intervjuperson O1) 

 
                  För oftast så får man en privatbild av personen den vägen vi ställer ju lite 

privata frågor i intervjun som kan få lite granna lite idéer om hur den här 
personen är fritidsmässigt och liknande, men en får oftast ytterligare en liten 
dimension när man hittar..om du är på facebook så…ja…vad är dina 
intressen, (Intervjuperson P1)  

 
Flera respondenter uttrycker här hur bra de tycker att det är med de sociala medierna som gör 
det möjligt för dem att få reda på saker som kanske inte går att läsa sig till i en ansökan eller 
få svar på under en intervju. En av respondenterna pratar om en ny dimension av rekrytering 
som bygger på att få en inblick i privatlivet som annars inte skulle gå att få. Samtidigt säger 
intervjupersonen att det inte är någonting speciellt som de letar efter utan bara vill ha 
ytterligare en källa att hämta information ifrån. Genom de sociala medier som nu finns på 
marknaden finns möjligheten att ta reda på mer om de sökande än vad som gått tidigare. 
Kahlke och Schmidt menar att användningen av internet har bidragit till ett nytt forum att 
rekrytera genom att ta kontakt på andra sätt än de traditionella (2008:317f).  
 
4.2.4 Hur väl passar den sökande ihop med organisationen? 

                  Poängen med att skapa en lyckad rekryteringsprocess är att det ska bli en bra 
matchning mellan företaget och den sökande. Att de sökande passar bra ihop med 
organisationen är något som respondenterna ser som viktigt. Nedan följer exempel på 
det. 
 

      Till exempel för sommarjobben så har vi sökt förare till våra traverser där 
man sitter ganska högt upp... Man sitter 35-40m upp i luften och styr en stor 
gripklo.. och här har man kommit fram till att ibland, speciellt om det är 
yngre personer, inte är medveten om att jag är höjdrädd och såna här grejer. 
Så då har vi gjort så att man har gjort studiebesök ute på traversen så att man 
verkligen har fått känna på, att är det här någonting jag verkligen kan tänka 
mig att jobba med..ehm, alltså klara av. (Intervjuperson P2)  

 
Redan i kravprofilen gäller det att vara tydlig med vad för kvalifikationer och kunskaper de 
sökande ska ha, men det kan även specificera vilka personliga egenskaper de ska besitta 
(Kahlke,Schmidt,2008:48). Det handlar om att anställa en person som passar ihop med både 
arbetsbeskrivningen och de normer och värderingar som organisationen står för och inte 
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anställa någon som man tycker verkar sympatisk (Lindelöw,2003:41). Respondenterna anser 
att det är viktigt att de sökande vet vad det nya arbetet innebär och att de är beredda på olika 
arbetsuppgifter som de kan bli tvungna att utföra. Att redan vid intervjutillfället ta en 
rundvandring och visa vad som innefattas i arbetet den sökande snabbare matchas med själva 
jobbet för att se om det är en person som passar. Det finns olika typer av krav på de sökande, 
ibland kan det handla om normer och värderingar och ibland om krav på att de sökande passar 
ihop med den faktiska arbetsuppgiften. 

 
                  Dels att du svarar på ett sånt sätt så att jag känner att det här är en person 

som passar in där och känna att till sättet och attityd. (Intervjuperson P1)  
 
Det är inte bara arbetet i sig som den sökande ska stämma överens med utan även de 
värderingar som företaget står för (jmf Lindelöw,2003:41). En av respondenterna tycker att 
det är viktigt att ta reda på redan under det första, lite kortare, intervjutillfället som hålls med 
de sökande. Det anses viktigt för att man ska kunna gallra bort de som inte passar ihop med 
företaget redan i det första stadiet.  
 
4.2.5 Den kompetente rekryteraren  
Utöver de aspekter i rekryteringen som vi tagit upp ovan är kunskap hos rekryteraren något 
som genomsyrar hela processen. Det innebär att vara utbildad eller ha så mycket erfarenhet att 
man väl känner till hur människor fungerar och hur processen går till. Flera av respondenterna 
menar att det måste vara en skicklig och kunnig rekryterare för att få bästa möjligheten att få 
in rätt sorts kompetens i verksamheten. Respondenterna är personer som är kunniga inom 
personalfrågor och vet vad som önskas få ut av processen. Det ställs i jämförelse med chefer 
som ibland sköter rekryteringsprocessen utan att egentligen vara kunniga kring det. Istället är 
det något de förväntas göra som en del av deras arbetsuppgifter. Utöver det kan det även vara 
så att verksamheten i sig inte har fokus på rekrytering och människor. De sysslar istället med 
helt andra delar som teknik och produktion och då kan det underlätta att ha kunniga 
rekryterare som kan ha ansvaret för processen. Följande citat belyser vad respondenterna 
anser om den sortens kunskap hos rekryteraren. 
 

                  Företagen kanske inte är vana vid att göra det här, dom kanske är 
konstruktörer men inte personalvetare eller rekryterare… Dom kan det 
kanske i teorin men vet inte hur dom ska göra. Man kan höra lite hur dom 
resonerar och den största skillnaden kan man säga är att vi kan ju personal. 
Vi blir väl vassare för det är det vi gör, det är ju vårt yrke(Intervjuperson 
R2).   

 
                  Så då läggs ju ansvaret för rekryteringarna på cheferna men dom är inte 

utbildade eller har den kunskapen. Dom har jättemycket annan värdefull 
kunskap men kanske inte just samma kunskapsnivå som vi personalare på 
att rekrytera.(…) Jag skulle ju då som sagt vilja att någon personalare är 
med på ett lite tydligare sätt. Men tyvärr! Då får vi anställa jätte många och 
det har vi inte råd med(Intervjuperson O2). 

 
För att motverka okunskapen kring rekrytering finns det många företag som väljer att använda 
sig av rekryteringsföretag, vilket kan urskiljas i intervjuerna med rekryteringsföretagen i 
studien. Annars kan ett sätt vara att utbilda personer inom de olika företagen för att öka deras 
kompetens kring processen. Cook är en av de forskare som nämner att trovärdigheten kring en 
rekrytering ökar om det finns god kunskap hos personen som utför den. Vidare nämns det 
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som exempel att det med fördel bör utbildas människor i bland annat intervjuteknik 
(2004:39).   
 
4.3 Upplevelsen av rekryteringsprocessens olika moment 
De olika verktygen och momenten i rekryteringsprocessen är av olika vikt och värderas olika 
av respondenterna. Något som samtliga personer i studien har uppgett är att det är intervjun 
som ses som ett viktigt moment som inte går att vara utan då det ska rekryteras en person till 
en tjänst. Det har även nämnts i tidigare avsnitt kring det personliga i rekryteringsprocessen 
men här belyses andra delar av intervjun. En av respondenterna uttrycker det med: 
 

                  Då tänker jag att djupintervjun alltså själva intervjun är det viktigaste. Det är 
där jag får reda på information om kandidaten. Märker man att den här 
personen vacklar lite kan man trycka på lite på den ’vill du ha det här jobbet 
och varför?’ eller ’har du sökt andra jobb?’ ’hur kommer du prioritera det 
här jobbet? (Intervjuperson R2)  

 
Intervjun anses vara något som ger en bild av en person och hur de kan tänkas prestera och 
passa in i organisationen. Mötet mellan människor anses vara det viktigaste i processen för att 
kunna reda ut hur en person är och se huruvida den bilden som givits på ansökan stämmer 
överens med verkligheten. Det blir ett sätt att se om kompetenserna som eftersträvat faktiskt 
finns. Respondenterna upplever att det är orimligt att tänka att någon skulle kunna anställa en 
person om den personliga kontakten, genom en intervju, inte funnits med i processen. 
Fortsättningsvis är det även under intervjun som chansen ges att verkligen utreda specifika 
detaljer som anses svåra att få tag på annat sätt. Däremot ser respondenterna även nackdelar 
kring intervju.  
 

                  Sen kan det ju vara negativt i intervjun att man sitter tillsammans med någon 
som är lite oerfaren, som inte är van vid att träffa folk. (Intervjuperson R1) 

 
Nervositet kan vara en del som gör att kandidaten inte kan presentera sig utifrån sitt bästa. 
Förutom det kan det finnas en personkemi som kan vara svår att definiera som ibland gör att 
det bortses från en kandidat som med en annan intervjuare kanske hade visat sig passa perfekt 
för tjänsten. Utöver det kan det även finnas mer praktiska delar som att det måste läggas ner 
tid på att anpassa intervjumallen efter tjänsten som ska tillsättas. Om strukturen i mallen inte 
ändras kan det bli svårare att utläsa huruvida en person är lämpad för ett visst jobb även fast 
det ger mycket information. Intervjuer var trots det något som respondenterna var överens om 
inte hade så många nackdelar som de andra verktygen kunde ha. Tester var exempelvis något 
som det rådde delade åsikter om och det syftar till personlighetstester och intelligenstestet. 
Personlighetstester var det merparten av respondenterna som använde, däremot tillämpades 
testerna främst för strategiska rekryteringar som innebär högre befattningar. Det som har sagts 
om personlighetstesterna är att respondenterna mest verkar se dem som ett underlag till en 
djupintervju där det kan utredas vad personen själv har för upplevelse kring testet. 
 

                  Efter man har gjort testet så, dem är mer värdefulla för dem som har gjort 
dem än för mig, tror jag. Sen kan det ge lite mer frågeställningar kring 
personen men det kan ju också ge lite utfall… (Intervjuperson R1) 

 
                 Testresultatet kan man inte lägga någon vidare vikt vid. Alltså det är en del 

av helheten. Alltså om det sitter en person och beskriver sig på ett sätt men 
sen så gör man ett sånt här test då och det visar sig att han eller hon är på ett 
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helt annat sätt. Då kan det ju naturligtvis vara lite avgörande för då kanske 
inte den här personen varit riktigt ärlig då. Utan då kanske han eller hon har 
anpassat sig. testerna är ju en del av intervjun men det är väl just för att 
personer, alltså deras egenskaper blir tydliggjorda så att man lättare kan 
ställa intervjufrågor och följdfrågor utifrån det. Men testerna är ju inte på nåt 
sätt avgörande. (Intervjuperson O2) 

 
Inte för någon av respondenterna har testet varit en anledning till att utesluta någon ur 
processen. Däremot upplever respondenterna ibland det som om personerna som gör testet har 
mer nytta och glädje av det än vad respondenterna själva har. Det fungerar som en form av 
självförverkligande för de som gör testet. Det kan också bero på att mycket av personligheten 
är undermedveten och därför finns delar man själv inte känner till (Chamorro-Premuzic 
2007:21). Av citaten framgår också att testerna kan utreda huruvida en person uppgett sig för 
att vara på ett annat sätt än vad som senare visas. Det kan givetvis vara problematiskt 
eftersom tillsättningen sker utifrån antagandet kring att kandidaten är på ett visst sätt och 
därmed passar för tjänsten. Att med en djupintervju låta kandidaterna förklara sina resultat 
kan då vara en väg till att göra det mer sanningsenligt (Cook 2004:161). När det istället 
kommer till intelligenstester är åsikterna kring dess användning delad. Flera av 
respondenterna är negativa till intelligenstester vilket kan belysas av följande citat. 
 

                  Sen så är det ju just, vi använder ju som sagt inte intelligenstest och den 
biten.. men jag skulle ha svårt att se vad det kan ge för någonting, vad det 
kan ge för värde gentemot våran kund eller mot kandidaten.. för det är 
mycket mer man måste ta reda på än vad som finns på det pappret. 
(Intervjuperson R2). 

 
                  Inte intelligenstester, det vill vi inte använda. Alltså intelligens är så mycket. 

Eller hur? Alltså.. Det är ju inte bara det här med IQ utan vad är det, det 
finns väl sju, är det sju? Det finns så fruktansvärt många olika typer av 
intelligenser och vi kan inte här bestämma vilken intelligens man ska ha för 
att platsa i organisationen. Så det…intelligenstester gör vi inte. 
(Intervjuperson O2)  

 
Chamorro-Premuzic nämner att ny forskning visar att det finns flera sorters intelligens, och att 
det inte finns något som säger att IQ måste vara den som är viktigast för ett jobb (2007:103). 
Ytterligare kritik är att det inte går att få reda på allt som behövs genom ett rent 
intelligenstest. Istället har respondenterna svårt att se hur det skulle kunna användas med 
tanke på att de lägger mycket mer vikt vid andra egenskaper. Det som kan utläsas är att IQ 
som intelligens inte upplevs som något viktigt att ha i beaktande då en person ska anställas. 
Däremot är det en av respondenterna som är betydligt mer positiv till intelligenstester och ser 
det som ett sätt att veta hur väl kandidaten kan tänkas prestera i det framtida yrket.  
 

                  Det vi diskuterade igår, det var om vi inte skulle börja jobba med 
begåvningstester även på andra befattningar än de här högre cheferna. Hur 
kan en person jobba bra med problemlösning, utvecklingsorientering. Att 
kunna tänka om på nya sätt…Just att det kan vara ganska svårt i en intervju 
eller utifrån en ansökan att få fram just hur en person fungerar i sådana 
situationer. (Intervjuperson P2). 
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Främsta anledningen till varför intelligenstester upplevs som ett bra verktyg är delar kring hur 
väl personen kommer hantera problem den ställs för. Begåvning kan med det vara en 
indikation på hur kandidaten skulle handskas med olika situationer. Utöver det nämns även 
hur snabbt en person kan komma in i arbetet och lära sig det som något som kan utläsas. Det i 
enlighet med Chamorro-Premuzic som menar att intelligens är något som talar om hur snabbt 
personer kan ta till sig ny kunskap och anpassa sig till nya uppgifter (2007:70). Det man kan 
ställa sig skeptisk till när det kommer till intelligenstesterna är att de respondenterna som har 
uppgett att det inte är något som fungerar har heller ingen erfarenhet av dem. Testerna är inget 
som har använts i deras verksamhet och utifrån det får antagandet om att det är mycket 
okunskap som ligger bakom skepticismen. De respondenter som upplever tester som 
någonting positivt är de som använder sig av dem. 
 
Det verktyg i rekryteringsprocessen som alla personer i studien har starka åsikter kring är 
referenstagning. Samtliga respondenter använder sig av det i sin process och det upplevs som 
ett nödvändigt komplement för att ha en möjlighet att bekräfta delar kring en person som har 
framgått under exempelvis intervjun (Evuleocha, et al,2009:98). 
 

                  Ah referenstagning det är väl oftast… Det är som ett extra komplement, man 
kollar av ’har den här bra referenser från någon som har jobbat med den här 
personen. (Intervjuperson R2) 

 
Det läggs ett stort värde i att ha möjligheten att få en annan persons åsikt kring den kandidat 
som är aktuell för jobbet. Det fungerar även som en metod där man kan få reda på egenskaper 
hos en person som inte framkommit under andra delar av processen. Fortsättningsvis upplevs 
det som att referenser är tänkta att fungera som en form av garanti för rekryteraren. Negativa 
aspekter kring referenstagningen tycks det dock finnas många av vilket kan ses nedan.   
 

                  Sen kan man ju aldrig vara säker på att referenten alltid är helt ärlig mot en, 
det måste man va medveten om. Så där får man ju försöka att använda sig av 
sina erfarenheter och luska ut lite och ställa såna frågor…som man kan få ut 
lite grann ifrån. Man måste ju gå efter sin egen magkänsla. (Intervjuperson 
O1) 

 
                  För att du lämnar ju inte två referenser till mig som du tror att, som är 

jättebra, det är om nån är dålig den lämnar du inte utan vi försöker hitta nån 
utifrån dom tidigare jobb du har haft eller liknande eller… (Intervjuperson 
P1) 

 
Av citaten ovan framgår också att respondenterna själva måste tolka referenterna. Det går inte 
att uteslutande anta att allt som sägs stämmer överens med verkligheten utan det måste finnas 
en medvetenhet om att det kan behövas ta reda på mer. Att det ansågs finnas många negativa 
sidor kring referenstagning är inget som är särskilt förvånande då det finns mycket teori som 
tyder på det samma. Chamorro-Premuzic visar med en tabell att referenstagning är det som 
har lägst validitet av verktygen i rekryteringsprocessen. Skälet till det är bland annat de som 
respondenterna nämnt ovan (2007:39). För att öka trovärdigheten nämner dock en av 
intervjupersonerna vikten av förberedelser när det kommer till att ta referenser. Det är lättare 
att utföra en referenstagning med gott resultat om det finns en medvetenhet kring vilka luckor 
det är som behöver fyllas. Det respondenterna är kritiska mot är att de sökande sällan uppger 
en referens om de inte är medvetna om att personen i fråga kommer att säga något positivt om 
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dem. Utöver det finns även osäkerhet kring att rekryteraren inte kan veta hur sanningsenliga 
referenterna är (jmf Cook,2004:64f).  
 
Ett verktyg som däremot uppges vara något som har hög validitet är arbetsprover (Cook 
2004:192). I studien var det endast en av respondenterna som uppgav att det användes någon 
form av arbetsprov och där nämndes även att det var en av de absolut bästa vägarna att gå för 
att kunna veta hur en person skulle kunna tänkas prestera i arbetet.  

                   
                  Jag kan ju säga att en del av rekryteringsprocessen har blivit de här 

utbildningarna som har praktik. Alltså det som funkar allra bäst är när vi har 
haft studenter till exempel som har varit inne och gjort jobb eller praktik 
under en period att man ser verkligen på personen att den klarar av jobbet 
och vad man tillför och hur man agerar. Och det är ungefär som ett 
arbetsprov, alltså under en längre period. är ju ovärderligt för oss. Många 
utav dem vi rekryterar nu har en stor fördel om man haft praktik eller fått 
exjobb. Då har man ju redan kunskap om företaget. (Intervjuperson P2). 

 
Innebörden av arbetsproverna är bland annat praktik eller liknande där möjligheten ges att se 
hur personen fungerar med sina arbetsuppgifter och i organisationen. Arbetsprover är tänkta 
att kunna kopplas direkt till tjänsten och därför är praktik ett fungerande sätt (Kandola & 
Robertson 2009:171).  
 
Sammanfattningsvis kan det utläsas att det inte läggs någon särskild vikt vid validitet när det 
beslutas vilka verktyg som ska användas i rekryteringsprocessen. Det tolkas genom att de 
verktyg som enligt forskning har högst validitet, arbetsprover, intelligenstester och 
strukturerad intervju, används sällan av respondenterna. De verktyg som istället används ofta 
är ostrukturerad intervju och referenstagning som inte uppges ha lika hög validitet. 
 
4.4 Utveckling av verktyg 
Tanken med studien är att se hur respondenterna tror att rekryteringsverktygen kommer att 
utvecklas. Utveckling av verktyg och metoder har varit svårt att hitta aktuell forskning på då 
det är föränderligt. En metod som verkar aktuellt kan snabbt bytas ut mot någon annan 
eftersom det är svårt att kunna se vad som ska ske i framtiden innan den inträffat. I den här 
studien är alla respondenter positiva till utveckling av rekryteringsprocessens olika verktyg. 
Kring vilka metoder som används svarar respondenterna kravprofil, annonsering, intervju, 
referenser och olika tester. Även Kahlke och Schmidt håller med om att det är de mest 
förekommande metoderna som används vid rekrytering (2008:121). Respondenterna är dock 
till stor del omedvetna om vilka metoder som används inom rekryteringsprocessen förutom de 
mest traditionella. Respondenterna berättar emellertid om olika metoder de har testat som är 
nya i processen och som har givit goda resultat. Att det finns en omedvetenhet kan bero på att 
respondenterna ser de nya momenten som mer oseriösa än de traditionella verktygen. Nedan 
följer exempel på delar i processen som respondenten inte räknar som verktyg. 
 

                  Dom fick en kvart på sig att presentera sig själva för ledningsgruppen. 
Varför dem hade sökt jobbet och varför dem var lämpligast för det här 
jobbet. Och så sa vi ingenting… (Intervjuperson O1) 

 
Här berättar intervjupersonen om en otraditionell rekryteringsform som använts när de skulle 
internrekrytera en chef och alla sökande var välkända för intervjupersonerna. 
Intervjupersonen ser inte automatiskt det som en ny rekryteringsmetod men berättar att det var 
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ett lyckat sätt under den rekryteringen. Ett annat exempel på metod följer i nästkommande 
citat. 
 

                  Ja om jag säger spontant så brukar jag väl lyssna på, sitter du här och lämnar 
två referenser till mig då tar jag dem två och sen så försöker jag hitta den 
tredje själv, ungefär så. (Intervjuperson P1)  

 
I citatet beskrivs ett annat otraditionellt sätt att handskas med verktygen i 
rekryteringsprocessen. Intervjupersonen anser att det oftast är slöseri med tid att avsätta en 
halvtimme till att prata med de referenter som den sökande själv har lämnat. Respondenten 
tycker istället att för att få ut någonting av intresse måste det hitta en annan referent än den 
som den sökande själv har lämnat. Det grundar personen på att det oftast lämnas referenser 
som framställer den sökande på ett positivt sätt (jmf Cook,2004:64f). Referenstagning ses här 
på ett nytt perspektiv då det traditionella är att ta kontakt med de referenter som den sökande 
själv lämnat. Vidare i intervjun framgick att respondenten såg det som ett etiskt dilemma 
eftersom den sökande själv inte hade möjlighet att påverka. 
 
Utöver nya moment i processen är ett tillvägagångssätt som har fått rekryteringsprocessen att 
utvecklas tekniken. Tekniken har gjort det möjligt för företag att söka personal och för 
arbetstagare att söka anställning på ett helt annat sätt än vad tidigare var möjligt. Exempelvis 
gör olika företags hemsidor det möjligt att gallra ut ansökningar vilket hjälper den 
rekryteringsansvariga att ta ut personer som passar för arbetet vilket lämnas exempel på 
nedan. 
 

                  Är du intresserad av att jobba i den butiken eller på det stället så kan vi söka 
vilka är intresserade där så kan vi få fram dom snabbt så det är ett bättre 
system. Du får ett svar att vi har tagit emot ansökan och du skickar in och så 
vidare…vi kan ha en bättre kontakt och skicka ut… (Intervjuperson P1)  

 
Den tekniska utvecklingen leder till att arbetet blir mer effektivt och att det kan lämnas 
snabbare svar till de sökande. Vilket också kan leda till att de sökande uppfattar arbetsplatsen 
som trevlig och attraktiv när det dyker upp ett svar från företaget där någon sökt en tjänst. 
Många av respondenterna tror att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta vilket 
kommer att bidra till processen blir ännu mer effektiv. Utvecklingen inom tekniken kan bidra 
till att urvalsprocessen blir lättare genom att fler delar finns med i ett tidigt skede vilket 
poängteras i citatet som följer. 
 

                  Jag ser väl mer i så fall att skulle vi kunna lägga till nåt då är det väl typ att i 
samband med att du söker ett jobb att du gör nån form av enklare 
personlighetsanalys så vi har med det också. (Intervjuperson P1)  

 
Många av respondenterna har, som nämnts tidigare, svårt att ge konkreta förslag på 
förändringar. De påtalar dock att tekniken kommer att hjälpa till att utveckla så att det blir 
smidigare att rekrytera än vad det är idag. Till det hör även hur respondenterna upplever 
sociala medier och hur de påverkar urval och rekrytering. 

 
                  Idag sitter vi ju och skriver en manuell meritsammanställning och det tror 

jag inte man kommer att göra om några år… Det märker man bara skillnad 
idag, förr fick vi papper av alla med alla betyg det får man inte längre. 
(Intervjuperson O1) 
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Här menar de att det troligtvis kommer att ske en förändring kring att det idag skickas in cv 
och personligt brev och menar att det inte kommer att göras i framtiden, några förslag på hur 
en ansökan kommer att se ut istället ges inte. Det som de är överens om är att intervjun som 
verktyg inte kommer att försvinna i och med utvecklingen. Respondenterna anser att mötet 
mellan intervjuare och sökande är det viktigaste i processen och därför ingenting som kommer 
att kunna upphöra. Respondenter tror och hoppas att rekryteringsprocessen ska utvecklas och 
om de har några egna önskemål som de anser svårt att genomföra. Alla respondenterna har 
svårt att säga något exakt som de önskar att de hade på marknaden, men uttrycker ändå några 
saker som de skulle vilja förändra. 
 

                  Alltså, utveckla tekniken som gör att hela den här processen blir mer 
lätthanterlig. Istället för att nu får ju vi göra väldigt mycket administration. 
Det är ju inte så roligt utan det vore ju bättre om vi kunde vara med och 
utveckla själva processen oså. Så kan tekniken sköta handpåläggningen. 
(Intervjuperson O2) 

 
                  Ah, önskebilden har ju varit att vi ska få den här processen.. det personen 

själv har matat in i en ansökan ska vi bara kunna trycka på en knapp och 
föras över i ett anställningsavtal. Vi börjar med en digitaliserad 
introduktionsprocess med ett flöde med information till alla nyanställda. 
(Intervjuperson P2) 

 
Att tekniken utvecklas leder till att rekryteringsprocessen blir mer tidseffektiv, vilket bidrar 
till att tiden mellan att det finns behov av att rekrytera till att det finns en nyanställd minskar. 
Eftersom det ofta är många delmoment i en rekryteringsprocess anser respondenterna att det 
är viktigt att effektivisera den. Det belyses i citatet nedan. 
 

                  Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att man får försöka hänga med och 
utveckla verktygen allt utifrån tekniken utvecklas. (Intervjuperson P2) 

 
Många av respondenterna ser det alltså som viktigt att hänga med i utvecklingen. Om 
företagets rekryteringsprocess halkar efter andra företags processer kan det vara svårt att 
komma ikapp. Alla respondenterna är överens om hur viktigt det är att rekryteringsprocessen 
och verktygen fortsätter utvecklas och att nya, mer effektiva sätt att rekrytera utreds. 
Samtidigt är det svårt att se andra verktyg än de som de själva använder sig av i dagsläget. 
Även mer otraditionella verktyg som vissa av företagen använder, rollspel, informell 
presentation och snabbintervju, är det ingen av respondenterna som pratar om att utveckla 
momenten och göra dem till en återkommande del i processen. De verkar i nuet och de tycker 
att det är komplicerat att se vilka förändringar som kan ske i framtiden. Kahlke och Schmidt 
har tagit fram olika faktorer som de tror kommer att utvecklas och anser då främst att 
rekryteringen kommer att bli mer styrd av datorer vilket i högsta grad är kopplat till den 
tekniska utvecklingen som nämnts (2008:307). Den tekniska utvecklingen bidrar även till 
ökad tillgång av sociala medier vilket respondenterna uttalar sig om här nedan. 
 

                  Det (Sociala medier) tror jag kommer utvecklas mycket mer. De som inte 
hakar på det kommer missa jättemycket. (Intervjuperson R2) 

                   
                  Det är inte tillräckligt seriöst för mig. För på Facebook kan man ju tala om 

att man tittar på fotboll på tv igår kväll och man kan lika gärna säga att 
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farmor dog, det är så mycket tycker jag, nej jag tycker det finns ingen 
anledning. Jag tror att det finns olika forum för olika saker… 
(Intervjuperson R1) 

 
Respondenterna ser utvecklingsmöjligheter inom sociala medier och tror att de mer 
traditionella rekryteringsverktygen kommer att bli tvungna att lämna plats för de mer moderna 
sociala medierna. Ingen av respondenterna använder dock Facebook eller liknande sidor för 
att själva söka personal utan använder det mer som ett komplement till de övriga 
rekryteringsverktygen. Meningarna kring Facebook och liknande medier skiljer sig dock åt. 
Som kan utläsas här ovan finns personer som tycker att sociala medier kan bli för privat och 
att det ska skiljas på vad som är intressant att veta som rekryterare och vad som inte tillhör 
arbetssammanhang. Det är troligtvis just det som är den stora problematiken kring sociala 
medier, att arbetsgivaren ska kunna se den privata personen bakom ansökan men samtidigt 
inte få reda på för mycket.  
 
Även när vi ser på vad intervjupersonerna tror kommer att hända i framtiden är det fortfarande 
det personliga mötet som dominerar. De vill använda sina egna kontakter i allt större 
utsträckning och skapa ett kontaktnät som gör det lättare att rekrytera personer. På det sättet 
kan det skapas ett urval genom att få tag på personer som tros skulle passa för arbetet och 
minska allt det administrativa kring att få in massor med ansökningar. Det kan även bidra till 
större förtroende för en sökande som är rekommenderad av någon som rekryteraren känner 
och får på så vis en extra referent. 

 
                  Om man ska koppla det till rekryteringsverktyg tror jag inte det kommer 

vara det här traditionella…man kanske vill hitta dom genom kontakter eller 
specifika kanaler. Mycket mer med kontakter och såna här saker då. Det är 
mer personligt nu, man vill hellre ha den här personliga kontakten på ett helt 
annat sätt… (Intervjuperson R2)  

 
                  Det personliga mötet mellan rekryterare och sökande har av alla poängterats som viktigt och 

något som de tror kommer att utvecklas ännu mer i framtiden. Vidareutveckling av detta finns 
att läsa under avsnittet kring rekryteringsverktygen. 

 
                  Respondenterna ser även att det finns utvecklingsmöjlighet när det gäller arbetsprover. 

Upplevelsen är helt enkelt att den vanliga rekryteringsprocessen inte räcker till. Istället 
önskades mer specifika svar då det kommer till huruvida en person faktiskt skulle klara av ett 
visst jobb. Många av respondenterna ser det som positivt att få en bild av hur de sökande skulle 
klara sig i en arbetssituation men anser att det är alldeles för tidskrävande. Fler av de 
respondenter som uppgav att de inte använde sig av arbetsprov uttryckte trots det en önskan att 
ha möjligheten att lättare kunna se hur en person faktiskt skulle te sig i den kommande 
arbetssituationen.  

 
                  Just med den här typen av praktiska tjänster så räcker det inte med att du är 

en trevlig person. Då skulle det underlätta med olika tester, ja arbetsprov, 
som kunde visa på vilken kompetens man har…Med typen där det behövs 
hårda kunskaper liksom. (Intervjuperson R2). 

 
Genom att få en möjlighet att se hur en person skulle agera på det faktiska arbetet ges det en 
klarare bild av hur väl han eller hon skulle passa in (jmf Cook,2004:192).  
 



 37 

Avslutningsvis syns det i resultatet att trots att respondenterna har svårt att se konkreta förslag 
till förändring använder de olika verktyg som är nya i processen. De verktygen var lättare för 
oss som utomstående att urskilja som ett moment än vad det var för respondenterna. 
Fortsättningsvis när det kommer till utveckling läggs det vikt vid att tekniken ska bli bättre 
och det personliga inom rekryteringsprocessen belyses även här som en väsentlig del. 
Respondenternas åsikter kring upplevelsen och utveckling av rekryteringsprocessen kommer 
beskrivas ytterligare i det avslutande kapitlet där slutsats och diskussion redovisas.   
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5. Slutsats och diskussion 
I den här delen kommer forskningsfrågorna att besvaras, det finns en diskussion kring hur en 
framtida rekryteringsprocess kan se ut samt att vi kommer att ge förslag till framtida 
forskning inom ämnet.  
 
5.1 Slutsats 
Att rekrytering och anställning av rätt person är betydelsefullt är något som kan konstateras i 
och med studien som genomförts. Samtliga företag framhöll vikten av att få in rätt kompetens 
och även hur viktigt det var att processen var så effektiv som möjligt då den utgör en del av 
verksamheten som tar mycket tid och således utgör en betydande kostnad. Genomgående i 
studien belyses tyngden av att rekryteringsprocessen och verktygen som används fortsätter att 
utvecklas i takt med framstegen i samhället och inom tekniken. Fortsättningsvis kan vi 
urskilja tankar och idéer kring urval och rekrytering som process som sällan blir 
uppmärksammade då de flesta företag tycks följa ett visst tillvägagångssätt som är 
svårföränderligt. Att ha möjligheten att besvara frågeställningarna kring hur 
rekryteringsprocessen kan upplevas och hur möjligheterna till utveckling ser ut är alltså något 
som varit rimligt i den studie som realiserats.      
 
5.1.1 Vad är upplevelsen av rekryteringsprocessen hos personer som arbetar 
med rekrytering? 
Frågan kring hur rekryteringsprocessen kan upplevas är något som i stor del kunnat utläsas av 
resultatet och som här sammanfattas kort för att ge en tydligare bild. Samtliga deltagare i 
studien framhåller vikten av rekrytering och att det är en process av betydande roll oberoende 
av organisation. Respondenterna upplever överlag att de har en fungerande process som ofta 
ger gott resultat. Till att börja med nämns förarbetet som en viktig del av rekryteringen. 
Kravspecifikationen är något som respondenterna menar vara av betydande karaktär för den 
förestående urvalsprocessen då de resterande av momenten bygger på den. Vidare är 
verktyget som respondenterna uppskattar mest det personliga mötet som sker mellan 
rekryterare och den sökande. Här framhålls framförallt en djupintervju som bästa 
tillvägagångssättet. Intervjun är något som respondenterna anser att de inte kan vara utan i 
processen. Det beror mycket på att en intervju ger svar på många av de frågor som anses 
nödvändiga att veta för att kunna anställa en person. Referenser är i likhet med intervjun 
något som ses som en självklar del av processen. Det trots att samtliga respondenter har 
negativa delar att framhålla kring verktyget vilket gör att de anser att trovärdigheten minskar. 
Däremot tycker respondenterna att referenser är en viktig del för att de får en möjlighet att 
komplettera de uppgifter som framgått i den övriga processen. Något som inte är lika viktigt 
är exempelvis personlighetstester. Det är en del av rekryteringen som främst fyller en funktion 
för den person som utför testet och inte har stor relevans då det kommer till att fatta ett beslut 
angående anställning. Trots det är det något som majoriteten av respondenterna i studien 
använder sig av, mycket för att ge en bas till fortsatta intervjufrågor. Något som inte är lika 
vanligt förkommande i en rekryteringsprocess är intelligenstester och arbetsprov. 
Intelligenstester upplevs av många respondenter som irrelevant trots att det aldrig tillämpats. 
Med det kan konstateras att personer tycks ha okunskap gällande den sortens tester. 
Arbetsprover är däremot många positiva till men det är svårt att använda till följd av att det är 
kostsamt och tar tid då det är varierande beroende av tjänst. 
 
Vad som kan utläsas i studien kring hur rekryteringsprocessen ser ut är att respondenternas 
val av verktyg inte stämmer överrens med den teori som finns kring vilka verktyg som har 
högst trovärdighet. Resultatet som framgått är att samtliga respondenter använder sig av 
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ostrukturerade intervjuer och referenstagning vilket är de verktyg som forskning inom ämnet 
visar har låg validitet. Medan de verktyg med högst validitet, arbetsprover, intelligenstester 
och strukturerade intervjuer är något som nästan aldrig förekommer. Utifrån det kan 
konstateras att validitet är av liten vikt då det kommer till personers upplevelse av vad som är 
viktigt inom en rekryteringsprocess. Det i sig är ett viktigt resultat för undersökningen då det 
inte är någonting som förväntas. Ett antagande finns kring att validitet bör vara av stor vikt 
men om verktygen med högst trovärdighet inte upplevs vara något som kan användas i 
processen framstår istället som något oväsentligt.  
 
5.1.2 Hur anser personer som arbetar med rekrytering att processen kan komma 
att utvecklas? 
På frågeställningen kring hur rekryteringsprocessen kan utvecklas finns en stor tveksamhet 
hos våra respondenter. Det visade sig genom att respondenterna visade osäkerhet gällande 
utveckling och det var svårt för dem att ge konkreta förslag. Utveckling tycks vara något som 
är svårt att resonera kring då de är vana vid ett visst tillvägagångssätt. Samtidigt är 
utvecklingen någonting som alla anser vara väsentligt vilket blir en motsägelse till hur svårt 
det tycks vara att se hur framtiden kan tänkas bli. Trots det nämnde respondenterna delar som 
faktiskt är en utveckling eller tankar kring hur något kan förändras. Rollspel, presentationer 
och enklare arbetsprover är exempel på moment i processen som är önskvärda eller som redan 
används i viss mån. Det bör tyda på att flera idéer och förslag från respondenterna finns även 
då de har svårt att själva urskilja dem. Dessutom framgår att om nya delar har tillämpats i 
processen är upplevelsen av dem ofta positiv.  
 
Även då det är svårt att se nya delar som kan komma att bli aktuella i processen kan det ändå 
urskiljas moment som de vill och tror bör förändras. Vad som poängteras är viktigt för 
utvecklingen är att den som rekryterar ska ha kunskap kring processen. Anledningen till att 
det anses vara avgörande är att kompetensen hos personen som rekryterar ökar möjligheten 
för en lyckad tillsättning. Här lägger respondenterna vikt i att kommentera att många av de 
personer som sysslar med rekryteringsprocessen saknar relevant utbildning och till stor del är 
självlärda. Det bör istället tas vara på den kunskap som finns hos personer som är utbildade 
inom området.  
 
Att göra rekryteringsprocessen mer personlig är också en utveckling som många anser vara 
nödvändig. Det personliga mötet värderas högt och relationen som utvecklas med kandidaten 
som söker ett jobb. Kan anknytas till att utnyttja kontaktnät mer och finna sökande via olika 
kanaler. Här önskas att det tas ett steg ifrån traditionella tillvägagångssätten och att 
exempelvis sociala medier kan utnyttjas genom Facebook och hemsidor.  Till det personliga 
hör även att magkänsla och personkemi är något som kommer ha fortsatt tyngd i processen 
när det kommer till vilken sökande som kommer bli aktuell för ett visst jobb. Här understryks 
hur betydelsefullt det är för kandidaterna att knyta an till rekryteraren och göra ett gott 
intryck.  
 
Slutligen nämns även hur viktigt det är att tekniken utvecklas så att processen kan underlättas. 
Respondenterna framhäver att de vill ha mer effektiva hjälpmedel och att tekniken ska bli mer 
lätthanterlig. Det för att underlätta urval och göra att det inte behövs läggas ner så mycket tid 
på administrativa delar. Något som här kan upplevas som en oförenlighet är att det framhävs 
hur viktig tekniken är som kan underlätta för effektiviteten samtidigt som respondenterna vill 
ha en mer personlig rekrytering. Hur sådana motpoler kan kombineras är svårt att se. I och 
med den tekniska utvecklingen kommer företagen även få större tillgång till sociala medier 
och därmed en ny metod vid rekrytering. 
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5.2 Avslutande diskussion 
Något som kan upplevas problematiskt med den genomförda studien är att resultatet inte 
överrensstämmer med den teori kring rekryteringsprocessen som redovisats i uppsatsen. Då 
syftar det till faktorer kring teorier och forskning som tar upp validitet som något centralt, då 
det i verkligheten inte är de mest tillförlitliga verktygen som används inom 
rekryteringsprocessen. Teori och praktik skiljer sig alltså mycket och vad som är bäst på 
pappret behöver inte vara vad som sedan tillämpas i verkligheten. Av det kan utläsas att 
validitet och trovärdighet inte alltid är av största vikt utan att det mer handlar om 
respondenternas upplevelse av processen. Vid rekrytering används hellre verktyg som är mer 
personliga mellan intervjuare och sökande snarare än de som ger högst validitet. Antagligen 
upplever rekryterare att de moment som används är de bästa utifrån deras synsätt. Av det kan 
antagandet göras att forskning saknas som faktiskt speglar verkligheten, alltså hur 
rekryterarna i praktiken gör. Vad som mer kan spela in är att det inte finns något intresse av 
vad som anses vara bästa verktyget när det kommer till validitet om det inte upplevs som 
lätthanterligt och funktionellt. Önskvärt för rekryteringsprocessen är istället att den ska vara 
okomplicerad och tidseffektiv vilket gör att respondenterna väljer alternativ som de är 
bekväma med. Det är något vi anser vara förståligt då många av verktygen som forskning 
visar har hög validitet är nästintill omöjliga att genomföra samtidigt som de är mer 
tidskrävande än de verktyg som används. En strukturerad intervju som har hög validitet är 
exempelvis komplicerad att genomföra då den kräver att alla sökande har exakt samma 
förutsättning vilket många gånger är något som inte kan påverkas.  
 
Vad som också är värt att nämnas är att referenstagning, som enligt studien finns med i 
samtliga rekryteringsprocesser, är något som inte bara har låg validitet utan som saknar tilltro 
hos respondenterna. De anser inte själva att verktyget är allt igenom tillförlitligt utan att det 
istället finns flera delar att ifrågasätta. Exempel är att det är svårt att veta relevansen till det 
tilltänkta jobbet, eller att kandidater sällan uppger en referens som inte har positiva delar att 
framställa om dem. Anledningen till varför det används ett verktyg som både har låg validitet 
och låg tilltro är svårt att avgöra. Att referenstagning är en viktig del kan påverkas av att det är 
traditionellt och därför är en del av processen som är svår att frångå. Rekryterare är helt enkelt 
vana vid att momentet ska finnas med och därför ifrågasätts inte dess funktion. Vidare anser 
respondenterna att det heller inte finns något verktyg som kan ersätta det. Referenser fungerar 
många gånger som en garanti för vad kandidaten har sagt och därför kan verktyget vara svårt 
att bortse från. Trots att de verktyg som respondenterna använder har låg validitet upplever de 
att deras tillvägagångssätt ger lyckade rekryteringar, vilket rättfärdigar metoderna som 
används och gör dem trovärdiga. 
 
Då det kommer till utvecklingen av rekryteringsprocessen märktes tydligt att respondenterna 
inte hade ett tydligt svar att ge. Istället gavs känslan av att det var ett område som inte ägnades 
så mycket uppmärksamhet. Samtliga tyckte att framtiden och utvecklingen var viktig men att 
det verkar vara svårt att se hur saker och ting kan förändras. Mycket handlar antagligen om att 
tillvägagångssättet är djupt rotad och det är svårt att se till nya delar. Däremot blir inte 
upplevelsen att de är negativa till förändringar utan bara att de har svårt att tänka utöver sina 
rutiner. Förändringar är något som smyger sig på och inget som sker över en natt. Här är värt 
att nämna att många använder sig av verktyg som tyder på mer alternativa metoder utan att 
egentligen vara medvetna om det själva. Det kan vara att vilja använda sig av presentationer 
utan att se det som ett nytt moment i processen. Att inte vara medveten om de nya delarna 
som dyker upp gör antagligen att processen blir mer svårföränderlig då det utåt sett 
fortfarande verkar som om alla företag tillämpar samma verktyg.   
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De förändringar som respondenterna önskar genomföra kring att få rekryteringsprocessen mer 
personlig samtidigt som det ska effektiviseras genom teknisk utveckling tycker vi är 
problematiskt. På grund av att det är svårt att se hur de två delarna kan kombineras eftersom 
den tekniska utvecklingen bör göra processen mer opersonlig snarare än tvärtom. Vad som 
skulle vara positivt med en sådan kombination skulle dock kunna vara att tekniken hjälper till 
att begränsa urvalet som sedan resulterar i att rekryteraren kan lägga mer fokus på de 
kandidater som blir aktuella för den fortsatta processen vilket gör det mer personligt. För att 
göra en återkoppling till vad som nämnts ovan är en mer personlig prägel på processen också 
är ett steg bort ifrån validiteten. Det är därmed något återkommande för hela studien.  
Avslutningsvis är det även värt att nämna att det tycks vara svårt att tänka i nya banor kring 
vilka verktyg som kan göra entré i processen även då respondenterna upplever att det finns 
egenskaper och kvalifikationer hos en kandidat som inte är mätbara med de verktyg som 
finns. Upplevelsen är att det ändå finns idéer hos respondenterna som de själva inte tycker är 
genomförbara eller passar in i processen vilket gör att de bara nämns i förbifarten. Det kan 
tolkas som att självförtroende saknas och istället finns en osäkerhet kring huruvida det faktiskt 
är en metod som är genomförbar.  
 
5.3 Egna reflektioner och förslag 
Ambitionen med den genomförda studien var att kunna utläsa upplevelsen av processen och 
verktygen vid rekrytering och ta fram förslag för hur en förändring skulle kunna se ut. Det 
visade sig dock vara svårare än vad vi trott då respondenterna själva hade svårt att se egna 
uppslag till utveckling. Däremot var det lättare att se delar som borde ha mer plats i processen 
snarare än att se till helt nya verktyg och moment. Den utveckling respondenterna önskade se 
var att det personliga i processen skulle ges mer utrymme. Det läggs mycket vikt vid  
personliga mötet och den personliga tillämpningen. Vårt förslag för att utveckla är att arbeta 
med exempelvis speeddejting, presentationer och olika typer av gruppövningar med 
problemlösning. Förslagen kom vi helt enkelt fram till utifrån vad respondenterna sett som 
önskvärt. Då det kommer till speeddejting innebär det en möjlighet att få en känsla av hur en 
person är redan tidigt i urvalet utan att behöva lägga ner mycket tid. Istället kan flera 
kandidater få möjligheten att komma på kortare möten på bara några minuter. Det tror vi 
skulle underlätta vid att välja rätt kandidat samt att fler sökande skulle ges chansen att tas i 
beräknande. Även en av respondenterna, som använde sig av kortare ”förintervjuer” med de 
sökande, tycker att det är en bra metod. Problematiken som vi ser med speeddejting är att det 
kan bli lättare för rekryteraren att låta personkemin gå före kvalifikationer. Under ett kortare 
möte finns ingen möjlighet att få några djupare kunskaper om de sökande. Det kan då vara lätt 
att lägga in personliga värderingar, i form av personkemi. De sökande som går vidare efter 
speeddejtingen behöver därför inte vara de som har bäst kvalifikationer och som är mest 
lämpade. Problematiken kring våra förslag är att de inte har hög validitet men de uppfyller 
ändå de önskemål våra respondenter har. Validiteten är en del vi kan bortse från då det inte 
har högsta prioritet hos våra respondenter. 
 
Det kan dock komma att ta längre tid än de urvalsverktyg som finns idag men är värdefullt 
just när det kommer till att få en personlig kontakt med fler sökande. Presentationer innebär 
att de sökande kort ska presentera sig själv och varför de passar för en viss anställning. Det 
ser vi antingen som en del i urvalsprocessen eller som ett sätt att slippa ha flera intervjuer. 
Som en av respondenterna säger är det ett fördelaktigt tillvägagångssätt när 
internrekryteringar sker och det redan finns en uppfattning om hur personen är. Vidare kan det 
vara gynnsamt även vid en externrekrytering då en upplevelse kring hur gärna kandidaterna 
vill ha arbetet ges eftersom ansvaret då hamnar på den sökande att ge en god bild av sig själv. 
Den sökande ska presentera vad de har för erfarenheter och kunskaper som gör att de är 
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aktuella för tjänsten. Nackdelen kan bli ifall presentationen används som ersättning för 
intervju då det inte ges någon möjlighet att ställa specifika frågor som inte är anknutna till vad 
som sägs i presentationen. Därför bör det utgöra ett komplement till intervjun. Fördelaktigt 
med presentationer är att det kräver av rekryteraren att göra en ordentlig arbetsanalys och 
kravspecifikation då det måste finnas information kring vad som faktiskt efterfrågas. Det 
anknyter till vårt resultat då respondenterna upplevde att det ofta kunde slarvas med 
förarbetet. Ytterligare att förslag som nämnts ovan som kan vara ett bra komplement i 
processen är olika gruppövningar med problemlösning. Då sätts flera sökanden samman för 
att lösa en viss uppgift och för att utreda hur de fungerar i grupp och vilken roll de iklär sig. 
Att se hur personer fungerar i grupp och hur de tar sig an en uppgift kan vara av största vikt 
då det kommer till om tjänsten som ska tillsättas innefattar mycket samarbete med andra. Om 
det finns en befintlig arbetsgrupp som behöver en ny kollega ges tillfälle att se vad som 
saknas i gruppen och vilka egenskaper som skulle vara önskvärda hos en ny medarbetare. 
Gruppövningarna kan därför ge en bild av hur väl en kandidat skulle passa in på det 
personliga planet. Gruppövningar kan också ge en bild av hur personer resonerar kring en 
uppgift och för ett logiskt resonemang kring den. Vidare är något som kan ses som en form av 
arbetsprov beroende på uppgiften vilket kan ge en klar uppfattning kring hur väl de skulle 
handskas med den framtida tjänsten. En negativ del är att gruppövningar kan vara 
tidskrävande och att personerna som deltar kanske har svårt att representera sig själva i en 
grupp tillföljd av nervositet eller att de känner sig obekväma eller pressade.  
 
Avslutningsvis är det värt att nämna att studien inte gav resultatet som vi förväntat då det 
kommer till att resultatet skulle ge konkreta förslag till förändring. Däremot har ändå vissa 
delar kunnat utläsas kring hur en utveckling kan se ut. Det kan konstateras att det handlar om 
små förändringar som kan fungera komplimenterande i processen. Det upplevs därmed som 
komplicerat att helt ersätta de traditionella verktygen med nya. Studien har däremot bidragit 
med delar som att vikten av validitet är något som kan ifrågasättas och inget som det går att 
sätta all tillförlit till. Det är en intressant del att ta upp då det var något som inte gick att 
förutspå utefter den teori som tagits del av i uppsatsen.    
 
5.4 Förslag till vidare forskning 
Det som varit svårt att urskilja när det kommer till utvecklingen av rekryteringsprocessen är 
hur tekniken kan komma att förändras. Trots det är det något som respondenterna anser vara 
viktigt men den biten får helt enkelt lämnas till personer med mer kunskap inom det området. 
Studien kan även göras i en större skala genom att ha med fler respondenter samt att 
undersöka hur det ser ut på andra platser. Exempelvis hade studien kunnat se annorlunda ut 
om den genomfördes i en stor stad där det är ännu mer konkurrens mellan företagen att få in 
de bästa kandidaterna till en tjänst.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 
 
Namn, ålder, utbildning, yrkestitel 

 
• Hur länge har du arbetat med rekrytering? 
• Hur viktigt är rekrytering för ert företag/organisation? 

- Något som kräver mycket resurser i form av tid och pengar 
• Kan du beskriva hur en rekryteringsprocess kan se ut hos er? 
• Skiljer sig processen beroende på vilken tjänst som ska tillsättas? 

- Hur jämförs och analyseras resultaten från olika kandidater? 
• Vad	  skulle	  kunna	  göras	  annorlunda	  i	  rekryteringsprocessen? 

 
 

• Vilka	  verktyg	  använder	  ni	  er	  av	  vid	  rekrytering? 
-‐	  För/nackdelar 

• Vilket	  rekryteringsverktyg	  anser	  du	  är	  bäst	  att	  använda	  sig	  av? 
• Vilket verktyg på marknaden anser du är minst lämpat vid rekrytering? 
• Bestämmer	  du	  själv	  hur	  rekryteringen	  ska	  se	  ut	  eller	  finns	  det	  färdiga	  mallar	  för	  

hela	  företaget? 
• Har du arbetat med rekrytering inom något annat företag? 
• Om ja, hur har rekryteringsarbetet skiljt sig åt mellan olika företag? Har ni använt er 

av olika verktyg? 
 
 

• Vad	  finns	  det	  som	  du	  skulle	  vilja	  veta	  om	  de	  sökande	  som	  det	  inte	  finns	  möjlighet	  
att	  mäta	  eller	  ta	  reda	  på	  med	  de	  verktyg	  som	  finns	  idag? 

• Hur viktigt tror du att det är att verktygen för rekrytering fortsätter att utvecklas? 
• Hur tror du att rekryteringsverktygen kommer att förändras i framtiden?  

- Egna idéer, önskningar etc  
 


