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Sammanfattning 

 
Den här studien syftar till att få en förståelse för rekryterarens uppfattning om hur man 

bedömer kunskaper och förmågor hos en svår kandidatprofil med fokus på IT-profiler. En 

svår kandidatprofil i den meningen att det krävs kunskaper hos rekryteraren för att bedöma 

om kandidaten uppfyller de förväntningar och kvalifikationskrav som är ställda i förhållande 

till tjänsten. På grund av brist på IT-profiler på arbetsmarknaden krävs det effektivare 

rekryteringsprocesser vilket ställer högre krav på rekryterarna.  Studien presenterar strategier 

och verktyg som rekryterare använder sig av samt hur varje steg i rekryteringsprocessen 

spelar roll för kunskapsbedömningen hos en potentiell kandidat.  

 

Studien är baserad på en kvalitativ ansats och bygger på fem semistrukturerade intervjuer av 

fem olika rekryterare på olika företag. Studien har förhållit sig till följande frågeställningar: 

Vad är det för typ av egenskaper och förmågor rekryteraren letar hos IT konsulter? Vilka 

strategier finns för att hitta dessa förmågor?  

  

Resultatet har presenterats i form av en tematisk analys med grund från Ellström (1992) 

teoretiska begrepp: Kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande. Där ett återkommande tema 

har identifierats bland samtliga rekryterare vilket är att bristen på IT-kompetenta kandidater 

sätter hård press på rekryterarna. De saknar förmågan att bedöma kandidaternas utnyttjade 

och faktiska kompetens, i form av de kunskaper de måste besitta för att klara av 

arbetsuppgifterna.  

 

 

Nyckelord: Rekrytering, svår kandidatprofil, IT, rekryteringsstrategi, yrkeskunnande, 

utnyttjad och faktisk kompetens 
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Abstract 

 
The aim of this study was to gain an understanding of how to recruit a difficult candidate 

profile with focus on IT-profiles. A difficult candidate profile in the sense that the recruiter’s 

knowledge is required to assess whether the candidate meets the expectations and 

qualifications required in relation to the job, although more efficient work is required due to 

the current labor shortage in the increasingly digitizing market. The study presents strategies 

and tools that recruiters use and how each step in the recruitment process plays a role in the 

knowledge assessment of a potential candidate. 

 

The study is based on a qualitative approach, based on five semi-structured interviews of five 

different recruiters at different companies. It has addressed the following questions: What is 

the type of characteristics and abilities the recruiter is looking for at IT consultants? What 

strategies are there to find these abilities? 

 

The result has been presented in the form of a thematic analysis based on Ellström (1992) 

theoretical concepts: Skills, Qualification and Professional Skills. Where the following 

patterns have been identified among all the recruits. A recurring theme has been identified 

among all recruiters, which is the lack of IT-qualified candidates putting hard pressure on 

recruits. The recruiters lack the ability to assess candidates utilized and actual skills, in terms 

of the skills they need to possess in order to accomplish their duties. 

 

 

Keywords: Recruitment, difficult candidate profile, IT, recruitment strategy, professional 

skills, utilized and actual skills 
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1. Inledning 
 

Digitalisering är en central aspekt av dagens teknologiutveckling. Den moderna IT-branschen 

är i sig ett relativt svårdefinierat begrepp. Branschen ställer krav på att ständigt utveckla 

kunskaper och erfarenheter inom området för att hänga med marknadsutvecklingen. IT-

kompetensen efterfrågas alltmer på hela arbetsmarknaden i takt med ökningen av 

digitaliseringen. Enligt arbetsgivarorganisationen “IT & Telekomföretagen”, en del av 

Almega, råder det en brist på IT-kompetenta människor vilket enligt dem kommer på sikt hota 

Sveriges tillväxt. När det inte finns tillräckligt med människor som vill utbilda sig och skapa 

karriär inom området halkar Sverige efter i den globala konkurrensen. De menar att många 

företag väljer att lägga en del av verksamheten utomlands för att lösa problematiken i 

underskottet av arbetskraft inom IT i Sverige.  

 

I en statistisk rapport av Arbetsförmedlingen från 2017 konstaterar de en arbetskraftsbrist 

inom bland annat Data & IT. Det är ett område som ställer höga krav på utbildning och 

tidigare erfarenheter. Det bristindex som anges illustrerar möjligheter och begränsningar för 

arbetsgivare att rekrytera medarbetare inom området. Däremot menar de att en 

bakomliggande orsak till den rådande bristen är att Data & IT är en del av den expansiva 

marknaden, vilket gör att det i dagsläget finns en efterfrågan av mer arbetskraft. Idag finns det 

lika många utbildade inom området som lediga IT relaterade jobb på arbetsmarknaden, då 

intresset att välja karriär inom området har ökat betydligt de senaste åren. Problemet ligger i 

att många av jobben med en mer avancerad karaktär kräver tidigare arbetslivserfarenhet, 

vilket i sig inte är ovanligt inom den expansiva marknaden i och med att antalet utbildade har 

blivit allt fler idag (Arbetsförmedlingen, 2017).  

 

Eftersom arbetskraften idag består i allt högre utsträckning av människor med högre 

utbildningsnivå gör det möjligt för arbetsgivarna att höja kompetenskraven för de givna 

tjänsterna (Arbetsförmedlingen, 2017). Kompetenskraven inom Data och IT-området är 

relativt höga vilket gör det svårare för arbetsgivarna att få tag på personer med rätt 

kompetens. Det gör att det inte är ovanligt att arbetsgivarna söker och rekryterar medarbetare 

från utlandet. Då stor del av arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden saknar tidigare 

erfarenheter eller relevant utbildning inom området. 

 

Men hur bedömer man som rekryterare att den här kunskapen är tillräcklig eller inte? Redan i 

tidig ålder när vi börjar skolan bedöms vi människor om vi har tillräcklig kunskap för att klara 

en viss nivå eller få det högsta betyget. Formell kunskapsbedömning genomsyrar våra tidiga 

år i skolan till universitetsnivå. Efter student- eller högskoleexamen får vi ett “kvitto” i form 

av betyg som vi senare kommer att bygga vår meritförteckning på och som kommer leda oss 

in i arbetslivet. Med den här studien kommer jag att vidga det pedagogiska perspektivet till att 

även omfatta praktiker för kunskapsbedömning som äger rum utanför skolsystemet, nämligen 

på arbetsmarknaden. Jag vill få en förståelse för vilka metoder och verktyg man använder sig 

av samt hur varje steg i processen spelar roll för kunskapsbedömningen hos en kandidat.   
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IT-profiler är svåra att bedöma i den meningen att det är en svår profil att hitta på marknaden. 

Det råder ett underskott av dem på marknaden vilket skapar en konkurrens mellan företag om 

den här kompetensen. Svår profil kan också definieras i att man som rekryterare behöver ha 

förmågan att bedöma om kandidaten har rätt typ av kompetens, förmågor och erfarenheter för 

den avancerade teknologin. 

 

Bristen av IT profiler på den expanderande och allt mer teknologiskt avancerade marknaden 

gör det svårt för rekryterare att hitta kandidater som uppfyller de kravprofiler som ställts. Men 

för att ens uppnå en ställd kravprofil måste kandidaterna uppnå de förväntningar som 

rekryteraren har och det är det jag vill förstå med den här studien. Jag vill få en förståelse för 

hur man går till väga vid en sådan bedömning i en rekryteringsprocess. Det är intressant 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv då det kommer bidra med kunskap om kunskapsbedömning 

i ett rekryteringssammanhang, ställt i förhållande till tidigare forskning som i hög grad inriktat 

sig mot kunskapsbedömningen i skolan. För att smala ner och förstå den verkliga 

problematiken av fenomenet, har jag valt att fokusera min forskning på tjänster som främst 

baseras på programmering och utveckling av informationsteknologier.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här undersökningen är få en förståelse för rekryterarens 

uppfattning om hur man bedömer kunskaper och förmågor hos en svår kandidatprofil. Jag vill 

få insikter i vad det är för metoder och verktyg de använder sig av samt hur varje steg i 

processen spelar roll för kunskapsbedömningen hos en kandidat.   

 

• Vad är det för typ av egenskaper och förmågor rekryteraren letar hos programmerare? 

• Vilka verktyg finns för att hitta dessa förmågor?  
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2. Tidigare forskning 
 

Syftet med min studie är att få en förståelse för kunskapsbedömningen av en svår 

kandidatprofil i en rekryteringsprocess. Det här avsnittet är till för att belysa tidigare 

vetenskaplig litteratur och empirisk forskning som tar upp faktorer inom området. Texten 

kommer att presentera forskning om hur rekryteringsprocessen kan se ut, 

bedömningsunderlag utifrån både tidigare erfarenheter och sociala aspekter och 

kompetensbaserade testers betydelse.  

 

2.1 Sökprocess 

Den tidigare forskningen fyller en funktion genom att redovisa hur tidigare empirisk 

forskning har sett ut inom urval och rekrytering, samt hur processen ser ut. Därför har jag 

fokuserat både vid vetenskapliga artiklar från både internationella och nationella studier samt 

litteratur som beskriver rekryteringsprocessen. För att samla in relevant och vetenskaplig 

forskning har jag utnyttjat Uppsala universitets databaser, EBSCO och LIBRIS samt DISA. 

När jag sökt efter information har jag använt följande sökord: 

 

Selection process, recruitment, recruitment process, personnel selection, information 

technology, rekrytering, informationsteknik, assessment, bedömning 

 

2.2 Syftet med rekrytering  

Aronsson et al. (2012) menar att en betydelsefull infallsvinkel för att en organisation ska vara 

framgångsrik är förmågan att identifiera och värva nya medarbetare. Rekrytering är en 

process vars syfte är att bemanna nya eller befintliga tjänster efter medarbetare slutat på grund 

av olika anledningar. Barber (1998) definierar rekrytering som en funktion för en organisation 

att identifiera och locka nya medarbetare. Flera större organisationer har standardiserade 

rekryteringsmetoder som är formade att attrahera potentiella medarbetare, där syftet inte bara 

är att fylla lediga positioner på företag, utan även anpassa rekryteringen till företagskulturen. 

Vidare menar Costello (2006) att rekrytering är en process som består av flera olika bitar som 

i slutändan kommer att utmynna i ett antal kvalificerade kandidater. Att bedöma en kandidat i 

en rekryteringsprocess kan ske på olika sätt beroende på vad det är för position som ska 

tillsättas och vad det är för kompetens som efterfrågas. Det är ofta olika aspekter som bör tas 

till hänsyn innan den slutgiltiga bedömningen kan verkställas (Robertson, 2001).  

 

2.3 Rekryteringsprocessen 

Breaugh (2008) redogör i sin forskning för att det varken finns en bevisad eller generell teori 

som förklarar sambandet mellan olika rekryteringsvariabler, arbetssökandes och 

organisationers egenskaper som i sin tur kan påverka det slutgiltiga beslutet vid en 

rekryteringsprocess. Det gör att den forskning som finns inom området presenterar olika 

aspekter av rekryteringsprocessen, men det finns inget generellt svar på hur man går till väga  

vid en rekrytering.  
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Siew-Chen & Vinayan (2016) genomförde en fallstudie på en organisation i Malaysia där de 

utförde semistrukturerade intervjuer på organisationens HR-avdelning. Samtliga 

intervjupersoner hade en mer eller mindre beslutsfattande del i rekryteringsprocesserna. De 

diskuterar begreppet RPO som står för ”Recruitment process outsourcing” vilket betyder att 

organisationen hyrt in en extern verksamhet i syfte att få hjälp att rekrytera ny och 

betydelsefull kompetens. Syftet med fallstudien var att få insikter i hur rekryteringsprocessen 

fungerar med hjälp av outsourcad hjälp från början till slut. Resultatet visade att RPO-

baserade beslut och implementeringar kan inte helt förklaras med hjälp av enbart en teori, 

utan det är flera aspekter som fyller en helhet i en rekryteringsprocess. Det krävs att ta hänsyn 

till finansiella aspekter, vilka resurser som krävs samt det kontraktbaserade förhållandet 

mellan organisationen och outsourcing leverantören, det vill säga det företag som sköter 

rekryteringsprocessen.  

 

Henkens et al. (2005) utförde en studie på drygt 1000 arbetsgivare i Nederländerna i syfte att 

ta reda på hur processen ser ut vid rekrytering av medarbetare på en begränsad 

arbetsmarknad. Resultatet av studien visade att de tre mest vanliga strategierna vid rekrytering 

är 1) aktiv rekrytering, 2) internetbaserad rekrytering och 3) formell och informell 

rekrytering. I studien görs en distinktion mellan aktiv och passiv rekrytering, aktiv rekrytering 

motsvarar att en organisation aktivt söker efter potentiella kandidater med hjälp av 

utomstående rekryteringsbolag, medan passiv rekrytering innebär att kandidaterna söker sig 

till företaget. Formell rekrytering förklarades genom att företag annonserar ut lediga tjänster, 

medan informell rekrytering innebär att organisationen använder sitt kontaktnät. Studiens 

resultat visade vikten av att organisationer bör använda olika strategier vid rekrytering av nya 

medarbetare, och då anpassa förhållningssättet till den tjänst som ska förordnas.  

 

2.4 Rekryterarens betydelse vid rekrytering  

Breaugh och Starke (2000) poängterar vikten av rekryterarens roll under en 

rekryteringsprocess. De betonar att rekryteraren bör besitta kommunikationskompetens med 

anledning av att förmedla rätt bild och information om företaget och tjänsten till potentiella 

kandidater. Rekryteraren ska utifrån uppfattas som en välinformerad källa till organisationen.  

För att nå ut till rätt kandidater behöver informationen spegla det som företaget står för och 

vad arbetsuppgifterna ställer för krav på kandidaten. Den behöver vara trovärdig och begriplig 

för att rekryteringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt, då det är under 

rekryteringsprocessen kandidaten får ett första intryck av företaget. Om informationen inte 

uppfattas som trovärdig avslöjas avsaknaden av kompetens hos rekryteraren. Vidare 

poängterar dem att trots att rekryteraren har en central roll i rekryteringsprocessen finns det 

lite forskning kring deras beteende och de kompetenser som de förväntas ha i deras arbete.  

 

Herriot (2002) betonar även vikten av kommunikation mellan kandidaten och rekryteraren i 

en rekryteringsprocess, den sociala interaktionen. Informationen i rekryteringsprocessen 

spelar roll i den meningen att organisationen sorterar bort lämpliga kandidater i brist på 

kunskaper om dem eller att kandidaterna avböjer jobberbjudanden på grund av brist på viktig 

information. Vidare menar han att det inte är ovanligt att beslut fattas under fel premisser på 

grund av brist på information från båda parterna (Herriot, 2002).  
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2.5 Kognitiva tests betydelse vid rekrytering 

Wagner (1997) menar att nästan alla typer av val inkluderar flertalet informationskällor och 

inte minst i rekryteringssammanhang. En informationskälla som har kommit att bli 

vetenskapligt accepterad är test baserade på kognitiv förmåga hos individer. Hunter & 

Schmidt (1983) redogör i sin forskning baserad på metaanalysmetoder för verktyg som 

möjliggör att uppskatta det ekonomiska värdet hos en kandidat, där en verktygsmetod baseras 

på test av kognitiv förmåga hos kandidater. Vidare poängterar de att testen har visat sig 

möjliggöra att få förståelse för noggrannheten i kandidaternas kunskaper och på så sätt en 

förutsägelse av en kandidats framtida prestation i arbetsuppgifter. 

 

Katona et al. (2015) som är tre professorer inom ingenjörsspecialisering av IT, utförde en 

studie på 40 studenter på ett gymnasium i centrala Ungern. Syftet med deras undersökning var 

att studera förhållandet mellan studenternas problemlösningsförmåga inom kognitiv psykologi 

och de programmeringskunskaper de lärt. Resultatet visade att det fanns en korrelation mellan 

hur studenterna presterar vid problemlösningstest och användandet av programmering. 

Forskningen illustrerade att kunskapstestet förklarar utbildningens effektivitet och hur den 

förbereder studenterna för yrkeslivet. De menar att testet kan utnyttjas i 

rekryteringssammanhang för att förutse och prognostisera potentiella kandidaters prestation 

för de givna arbetsuppgifterna, och på så sätt kunna dra slutsatser om de besitter tillräcklig 

kompetens inom programmering.  

 

2.6 Personlighetstestens betydelse vid rekrytering 

Salgado (2003) bedrev en forskning om hur en rekryterare kan förutse framtida jobbprestation 

med hjälp av femfaktormodellen av Costa and McCrae (1992), vilken består av fem 

dimensioner av personlighetsfaktorer. Dimensionerna är openness, conscientiousness, extra-

version, agreeableness och neuroticism. Forskningen baserades på en omfattande databas 

bestående av olika validitetsstudier från USA och Europa, där personlighetsmätningarna var 

relaterade till jobbprestanda. Resultatet av forskningen visade att praktiker bör utnyttja teorin 

vid bedömningen av en kandidats personlighet vid rekrytering. Det finns en mängd 

personlighetstestsforskning baserat på femfaktormodellen, som påvisar att begreppet är 

användbar vid rekryteringssituationer (Goldberg, 1990; Barrick & Mount, 1991; Hough, 

1992; Robertson & Kinder, 1993).  

 

Fleming & Jia (2016) bedrev en forskning om att rekrytera för teknikbaserade tjänster. 

Forskningen baserades på att utnyttja Costa & McCraes (1992) femfaktormodell för att 

bedöma kandidaternas personlighetsdimensioner. Forskningens resultat lyfte vikten av att 

anställda rätt personer för rätt jobb då det gynnar medarbetarna och organisationen som 

helhet. De redogör för begreppet ”Affinity for Technology” eller den svenska översättningen 

”fallenhet för teknologi”, som ett centralt begrepp vid personlighetsbedömningen för 

teknikbaserade tjänster. Forskningen har bidragit till att få en förståelse för att sambandet 

mellan individens personlighet och yrkesplats är en del av rekryteringsprocessen.  
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2.7 Intervjuns betydelse vid rekrytering 

En anställningsintervju möjliggör för rekryteraren att få en djupare förståelse för kandidatens 

tidigare erfarenheter, mer än det som finns redovisat på kandidatens CV. Schmidt & Hunter 

(1998) redogör för både praktiska och teoretiska utgångspunkter av 85 års forskning vid 

personalval, eller rekrytering. De baserar forskningen på metaanalyser och redogör för 19 

olika typer av urvalsmetoder för att förutse framtida prestation. De lyfter bland annat 

anställningsintervjuns betydelse och upplägg i en rekryteringsprocess. De menar att intervjun 

täcker olika attribut hos kandidaterna och inte bara en specifik kompetens. Intervjun täcker 

kandidaternas tidigare erfarenheter, kognitiva förmåga, andra specifika kompetenser och 

aspekter av deras personlighet. Intervjuerna möjliggör att ställa frågor som berör specifika 

kompetenser relaterade till tjänsten och beteendemönster i förhållande till tidigare 

erfarenheter.   

 

Barclay (2001) genomförde en undersökning på både rekryterare och kandidater på 49 

organisationer i Storbritannien. Studiens syfte var att ta reda på betydelsen av intervjuns 

upplägg vid en rekryteringsprocess med fokus på strukturerade beteendeintervjuer. Tidigare 

forskning har bevisat att strukturerade beteendeintervjuer är den mest effektiva metoden vid 

anställningsintervjuer. Metoden möjliggör för rekryteraren att få en förståelse för hur 

kandidaten agerar i utsatta situationer, det genom att titta på situationen, reaktionen och sedan 

beteendet. Resultatet av studien visade att strukturerade beteendeintervjuer har många 

fördelar i jämförelse med traditionell intervjumetod (baserad på öppna frågor). Strukturerade 

beteendeintervjuer möjliggör för rekryteraren att fokusera på de centrala kompetenser som är 

ställda i förhållande till tjänsten. Det i syftet att få konkreta exempel på kandidatens tidigare 

erfarenheter och hur den har gått till väga vid en specifik situation. Han menar vidare att det 

skapar förutsättningar för att lättare bedöma en kandidat i en rekryteringsprocess. Ofta är ett 

beteende stående över tid vilket innebär att det kan förutse hur kandidaten kommer att 

prestera och agera i framtida situationer. Intervjumetoden möjliggör även för rekryteraren att 

få en förståelse för hur bred erfarenhet kandidaten har, mer än det som står på kandidatens 

CV. Metoden ger en djupare förståelse för hur kandidaten agerat och på vilket sätt den 

tidigare har arbetat med en given arbetsuppgift.  

 

2.8 Matchning mellan kandidater och organisationen 

Chatman (1991) utförde en studie på åtta av de största offentliga redovisningsföretagen i 

USA. Syftet med undersökningen var att studera sambandet mellan olika mönster av 

organisatoriska värderingar och sociala värderingar hos medarbetarna. Studiens resultat 

visade att individens sociala värderingar påverkar hur snart socialiseringen sker in i en 

organisationskultur. Socialisering avses i studien huruvida en individ förstår och delar de 

värderingar som organisationen förestår, vilka förväntningar som finns på båda parterna 

beträffande sociala förmågor. Delar individen liknande värderingar som övriga organisationen 

kommer en socialisering ske fortare än om det råder en diskrepans mellan dem. Vikten av att 

individerna samspelar med organisationens värderingar ligger i att de trivs bättre och därmed 

blir långsiktiga inom organisationen.  
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Ellström och Hultman (2004) redogör för i sin litteratur om vikten av en grupps betydelse för 

utveckling. De refererar både till betydelsen för individen och organisationen som helhet i 

förhållande till gruppering. De lyfter två olika typer av grupper där båda är till fördel 

beroende av såväl organisationens och de anställdas behov.  De menar att en heterogen 

organisation skapar förutsättningar för utveckling och nytänkande, av den anledningen att 

olika tankar möts och blir till en helhet. Samtidigt som en homogen organisation är till att 

föredra då den skapar förutsättningar för samarbete mellan medarbetarna då de resonerar på 

liknande vis. De menar att det i slutändan handlar om att få en balans mellan heterogenitet 

och homogenitet i organisationen som öppnar upp för en företagskultur med både 

kommunikation och samförståelse. Även Chatman (1991) lyfter liknande aspekt av 

matchningen mellan individen och en organisation, och diskuterar vikten av att ha en balans 

mellan homogenitet och heterogenitet. Han poängterar att en homogen organisation 

underlättar för ett bättre socialt klimat. 

 

2.9 Sammanfattning 

Rekryteringsprocessen inkluderar flertalet aspekter av hur den slutgiltiga bedömningen av en 

kandidat kommer att resultera i. Den tidigare forskningen har främst fokuserat vid kognitiva 

förmågor och personlighetstestning för att fånga och förutse framtida jobbprestanda hos 

individen. Vid anställningsintervjun får rekryteraren en djupare förståelse för hur 

kandidaterna har agerat i tidigare situationer baserat på tidigare erfarenheter. Det sätter även 

krav på rekryterarens kognitiva förmåga att förmedla rätt bild av företaget och 

arbetsuppgifterna samt hur frågorna är ställda för att ta reda på värdefull information om 

kandidaterna. Den har även lyft vikten av organisationens kultur och hur den kan bidra till bra 

sammanhållning och nytänkande bland de anställda och för organisationens utveckling. 

 

Den tidigare forskningen på rekryteringsprocessen har främst fokuserats vid det psykologiska 

ämnesfältet. Där kognitiva förmågor och personlighetsfaktorer står i centrum för forskningen. 

Den pedagogiska vinkeln på rekryteringsprocessen finns inte i lika stor utsträckning inom 

tidigare forskningen. Rekryteringsprocessen lägger fokus på den enskilda individen och 

förklarar hur den interagerar i förhållande till en arbetsuppgift och omgivning. Den 

pedagogiska forskningen lägger mer fokus vid lärande och kunskapsbedömning, och där 

mycket av den praktiska och forskningsaspekterna baseras på kunskapsbedömningen i skolan. 

Det kommer därför bli intressant att se hur rekryteringsprocessen kan ses utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv där kunskapsbedömningen kommer att vara den centrala aspekten. 

Med hjälp av den tidigare forskning som finns och mitt empiriska material ska jag ta reda på 

hur kunskapsbedömningen går till vid bedömningen av en svår kandidatprofil. Det ska bli 

intressant att se om samtliga hänseenden bör tas hänsyn till eller om det finns faktorer som 

kan uteslutas vid bedömningen av en kandidat. En annan intresseväckande aspekt är att se 

vilken kompetens eller förmåga som värdesätts högst vid rekrytering av en programmerare. 
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för “Ellströms teoretiska begrepp: Kompetens, 

kvalifikationer och yrkeskunnande”, vilken är teorin som jag kommer att utgå från när jag 

sedan presenterar mitt resultat. Teorin kommer att användas i syfte att belysa hur olika 

aspekter av kompetenser och yrkeskunnande används i rekrytering av en svår kandidatprofil. 

Det tredje begreppet kvalifikation kommer att användas i syfte att belysa hur stor roll det har 

i en yrkesmässig roll.  

 

3.1 Ellströms teoretiska begrepp 

Ellströms teoretiska begrepp ”yrkeskunnande”, ”kompetens” och ”kvalifikation” är 

närbesläktade med varandra. Begreppen har ingen tydlig synonym, utan de ställs ofta i 

förhållande till en situation eller uppgift. Ellström definierar kompetens som de kunskaper 

och färdigheter som individen redan besitter, medan kvalifikation är de kunskaper och 

färdigheter som krävs för en viss arbetsuppgift. Nedan kommer jag att förklara mer ingående 

vad respektive begrepp innebär. 

 

3.2 Kompetens 

Ellström (1992) menar att kompetens avser en individs förmåga att agera i förhållande till en 

viss uppgift, situation eller kontext. Hur individen utför uppgiften eller agerar i en viss 

situation bestäms av individens kompetens, det handlar om förmågan att identifiera, utnyttja 

och tolka det handlingsutrymme som uppgiften ger. Ellström delar in förmågorna i fem olika 

kategorier; psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, sociala faktorer 

och personlighetsfaktorer. Det handlar alltså om allt ifrån hur vi kan röra oss med kroppen, till 

hur vi tänker och vad vi kan, till hur vi ser på oss själva eller hur bra samspel en individ har 

med omgivningen. Kompetens ramar in en rad olika aspekter och sammanhang av en individs 

kunskaper och tidigare erfarenheter. Det är även situationen eller uppgiften som bestämmer 

hur mycket av den här kompetensen om kommer behövas. 

 

Individen besitter en mängd olika kunskaper och dessa utgör en del av kompetensen. 

Kunskapsbegreppet kan delas in i implicit och explicit kunskap. Explicit kunskap avser 

kunskap som individen kan använda för att formulera sig i ord och därmed kommunicera med 

andra. Det kan även vara olika procedurer som vi lär oss i form av regler och normer. Den 

implicita kunskapen, eller den tysta kunskapen, är mer underförstådd och svårare att uttrycka i 

ord. Den är mer erfarenhetsbaserad och praktiskt lagd, vi lär oss den genom att praktisera och 

öva den (Ellström, 1992). 

 

Ellström (1992) beskriver även individens subjektiva och objektiva handlingsutrymme i 

relation till en viss uppgift eller situation. Vad det är för faktorer som avgör hur individen ska 

gå till väga i den givna situationen. Det objektiva handlingsutrymmet bestäms i förhållande 

till arbetsuppgifternas karaktär, tillgängliga teknologin samt organisationens utformning, det 

vill säga de omständigheter som finns i sammanhanget i form av verktyg och normer. Det kan 

sätta gränser för hur individen väljer att gå till väga i en given situation/ arbetsuppgift. Det är 

sedan individens egen förmåga att identifiera lösningar på situationen som avgör dennes 
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subjektiva handlingsutrymme. Det subjektiva handlingsutrymmet kan förhålla sig mer eller 

mindre till det objektiva, i den meningen i hur stor mån en individ vill utmana sig själv i en 

given arbetsuppgift. Det är upp till individen hur denne vill använda sina erfarenheter, om den 

vågar ta initiativ och utmana sig själv att utföra en uppgift på ett annorlunda sätt. Alternativt 

att individen känner att det är bättre att förhålla sig i trygghetszonen och arbeta på samma sätt 

som är givet (Ellström, 1992).  

 

3.3 Kvalifikation 

Kvalifikation utgör likt en brygga mellan arbetets utformning och individens psykologiska 

förutsättningar. Begreppet lägger fokus på arbetet, den givna uppgiften, och de krav som det 

ställer på individen. Det handlar alltså inte om vad individen kan, utan mer att arbetet sätter en 

nivå som individen måste klara annars kommer personen i fråga inte klara av arbetsuppgiften. 

Kvalifikationen ställer med andra ord krav på individens kompetens (Ellström, 1992). 

 

Det finns olika sätta att se på kvalifikations-begreppet och Ellström (1992) lyfter två 

innebörder. Den ena är att man kan se kvalifikationer som informella och formella krav på en 

given arbetsuppgift som är efterfrågade av arbetsgivaren och som arbetstagaren måste klara 

av. Ett annat sätt att se på begreppet är att det kan beskrivas som ett ”kvalifikationskrav” 

vilket motsvarar de arbetsuppgifter som objektivt krävs i en given arbetsuppgift (Ellström, 

1992). Jag kommer i den här uppsatsen främst fokusera på den första innebörden om 

informella och formella krav i förhållande till en situation eller uppgift.  

 

3.4 Yrkeskunnande 

Yrkeskunnande ses som en helhet av de tidigare nämnda begreppen, dvs. kompetens och 

kvalifikation, och gör att vi kan resonera kring det. Ellström (1992) beskriver begreppet 

utifrån fem olika avseenden, och nedan kommer jag att förklara respektive infallsvinkel av 

begreppet: 

 

➢ Det första är yrkeskunnande som formell kompetens vilken förklarar den kompetens 

som en individ fått via formell utbildning och som på något sätt kan registreras i form 

av betyg eller diplom. 

 

➢ Det andra är yrkeskunnande som reell, eller faktisk, kompetens som innebär den 

kompetens som en individ besitter för att potentiellt kunna utföra en given uppgift 

eller arbete. 

 

➢ Det tredje är yrkeskunnande som utnyttjad kompetens vilken står för den kompetens 

som individen besitter och som dessutom kommer till användning i dennes 

arbetsuppgifter. 

 

➢ Den fjärde är yrkeskunnande som den kompetens som arbetet faktiskt kräver av  

individen, för att nå ett framgångsrikt resultat. 

 

➢ Den femte är yrkeskunnande som den kompetens som formellt/ informellt efterfrågas 

för en given arbetsuppgift. 
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Figur 1: Illustrerar sambandet mellan de fem olika innebörderna av yrkeskunnande 

(Ellström, 1992 s.38) 

 

 

3.5 Sammanfattning 

Kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande är tre begrepp som relaterar till varandra. 

Kompetensen står för vad individen innehar för tidigare erfarenheter och kunskaper i 

förhållande till en given uppgift eller situation. Kvalifikationen är de krav som en given 

uppgift eller arbete ställer på individen för att nå ett framgångsrikt resultat. En individs 

yrkeskunnande består av de kompetenser som individen besitter och för att nå ett önskvärt 

resultat ska de stämma överens med de kvalifikationer som är ställda för en given uppgift 

eller arbete eller i det här fallet en anställning.  
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4. Metod 
 

I följande avsnitt kommer jag att presentera hur jag metodologiskt gått till väga för att 

genomföra min studie. Redogörelsen kommer att ge en förståelse för läsaren varför jag valt 

att använda den här metoden för att undersöka min studies syfte. Syftet med studien är att 

undersöka hur rekryterare upplever att det är att bedöma en svår kandidatprofil inriktat på 

IT-branschen och programmerare. Avsnittet beskriver valet av den kvalitativa ansatsen, 

urvalet av deltagare, utformningen av intervjuguiden, genomförande samt bearbetningen av 

data och analysmetod.   

 

4.1 Metodansats 

Syftet med den här studien är att jag vill ta reda hur man utför kunskapsbedömning på ett 

fenomen utanför skolan, närmare bestämt i en rekryteringsprocess. Jag vill ha en förståelse för 

hur rekryterare bedömer kandidater med svåra yrkesprofiler inriktat mot programmerare. Jag 

har valt att använda mig av en kvalitativ ansats av den anledningen att jag är intresserad av 

underliggande, komplexa problem kopplade till bedömningspraktiker i arbetslivet. Det här är 

något som Bryman (2011) lyfter, syftet är nära kopplat till vad jag som forskare bör använda 

för forskningsmetod för att samla in min data och därför har jag valt en kvalitativ 

metodansats. Jag kommer att genomföra fem stycken intervjuer med rekryterare på fem olika 

företag. Intervjuerna kommer möjliggöra att för mig som forskare få en djupare förståelse för 

deras upplevelse och hur de arbetar med rekryteringsprocesser inriktade på programmerare. 

En djupare förståelse i den meningen att jag får chans till att ställa följdfrågor till mina 

respondenter, vilket är något som Bryman (2011) också understryker är en fördel vid 

kvalitativ forskningsmetod.   

 

4.2 Urval 

Med bakgrund till att jag valt den kvalitativa forskningsmetoden kommer jag inte att ha tid att 

nå ut till lika många respondenter som jag hade gjort vid kvantitativ forskningsmetod. Jag 

kommer att träffa fem stycken tillsvidareanställda rekryterare på fem stycken olika företag. 

Företagen har helt olika bakgrund och syften, men de har gemensamt att de rekryterar IT 

profiler, både i större och mindre mån men framförallt programmerare. Jag arbetade med ett 

så kallat målstyrt urval, vilket innebär att jag valt att dela upp mina respondenter i 

organisationer, avdelningar och sedan individer (Bryman, 2011). Beslutet att välja mina 

respondenter från olika företag i olika branscher låg i att jag ville ha ett så brett urval som 

möjligt med företag med olika bakgrund och syfte, i den meningen få en heterogenitet i 

urvalet.  

 

Jag arbetade med en metod som Ahrne & Svensson (2011) kallar för tvåstegsurval, vilket 

innebär att jag delade upp urvalet i två faser, likt Bryman (2011) och det målstyrda urvalet. 

Först letade jag efter företag som hade en relation till IT-branschen. Sedan hörde jag av mig 

till företagen, i nästa steg handlade det om att hitta rätt respondent i företagen. Rätt 

respondent för mig var att hitta ansvariga rekryterare då de är av största relevans för min 

studie.  



  

 

 18 

För att jag skulle få en bredd i min studie samt få ett intressant resultat har jag valt att 

fokusera min forskning på rekryterare av IT-kandidater på fem olika företag. Respondenterna 

var i åldrarna 25–49 år och har varit inom yrket mellan ett till 25 år. Samtliga respondenter 

arbetar med rekrytering inom affärsområde IT. Nedan följer en kort presentation av dem, men 

med respekt mot mina respondenter och med utgångspunkt från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, kommer jag inte att presentera dem mer än så.  

 

➢ IP 1: Ansvarig rekryterare av ett spelutvecklingsföretag. Har arbetat med rekrytering i 

sex år. Utbildningsområde: Personal- och arbetslivsfrågor. 

 

➢ IP 2: Ansvarig rekryterare inom affärsområde IT på ett bemannings- och 

rekryteringsföretag. Har arbetat med rekrytering i två år. Utbildningsområde: 

Personal- och arbetslivsfrågor. 

 

➢ IP 3: Konsult på ett ledande konsultbolag med ansvar för rekrytering. Har arbetat med 

rekrytering i ett år. Utbildningsområde: Civilingenjör.  

 

➢ IP 4: HR-chef för ett försäkringsbolag. Har arbetat med rekrytering i 25 år. 

Utbildningsområde: Personal- och arbetslivsfrågor.  

 

➢ IP 5: Rekryterare på ett rekryteringsbolag med inriktning mot IT. Har arbetat med 

rekrytering i snart 3 år. Utbildningsområde: Grund inom Public Policy.  

 

4.3 Intervjuer 

Vid utformningen av min intervjuguide var det viktigt att frågorna var ställda baserat på min 

syftesformulering, mina frågeställningar och teoribakgrund. Samtliga intervjuer var beräknade 

att ta cirka 30 minuter, därför var det viktigt att få med de frågor som var av högsta relevans. 

För att underlätta behandlingen av mitt syfte och frågeställningar formulerade jag frågor som 

jag utgick från vid samtliga intervjutillfällen. Samtliga rekryterare som blivit intervjuade för 

den här studien anpassar rekryteringsprocessen efter den profil som eftersökes, vilken är 

programmerare. Jag har i samtliga intervjuer fokuserat vid kravprofiler för programmering 

och utveckling av teknologier.   

 

Jag utgick från en semistrukturerad intervjuform, vilken innebär att jag utgick från en rad 

förberedda frågor men hade möjlighet att ställa följdfrågor när jag upplevde att något var 

extra intressant, och ville få djupare förståelse av vad de menade. Fördelen med kvalitativa 

intervjuer menar Ahrne & Svensson (2011) är att forskaren kan anpassa frågorna efter 

situationen på ett helt annat sätt än om man är bunden vid ett standardiserat frågeformulär 

(Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom jag intervjuat fem olika företag inom olika områden har 

jag behövt anpassa situationen och frågorna efter företaget. Detta eftersom det är olika företag 

med olika bakgrund, som erbjuder olika tjänster men har som gemensamt att de rekryterar 

kandidater inom affärsområde IT, främst programmerare och utvecklare.  
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När jag skrev min intervjuguide arbetade jag i två faser, i första fasen skrev jag ned ett stort 

antal frågor inom ramen för mitt syfte och vad jag ville undersöka. I andra fasen sorterade jag 

bort de frågor som upplevdes upprepande samt irrelevanta. En del frågor formulerade jag om 

till att bli en större fråga, och som kunde fånga flera aspekter. Detta för att få fram de mest 

relevanta frågorna för min undersökning, vilket även Kvale & Brinkmann (2014) understryker 

är bra att göra.  

 

4.4 Insamling av material 

För att informationen jag fick ut av intervjuerna inte skulle vinklas samt att den skulle bli 

trovärdig frågade jag mina respondenter om det var okej att jag spelade in intervjuerna. Det 

var viktigt för mig att förklara att materialet enbart skulle användas i forskningssyfte och alla 

svar kommer behandlas konfidentiellt. Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det bra att inleda 

intervjun med att förklara studiens syfte samt fråga om samtycke till att spela in intervjun, 

därför gjorde jag det. Jag hade med mig min dator som inspelningsfunktion, vilket dessutom 

underlättade för mig om jag kom på frågor under intervjuns gång att anteckna dem så jag inte 

glömde bort att ställa dem.  

 

När intervjuerna var färdiga hade jag samtliga inspelade på min dator. Nästa steg i processen 

var att transkribera intervjuerna, det vill säga skriva ner ordagrant vad som sagts under 

intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom jag följt Vetenskapsrådets etiska forsknings 

principer (2002), tog jag bort aspekter i de citat jag senare kommer att presentera i resultat -   

avsnittet som kan avslöja vilka företag jag träffat.  

 

4.5 Dataanalys 

Kvalitativa undersökningsmetoder genererar ofta en stor mängd datamaterial. I mitt fall var 

det en hel del material efter transkriberingen av alla fem intervjuer. Till en början är allt en 

oöverskådlig massa, som jag sedan skulle sortera in i välgrundade kategorier. För att sortera 

och kategorisera det på ett effektivt och smart sätt utgick jag ifrån en tematisk analys. Det 

innebär att jag har skapat, analyserat och redogjort för de mönster och kopplingar som all 

intervjudata genererat. 

 

Det finns enligt Ahrne & Svensson (2011) tre grundläggande steg för att arbeta med 

samhällsvetenskapliga analyser, vilka är att sortera, reducera och argumentera. För att förhålla 

mig till den här metoden började jag med att sortera allt mitt transkriberade material, det var 

cirka 40 sidor av ren empiri. Det var med andra ord väldigt mycket text och vilket krävde att 

jag behövde ett mer överskådligt perspektiv på allt material. Samtidigt som jag transkriberade 

fick jag idéer i vad som var av vikt att ta med i analysen, men jag behövde läsa igenom allt ett 

antal gånger för att inte missa viktig information. Detta var en del av det andra steget enligt 

Ahrne & Svensson (2011) som innebär att reducera informationen. Jag behövde sortera bort 

irrelevanta delar för min undersökning och enbart spara de delar jag kunde argumentera för 

var av vikt i min undersökning, i förhållande till mitt syfte, tidigare forskning och teori. 
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Kvale & Brinkmann (2014) skriver hur man på ett bra sätt kan analysera det empiriska 

materialet. Eftersom jag hade fått en någorlunda bra överblick av mitt arbete behövde jag på 

något sätt koda och gruppera vad som föll under samma kategori. Det gjorde jag genom att 

finna koder i materialet som gjorde att jag kunde se sammanhang och skapa teman i de svar 

jag fått på intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2014) betonar att kodningen inte ska ställas i 

förhållande till det slutgiltiga och avgörande resultatet av studien. Utan den ska snarare ske 

spontant för att på så sätt som forskare ha ett mer öppet sinne för oupptäckt fakta. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Eftersom min studie baseras på kvalitativa data lämpar sig hellre begreppet tillförlitlighet, 

istället för reliabilitet och validitet. Bryman (2011) redogör för att tillförlitligheten delas in i 

fyra underkategorier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

Trovärdigheten innefattar studiens överensstämmelse med den verklighet som råder och hur 

forskaren går till väga för att nå ett framgångsrikt resultat (Bryman, 2011). För att uppfylla 

det här kriteriet har jag i min studie valt diversifierade respondenter i den meningen att de 

arbetar på olika företag med olika bakgrund. Det möjliggör för mig att få olika skildringar av 

deras upplevelser av samma fenomen, vilket kommer att öka min studies trovärdighet då 

resultatet inte enbart baseras på en individs uppfattning. Det gör också att studiens resultat 

kan representera den verklighet som den svarar inom, det vill säga rekryterare inom olika 

branscher.  

 

Det andra kriteriet som behövde uppfyllas för att min studie skulle bli trovärdig i största mån 

var att förhålla mig till studiens överförbarhet. Begreppet kan synonymiseras till 

generaliserbarhet vilket innebär hur väl studien går att överföras till en annan miljö. Går 

studien att överföras till en annan miljö och kan resultatet säga något om andra sammanhang, 

har den en god förutsättning för överförbarhet. Larsson (2009) redogör i en teoretisk 

diskussion för begreppet och han menar att överförbarhet innebär hur väl en studies resultat 

kan överföras till en annan kontext. Min forskning är relativt specifik i den meningen att 

resultatet baseras på fem rekryterares syn på rekryteringsprocessen av programmerare, vilken 

kvalitativ forskning generellt tenderar att göra. Det går att generalisera min studie i den 

meningen att jag identifierat återkommande mönster i mitt resultat. Jag har funnit likheter i 

det som mina respondenter svarat och skapat teman utifrån det. Beträffande att mina 

respondenter arbetar på fem olika företag inom olika affärsområden, gör att det skapas en 

variation i den meningen att forskningen inte enbart fokuseras på ett företag eller en bransch.  

 

Det tredje kriteriet som min studie bör uppfylla är pålitligheten. En bra förutsättning för att 

uppfylla det här kriteriet är att forskaren ska redogöra för samtliga steg i forskningsprocessen 

(Bryman, 2011). Anledningen till det är att andra ska få en förståelse för hur jag genomfört 

min studie, så att resultatet blir korrekt i förhållande till vad mina intervjupersoner svarat.  

 

Det fjärde och sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär att jag som 

forskare bör vara så objektiv som det går för att möjliggöra för andra att replikera min studie 
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och få samma resultat (Bryman, 2011).  Jag kommer att presentera mitt resultat utifrån 

Ellströms (1992) teoretiska begrepp, och kommer med hjälp av teorin analysera mitt resultat 

på ett konsekvent sätt. Thomasson (2007) menar att det handlar om att forskaren ska ha 

bedrivit sin studie i god tro, vilket innebär att jag bör utesluta mina egna värderingar och 

åsikter och försöka hålla mig så objektiv som det går. Eftersom jag genomför en 

samhällsvetenskaplig forskning går det inte att uppnå fullständig objektivitet (Thomasson, 

2007), därför har jag tänkt extra mycket på att förhålla mig objektiv. Jag har förhållit mig 

objektiv i den meningen att jag har lyssnat på de svar rekryterarna lämnat, fått höra deras 

upplevelse om att bedöma svåra kandidatprofiler utan att lägga någon värdering i det. Under 

samtliga intervjuer använde jag mig av öppna frågor för att minska styrningen och öka 

chansen att få djupare svar. 

 

4.7 Etiska forsknings-principer 

I den här studien har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) allmänna forskningsprinciper, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innan jag intervjuade samtliga deltagarna gav jag ut en blankett innehållandes samtliga 

principer och inför alla intervjutillfällen tog jag även den här informationen muntligt för att 

tydliggöra vad deras deltagande faktiskt innebar.  

 

Jag uppfyllde informationskravet genom att jag informerade mina respondenter om syftet med 

min studie och vad den kommer att bidra med i form av nya kunskaper. Inför samtliga 

intervjuer har jag haft mail eller telefonkontakt med respondenterna, och på så sätt redan 

innan intervjutillfället presenterat min studies syfte. Det gjorde jag med anledning av att 

säkerställa att de ville ställa upp på mina intervjuer och så att de var rätt person i förhållande 

till min studie. Innan samtliga intervjutillfällen gav jag ut ett informations- och samtyckeskrav 

till mina respondenter som de fick läsa igenom och sedan skriva under. Blanketten redogjorde 

återigen min studies syfte samt vad respondenternas deltagande innebar. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet förklarade jag även att deras personuppgifter enbart skulle användas i 

forskningssyfte och de inte skulle spridas till obehöriga. Det var viktigt för min studie att 

respondenterna kände sig bekväma när de svarade på mina frågor så att de inte undanhöll 

viktig och intressant information, på grund av rädsla för att säga ”för mycket eller för lite.” 

Avslutningsvis informerade jag mina respondenter om att all den information som de delat 

med sig av enbart skulle behandlas i forskningssyfte och på så sätt uppfyllde jag 

nyttjandekravet. 

 

4.8 Forskarens roll  

För att min forskning ska anses bli vetenskaplig är det viktigt att jag arbetar mot hög kvalité 

samt att mitt resultat är korrekt presenterat i förhållande till det område som jag undersökt.  

Därför har det varit viktigt att jag ständigt hållit mig objektiv i min studie och suspenderar 

mig personliga förförståelse av empirin. Jag har istället därför intagit en vetenskaplig och 

teoretisk förståelse av fenomenet utifrån Ellströms (1992) teoretiska begrepp. Jag har 

genomgående undvikit att lägga värderingar i min forskning eller ställt frågor som kan ha 

varit ledande i mina intervjuer. Det här med anledning av att resultatet ska bli så trovärdigt 
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som möjligt och ställt till verkligheten i den mån den går. Det är inte bara av vetenskaplig vikt 

som jag ska presentera min studie på ett objektivt sätt. Det är också med respekt för mina 

respondenter då det framförallt är en etisk fråga.  

 

4.9 Metoddiskussion  

Eftersom analysmetoden inom kvalitativ forskning är relativt ostrukturerad, finns det ingen 

given mall för vilka teman som anses mest relevanta utan mina teman har skapats i 

förhållande till mitt syfte och frågeställningar. Det innebär att min forskning blir relativt 

begränsad i den meningen att den svarar enbart inom ramen för mitt syfte. Jag bör utelämna 

min förförståelse för rekryteringsområdet och enbart förhålla mig objektiv i förhållande till 

mitt resultat. En annan begränsning med att jag valt kvalitativ intervjumetod är att jag inte nått 

ut till ett stort antal rekryterare. Jag har istället valt att träffa fem personer och lagt ner mer tid 

på att få en djupare förståelse av deras sätt att rekrytera programmerare.  

 

För att undvika problematiken med att mina egna åsikter kan härleda intervjupersonerna i en 

riktning hade jag kunnat genomföra en kvantitativ studie. En kvantitativ studie kan innebära 

att respondenterna är mer ärliga i sina svar för att jag inte är närvarande, om det är en 

dataskriven enkät, och att jag inte aktivt lyssnar på dem. Jag hade haft möjlighet att få ett 

större urval genom att jag når ut till fler personer på ett mer tidseffektivt sätt. Begränsningarna 

med en sådan forskningsmetod hade inneburit att jag inte fått ta del av de övriga intryck som 

jag fått chans till i den kvalitativa forskningsmetoden. Jag hade heller inte kunnat gå in på 

djupet i respektive fråga, utan fått en större bredd i mina svar utan någon djupare förståelse.  

 

Ett annat alternativ till min forskning hade kunnat vara att genomföra en deltagande 

observation. Då hade jag kunnat följa rekryterare och få ta del av hur de arbetar i praktiken. 

På det sättet hade jag kunnat se skillnader i vad rekryterarna säger och hur de faktiskt agerar i 

en given situation. Begränsningarna med det hade däremot kunnat vara att de inte känner sig 

bekväma i att arbeta som vanligt, utan istället försökt agera föredömligt för att inte göra ”fel”. 

Det kan även finnas risk för att jag som forskare väljer att se saker från ett perspektiv och då 

riskerar att vinkla informationen jag inhämtat. Det beroende på min tidigare förförståelse av 

rekryteringsprocessen. Det hade kunnat vara ett bra komplement till mina intervjuer med 

deltagande observation för att få en ytterligare förståelse för hur de arbetar i en 

rekryteringsprocess. Det hade gett mig djupare förståelse för hur de förväntade förmågorna 

visar sig i en intervju eller vid ett kunskapstest. Jag anser däremot att jag fått ut liknande svar 

från samtliga respondenter vilket gör att jag kunnat skapa teman baserat på liknande 

uppfattningar av rekryteringsprocessen. Vilket gör att mitt resultat blivit framgångsrikt ändå! 
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5. Resultat 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för min studies resultat. Jag har bearbetat allt 

empiriskt material som jag samlat in under mina fem intervjuer. Jag har läst igenom och 

skapat teman i förhållande till min studies syfte och frågeställningar. Jag har skapat två 

stycken huvudteman och respektive tema kommer att presenteras i form av underrubriker. 

 

5.1 Rekryterarens situation   

Mina respondenter förklarar att det är många steg i rekryteringsprocessen som behöver 

genomföras innan den slutgiltiga bedömningen kan göras. Rekryteringsprocessen börjar med 

att ett behov uppstår av olika anledningar på företaget. Den expansiva fas som IT-branschen 

befinner sig i, kräver mer och ny kunskap i form av arbetskraft för att ta företaget framåt i den 

teknologiska utvecklingen. Samtliga rekryterare som blivit intervjuade för den här studien 

anpassar rekryteringsprocessen efter den profil som eftersökes.  

 

Enligt mina intervjupersoner handlar framförallt om att fastställa vilka kunskaper och 

färdigheter som krävs för att individen ska klara av arbetsuppgifterna. Det ställs med andra 

ord krav på individernas yrkeskunnande i form av vilka kvalifikationer som krävs för den 

aktuella tjänsten. Det gäller för rekryteraren att kartlägga de kompetenser som är värdefulla 

för den utlysta tjänsten genom att bestämma det objektiva handlingsutrymmet som Ellström 

(1992) lyfter i sin teori. Det objektiva handlingsutrymmet bestäms baserat på de 

omständigheter som finns i sammanhanget, i form av verktyg och normer som finns 

tillgängliga på arbetsplatsen. Det innebär att ansvarig rekryterare behöver se till de 

kompetenser som krävs för att individen ska klara av att utföra arbetsuppgifterna. Mina 

respondenter arbetar med kompetensbaserade rekryteringsprocesser och kompletterar med 

kunskapstest för att fastställa kandidaternas programmeringskunskaper.  

 

5.1.1 Stress och frustration  

Enligt mina respondenter är ett stort urval av kandidater är att föredra men inget dem upplever 

att de har när det främst kommer till rekrytering av programmerare. IP2 förklarar att det är en 

kandidatprofil som ställer krav på individens kompetens i den meningen att de måste ha 

förmåga och kunskaper som det i dagsläget finns lite av på arbetsmarknaden. Det är en 

digitalisering som pågår på marknaden som ständigt hittar nya tekniker, vilket ställer högre 

och högre krav på både henne och kandidaterna. Som bemannings- och rekryteringsföretag 

handlar det inte bara om att rekrytera till en specifik tjänst, utan det handlar om att ta hänsyn 

till flera olika företag och deras behov samt företagskulturer. Vilket skapar en bredd i var 

kandidaterna kan söka tjänsterna och då ligger motivationen inte nödvändigtvis i det specifika 

företaget, utan snarare tjänsten i sig. IP2 förklarar vidare problematiken i att marknaden 

ställer högre krav på kompetens hos utvecklare idag än tidigare. Det gör att behovet ökar 

ytterligare eftersom det redan råder en differens mellan utbud och efterfrågan på kandidater. 

Bristen på kompetens är inte negativt för alla parter utan det sätter de kandidater som faktiskt 

har kompetensen i ett bra läge. Det gör att de ofta är relativt dyra att anställa, dels på grund av 

att det normalt sätt är längre rekryteringsprocesser vilket kostar företag pengar, men också för  
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att kandidaterna kan kräva höga löner. IP 5 beskriver situationen:  

 

IP 5. […] which means that they take 50 or 60 000 crowns in salary each month, because they can. 

Those guys are so privileged. It’s very complicated technologies. It is the candidate’s market, they have 

no respect to the employers because they have so many options.  

 

Det sätter som IP5 säger kandidaterna i en bra sits vilket ytterligare försvårar läget för 

rekryterarna. De respondenter jag träffat som arbetar på bemannings- och rekryteringsföretag 

samt konsultföretaget upplevde en stress i att rekrytera IT-kompetens. För dem är marknaden 

knaper och ofta är kandidaterna uppe i flera rekryteringsprocesser samtidigt. IP2 berättade om 

svårigheter i att företag som de arbetar för ofta efterfrågar liknande kompetenser hos 

kandidater. Det innebär att många kandidater söker flera liknande tjänster på hemsidan och är 

då aktiva i flera processer samtidigt, vilket även skapar en konkurrens inom 

rekryteringsföretaget. Stressen ligger då i att processerna behöver gå fort, vilket egentligen 

inte är optimalt då samtliga respondenter beskriver rekryteringsprocessen som relativt lång 

när det kommer till att bedöma IT-kompetens. IP2 förklarar även att det krävs att utmana 

kunderna i varför de efterfrågar så avancerade profiler genom att ifrågasätta de 

kvalifikationskrav de ställer. Detta i syfte att få ner kraven som är ställda för den givna 

tjänsten, då det är svårt och tidskrävande att hitta riktigt bra kandidater till ett rimligt pris. För 

som IP5 lyfte är det kandidaternas marknad vilket möjliggör att de kan kräva mycket i lön för 

att de är så eftertraktade. Det är med andra ord många aspekter som behövs tas hänsyn till och 

med den tidspress som de framförallt har på rekrytering- och bemanningsföretagen skapas det 

en frustration bland rekryterarna.  

 

Det krävs med andra ord en hel del jobb och energi av rekryterarna på rekryterings- och 

bemanningsföretagen, då de ständigt arbetar med att vara två parter till lags för att det ska bli 

en matchning mellan företaget och kandidaterna. Det krävs att kandidaterna uppfyller de 

kvalifikationskrav som företaget ställer för att de ska klara av de givna arbetsuppgifterna. Det 

ställer även krav på företaget att kunna sälja in sina tjänster till kandidaterna så att det blir en 

lockande arbetsplats. På grund av underskottet på kandidater samt konkurrensen mellan 

företag och inom företag, räcker det inte att publicera jobbannonser och få in bra ansökningar, 

det är ofta få ansökningar där många av dem inte uppfyller de kvalifikationskrav som ställts. 

För att hitta bra programmerare gäller det att söka upp (searcha) dem och sedan sälja in 

tjänsterna för dem. Det innebär att de behöver arbeta för att locka till sig sökande, istället för 

att sortera bort sökande som oftast är fallet vid rekryteringsprocesser. Det kan även innebära 

att sälja in tjänsten hos kandidater som till och med sökt tjänsten för att de inte ska tappa 

intresset för den. Det ställer krav på rekryterarna i den meningen att de hela tiden måste vara i 

framkant samt ha en hög medvetenhet om tjänsten och företaget de affekterar. De behöver i 

stora drag skapa affekter för att kandidaterna ska bli lockade och intresserade av tjänsten. IP3 

förklarar liknande situation för konsultföretaget:  

 

IP 3. Det finns massa andra företag som rycker i dem vi vill rekrytera. De flesta är inne i flera processer 

samtidigt.  
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Vidare berättar IP3 även att kandidaterna ofta är tipsade från interna på företaget. Det tar 

sällan in ansökningar utan snarare får tips på kandidater och ringer upp, sedan granskar de 

kandidatens intresse och försöker sälja in deras företagsidé till dem. Det kan motsvara en 

kvalifikation i den meningen att kandidaterna ofta har en relation till någon annan på 

företaget. Återigen handlar det om att försöka ”värva” kandidater till företagen. Vilket är 

något som informellt är efterfrågat på arbetsplatsen och på det sättet kan de i stor mån 

säkerställa att det är en bra kandidat som troligtvis passar in på arbetsplatsen, vilket också 

motsvarar en form av kvalifikation ställd till tjänsten och företaget. IP3 förklarar även att det 

finns andra strategier för att locka kandidaterna till arbetsplatsen. Det handlar om att erbjuda 

kompletterande tjänster i form av pension och bra villkor vid föräldraledighet. Det krävs med 

andra ord att de behöver lägga ner tid på att vara kreativa och anstränga sig för att hitta bra 

kandidater, samtidigt som det är viktigt att arbeta med effektiva processer så andra företag 

inte hinner ta kompetensen först.  

 

Även IP1 betonar att rekrytering av spelutvecklare ibland kan innebära att ta risker och vara 

mer kreativa i deras metoder. Däremot är det lätt att de väljer de tryggare valet och för att 

effektivisera deras rekryteringsprocesser genomför de motsvarande arbetsprov på 

kandidaterna redan i ansökningsfasen. Det innebär att de redan i första fasen testar 

kandidaternas kognitiva förmåga och sedan sorterar bort kandidater som inte uppfyller de 

kvalifikationskrav och förväntningar som ställs för tjänsten. Trots att det hittills varit en bra 

lösning för företaget innebär det även en risk i att sortera bort kandidater som egentligen är 

duktiga, men som kanske inte visar sig i arbetsprovet.  

 

Marknadsläget sätter press på mina respondenter, vilket gör att de får använda olika metoder 

för att locka kandidaterna att söka tjänster hos dem. Det ställer högre krav på att utföra deras 

arbete på kortare tid, vilket skapar stress och frustration för att inte andra företag ska hinna 

rekrytera kandidaten före.  

 

5.1.2 IT-rekrytering utan IT-kunskaper 

Alla mina respondenter utom IP 3 är tydliga med att de själva inte besitter något 

yrkeskunnande inom programmering eller vidare teknisk kompetens. De förklarar att det 

krävs att de ska kunna ställa frågor på ett specifikt sätt och ha koll på vad det finns för olika 

programmeringsspråk. Det brukar oftast räcka då den tekniska kompetensen senare kommer 

att testas i kunskapstesten, vilket samtliga av mina respondenter menar är en trygghet. 

Ytterligare trygghet ligger i att det inte är dem som bedömer ifall testen är godkända eller 

inte, utan det är antingen andra företag de arbetar för eller ansvarig chef för tjänsten på 

kontoret. Företagen ställer inga krav på rekryterarnas kunskaper inom programmering utan då 

är det istället upp till ansvarig chef att säkerställa den kompetensen. 

 

Fyra av mina respondenter har en eftergymnasial examen inom HR och personalfrågor samt 

grund inom ”Public policy”. De har därför inga kunskaper inom programmering och 

dataspråk. De överlåter istället kunskapsbedömningen till rekryterande chefer, teamchefer 

eller de anställande företagen. IP1 förklarar att bedömningen av en kandidats kompetens inom 

programmering är något som rekryterande chefer ansvarar för. Det är dem som bedömer om 
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kandidaternas yrkeskunnande rent formellt motsvarar den kompetens som efterfrågas i de 

olika rollerna.  

 

IP 1.  Min tes är att jag ska kunna lite av allt så att jag kan vara trovärdig och kunna fånga upp saker i 

samband med när jag pratar med kandidater, men jag kan inte kunna bedöma saker på den nivån som de 

som har jobbat med det här sedan innan. 

 

Vidare menar IP 1 som svar på frågan vad det är som är svårare att bedöma:  

 

IP 1. […] det kommer vara prestation på de tekniska intervjuerna. Vi har ett jättetydligt tekniskt 

standardiserat test som inte jag kan köra, eller jag skulle kunna köra det på kandidater men så fort det 

blir off-script och jag inte kan köra efter mallen då är jag lost, men det är ju också en trygghet.  

 

IP1 anser att han behöver besitta grundläggande kunskaper inom området så att rätt frågor 

ställs vid intervjutillfället och på så sätt erhålla relevant information från kandidaterna. I 

övriga mer specifika frågor om programmering behöver han hänvisa till respektive teamchef 

för att kunna besvara eventuella frågor eller bedöma en kandidats programmeringskunskaper. 

Så fort frågorna är utanför den information han erhållit från kravspecifikationen upplever han 

sig vilsen i sammanhanget.  IP2 svarar likt IP1, men anser inte att det är nödvändigt att kunna 

förstå kodningen utan det handlar mer om att förstå på vilket sätt man kan arbeta med 

programmering och utveckling. Det gäller att kunna skilja på olika tekniker och kodspråk 

samt vilka sammanhang de används i. Det innebär att de inte har den fullständiga förmågan 

att bedöma att en kandidat uppfyller de kvalifikationskrav som ställs i förhållande till tjänsten. 

De sköter med andra ord inte rekryteringsprocesserna helt själva, och det för att undvika att 

det blir felrekryterad kompetens. De har svårt att bedöma den faktiska kompetens som 

kandidaterna besitter i förhållande till de arbetsuppgifter de ska utföra.  

 

Majoriteten av respondenterna förklarar att de finns till i syfte att granska och förstå andra 

aspekter av kandidaternas kompetens än programmeringskunskaperna. Därför är det 

fördelaktigt att ta in ansvariga chefer i slutändan som får bedöma den verkliga kunskapen 

inom programmering eller aktuella kompetensen för att kunna utföra de givna 

arbetsuppgifterna. För att bedöma om kandidaterna har en viss typ av kunskap krävs det inte 

att rekryterarna kan programmera och utveckla olika datasystem, utan de kan istället ställa 

frågor kring den kunskapen som är mer generell. IP 2 menar att det går att få en förståelse för 

en kandidats kunskapsnivå när hon får svar på vilket sätt kandidaten har arbetat med ett 

bestämt kodspråk tidigare. Det gäller att ha en förståelse för i vilka sammanhang olika 

programmeringstekniker utnyttjas, och det går att bedöma genom att ställa frågor om 

kandidatens tidigare erfarenheter. De mer specifika frågorna kring arbetsuppgifterna lyfts 

sedan över på cheferna eller andra företag som ska utnyttja kompetensen. Det är sedan upp till 

dem att bedöma om kandidaternas kognitiva förmåga uppfyller de krav som är ställda. 

Rekryterarna delegerar med andra ord ansvaret till rekryterande chefer eller det anställande 

företaget att ta reda på kandidaternas faktiska kompetens, vilket dem sedan gör i form av ett 

kunskapstest.  
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5.2hGate-keepers 

Det är flera aspekter som bör tas hänsyn till innan en slutgiltig bedömning av en kandidat kan 

ske i en rekryteringsprocess. Samtliga respondenter talar om olika steg i processen som 

behöver avklaras för att hitta lämpliga kandidater att anställa.  

 

5.2.1 Tilltro till utbildning 

Formella meriter motsvarar en viktig del av bedömningen hos mina respondenter. Samtliga 

respondenter understryker att programmering är ett yrke som ställer krav på individens 

kompetens i den meningen att det kräver kunskaper om hur olika datasystem och kodningar 

fungerar, likt ett alternativt språk. IP2 och IP4 anser att det är av vikt att kandidaten i fråga har 

en universitetsutbildning inom systemvetenskap eller liknande.  

 

Trots att alla mina respondenter understryker vikten av att kandidaterna gärna ska ha ett 

intresse för programmering vid sidan av högskoleutbildning, är det svårt att ta vidare en 

kandidat som enbart kodat på fritiden utan någon teoretisk bakgrund. Majoriteten av mina 

respondenter anser att kandidaterna ska uppfylla utsatta formella krav på utbildning vid 

bedömningen. IP2 berättar att det handlar om att granska kandidaternas CV:n och bedöma 

utifrån tidigare arbetslivserfarenheter, och på så sätt försöka få en förståelse var intresset 

ligger hos kandidaten. Hittar de en kandidat som har utbildning inom exempelvis datateknik 

eller systemvetenskap, och som dessutom arbetat med något tekniskt vid sidan av kan det vara 

en riktigt bra kandidat.  

 

IP3 förklarar att de kandidater som de tar in på intervju oftast är tipsade från andra inom 

företaget. Då ställer de höga formella krav på att kandidaten ska ha relevant utbildning och att 

kandidaten ska vara toppstudent och de bör ha engagerat sig i studentarrangemang under 

studietiden. En ytterligare bakomliggande orsak till att de vill att kandidaterna ska ha en 

formell utbildningsbakgrund är för att det säger mycket om kandidaternas målmedvetenhet 

samt ambitionsnivå. Vidare berättar IP5 att de ställer krav på kandidaterna att ha någon form 

av utbildning, det för att se att de har tidigare erfarenheter inom området. De fokuserar på 

kandidater som har rätt utbildningsbakgrund och som kommit till Sverige relativt nyligen. 

Vilket gör att de framförallt bör besitta den kompetens som efterfrågas av företagen i form av 

formell kunskap.  

 

Att kandidaterna har en formell utbildningsbakgrund underlättar för rekryterarna att bedöma 

om de uppfyller de kvalifikationskrav som är ställda i förhållande till arbetsuppgifterna. Det 

fungerar likt ett bevis på att kandidaten besitter en viss kompetens, även om det är många 

andra aspekter som också spelar roll.  

 

5.2.2 Tilltro till kunskapstest 

Samtliga respondenter förklarar att deras rekryteringsprocesser består av olika delar som ska 

bli en helhet vid en slutgiltig bedömning. De redogör även för att det är svårt att bedöma en 

kandidats programmeringskunskaper utan att testa dem på olika sätt. Mina respondenter 

använder sig av kunskapsbaserade tester i deras processer för att säkerställa den kognitiva 
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förmågan hos kandidaterna. Testen möjliggör för rekryterarna att delegera delar av ansvaret 

för rekryteringen till testet, då de själva inte besitter på den kunskapen.  

 

Som tidigare nämnt arbetar IP1 med motsvarande arbetsprov redan i ansökningsfasen. Det 

innebär att de tidigt i processen kan sortera bort kandidater som inte uppfyller de 

kvalifikationskrav och förväntningar som ställs för tjänsten. Misslyckas kandidaten går de 

vidare med andra kandidater, oavsett utbildnings- och arbetslivserfarenhet.  

 

IP 1. Har du 10 års erfarenhet av spelutveckling men gör en dålig Pathfinder då är du borta liksom. Och 

tvärtom, har du två år och jobbat med, jag vet inte flygplansmotorer, och gör en riktigt bra sån så är du 

game. 

 

Det understryker att spelutvecklarföretaget lägger stort vikt vid bedömningen av ansökningar 

redan i första urvalet. Vilket de kan göra eftersom de ofta har ett relativt högt ansökningstryck 

och då behöver sortera bort kandidater, så de enbart har kvalificerade kandidater kvar. Medan 

resterande rekryterare utnyttjar kunskapstestet i senare fas och ser över kandidaternas övriga 

kompetenser till att börja med. IP2 lyfter att en stor anledning till att de utnyttjar 

kunskapstesterna i rekryteringsprocesserna är för att det är svårt att bedöma en kandidats 

kognitiva förmåga när det kommer till programmeringskunskaper. Det är ingenting man som 

rekryterare kan uppskatta genom att fråga.  

 

Konsultföretaget söker efter informella kompetenser i den meningen att de arbetar med att ta 

in tips på kandidater från anställda på företaget, vilket gör att de sällan selekterar bland 

ansökningar. För dem är det viktigt att hitta kandidater som är sociala och säljinriktade, då de 

själva får ansvara för att komma ut på uppdrag till andra företag. Det innebär att de behöver 

besitta social kompetens i den meningen att de ska kunna förmedla alla aspekter av deras 

kompetens på ett bra sätt för andra företag. Det krävs även att kandidaterna har en bred 

kompetens då man som konsult inte är garanterad att arbeta inom ett visst område. För att få 

en förståelse för hur kandidaten resonerar och har förståelse för programmeringsspråk hålls ett 

case: 

 

IP 3. Går man vidare då tas man in på en case-intervju och då kommer jag in i bilden. Då håller jag i ett 

case som motsvarar en teknisk uppgift. Det blir som en praktisk uppgift man får lösa medan vi kollar 

på. Det är den som avgör om kandidaten går vidare i processen. 

 

IP3 är den enda av mina respondenter som har en akademisk utbildning inom programmering, 

vilket möjliggör för henne att själv utföra kunskapstestet. Det case som hon håller i ställer 

krav på kandidatens yrkeskunnande i den meningen att hon vill att dem ska ha en bred 

kompetens för att uppfylla de kvalifikationskrav som ställs för ett antal arbetsuppgifter. Vilket 

återigen speglar den informella kompetensen som är viktig för den aktuella rollen och inte 

bara formell kompetens i form av utbildning.   

 

Förväntningarna på kunskapstesten är att de ska finnas till som en kompletterande funktion 

för rekryterarna då de inte har tillräckligt med kunskaper att bedöma om de besitter tillräcklig 

kognitiv förmåga i form av programmeringskunskaper eller inte.  
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Mina respondenter kan granska kandidaternas CV och bedöma om de har rätt 

utbildningsbakgrund samt arbetslivserfarenheter. De kan även ställa frågor kring olika typer 

av programmeringsspråk eller liknande för att få en förståelse för på vilket sätt använder olika 

system. Men det råder en relativt stor osäkerhet bland majoriteten av mina respondenter att 

bedöma om kandidatens kompetens motsvarar den som eftersökes genom att bara titta på de 

aspekterna. Därför är kunskapstesterna ett kompletterande bedömningsverktyg för dem. 

Kunskapstesterna brukar generellt bestå av någon form av problemlösning då kandidaterna 

besitter en sådan kompetens vid framförallt programmering. Det redogör för hur de tänker i 

en situation där de stöter på problem i eventuella program eller liknande.  

 

Försäkringsbolaget hyr in kunskapstest från ett utomstående bolag som utför och sedan 

bedömer att kunskapstestet är godkänt eller inte. Resultatet som kandidaterna presterar avgör 

om de får tjänsten eller inte. För samtliga respondenter fungerar kunskapstestet som en gate-

keeper i den meningen att kandidaterna inte går vidare i processerna om de misslyckas på 

dem. Det spelar ingen roll ifall de har presterat bra i andra delar av processen, testet är den 

största gate-keepern. Vilket kan ligga till grund för att respondenterna förlitar sig på testen då 

de själva inte kan avgöra deras kunskaper på något annat sätt. Testen är utformade likt 

framtida arbetsuppgifter vilket gör att om inte kandidaterna klarar dem, så bedömer man att 

de får svårigheter att klara av arbetsuppgifterna på grund av avsaknad kompetens.  

 

Kunskapstesten fyller en funktion i den meningen att det syftar till att testa kandidaternas 

reella kompetens. I många fall kan kandidaterna uppfylla kraven på en relevant formell 

utbildning men ändå inte besitta efterfrågad kompetens. Kunskapstesten blir en 

kompletterande funktion för att ge indikationer på kandidaternas reella eller faktiska 

kompetens. Eftersom testen ofta är anpassade till arbetsuppgifterna kan de lyfta fram de 

kunskaper som kandidaterna besitter och som kommer att komma till användning vid 

anställning.  

 

5.2.3 Jakten på motivation  

Mina respondenter redogör för vikten av att kandidaterna gärna ska inneha ett intresse inom 

programmering då det ligger till grund för hur hög motivation kandidaten har till en given 

tjänst. De menar vidare att när kandidaten har ett intresse inom området utgör det en chans till 

att kandidaten blir långsiktig på företaget. Det är som tidigare nämnt viktigt med en teoretisk 

bakgrund enligt majoriteten av mina respondenter för att kandidaterna ska kunna styrka och 

visa att de har en teoretisk bakgrund inom fenomenet. Den teoretiska bakgrunden behöver 

däremot kompletteras med ett genuint intresse för området. Men, genom att kandidaten kan 

redogöra för sitt intresse bevisar det oftast motivationen hos kandidaten och på så sätt komma 

närmare anställningen. IP2 lyfter att en bra programmerare gärna sitter på fritiden och kodar 

samt testar nya tekniker. Vidare säger IP5: 

 

IP 5. If you for example work in a big organization that like have 700 programmers like you, and you 

are a geek and you have some online profile and you are building things in your free time as well, you 

are a hobbyist plus professional within the subject. I would say that this is the superstar.  
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Som båda respondenterna fastställer handlar det om att hitta den kandidat som både har en 

teoretisk bakgrund men framförallt ett hobbyintresse inom programmering. Då har de hittat en 

toppkandidat. IP 2 menar att det är viktigt att kandidaterna ska trivas med vad de gör, då det 

är ett relativt självständigt arbete som ska utföras på daglig basis. IP1 menar att det som avgör 

om kandidaten är en bra programmerare är om den dels presterar bra på kunskapstestet men 

framförallt har ett genuint hobbyintresse inom området. Är det så att personen i fråga sitter 

mycket på fritiden och har en bra akademisk bakgrund spelar inte tidigare 

arbetslivserfarenheter någon roll för att inneha den eftersöka kompetensen.  

 

Motivationen kan vara relativt svår att förstå och det gäller för rekryterarna att försöka få 

insikter i om kandidaten har motivation och intresse för aktuella tjänsten och företaget. Det 

handlar om att granska flera olika aspekter av en kandidats tidigare erfarenheter och 

personliga egenskaper, för att kunna bedöma om kandidaten kommer trivas med 

arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen. Det är en viktig aspekt att känna av detta, vilket kan 

ses likt en implicit kunskap i den meningen att det inte går att beskriva den i ord. För IP1 

handlar det i stora drag om att hitta kandidater som har ett genuint intresse för deras 

spelproduktion. Spelen präglar hela deras organisation. Evenemang eller liknande kommer 

hela tiden att ha tendenser och kopplingar till spelen. Det gäller alltså för kandidaterna att 

känna samhörighet med den kulturen. Därför kan ett bra verktyg till att få förståelse för hur 

pass motiverad en kandidat är att arbeta hos just dem, vara att se till om de uppskattar och 

spelar de spel som företaget utvecklar. Samtidigt som IP1 förklarar att alla som arbetar på 

företaget inte har spelat deras spel tidigare men att de istället har någon annan form av 

relation till det. Många gånger hittar de spelare utanför Sverige, för ofta har de som ansöker 

en relation till deras spel.  

 

IP 1. Då är det många som söker hit som har en relation till våra spel. Så är det så, har man en möjlighet 

att anställa någon som är grym som sitter i Frankrike som vet vad och gillar vad vi gör. Då tycker jag 

oftast att det är en bättre matchning.  

 

De kandidater som har intresset för deras spelutveckling innehar så kallade affektiva faktorer i 

förhållande till företaget och arbetsuppgifterna. Vilket kan lyftas som en aspekt för att 

kompetensen ska utgöra en matchning med de kvalifikationskrav som är ställda för den givna 

tjänsten.  

 

IP5 berättar att det är viktigt att titta på en kandidats motivation till en tjänst för att det till stor 

del redogör om kandidaten kommer att bli långsiktig eller inte. Det hjälper honom att få en 

förståelse för om kandidaten själv upplever en matchning med arbetsplatsen. Som 

rekryteringsföretag gäller det att arbeta snabbt och effektivt, då är det viktigt att redan tidigt i 

processen ta reda på om kandidaten är motiverad till just deras tjänst eller om intresset ligger i 

något annat företag egentligen. Det kan avslöja om kandidaten troligen kommer hoppa av 

processen på grund av ett annat mer intressant erbjudande.  

 

IP 5. Because I can test motivation, I always do that. I ask the candidate to edit their CV or I propose 

easier tests. To see if they will invest time or not. The more time I spent with a candidate, the more 
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expensive it is. It is very expensive to recruit. So sometimes I waste eight hours on one candidate. That 

is why it is important to test every candidates’ motivation. 

 

IP5 vill testa kandidaterna och se hur mycket tid och energi de lägger ned i 

rekryteringsprocessen. Det är återigen en kostnadsfråga för företaget att rekrytera rätt 

kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna. Detta är ett ytterligare sätt att bedöma om 

kandidaten i fråga känner motivation till tjänsten. Genom att det är svårt att sätta ord på den 

implicita kunskapen, bryter han ned den i mindre delar och testar kandidaterna i olika 

sammanhang. På det sättet kan motivationen visa sig vilket underlättar för honom att bedöma 

om kandidaten är tillräckligt motiverad eller inte. Det innebär att han tar en egen väg för att få 

en förståelse för kandidatens motivation, och det genom att genomföra ett mer informellt test 

på affektiva faktorer.  

 

5.2.4 Sociala aspekter av IT-rekrytering 

Majoriteten av mina respondenter anser att det är av vikt att kandidatens värderingar matchar 

företagets värderingar. Det handlar med andra ord om att se till de personlighets- och sociala 

faktorer som kandidaterna besitter, för att kunna avgöra om dem kommer matcha den kultur 

som råder på företaget. IP1 kan till stor del bedöma det samt kandidatens motivation till 

tjänsten genom att de har en koppling och ett intresse för deras spel vilket utgör en bra grund 

för att matcha med deras företagskultur. Av den anledningen anser han att det är en av de 

lättare förmågorna att bedöma hos en kandidat. De har en relativt tydlig kultur i den meningen 

att kandidaterna ska vara medvetna om och känna samhörighet till att de initiativ och fester 

som de arrangerar på kontoret alltid kommer vara kopplat till de spel som de har. IP1 säger: 

 

IP 1. Jag tror många spelbolag vill säga att de är nördiga men jag tror det är värre här. Men på ett 

positivt sätt. Så det är nog jätteviktigt om man vill trivas. 

 

Den tydliga kulturen gör att det i ofta är en viss typ av kandidater som ansöker tjänster hos 

dem. Det underlättar bedömningen av att de innehar motivation att arbeta hos just dem samt 

att de i längden troligtvis kommer att trivas och därmed bli långsiktiga på företaget.  

 

Vidare förklarar även IP2 vikten av att rekryteringen ska bli en match mellan kandidaterna 

och företaget baserat på sociala och kulturella värderingar samt intressen. Kandidatens 

värderingar och stämma överens med de värdeord som företaget står för. Det är viktigt för att 

kandidaten och företaget ska trivas med varandra, och för att det då blir ett långsiktigt 

samarbete mellan parterna. Hon redogör även för att kandidaten ska känna en tilltro till 

företaget och den produkt de arbetar med. Det handlar om att kandidaten ska bry sig om och 

ha viljan att utvecklas tillsammans med företaget. Det är återigen till den affektiva 

kompetensen som kandidaten besitter, och den kan variera beroende på vad det är för tjänst 

och företag. Har kandidaten hög tilltro till företaget och de värderingar som det står för har 

den en positiv affektiv förmåga, vilket motsvarar en kulturell matchning mellan parterna.  

 

Mina respondenter förklarar att det är lättare att bedöma de sociala och affektiva aspekterna 

hos en kandidat än exempelvis de programmeringskunskaper de behöver besitta för att utföra 

arbetsuppgifterna. Bedömningen av de sociala aspekterna brukar tillkännages vid 
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intervjutillfället då det är något som är svårt att bedöma utifrån en skriftlig ansökan. Den 

sociala aspekten är hur vi människor ser på oss själva och hur vi samspelar med omgivningen. 

Det innebär att om individen och företaget utgör en matchning socialt sätt kommer det 

förmodligen gå fortare för individen att anpassa sig till den kultur som råder på kontoret. Det 

gör även att kandidaterna blir långsiktiga, vilket samtliga av mina respondenter är en av det 

viktigaste faktorerna i en rekryteringsprocess. Då de ofta är kostsamma för företaget och om 

kompetensen försvinner snabbt ur företaget innebär det är förlust för det.  

 

5.4 Sammanfattning 

Det är många aspekter som bör tas till hänsyn till vid en rekryteringsprocess. Mina 

respondenter har varit relativt eniga i samtliga frågor med några undantag. En 

rekryteringsprocess börjar generellt sett när ett behov uppstår på en arbetsplats. Majoriteten 

av mina respondenter upplever att bristen på marknaden av IT-kompetens påverkar deras 

rekryteringar på ett negativt sätt. Det krävs mer arbete från rekryterarnas håll och som i sin tur 

skapar stress. Ett undantag är spelutvecklarföretaget som ändå kan hitta den kompetens som 

de söker då det är ett attraktivt område hos många som har kunskaper inom programmering.  

 

Mina frågeställningar är ”Vad är det för typ av egenskaper och förmågor rekryteraren letar 

hos IT-kandidater?” och ”Vilka strategier finns för att hitta dessa förmågor?”. De 

egenskaper och förmågor rekryterarna letar efter hos kandidaterna är både sociala och 

affektiva faktorer, vilka de ansåg vara lättare att bedöma. De kunde själva ta reda på hur hög 

ambitionsnivå, motivation och intresse kandidaterna hade inom programmering. Då 

majoriteten av respondenterna saknade faktisk kompetens inom programmering hade de inte 

möjlighet att själva mäta den kompetensen. De fick istället delegera det ansvaret till ansvariga 

chefer och företag. För att mäta kandidaternas förmågor utnyttjade rekryterarna 

utbildningsmeriter och kunskapstester för att kompensera för sin bristande innehållskunskap. 

När det gäller de affektiva och sociala faktorerna använder de olika strategier som är baserade 

på mer personliga bedömningar.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån mina två frågeställningar 

samt kopplingen till den tidigare forskning som finns inom området. Vidare kommer jag att 

redogöra för hur forskningen kommer att bidra till det pedagogiska forskningsfältet samt 

förslag på vidare forskning inom området. Det övergripande syftet med den här 

undersökningen har varit att få en förståelse för hur man som rekryterare bedömer en svår 

kandidatprofil. Vad det är för metoder och verktyg man använder sig av samt hur varje steg i 

processen spelar roll för kunskapsbedömningen hos en kandidat.   

 

6.1 Förväntade förmågor hos kandidaterna  

Resultatet visar att rekryterarnas huvudsakliga uppgift är att se till de sociala och affektiva 

kompetenserna som är värdefulla vid anställning. De redogör för att kandidaterna ska vara 

motiverade och inneha intresse för tjänsten, det ska bli en kulturell matchning mellan 

företaget och kandidaten samt att kandidaterna ska uppfylla det kunskapstest som antas 

motsvara kunskaper som arbetsuppgifterna kommer vara utformade från.  

 

Mina respondenter har förklarat vikten av att kandidaterna bör vara motiverade för den tjänst 

de söker, det förklarar kandidatens intresse för tjänsten och företaget. I förhållande till 

forskningen som Jia & Fleming (2016) redogjorde för, förklarade de aspekten om att 

individen behöver känna en fallenhet för teknologi för att trivas med arbetet. Intresset bygger 

en del på motivationsaspekten, och arbetar individen med något som de utanför professionella 

sammanhang sysselsätter sig med har de högst troligt hittat rätt karriärområde. I förhållande 

till det här menar mina respondenter att om kandidaten arbetar med något som den upplever 

vara betydelsefullt för slutprodukten, ökar intresset och motivationen. Det handlar inte bara 

om vad det är för typ av teknik som kandidaten får chans att arbeta med, utan det handlar om 

att arbeta för ett företag som den känner samhörighet till. Det ökar chansen till att hitta 

långsiktiga kandidater. Rekryterarna lyfte även vikten av att hitta kandidater som är 

motiverade till företaget och tjänsten på grund av den hårda konkurrensen av programmerare 

på arbetsmarknaden. Det för att få en förståelse för hur väl individen vill ha tjänsten och hur 

mycket energi och finansiella medel som ska läggas ned på den aktuella kandidaten. Det är 

viktigt att identifiera det tidigt, för att effektivisera arbetet som dagens arbetsmarknad kräver 

av affärsområdet. Kopplat till intresset för IT-området ser gärna rekryterarna att de har en 

akademisk bakgrund inom relevant IT-område. Trots att de inte kan bedöma innehållet i 

utbildningen, kan de istället se det som en indikator för ambition.  

 

För att kandidaterna ska bli långsiktiga på företaget krävs det att både företaget och 

kandidaterna trivs med anställningen. Därför är det viktigt att rekrytera kandidater som 

innehar en affektiv relation till företaget och arbetsuppgifterna, samt att företaget känner att 

de sociala värderingar kandidaten har är något som även de står för. Trivs inte kandidaten 

med företaget och arbetsuppgifterna innebär det att personen i fråga antagligen kommer 

lämna företaget efter en kortare period. Samma gäller om företaget upplever att anställningen 

inte fungerar, i form av att kandidaten inte gör det som förväntas eller inte lever efter de 

rutiner och värderingar som uppskattas på företaget. I förhållande till Chatmans (1991) 
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forskning om organisatoriska och individuella värderingar samt hur det påverkar hur snart 

individen socialiserar sig på företaget, bekräftar mina respondenter vikten av matchningen. 

Som rekryterare är det viktigt att kunna bedöma om kandidaternas värderingar samspelar med 

det som organisationen står för. I ett långsiktighetsperspektiv behövs en social match mellan 

parterna, i annat fall kommer de inte att trivas med samarbetet. Mina respondenter redogjorde 

för en frustration och stress i att hitta bra kandidater och sedan behålla dem. Därför kan det 

vara extra viktigt att de förmedlar rätt information om företaget och tjänsten till kandidaterna, 

så att de redan från början är medvetna om vad de ger sig in på. Det för att undvika att 

kandidater hoppar av i slutskedet av processen på grund av fel informationsförmedling. Då 

det innebär att de lagt ner tid på en kandidat som blivit intresserad av under fel premisser. 

Vilket är likt Herriots (2002) forskning om att kandidater ofta avböjer jobberbjudanden i brist 

på viktig information. Därför kan det vara bra att rekryterarna på framförallt rekryterings- och 

bemanningsföretagen framhäver viktig information om företaget när de försöker attrahera 

kandidaterna till en aktuell tjänst.   

 

Den faktiska kompetensen är en slutgiltig Gate-keeper som samtliga respondenter redogjorde 

för att vara av störst vikt. Det är inte möjligt för kandidaterna att utföra sina arbetsuppgifter 

utan den efterfrågade tekniska kompetensen. Eftersom majoriteten av mina respondenter inte 

hade kunskaper inom IT, utgjorde kunskapstesten en kompenserande ansats för dem vid 

rekryteringar. De indikerade om kandidaterna innehade den tekniska kunskap som 

förväntades av företagen. Det är som Schmidt & Hunter (1983) menar att kognitiva test 

möjliggör en validering av vilka kunskaper som individen besitter. Därför har de blivit 

vanliga i rekryteringsprocesser för att testa individens kunskapsförmåga inom det aktuella 

arbetsområdet.  

 

6.2 Verktyg för att hitta förmågorna  

På grund av den rådande bristen på IT-profiler på arbetsmarknaden krävs det att rekryterarna 

arbetar med mer effektiva rekryteringsprocesser. Det är en hård konkurrens mellan företag för 

att hitta potentiella kandidater till liknande tjänster.  

 

Mina respondenter som arbetar på rekryterings- och bemanningsföretag känner av en stress 

och frustration i förhållande till den arbetsmarknadsproblematiken. De får searcha (söka) efter 

kandidater på olika plattformar och ibland kan det även råda en konkurrens på kandidater 

internt på företagen. Även de kandidater som ansöker via annonserade tjänster behöver de 

hålla hårt i av den anledningen att det ständigt dyker upp liknande positioner. Därför kan det 

krävas att de behöver attrahera kandidaterna att söka tjänsterna och med de förmåner som 

tillkommer så att kandidaterna bygger upp ett affektivt intresse för det aktuella företaget och 

inte bara arbetsuppgifterna. Då är det däremot viktigt att rekryterarna besitter 

kommunikationskompetens, som Breaugh och Starke (2000) redogör för. Det med anledning 

av att rekryteraren ska förmedla sanningsenlig information om företaget och de 

arbetsuppgifter som kommer att föreligga. Vilket uppstod som ett problem i mitt resultat där 

en av mina respondenter upplevde sig ”förlorad” när han var utanför sitt manus.  Är 

rekryteraren välinformerad om tjänsten och företaget kan sådana situationer undvikas, vilket 
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istället gör att kandidaten inte uppfattar deras avsaknad av programmeringskompetens lika lätt 

och på så sätt blir rekryteraren mer trovärdig.  

  

Rekryterarna på bemannings- och rekryteringsföretagen kan sägas utnyttjas som en plattform 

för att hitta potentiella kandidater, men i slutändan är det upp till rekryterande företag att 

besluta om kandidaterna besitter rätt kompetens eller inte. Siew-Chen och Vinayan (2016) 

redogör för RPO (Recruitment process outsourcing) som betyder att organisationer hyr in 

externa verksamheter för att få hjälp att hitta ny och betydelsefull kompetens. Baserat på mitt 

resultat kan de inhyrda rekryterarna hjälpa företagen till viss mån, men i slutändan är det upp 

till företagen att ta beslut om kandidaterna besitter tillräcklig kompetens eller inte. 

Konsultföretaget arbetar med informell rekrytering som Henkens et. al (2005) benämner det. 

Detta innebär att de utnyttjar tips på kandidater från företagets anställda, för att hitta 

potentiella kandidater, vilket fungerar som ett sätt för dem att undvika den stress och 

frustration som råder på den otillräckliga arbetsmarknaden inom IT.  

 

Samtliga respondenter utnyttjar kunskapstest i början eller slutet av deras 

rekryteringsprocesser. Det är ett sätt för dem i stor mån få en förståelse för den IT-kompetens 

kandidaterna besitter. Eftersom majoriteten av respondenterna inte har någon bakgrund inom 

IT utgör kunskapstesten en trygghet för dem att predicera hur kandidaterna kommer att klara 

arbetsuppgifterna. Kunskapsbaserade testen kan liknas vid de kognitiva testen som Schmidt & 

Hunter (1983) tar upp som ett verktyg för att bedöma den kognitiva förmågan hos 

kandidaterna. Testerna hjälper till att avgöra kandidaternas framtida prestation i 

arbetsuppgifterna. Kunskapstesten baseras ofta av problemlösning, och testar då hur 

kandidaterna går till väga när de stöter på ett eventuellt problem med tekniken.  

Rationaliteten i denna strategi bekräftas av Katona et al. (2015) som redogjorde för att 

problemlösningsförmåga hänger samman med programmeringskunskaper. Ett 

problemlösningstest möjliggör förmågan att kunna dra slutsatser om kandidaterna besitter 

tillräcklig kompetens inom programmering. Det innebär att min forskning bekräftar den 

tidigare forskningen om att kognitiva test är till fördel som en del av en rekryteringsprocess.  

 

Att kandidaterna ska inneha en relevant akademisk utbildning är något som mina 

respondenter förväntar sig. Det är något som är enkelt att avgöra genom att granska en 

kandidats CV. Generellt vet de vilken utbildning som kandidater bör besitta för att ha den 

tekniska kompetens som efterfrågas, vilket underlättar för dem att bedöma om de har rätt 

kunskaper. Att bedöma en kandidats arbetslivserfarenheter kan även vara något som kan 

göras redan vid CV granskningen. Att kolla på kandidaternas utbildningsmeriter utnyttjas som 

en strategi för att få förståelse för kandidatens ambitionsnivå samt teoretiska kunskaper.  

 

Rekryterarnas huvudansvar innebär att fastställa den sociala och affektiva kompetensen och i 

stort sett bortse från hur bra programmeringskunskaper kandidaterna har. Förhoppningen hos 

rekryterarna är att kunskapstesten ska fastställa den faktiska kunskapen. De kan istället 

fokusera på andra centrala kompetenser som är viktiga vid exempelvis 

programmeringstjänster, som bland annat ställer krav på kandidatens 

problemlösningsförmåga. För att ta reda på den här typen av kompetens genomför samtliga 
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respondenter anställningsintervjuer för att fastställa och få en djupare förståelse för hur 

kandidatens tidigare arbetat och utbildat sig inom relevanta områden. Min studie bekräftar 

den forskning som Barclay (2000) bedrev om att intervjun har en central roll i en 

rekryteringsprocess. Den visar även på andra strategier som utnyttjas som komplement till 

anställningsintervjun.  

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Av samtliga respondenter fick jag värdefull information om hur rekryterare bedömer 

egenskaper och förmågor vid anställning av programmerare. Ett övergripande resultat var att 

villkoren för rekrytering även inom IT-området är tämligen heterogena. Det hade därför varit 

intressant att se utifrån enbart spelutvecklarföretags perspektiv hur rekryteringsprocessen går 

till. Det är aktuellt på dagens marknad och jag fick en förståelse för att det är dit 

programmerare med en viss typ av sociala dispositioner söker sig. Spelutvecklarföretag verkar 

ha en som egen arbetsmarknad och lider inte till lika stor del av bristen på IT-kompetens som 

de andra företagen jag intervjuat gör. Det hade varit intressant att se vad det beror på och få 

en djupare förståelse för hur konkurrensen mellan olika spelutvecklarföretag ser ut. Om den 

marknaden påminner om den konkurrenskraftiga marknad som rekryterings- och 

bemanningsföretagen upplever.  

 

6.4 Slutsats 

Digitaliseringen av dagens samhälle ställer krav på oss människor att ständigt uppdatera och 

lära oss nya kunskaper om tekniken. Det ställer krav på framförallt kandidaterna som ska 

arbeta med tekniken, men det ställer även krav på rekryterarna. Problematiken i att utnyttja 

kunskapsbedömning i IT-rekryteringar ligger i att rekryterarna ska hitta kandidater trots att de 

inte kan bedöma deras fullskalade faktiska kompetens inom IT. Det sätter press på 

rekryterarna att i princip jaga kandidater på en begränsad arbetsmarknad utan att veta till 

hundra procent vad de söker efter. Det skapar en frustration hos rekryterarna att det är hård 

konkurrens på IT-kompetensen, vilket resulterar i att processerna ofta påskyndas och att tillit 

till kunskapstesten blir den mest pålitliga källan till prediktion av framtida arbetsprestation. 

De förmågor som rekryterarna kan bedöma är mer sociala och affektiva förmågor, som visar 

sig i fritidsintresse, motivations- och ambitionsnivå. De kan även bedöma formella meriter i 

form av utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet. De förmågor som samtliga av mina 

respondenter menar är mest värdefulla i förhållande till en programmerare kan de inte bedöma 

själva. Rekryterarna saknar förmågan att bedöma kandidaternas utnyttjade kompetens, det vill 

säga anställningens realitet har de inte förmågan att bedöma, och deras faktiska kompetens 

som motsvarar de kunskaper och förmågor de besitter. Istället överlåter de den delen till 

ansvariga chefer, andra företag och kunskapstesten. Med den här forskningen har jag öppnat 

upp för att få en förståelse för den här problematiken. Den kan i förlängningen även bidra till 

att möta de här problemen.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev och samtyckesformulär 
 

Hej, 

 

Stort tack för att Du deltar i min studie. Det övergripande syftet med min undersökning är att 

få en förståelse för hur bedömningen av en ”svår” kandidatprofil går till, som i det här fallet är 

inriktat mot IT-branschen. Jag har definierat en ”svår” kandidatprofil i den meningen att det 

kan vara svårt att hitta/identifiera kompetensen på arbetsmarknaden samt att det krävs en 

förförståelse för vad man som rekryterare letar efter i de potentiella kandidaterna.  

 

Datainsamlingen kommer att ske genom en semistrukturerad intervju med dig som arbetar 

med rekrytering inriktat mot IT-profiler.  

 

Intervjun är beräknad att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in med enklare 

inspelningsutrustning. Detta för att få ett så rättvist resultat som möjligt, så att jag inte missar 

viktig information.  

 

Resultatet av min forskning kommer jag redovisa i form av ett examensarbete som på sikt 

kommer att publiceras i Uppsala Universitets databas: DISA. Utifrån en tematisk analys 

kommer jag att presentera resultatet i form av citat från intervjun. Eftersom jag kommer att 

förhålla mig till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer kommer jag inte att publicera ditt namn 

eller företagets namn, uppgifterna kommer att hållas konfidentiella. Materialet kommer enbart 

att användas för forskningsändamål och du som deltagare har rätt att avbryta intervjun när du 

vill. 

 

Via det här samtyckesformuläret önskar jag om Ert medgivande för deltagande i den här 

undersökningen och att det inspelade materialet får användas i den. 

 

 

 

Datum    Underskrift 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

 

 

Vid eventuella frågor kring ert deltagande eller undersökningen är du varmt välkomna att 

kontakta mig. 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

 

Michaela Holmström 

072 – xxx xx xx  

xxx@gmail.com  

 

mailto:xxx@gmail.com
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Bilaga 2 

 

Intervjuformulär  
 

Personliga uppgifter 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket är ditt utbildningsområde, akademisk examen? 

3. Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

4. Hur många anställda har ni/ och hur många rekryterar ni årligen?  

 

Processen 

1. Hur ser Er rekryteringsprocess ut? 

2. a) Ser den annorlunda ut beroende på vad det är för tjänst som utlysts? 

b) Om ja, hur ser den ut för IT profiler? 

 

Sökprocessen 

1. Hur ser marknaden ut för just spelutvecklare och hur påverkar det er? 

2. a) Är det svårt att hitta lämpliga kandidater?  

b) Om ja, varför? 

3. Vad är det för förmågor ni letar hos t.ex. spelutvecklare, programmerare, eller för de 

lite högre befattningshavarna inom IT? 

4. Vad spelar de här förmågorna/erfarenheterna för roll vid anställning? 

5. Vad ser ni som meriterande? 

6. Vad värderar ni högst hos en kandidat som söker en tjänst hos er? 

 

Arbetsplatsen 

1. På vilket sätt spelar det roll att kandidaten passar in socialt på er arbetsplats? 

 

Bedömning 

1. Hur fastställer ni kandidatens kompetens inom det aktuella området, med fokus på 

avancerade IT tjänster som utveckling/ programmering?  

2. Hur bedömer ni att en kandidat anses vara en bra utvecklare/ programmerare för ert 

företag? 

3. Vad använder ni er för typ av bedömningsmetod för att välja den bästa kandidaten? 

4. Begär ni alltid referenser och hur viktiga är dessa? 

5. Vad anser du vara lättare att bedöma? 

6. Vad anser du vara svårare att bedöma? 

7. Kan du ge ett exempel på ett tillfälle där ni hade svårt att bedöma en/ flera kandidater?  

 

Avslutning 

1. Finns det något som du tror är av vikt till min undersökning som jag missat att fråga 

om? 

 

 

Stort tack för att jag fick komma och ställa några frågor till dig! 


