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Sammanfattning  
Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant att 

förstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget. 

Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel eller 

upplevelser. Detta väckte vårat intresse och med en kunskapslucka att fylla valde vi att enbart 

studera vilka faktorer som kan påverka hur de jobbsökande upplever rekryteringsprocesser. Vi 

valde också att studera om det fanns någon skillnad på hur de jobbsökande upplevt 

rekryteringsprocessen beroende på om det varit via rekryteringsföretag eller självrekryterande 

företag. Med tio stycken semistrukturerade intervjuer samlade vi in material där fem 

intervjupersoner har erfarenhet av rekryteringsprocesser via rekryteringsföretag och fem 

stycken via självrekryterande företag. Det empiriska materialet analyserades sedan utifrån 

syfte och frågeställningar. 

 

Studien har utgått från ett fenomenologiskt angreppssätt och Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv med fördjupning i intrycksstyrning och rollförväntningar. Utifrån detta fick vi ett 

resultat som visade vilka faktorer som påverkade de jobbsökandes upplevelser negativt samt 

positivt under rekryteringsprocessen. Dessa faktorer var bemötandet och återkopplingen från 

rekryteringsföretagen och de självrekryterande företagen. Rollförväntningar var av stor vikt i 

resultatet då förväntningar fanns på vilket bemötande man skulle få, samt hur återkopplingen 

skulle vara. Resultatet visar även att rekryteringsföretag har ett mycket bättre omdöme i 

återkoppling än vad självrekryterande företag har. Att behandla de jobbsökande med ett 

trevligt bemötande och att ge återkoppling efter varje moment, är faktorer som våra 

intervjupersoner ansåg som viktiga för att rekryteringsprocessen skulle upplevas som positiv. 

 

Nyckelord : Upplevelser, Rekryteringsprocess, Dramaturgiska perspektivet  
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1. INLEDNING   

I detta kapitel ger vi en första inblick om vårt valda ämnesområde. Vi tydliggör varför vi i 

denna uppsats kommer att undersöka vilka faktorer som kan påverka de jobbsökandes 

upplevelser gällande rekryteringsprocesser, samt hur dessa faktorer påverkar. Vi kommer 

även att jämföra om upplevelserna skiljer sig något mellan de två studerande 

rekryteringsprocesserna, rekryteringsföretag och självrekryterande företag. Vidare efter 

bakgrund presenteras syftet med studien och frågeställningarna. För att sedan ge dig som 

läsare en förståelse om vissa ord vi har valt att använda i uppsatsen, detta genom ett 

förtydligande. Slutligen presenteras dispositionen för uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

En rekryteringsprocess börjar vanligtvis med att de som söker tjänsten skickar in ett CV och 

personligt brev, och därefter blir man eventuellt kontaktad av rekryteraren för en intervju. 

Ett CV är byggt på meriter, erfarenheter och en kort presentation om en själv, grunden för 

arbetsgivaren att se om personen besitter de erfarenheterna som krävs. Det personliga brevet 

är en chans för den jobbsökande att visa vem man personligen är, varför just en själv passar 

för tjänsten. Detta anses som ett bra moment eftersom rekryteraren får en första bild om 

personen passar rent erfarenhetsmässigt och personlighetsmässigt (Eklöf & Hallén 2018:52-

53). Första intervjun brukar vara mellan den jobbsökande och en representant för 

arbetsgivaren till exempel någon från HR-avdelningen, detta sker oftast genom en fysisk träff. 

Hur intervjun går till kan vara beroende på vem som håller i den. Är det en 

rekryteringskonsult kan den personen vara mer intresserad av att binda en relation med dig för 

framtida tjänster medan en från företaget fokuserar mer på bedömningen av dig och huruvida 

du lämpar dig för tjänsten (Eklöf & Hallén 2018:56).  

 

En studie på uppdrag för YouGov utformad av Wise Professionals (2017) genomförde en 

undersökning med tusen respondenter som är representativ för Sveriges befolkning, där 

respondenterna varit i rekryteringsprocesser senaste en till två åren. Vad som framkom i 

undersökningen var att det ofta uppstår problem redan vid första steget i processen, något som 

kan påverka de jobbsökande redan från start. Undersökningen redogör att några av de 

jobbsökande inte fick någon bekräftelse alls vid ansökan. En fjärdedel av studiens deltagare 

poängterar att de under rekryteringsprocessen upplevde att de inte hade någon insyn i hur 

rekryteringsprocessen gick till. En annan fjärdedel av studiens deltagare redogjorde i 
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undersökningen att de inte fick möjlighet att visa sin kompetens under rekryteringsprocessen. 

Slutligen ansåg andra deltagare i studien att kommunikationen i rekryteringsprocessen var 

bristfällig och att man inte fick någon återkoppling när rekryteringsprocessen var avslutad. Att 

bli bemött med respekt är något som borde vara en självklarhet. Det är vanligt att rekryterare 

inte lämnar besked eller svarar med en återkoppling till de jobbsökande (Wise Professionals 

2017). Bravura (2019) har med sin artikel kommit fram till att självrekryterande företag 

missar just den delen att återkoppla till de jobbsökande.  

 

Ämnet är av intresse då rekryteringsprocesser är något som de allra flesta människor kommer 

att delta i någon gång i livet. Tidigare studier och forskning har fokuserat på hur 

rekryteringsprocesser kan bidra till företagen, undersökningar om rekryteringsprocesser i sig 

och personerna som håller i rekryteringen. Här har vi hittat en kunskapslucka där det gör det 

intressant att undersöka detta från ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi kommer med studien  

att undersöka vilka faktorer som kan påverka hur de jobbsökande upplever 

rekryteringsprocessen positivt och/eller negativt i en rekryteringsprocess. Vi kommer även 

jämföra om det finns någon skillnad om våra intervjupersoner i denna studie upplever att 

faktorerna påverkar olika, beroende på om de har erfarenhet som jobbsökande via 

rekryteringsföretag eller självrekryterande företag. Schreurs, Derous, Van Hooft, Proost & De 

Witte (2009) skriver att i slutändan av en rekryteringsprocess så är det alltid två som väljer, 

den jobbsökande och arbetsgivaren. Detta gör det intressant att då undersöka på vilket sätt och 

vad som påverkar den jobbsökandes upplevelser i en rekryteringsprocess.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att genom ett socialpsykologisk fenomenologiskt perspektiv 

undersöka vilka faktorer och hur faktorerna kan påverka hur de jobbsökande upplevt 

rekryteringsprocesser. Vi kommer också undersöka vad det finns för skillnader beroende på 

om de jobbsökanden har erfarenhet från en rekryteringsprocess genom rekryteringsföretag 

eller via självrekryterande företag.   

  

• Vilka faktorer påverka jobbsökandes upplevelse av rekryteringsprocesser positivt 

och/eller negativt? 

• Hur kan dessa faktorer påverka jobbsökandes upplevelse av rekryteringsprocesser 

positivt och/eller negativt? 
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• Vilka skillnader finns gällande hur de jobbsökande upplever rekryteringsprocesser 

beroende på om det har erfarenhet via rekryteringsföretag eller via självrekryterande 

företag?   

 

1.3 Förtydligande  

Nedan följer en kortare förklaring av ett antal begrepp för att tydliggöra dessa. 

Intervjupersoner: Intervjupersoner som deltagit i vår studie. 

Jobbsökande: Benämning på personer som sökt jobb.  

Rekryteringsföretag: Företag som sköter rekryteringsprocessen åt andra företag.  

Självrekryterande företag: Företag som själva sköter sina egna rekryteringsprocesser. 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

I det inledande kapitlet har en bakgrund till uppsatsen presenterats där vi beskrivit 

ämnesområdet. Detta leder oss sedan in på uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen i 

kapitel 1 presenterar vi ett förtydligande av ord vi kommer att använda i uppsatsen. I kapitel 2 

presenteras tidigare forskning av relevans för studien. I anslutning till det kapitlet presenteras 

en sammanfattning av tidigare forskning vi valt att använda. I kapitel 3 presenteras den 

teoretiska utgångspunkten som fungerar som ett analytiskt ramverk för uppsatsen. I kapitel 4 

presenteras den metod som används för att samla in studiens empiriska material. I kapitel 5 

presenteras det resultat som bearbetningen av det empiriska materialet lett fram till. I 

uppsatsens avslutande kapitel 6 presenteras en diskussion av resultatet. Kapitlet inleds med en 

summering av resultatet och därefter följer en övergripande diskussion av analysen relaterat 

till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med uppsatsens begränsningar och 

implikationer för vidare forskning. I kapitel 7 finns källförteckning och slutligen i kapitlet 8 

bilagor om informationsbrevet, intervjuguide och deklarering.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som berör ämnet 

rekryteringsprocesser som är relevant utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. Vi valde 

följande forskning för att den genererar relevanta studier till vår studie och syftar till att 

ytterligare definiera studiens problemområde. Vi presenterar den tidigare forskningen i fyra 

delar, kulturell liknelse, feedback, bemötande och delaktighet. Insamlingen av materialet har 
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gjorts via vetenskapliga artiklar och litteratur på det aktuella området. Den tidigare 

forskningen kommer att användas i samband med det avslutande kapitlet för diskussion i 

relation till studiens resultat/analys.  

 

2.1 Kulturell liknelse 

Genom en fallstudie med 120 stycken intervjuer har Rivera (2012) kommit fram till att 

anställa är mer än bara en process. Att arbetsgivare inte bara söker efter medarbetare som 

besitter den kompetens som behövs för jobbet, utan även någon som kulturellt liknar de 

själva. Alvesson och Sveningsson (2019:156-157) beskriver hur matchningsmodellen är ett 

verktyg där organisationer anställer personer utifrån om de passar in med värderingarna som 

verksamheten har. Passar man in i företagets kultur så väljs man också in. Att passa in i 

verksamhetens normer och värderingar granskar Ryan & Huth (2008) i deras 

fokusgruppsstudie. Med fokusgruppsstudien kom de fram till att det är viktigt att passa in i 

verksamhetens normer, samtidigt som betyg och meriter kompletteras med övriga egenskaper, 

som personlighet, värderingar och ambitioner. Det innebär att företagen ska rekrytera rätt 

person som besitter nödvändig kompetens och kvalifikationer enligt företaget.  

 

Anderson, Salgado & Hülsheger (2010) har sammanfattat en omfattade kvalitativ rapport om 

sökandens reaktioner på populära metoder för att välja rätt anställda. Rapporten har visat att  

 urvalsmetoderna som ansågs var minst användbara i en rekryteringsprocess enligt de 

jobbsökande var, integritettester och ärlighetstester i någon utsträckning. Enligt rapporten 

visades det att de mest uppskattade metoderna var intervjuer och någon form av arbetsprov. 

Det var de metoderna som de jobbsökande i rapporten upplevt som mest relevanta i 

rekryteringsprocesser och det ger de jobbsökande en möjlighet att personligen träffa 

arbetsgivaren.  

 

2.2 Feedback 

Hülsheger & Anderson (2009) har i sin specialutgåva samlat en uppsättning av sex enskilda 

vetenskapliga artiklar som presenterar olika synpunkter på jobbsökandes reaktioner och 

erbjuder teoretiska såväl som empiriska insikter. Hülsheger & Anderson (2009) har med deras 

specialutgåva kommit fram till att feedback är en viktig del att ta hänsyn till i en 

rekryteringsprocess. Att de jobbsökande borde få respons, både gällande ansökan och hur de 

ligger till i urvalsprocessen. Det flesta självrekryterande företag misslyckas med att ge 
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feedback till de jobbsökande. Vissa självrekryterande företag tenderar att inte ge någon 

feedback alls. Att inte ge någon feedback kan leda till att de jobbsökande skapar sig en dålig 

uppfattning om företaget. Vianen, Taris, Scholten & Schinkel (2004) har i deras empiriska 

studie använt sig av en kvantitativ metod för att samla in frågeformulär från 437 stycken 

deltagare vid tre tillfällen. Studien har kommit fram till att relationen mellan feedback och de 

jobbsökandes upplevelser påverkas genom på vilket sätt de jobbsökande accepterar 

feedbacken. Vinan et al. (2004) har kommit fram till att det inte bara är viktigt att ge feedback 

till den jobbsökande utan också hjälpa den jobbsökande att kunna acceptera feedbacken. Om 

upplevelsen av rättvisa är hög hos den jobbsökande som får feedback, är den också hög efter, 

oavsett innehållet i feedbacken och på vilket sätt det levereras. Det är alltså stor chans att 

feedbacken upplevs som ärlig om hela rekryteringsprocessen upplevts som ärlig från början 

av de jobbsökande. 

 

Barbedette (2005) har i sin vetenskapliga artikel sammanställt ett par steg för att 

säkerhetsställa att de jobbsökande får en bra upplevelse gällande rekryteringsprocesser. Första 

steget är att företagen redan på webbsidan där de jobbsökande hittar annonsen för tjänsten bör 

redogöra en omfattande beskrivning om vad tjänsten innebär. Detta för att ge de jobbsökande 

en relevant uppfattning om vad tjänsten kräver. Andra steget som Barbedette (2005) har 

kommit fram till i sin artikel är att företagen borde se till att ett automatisk e-post meddelande 

skickas ut till alla de personer som skickar in ansökan. Detta för att försäkra sig om att alla får 

en bekräftelse, att ansökan är mottagen och eventuell information om vad nästa steg är i 

rekryteringsprocessen. Steg tre är att företagen bör behålla de jobbsökandes CV även om de 

inte blir tillsatta tjänsten. Detta för att CV bör finnas med i databasen ifall det kommer andra 

jobb som matchar personen. Barbedette (2005) har kommit fram till i sin artikel att rekryterare 

bör hålla de jobbsökande informerade under hela rekryteringsprocessen om exempelvis nästa 

steg i urvalsprocessen och följa upp efter arbetsintervjuerna. 

 

2.3 Bemötande 

En metaanalys baserad på 232 studier (250 prover, 3 518 koefficienter, n= 108.632) utförd av 

Uggerslev, Fassina, Kraischy (2012), har författarna kommit fram till att sammanfattningsvis 

påverkas jobbsökandes upplevelser av flera faktorer. Uggerslev et al. (2012) kom fram till via 

metaanalysen att bemötande var en faktor som kan påverka hur de jobbsökande upplever 

rekryteringsprocesser. Lindelöw (2019:120) förklarar att bemötande i rekryteringsprocesser 
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inte bara speglar hur företaget bemöter de jobbsökande utan också hur företaget generellt 

bemöter sina anställda, kunder och övriga människor. Det kan vara de jobbsökandes första 

kontakt med företaget och självfallet vill man att hon eller han ska uppleva ett positivt 

bemötande och intryck som präglas av vänlighet och professionalitet. Det kan vara avgörande 

för om hon eller han kommer vilja bli anställd (Lindelöw 2003:44). Hülsheger & Anderson 

(2009) har kommit fram till att bemötande handlar om hur man blir bemött, detta genom 

respekt, värme och att ens information hanteras varsamt, försiktigt och konfidentiellt. 

Uggerslev et al. (2012) har via metaanalysen kommit fram till att rekryterarens bemötande är 

som viktigast i inledningen av rekryteringsprocessen. Detta för att ge de jobbsökande en 

rättvis uppfattning redan från start om hur företaget bemöter andra människor. 

 

2.4 Delaktighet 

Genom att låta de jobbsökande veta hur ofta och vem som kommer att sköta kontakten, så vet 

de jobbsökande vad de kan förvänta sig menar Finn (2017). Han uttrycker i sin vetenskapliga 

artikel att kommunikation är viktigt och bör vara så tydligt som möjligt. Genom att behandla 

de jobbsökande på ett respektfullt, professionellt, ärligt och vänligt sätt kommer hela 

processen upplevas mer positiv. Att förbättra upplevelser för de jobbsökande vid 

rekryteringsprocesser, har Finn (2017) kommit fram till att det inte krävs stora 

kapitalinvesteringar eller många resurser. Utan det handlar om enkla förändringar i hur de 

jobbsökande behandlas och betraktas. Schreurs et al. (2009) har i deras longitudinell studie 

som genomfördes oktober 2005 till mars 2006, kommit fram till att det finns en risk att de 

jobbsökande drar sig ur rekryteringsprocessen med cirka tre procent för varje dag som de 

jobbsökande behöver vänta mellan urvalsmomenten och om det inte är kontinuerlig 

kommunikation om hur företagen ligger till i rekryteringsprocessen. 

 

Truxillo, Bodner, Bertolino, Bauer & Yonce (2009) har gjort en meta-analytisk granskning av 

litteratursökning för det valda ämnet, rekryteringsprocesser. Detta för att sedan välja ut tio 

stycken författare som är kända för att publicera artiklar inom ämnet. E-postförfrågan skickas 

för att få ett godkännande av författarna och för att artiklarna skulle passa de sju stora 

inkluderingskriterier för att ingå i metaanalysen Truxillo et al. (2009) genomförde. 

Metaanalysen har visat på hur stor betydelse det har att de jobbsökande får förklarat varför 

just ett moment i processen ska genomföras och vad som kommer härnäst i processen. Detta 

för att de jobbsökande ska få en inre ro och få en insyn i hur rekryteringsprocessen går till. 



 

 12 

Om de jobbsökande får en negativ upplevelse och väljer att hoppa av processen, så spelar det 

egentligen ingen roll hur effektiva urvalsmetoderna är för företagen som rekryterar menar 

Schreurs et al. (2009) i sin longitudinella studie. Upplever de jobbsökande någon form av 

negativitet från rekryteringsprocessen har Hausknecht et al. (2004) tydliggjort i deras studie 

genom en metaanalys med resultat från 86 oberoende prover (N = 48 750). De har kommit 

fram till att de jobbsökande som har en positiv inställning och uppfattning om urval, är mer 

villiga att se rekryteringsprocessen positiv. Författarna redogör att människor gärna delar med 

sig av sina erfarenheter för vänner, familj och bekanta. Detta i sin tur leder till att det påverkar 

företagets profil. En positiv upplevelse hos de jobbsökande kan handla om att skapa ett 

intresse och engagemang för jobbet uppger Lindelöw (2019:121). Enkelt handlar det om att 

rekryteraren ger en tydlig och sanningsenlig information om arbetsuppgifter, vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget, förmåner som företaget har att erbjuda vid 

anställning och vilken arbetsmiljö företaget har. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning   

I detta kapitel har vi redogjort för delar av tidigare forskning som är av relevans för vår studie, 

kulturell liknelse, feedback, bemötande och delaktighet. Genom tidigare forskning på området 

ges möjlighet att i diskussionen av denna studie fördjupa oss i faktorer som kan påverka hur 

de jobbsökande upplever rekryteringsprocesser. 

 

Tidigare forskning som presenterats är omfattande om vilka faktorer som kan ha en betydelse 

för hur de jobbsökande upplever rekryteringsprocesser. Tidigare forskningen är inte studerad 

enbart utifrån jobbsökandes synvinkel och upplevelser. Kunskapslucka inom detta ämne är 

enbart att undersöka jobbsökandes upplevelser från rekryteringsprocesser, vilka faktorer och 

hur kan dessa påverka de jobbsökandes upplevelser av rekryteringsprocesser positivt och/eller 

negativt. Tidigare forskning studerar inte om faktorerna skiljer sig något beroende på om de 

jobbsökande har upplevelser från rekryteringsföretag eller självrekryterande företag. Vi vill 

med denna uppsats undersöka vad det kan finnas för skillnader gällande hur de jobbsökande 

har upplevt rekryteringsprocesserna. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I denna studie använder vi oss av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv som han skriver 

om i boken ”Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik” 2009. Då 

utgångspunkten i vår studie är att undersöka och skapa en förståelse för hur de jobbsökandes 

upplevelser i en rekryteringsprocess kan påverkas har vi valt denna teoretiska utgångspunkt. 

Vi anser att denna teori hjälper oss att förstå och tolka intervjupersonernas upplevelser. Vi 

använder oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv men med en fördjupning i begreppen 

intrycksstyrning och rollförväntningar. Detta då upplevelser kan styras av intryck och de 

förväntningar man har på en roll eller en situation, vilket gör det intressant för vår studie. 

 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman har studerat interaktionen mellan människor i det vardagliga livet och 

myntade begreppet intryckstyrning som syftar till hur individer med hjälp av teater framställer 

vardagslivets samspel där man spelar roller inför en publik. Man använder sig av 

intrycksstyrning för att framställa sig själv på ett sätt som accepteras för den situation man 

befinner sig i. Men också för att kontrollera och styra den bild man vill att andra ska ha av en. 

Man använder sig av roller som i ett skådespel för att presentera en bild av sig själv och 

därmed styra de andras intryck (Goffman, 2009:9ff). Roller styrs av normer vilket gör att det 

finns en förväntning på hur man ska agera i rollen och hur andra upplever det. I en 

rekryteringsprocess spelar de båda aktörerna olika roller, i form av rekryterare och den 

jobbsökande. I dessa roller finns det förväntningar för uppföranden och ageranden vilket kan 

påverka intrycket och upplevelsen av bemötandet, samt processen i sin helhet.  

 

När en individ påtar sig en roll som finns i samhället kommer han eller hon att finna att ett 

“manuskript” redan upprättats för denna roll, (Goffman, 2009:15) där man kan säga att det 

finns en ram för hur man ska spela rollen. Eftersom hon eller han upplever att det förväntas att 

agera och uttrycka sig på ett speciellt sätt kommer individen att göra detta för den specifika 

rollen (Goffman, 2009:15). När en individ spelar en roll förväntas det att observatörerna 

uppfattar personen såsom personen spelar rollen. Individen som spelar en roll kan nästan 

vilseledas av sitt egna framträdande och personen ser det som äkta och inte längre som att han 

eller hon bär en mask. Personerna i omgivningen får samma uppfattning och ser det likadant 

som äkta (Goffman, 2009:25ff). I en arbetsintervju agerar både den jobbsökande och 

rekryteraren inför varandra, man iscensätter ett framträdande och arbetsintervjun betraktas 
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som en rollgestalt. Med roller innebär det i korthet att människan antar olika roller beroende 

på vilken social situation de vistats i och i varje social situation gestaltas och värderas för att 

avgöra vilken roll man ska spela. I en interaktion med andra individer redogör Goffman 

(2009) att man i agerandet anpassar sitt framträdande, exempelvis genom att tona ner vissa 

aspekter av sig själv och framhäva andra i försök till att styra intrycket av sig själv (Goffman 

2009:97). I den första delen av rekryteringsprocessen är det vanligt att man skickar in CV och 

personligt brev som är en beskrivning och framställning av sig själv. Här kan man alltså styra 

vilka sidor som ska visas och vilka som man tonar ner, för att då styra intrycket. Vilket gör 

det intressant för vår studie eftersom man söker en tjänst för att man troligtvis vill ha den 

tjänsten, och eftersom det uppfattas som intressant kan personen då försöka styra intrycket 

rekryteraren ska få av en både genom CV, personligt brev och under intervjuer.  

 

Goffman beskriver den främre och bakre regionen som likt ett teaterframträdande där den 

främre delen representerar interaktioner med andra vilket kräver roller. Den bakre däremot är 

mer fritt och man är inte i sin roll då och behöver inte agera utefter dess regler eller normer 

som finns för rollen (Goffman 2009:97ff). Vid en arbetsintervju går den jobbsökande in i sin 

roll som att vara sitt bästa jag och då i den främre regionen i sitt framträdande, vilket är 

intervjun. Alla beslut ligger hos rekryteraren och det förväntas att den intervjuade ägnar stor 

uppmärksamhet åt sitt uppträdande. Detta för att det i rollen förväntas att man ska bete sig 

artigt, detta utefter normer. Goffman (2009) menar här att den jobbsökande kan tappa sin roll 

och iscensättning genom att telefonen ringer eller något som humaniserar personen, till 

exempel nyser. Genom detta skyddar man sig även mot att inte agera utanför rollen och ge 

eventuella intryck mot sin fördel. Goffman (2009) menar att den agerande måste i situationer 

där beteenden kan få betydande konsekvenser vara försiktig och tänka sig extra för hur man 

för sig och beter sig (Goffman, 2009:196). När en person framträder inför andra framställer 

han situationen, antingen medvetet eller omedvetet och i denna framställning ingår hans 

jaguppfattning som en viktig del. När en händelse inträffar som går emot den bild som målas 

upp av situationen kan det få konsekvenser som nämnt ovan att man tappar sin roll (Goffman, 

2009:210).  När en person tappar sin roll så förstörs också iscensättningen i sig. Detta kan 

påverka upplevelser i rekryteringsprocesser om rekryteraren tappar sin roll eller inte agerar 

utefter sin roll då förväntningen av rollen och uppträdandet tappas hos den jobbsökande.  

 

Genom Goffmans dramaturgiska perspektiv och dess begrepp, intrycksstyrning och 

rollförväntningar kan den jobbsökandes upplevelser påverkas på en mängd olika sätt i en 
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rekryteringsprocess. Som nämnt ovan kan förväntningarna på de olika rollerna tappas dels 

genom sitt eget uppträdande, men även på grund av att en telefon ringer eller om något 

avbryter samtalet. Man försöker styra intrycket med rollerna och framträdandet man håller i 

för att visa sig attraktiv. Utifrån den tidigare forskningen där en kunskapslucka fanns om att 

enbart studera de jobbsökande fann vi det intressant att använda oss av Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Detta eftersom vi vill skapa oss en förståelse för hur rollerna och 

dess förväntningar på rollerna kan påverka upplevelsen i en rekryteringsprocess, för de 

jobbsökande och om de jobbsökande försöker styra bilden av sig själva i rollspelet för att 

verka mer attraktiva för tjänsten. 

4. METOD  

I följande kapitel kommer vi att presentera tillvägagångssättet för att uppnå syftet med studien 

och dess frågeställningar. Det kommer att innefatta en redogörelse för ansats, material, urval 

och urvalskriterium, kodning och analysteknik, validitet och reliabilitet, etiska övervägande, 

intervjupersoner och slutligen avgränsningar. Kapitlet avslutas med metodkritik gällande 

kvalitativ forskning.  

 

4.1 Ansats 

Vi tycker att en kvalitativ metod lämpar sig rimligast till vårt syfte samt vår teoretiska 

utgångspunkt och ger oss bra förutsättningar för att samla in materialet, detta då vi undersöker 

personers upplevelser och vill veta hur faktorer påverkar. Då uppsatsen inte syftar till att mäta 

frekvensen har vi valt att utesluta en kvantitativ metod. Vi har valt semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att intervjuerna är öppna och har en viss frihet. En kvalitativ intervju 

ger möjlighet till att förstå människors upplevelser och erfarenheter, vilket är av intresse för 

denna studie. Målet med en kvalitativ metod är att göra en tolkande analys av det insamlade 

materialet från intervjuerna och denna tolkning sker med hjälp av det insamlade materialet 

tillsammans med forskarens tolkning och tidigare forskning (Dalen, 2015:16). 

Semistrukturerade intervjuer består av ett fåtal öppna frågor som intervjun kretsar kring och 

intervjupersonerna har haft betydligt större möjlighet att påverka innehållet i intervjuerna 

(Alvehus 2019:83).  
 

Vi har valt att genomföra tio stycken semistrukturerande intervjuer till vår studie. 

Semistrukturerande intervjuer var det alternativ som vi ansåg var lämpligast att använda ur ett 
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fenomenologisk perspektiv, då syftet är att förstå de jobbsökandes upplevelser av 

rekryteringsprocesser genom intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser.  

Semistrukturerande interjuver gör det enklare för intervjupersonerna att besvara frågorna på 

sitt egna sätt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008:95). Det fenomenologiska perspektivet 

handlar om att undersöka beskrivningar av direkta upplevelser för att kunna förstå en bestämd 

kontext, att fånga individens förståelse av sin upplevelse. En forskare vill kunna upptäcka ett 

fenomen och analysera det, förstå och klargöra vad fenomenet faktiskt innebär och beskriva 

mening i det man ser (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:96). Vi som forskare har under 

intervjuerna haft en öppenhet för att kunna upprätthålla en positiv attityd till fenomenet som 

studerats. Vi ställde inte bara de frågor vi förberett utan vi anpassade oss efter 

intervjupersonernas svar. Det var viktigt att vi kunde uppfatta, föreställa och sätta oss in i den 

andres livs-värld och att intervjupersonerna fick tid till att reflektera över upplevelserna 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:99).  

 

4.2 Material 

Intervjufrågorna anpassades efter vårt metodval och syfte för att kunna bidra till studien. 

Semistrukturerade intervjuer är när forskare utformar intervjun utifrån teman och använder sig 

av en intervjuguide för att försäkra sig om att få material att analysera. Intervjun är mer ett 

öppet tillvägagångssätt och de ställda frågorna fungerar både som ett verktyg för att kunna få 

svar på specifik information från intervjupersonerna, samtidigt som de får möjlighet att 

utrycka sina personliga åsikter, upplevelser, tankar och erfarenheter kring ämnet (Bryman 

2018:563). Vi styrde inte intervjuerna med ledande frågor utan vi utgick från 

intervjupersonerna och vad de sa och med hjälp av följdfrågor kunde svaren utvecklas och 

fördjupas.  

 

De tio personerna vi intervjuade mottog ett informationsbrev innan via e-post meddelande 

från oss där vi förklarade vad vi hade för syfte med studien och att vi skulle genomföra 

intervjuer som metod. Detta skickades ut som information men även för att få ett 

godkännande att de ville delta. Intervjupersonerna i vår studie fick komma med önskemål när 

det gällde plats där vi utförde intervju, en plats som skulle vara bekvämt för de. Vi ansåg att 

platsen där intervjuerna sker är viktigt, då deras svar och intervjun i sig kan påverkas av 

omgivningen. Om intervjupersonen är obekväm kan svar utebli eller kortas ner, men även om 

platsen är för högljudd kan detta skapa en viss irritation (Bell 2000:124 -125). Intervjuerna 
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utfördes på caféer, universitet och bibliotek. Vi såg hela tiden till att sätta oss avsides på det 

utvalda platserna som intervjupersonerna valt. Detta för att vi skulle kunna utföra intervjuerna 

ostört och för att det inte skulle uppstå problem med inspelningen av intervjun som kan störas 

av eventuella ljud (Eriksson – Zetterquist & Ahrne 2016:42). Ett schema planerades och 

intervjuerna genomfördes under vecka 48, 2019.  

 

4.3 Urval och urvalskriterier  

I alla undersökningar behövs en form av urval och urvalsprinciperna kan se olika ut beroende 

på vilken metod man använder sig av (Alvehus, 2016:67). Tillvägagångssättet vi använde oss 

av för att få en första kontakt med intervjupersonerna gjordes via strategiskt urval. I första 

hand valde vi vänner och bekantas vänner. De specifika kraven vi hade, var att 

intervjupersonerna skulle ha erfarenhet gällande en rekryteringsprocess under de senaste tre 

åren, antingen via rekryteringsföretag eller självrekryterande företag. Att intervjuerna skulle 

utföras fysiskt var kriterier intervjupersonerna behövde gå med på. Detta för att vi skulle 

kunna utläsa eventuella attribut som kan förstärka svaren.  

 

Att göra ett strategiskt urval innebär att resultatet aldrig kan vara helt representativt för 

populationen. Därför har det varit viktigt för oss att vara öppna med hur vårt urval har gjorts.  

Vi utgick inte från ålder, kön eller etnisk bakgrund vid urvalet. Tidsramen för studien har varit 

begränsad och vi utgick från ett strategiskt urval med vänner och bekanta, vilket innebär att 

alla i populationen alltså inte haft samma möjlighet att bli utvalda till studien. Vi har inte 

heller specifikt gjort urvalet på en viss arbetsplats eller inom en viss bransch.  

 

4.4 Kodning och analysteknik  

Det vi gjorde efter avslutade intervjuer var att transkribera det inspelade materialet direkt och 

gå igenom det ett flertal gånger så att vi inte missade något viktigt intervjupersonerna sa. 

Under intervjuerna valde vi att använda oss av papper och penna för att det är oavsett 

inspelning lämpligt att göra anteckningar (Eriksson –Zetterquist & Ahrne 2016:50). Med 

transkribering innebär det att koda materialet genom att försöka ta reda på vad det insamlade 

materialet handlar om och stegvis utveckla kategorier och begrepp. Det är viktigt att koderna 

är så konkreta och nära det empiriska materialet som möjligt (Thornberg & Forslund Frykedal 

2019:48). Vi har utgått från intervjupersonernas upplevelser och utifrån dessa fått fram 

faktorer som kan komma att påverka hur man upplevt rekryteringsprocesser.  
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För att underlätta för dig som läsare och för att på bästa sätt göra intervjupersonerna anonyma 

valde vi att numrera intervjupersonerna till IP1, IP2, upp till IP10 och oss intervjuare till I1 

och I2. 

 

Vi börjande med att läsa igenom våra transkriberingar och markerade ord och meningar vi 

fann var relevanta för vårt syfte. För att komma fram till de två teman studien utgår från, 

började vi med att först koda positiva och negativa upplevelser samt faktorer som kan 

påverka. Genom dessa tre koder kom vi fram till teman “återkoppling” som kodades i grönt 

och temat “bemötande” som kodades i blått. De två teman vi slutligen kom fram till, ansåg vi 

täckte vårt syfte med studien och besvarade våra frågeställningar. 

 

Här nedan visas ett exempel på den slutgiltiga kodningen.  

I1 Vad anser du bör finnas med i en rekryteringsprocess för att du ska uppleva 

processen som positiv?   

IP2: Det första jag tänker på är återkoppling oavsett om man får jobbet eller inte. Jag tycker 

det är bra de gångerna man har sökt ett jobb och inte gått vidare och att man får den 

återkopplingen, att man inte ska behöva ringa själva och fråga hur man ligger till processen 

och om man fortfarande är en aktuell i processen. Och att det ska vara ett enkelt bemötande, 

känna att man kan ställa frågor och kännas tryggt.  

 

4.5 Validitet och tillförlitlighet 

Validitet innebär giltighet i en studie. Om svaren i intervjuerna stämmer överens med det vi 

vill undersöka och hur väl de frågor som ställs till intervjupersonerna stämmer överens med 

det som undersöks (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:104). Eftersom vår studie är 

kvalitativa intervjuundersökningar så är vårt datamaterial de berättelserna vi får i intervjuerna. 

För att stärka den validiteten har vi som forskare utgått från en intervjuguide för att säkerställa 

konsekvensen i intervjuerna och för att besvara vårt syfte och frågeställning. Intervjuguiden är 

utformad så att vi börjar med övergripande frågor såsom vilken typ av rekryteringsprocess de 

varit med i och vilka delar som ingick i den, exempelvis CV, Intervju, Arbetsprov etc. för att 

sedan bli mer konkreta och smalna av frågorna mer riktat till vårt syfte. Denna guide finns 

som ”Bilaga 2”. Vi har även lämnat rum för följdfrågor och utrymme för intervjupersonen att 

komplettera svar eller prata fritt utöver frågorna. Detta för att komma närmre upplevelserna 
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hos de jobbsökande. Med inspelade intervjuer ökar vi giltigheten då det ger oss en möjlighet 

att lyssna igenom materialet fler gånger. 

 

Tillförlitlighet innebär att undersökningen mäts på ett tillförlitligt sätt och att vi mäter det vi 

ska mäta. Med reliabilitet innebär det att en annan forskare ska kunna återskapa samma 

undersökning och få samma resultat vid ett annat tillfälle. Studien ska alltså vara replikerbar 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:104). Dalen (2015) förklarar att det är svårt vid en 

kvalitativ forskning att ha en hög reliabilitet då materialet inte kommer att redovisas utan 

endast analyseras och via citat återkopplas vilket gör det svårt att få studien replikerbar (Dalen 

2015:115). Eftersom vi undersöker och analyserar upplevelsen hos de jobbsökande finns det 

bara en viss replikerbarhet då upplevelser eller intryck kan förändras och resultatet för en 

annan forskare skulle alltså skilja sig en del från vårt. Därför har vi valt att fokusera på 

tillförlitligheten.  

 

Vi har i denna studie valt att utföra tio stycken semistrukturerade intervjuer. Med dessa som 

empirisk grund anser vi besitta tillräckligt med material för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar och för att kunna analysera resultatet. Detta är dock inte ett resultat som 

kommer att generera hela svenska befolkningen men tillräckligt för att kunna utföra studien. 

Vi motiverar våra val och tillvägagångssätt vilket gör att man som läsare har lättare för 

förståelse och kan tolka det empiriska materialet. Detta anser vi ökar tillförlitlighet att läsaren 

har en tydlig bild av vad vi gjort och varför. Vi har även varit transparenta i vår studie och 

inte lagt in egna värderingar eller förutfattade meningar vilket även styrker tillförlitligheten. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I en studie ska forskarna diskutera etiska frågor. Vetenskapsrådet har riktlinjer att följa och 

likt andra forskare har vi tagit hänsyn till dessa. I det grundläggande individskyddskravet kan 

fyra allmänna huvudkrav konkretiseras. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017).   

 

Informationskravet har för oss inneburit att vi har informerat deltagarna i undersökningen om 

syftet med undersökningen samt vad deras roll är och vad som gäller för deras deltagande. 

Information om att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill har 

framgått till deltagarna. Samtyckeskravet har i vår studie handlat om att vi ska få samtycke 
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från undersökningsdeltagarna. Vi har informerat undersökningsdeltagarna om att de får 

avbryta medverkan utan att detta medför negativa följder för de. Konfidentialitetskravet har 

för oss inneburit att övriga inte ska kunna ta del av deltagarnas personuppgifter och största 

konfidentialitet har deltagarna fått. Vi har inför denna studie informerat deltagarna om 

nyttjandekravet. Ett krav som innebär att de uppgifter som vi insamlat om de enskilda 

personer endast får användas för denna studies ändamål.  

 

Deltagandet har varit frivilligt men det är inte något vi nämnt i informationsbrevet utan innan 

intervjun startade förklarade vi åter igen syftet med studien och informerade att deltagandet i 

studien är helt frivilligt. Vi skrev i informationsbrevet att samtliga deltagare i studien är 

anonyma och därmed att inga namn kommer att anges i uppsatsen, vilket också informerades 

innan intervjun startade. Insamlade materialet används enbart i forskningssyfte och förvaras 

digital men på ett sätt att endast vi och handledaren kommer åt det. Inspelat material raderas 

även efter slutförd studie. Dessa krav anser vi som viktiga att följa för att kunna få en så bra 

studie som möjligt, då det utan några att intervjua inte blir en studie. Tid och plats bestämdes i 

de flesta fall över telefon.  

 

4.7 Intervjupersonerna  

Eftersom studiens fokus ligger på att undersöka förståelsen av vilka faktorer som påverkar 

upplevelserna av rekryteringsprocesser som negativt och positivt, oberoende om 

intervjupersonernas ålder och nuvarande sysselsättning, har vi valt att inte ta med den 

informationen. Resultaten från intervjuerna är att fem stycken intervjupersoner har erfarenhet 

via rekryteringsföretag och fem stycken intervjupersoner har erfarenhet via självrekryterande 

företag, samt att alla har varit med i dessa rekryteringsprocesser inom de senaste tre åren, 

vilket var vårt kriterium. I tabellen nedan visas när intervjupersonerna senaste var i en 

rekryteringsprocess och om det var via rekryteringsföretag eller självrekryterande företag, 

detta för att göra det lättare för läsaren att gå tillbaka till när vi presenterar resultatet. 
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Tabell 1. Information om intervjupersonerna 

Information om vilken intervjuperson som deltagit i vilken process, rekryteringsföretag eller 

självrekryterande företag och när de senast var i en rekryteringsprocess. 	

Intervjuperson Rekryteringsprocess När 

IP1 Självrekryterande företag Hösten 2018 

IP2 Självrekryterande företag Sommaren 2019 

IP3 Självrekryterande företag Våren 2019 

IP4 Rekryteringsföretag Årsskiftet 2018/2019 

IP5 Rekryteringsföretag Våren 2019 

IP6 Rekryteringsföretag Hösten 2017 

IP7 Självrekryterande företag Våren 2016 

IP8 Rekryteringsföretag Hösten 2016 

IP9 Självrekryterande företag Hösten 2019 

IP10 Rekryteringsföretag Våren 2017 

 

4.8 Avgränsningar  

Denna studie har avgränsats till att endast undersöka de jobbsökandes upplevelser av 

rekryteringsprocesser och hur och vilka faktorer som kan orsaka negativa/positiva 

upplevelser. Avgränsningen gjordes då vi ansåg att det fanns en kunskapslucka om just det. 

Detta för att tidigare forskning undersöka både hur det kan påverka företagen och de 

jobbsökande. Tidigare forskning har inte undersökt om det finns någon skillnad i om de 

jobbsökande upplever rekryteringsprocesser olika beroende på om det är via 

rekryteringsföretag eller självrekryterande företag eller hur detta upplevs. Vår studie har som 

tidigare nämnts avgränsats till intervjupersoner som vi är vänner med eller är bekanta med 

vilket är ett strategiskt urval. 

 

5. Analys och resultat  

Detta kapitel kommer att presentera uppsatsens resultat utifrån teoretiska utgångspunkten, 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, tidigare forskning om ämnet och det empiriska 

materialet. Det första avsnittet av resultatet redogör för temat ”återkoppling” och det andra 

avsnittet för temat ”bemötande”. Avslutningsvis i detta kapitel sammanställer vi i en 

sammanfattning av resultaten som framkommit i det empiriska materialet.  
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Vi har med det empiriska materialet kodat två huvudteman, återkoppling och bemötande. Vi 

har analyserat det empiriska materialet utifrån fenomenologi. Fenomenologi är en metod för 

kvalitativ forskning med idiografisk målsättning som medför att forskare vill få insikter om 

vilka upplevelser enskilda individer i givna sammanhang har om ett visst fenomen (Back & 

Berterö, 2019:165).  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer och hur dessa kan påverka de 

jobbsökandes upplevelse av rekryteringsprocesser positivt eller negativt. De två studerade 

rekryteringsprocesserna har varit rekryteringsföretag och självrekryterande företag. 

Frågeställningarna denna studie har utgått från är, vilka faktorer kan ge en positiv och/eller 

negativ upplevelse av rekryteringsprocesser enligt jobbsökande och jämföra vad det finns för 

skillnader gällande hur de jobbsökande upplever rekryteringsprocesser beroende på om det 

har erfarenhet via rekryteringsföretag eller via självrekryterande företag. 

 

5.1 Återkoppling  

Gällande frågan “hur såg rekryteringsprocessen ut, från början till slut?” svarade alla 

intervjupersoner att de skickat in CV och personligt brev som första steg i 

rekryteringsprocessen. Goffman (2009:9ff) redogör i sin teori intrycksstyrning att man 

kontrollerar och styr den bild man vill att andra ska få. Ett CV är byggt på meriter, 

erfarenheter och en kort presentation om en själv. Detta är den första bilden och intrycket som 

rekryteraren får av en och därför anses det som ett bra moment men framförallt för att 

rekryteraren ska kunna se om personen som söker lämpar sig för tjänsten (Eklöf & Hallén 

2018:52). Det personliga brevet är en chans för de jobbsökande att visa vem man personligen 

är, vilka intressen man har, varför just en själv passar för tjänsten. Rekryteraren vill veta om 

personen som söker är motiverad för att söka tjänsten och brevet visar personligheten på ett 

bra sätt (Eklöf & Hallén 2018:53). Eftersom att personen som söker jobbet troligtvis vill ha 

jobbet, så kan då också personen formulera sig och framställa sig på så sätt att man passar för 

tjänsten. Detta valde vi att ta med i intervjun och frågade om intervjupersonerna någon gång i 

sitt CV eller personliga brev framställt sig eller vinklat information om tidigare erfarenheter 

eller om sig själv på ett bättre sätt för att då verka mer intressant eller passa mer för tjänsten. 

IP3 förklarar att hen brukar skriva att hen är mer aktiv och tränar än vad som stämmer. IP6 

har hittat på att hen tränat småbarn i fotboll för att kunna styrka på att hen är ansvarsfull och 
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har erfarenhet av ledarskap och IP8 ger exempel på att man kanske säger att man är mer 

stresstålig och att hen brukar kolla upp vilka egenskaper som passar för tjänsten och då 

anpassa sin text till det. 

  

Barbedette (2005) skriver i sin vetenskapliga artikel om utskick av automatiska e-post 

meddelande att det anses som positivt då de jobbsökande får en bekräftelse att de tagit emot 

ansökan och vad nästa steg i processen är. Barbedette (2005) skriver även att företag ska hålla 

de jobbsökande informerade under hela rekryteringsprocessen och att varje jobbsökande ska 

känna sig unik. Av tio intervjupersoner i vår studie fick nio stycken bekräftelse efter att de 

skickat in sin ansökan, detta via ett automatiskt e-post meddelande. Detta betyder alltså att det 

var en intervjuperson (IP7) som inte mottagit någon bekräftelse, via självrekryterande företag. 

I transkriberingen såg vi att anledningen till detta var att IP7 kände personen och ansökte då 

inte via en hemsida utan besökte arbetsplatsen. Med detta kan vi alltså utesluta IP7s svar 

vilket betyder att alla som lämnat in en ansökan också har fått bekräftelse på den. De flesta 

svarade att det kunde stå, “Tack för din ansökan. Du kommer att få återkoppling längre fram i 

rekryteringsprocessen”, “Tack för att du sökte den här tjänsten”. Genom en metaanalytisk 

granskning av litteratursökning hävdar Truxillo et al (2009) att positiva upplevelser hos de 

jobbsökande i en rekryteringsprocess kan vara att de får vara delaktig under processens gång 

och att informera vad nästa steg är i rekryteringsprocessen. Att de jobbsökande får 

återkoppling och bekräftelse både vid inskickad jobbansökan och under rekryteringsprocessen 

hävdar Hülsheger & Anderson (2009) i sin specialutgåva och att det är en mycket central del 

för att personen som söker jobbet ska uppleva det som positivt. 

 

Med intervjufrågan om hur intervjupersonerna upplevde att processen följdes upp under 

rekryteringsprocessen svarade de som sökt via rekryteringsföretag att det följdes upp bra. Att 

ge en bra feedback är något Vianen et al (2004) kommit fram till med deras forskning, baserat 

på en kvantitativ studie där 437 personer deltog. Studien visar att om upplevelsen av rättvisa 

är hög hos de jobbsökande så kommer det oavsett vad som sägs i återkopplingen fortfarande 

vara hög. Att det var bra kontakt och att rekryteringsföretaget kunde ringa bara för att stämma 

av även om det inte hade någon mer information förklarade IP4 om hur hen upplevde hur 

rekryteringsföretag skötte återkoppling och kommunikationen. IP5, IP6 och IP8 upplevde att 

det var skönt att blir uppdaterad hela tiden om hur man låg till i processen, och att all kontakt 

skedde genom rekryteringsföretaget. IP4 och IP10 understryker att det är viktigt i en 
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rekryteringsprocess att få uppföljning. Det vi kan utläsa av vårt empiriska material är att det 

var rekryteringsföretagen som hade mesta kontinuerliga kontakt med sina jobbsökande. 

 

Det finns en risk att de jobbsökande drar sig ur rekryteringsprocessen med cirka tre procent 

för varje dag som de jobbsökande behöver vänta mellan urvalsmomenten i 

rekryteringsprocesser, har Schreurs et al. (2009) kommit fram till i deras longitudinella studie. 

Intervjupersonerna som har erfarenhet av rekryteringsprocesser via självrekryterande företag 

hävdar att de upplevt dålig återkoppling mellan de olika momenten och efter intervjuerna. Att 

man ofta fick vänta länge på svar eller om man överhuvudtaget ens fick ett svar var något 

intervjupersonerna IP3, IP7 och IP9 tyckte. Detta ansåg de vara negativt då de var ute efter ett 

jobb och då behövde söka sig vidare. I en rekryteringsprocess agerar både den jobbsökande 

och rekryteraren inför varandra och detta kan betraktas som en rollgestalt (Goffman, 

2009:218). Denna rollgestalt ger rekryteraren en roll och den jobbsökande en roll och i dessa 

roller finns det förväntningar. Goffman (2009) menar att när man tar sig an en roll som finns i 

samhället så kommer han eller hon att finna ett manuskript som upprättats för denna roll 

(Goffman, 2009:15). Här menar vi att dessa roller (rekryterare och den jobbsökande i en 

rekryteringsprocess) finns i samhället som i form av att de existerar. Genom att den 

jobbsökande känner missnöje med återkopplingen så betyder det att deras förväntningar inte 

nåddes upp. Denna förväntning var just då att få en återkoppling under rekryteringsprocessen 

av rekryteraren, vilket gör att rekryteraren inte agerade utifrån sin roll. Goffman (2009) menar 

även på att den agerande måste i situationer där beteenden kan få betydande konsekvenser 

vara försiktig och tänka sig extra för hur man för sig och beter sig (Goffman, 2009:196).  

 

“Det var väldigt drygt den tiden när man inte fick någon respons, hade gärna velat haft någon 

återkoppling, vad som helst bara man får veta något”. IP3 

 

“Det första jag tänker på är återkoppling oavsett om man får jobbet eller inte, jag tycker det är 

bra de gångerna man har sökt ett jobb och inte gått vidare och att man får den återkopplingen, 

att man inte ska behöva ringa själva och fråga hur man ligger till processen och om man 

fortfarande är en aktuell i rekryteringsprocessen”. IP2 

 

Citaten visar på hur viktigt intervjupersonerna anser återkopplingen är under 

rekryteringsprocesserna.  
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En betydande konsekvens i detta är att IP3, IP7 och IP9 ansåg att återkopplingen var dåligt 

gällande självrekryterande företag vilket ledde till en negativ upplevelse för de jobbsökande.  

Genom att de jobbsökande känner missnöje med återkopplingen så kan det betyda att deras 

förväntningar inte nåddes upp. Denna förväntning var att få återkoppling under 

rekryteringsprocessen av rekryteraren, vilket visar att rekryteraren inte agerade utifrån sin roll. 

Goffman (2009) menar även att den agerande måste i situationer där beteenden kan få 

betydande konsekvenser vara försiktig och tänka sig extra för hur man för sig och beter sig 

(Goffman, 2009:196). En betydande konsekvens i detta är att IP3, IP7 och IP9 ansåg att 

återkopplingen blev något som påverkades negativt i hur de upplevde rekryterarens 

återkoppling. Förutom dessa tre intervjupersoner så nämner även IP2, IP4, IP5, IP6, IP8 och 

IP10 under intervjuns gång att återkoppling är en betydande faktor för att 

rekryteringsprocessen ska upplevas som positiv. Åtta av tio intervjupersoner ansåg att 

återkoppling är en viktig del i rekryteringsprocessen, för att man ska uppleva processen som 

positiv.  

 

Resultatet av vårt empiriska material är att det var rekryteringsföretagen som hade mest 

kontinuerliga kontakt med sina jobbsökande under själva processen och att de båda hade 

samma resultat i att svara på ansökan av tjänsten. Detta betyder att de som sökt jobb via 

rekryteringsföretag upplevde processen som mer positiv än de som sökte via självrekryterande 

företag. 

 

5.2 Bemötande  

Att de jobbsökande under rekryteringsprocessen blir bemött med värme, respekt och att 

bemötande ska vara professionellt, är faktorer som gör att människan upplever att de blir 

bemötta positivt menar Lindelöw (2019:120). Att bemöta de jobbsökande med respekt och 

värme är något Hülsheger & Anderson (2009) håller med om i sin kvalitativa rapport. 

Forskarna menar i rapporten att informationen om de jobbsökande skall hanteras varsamt, 

konfidentiellt och försiktigt. Ugglerslev et al. (2012) redogör i metaanalys att bra bemötande 

redan från början i rekryteringsprocessen ger de jobbsökande i rekryteringsprocessen en 

positiv uppfattning om företaget. Bemötande är något som alla intervjupersoner nämner under 

intervjuerna att det är något man känner av redan från början under en rekryteringsprocess. 

 

“Upplevde bemötandet väldigt bra. Det kändes genuint, professionellt och vänskapligt”. IP5 
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Med citatet förklarar intervjupersonen hur hen upplevde bemötande med 

rekryteringsföretaget. Hen tyckte att det kändes genuint, professionellt och vänskapligt.  

Intervjupersonerna berättar för oss under intervjuerna att bemötande är en viktig faktor som 

spelar stor roll i rekryteringsprocesser. IP4 upplevde att rekryteringsprocessen med 

rekryteringsföretag var att bemötandet var vänligt. Under intervjuerna berättar 

intervjupersonerna IP5, IP6, IP8 och IP10 att de under sina intervjuer med rekryteringsföretag 

uppleves bemötandet som vänligt, trevligt, strukturerande, professionellt och relativt lättsamt.  

 

“Bemötandet var lättsam, handledaren var tillmötesgående tyckte jag. Det kändes så skönt för 

nervös var jag, så att få ett lättsamt bemötande kändes bra”. IP1  

 

“Bemötandet var vänlig och uppskattandes från mitt håll”. IP4 

 

Citaten visar på att de jobbsökande från båda rekryteringsprocesserna upplevde bemötandet 

med rekryteraren som lättsamt och vänligt. Något som intervjupersonerna berättade att de 

uppskattades och att bemötandet då kändes bra. Under intervjuerna med intervjupersonerna 

som varit i rekryteringsprocesser genom självrekryterande företag, framkom det att IP1 

upplevde bemötande som lättsam, intervjuaren var tillmötesgående och allmänt upplevdes 

bemötandet som trevligt. IP2, IP3 och IP7 förklarar alla att de upplevde bemötandet i 

rekryteringsprocess via självrekryterande företag som lättsam, att bemötandet kändes 

bekvämt, vänskapligt och avslappnat. IP9 tyckte att bemötandet var strukturerat och trevligt. 

IP2 beskriver däremot senare i intervjun om en av sina tidigare intervjuer via 

rekryteringsföretag som kall och hård vilket påverkade upplevelsen negativt. IP8 ger ett 

exempel på vad som kan ses som negativt i en intervju och menar att personen som håller i 

intervjun ska vara tillmötesgående och inte sitta som att den har makt. 

 

Goffman definierar interaktion som individens ömsesidiga påverkan på varandra när de 

befinner sig ansikte mot ansikte vid ett givet tillfälle. När man är på intervju, tar man sig en 

roll som Goffman menar “i förväg fastställa handlingsmönster” (2009:23). I en arbetsintervju 

har den jobbsökande en roll och rekryteraren en roll, vara i sina roller och iscensätter ett 

framträdande. Dessa roller kan komma att tappas om en händelse inträffar där man agerar 

utanför sin roll (Goffman, 2009:210), till exempel kan rekryteraren tappa fokus om telefonen 

ringer och tar det samtalet under framträdande med den jobbsökande och på så sätt också 
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tappa sin roll för att gå in i en annan med personen i samtalet. Med framträdande syftar 

Goffman (2009:23) är att vi har en samlad aktivitet vid ett tillfälle som på ett eller annat sätt 

påverkar en annan deltagare.  

  

Bemötande i den främre regionen vid intervju med självrekryterande företag som sköter sina 

rekryteringsprocesser själva, ansåg IP8 att man ska bli erbjuden kaffe, te eller vatten och att 

man har en förväntan att intervjuaren tar den rollen och erbjuder det. Om inte upplevs första 

mötet med dåligt bemötande förklarade IP8 och att det är ett dåligt bemötande redan från 

början under rekryteringsprocessen. Rekryterarens roll under arbetsintervjun kan utläsas som 

ett framträdande enligt Goffmans teoretiska ramverk.Under arbetsintervjun har den 

jobbsökande också en roll, en roll som innebär att övertyga intervjuaren om att man passar för 

tjänsten. Den jobbsökande styr vad intervjuaren ska få för bild och uppfattning. 

 

På frågan om vad som fick en att uppleva en rekryteringsprocess som negativ (om man 

deltagit i en sådan) svarade IP1 och IP5 att de inte upplevt något negativt med en 

rekryteringsprocess, medan de andra åtta intervjupersoner som deltog i denna studie har 

haft negativa upplevelser i samband med bemötande. Bemötande var den punkt som 

majoriteten upplevt som negativ. IP2 beskriver en intervju som kall och inte alls trevlig. IP4 

säger att om det inte finns bra bemötande och kommunikation så är det en dålig upplevelse.  

Om intervjuaren inte tar sin roll i den främre regionen på allvar eller om den är oseriös anser 

IP8 det som en negativ upplevelse. Att intervjun ska vara seriös, ha en bra struktur och att det 

handlar om en ömsesidig konversation är något IP7 uttrycker och menar att det påverkar att 

rekryteringsprocessen ska upplevs som bra. IP9 menar att ett dåligt bemötande påverkar 

intervjun och att det kan bli stelt. IP9 anser att man inte slappnar av då och kanske inte visar 

sitt riktiga jag.  

 

Om de jobbsökande upplever någon form av negativitet under rekryteringsprocesser förklarar 

Hausknecht et al. (2004) i sin metaanalys att människor gärna delar med sig av sina 

erfarenheter för familj, vänner och bekanta i sin närhet som i sin tur inte bara påverkar de 

jobbsökande utan också företaget. Exempelvis förklarade IP8 att rekryteringsprocesser varit 

för långdragna och för oseriösa. Om man inte får någon uppdateringen eller information 

hävdar IP10 att det är en nackdel med processen. Slutligen förklarar IP4 att om det inte är bra 

bemötande eller finns god kommunikation så är det en dålig upplevelse från 
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rekryteringsprocessen, något IP4 förklarar att man gärna delar med sig av till vänner och 

familj.  

 

Vi kan med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv och det empiriska materialet för 

denna studie se ett resultat, att intervjupersonerna besitter en roll och intervjuaren en roll i 

rekryteringsprocesser. Med roller kan vi analysera att man har olika förväntningar på hur man 

ska bemöta andra, och bli bemött. Det i sin tur påverkar hur de jobbsökande upplever 

rekryteringsprocesser. Resultatet skiljde sig inte åt om skillnaden för upplevelsen gällande 

bemötande mellan de två olika processerna, utan de båda processerna upplevdes som positivt 

enligt våra intervjupersoner. Vi ställde en sista fråga om vad som kan uppfattas som negativt i 

en rekryteringsprocess generellt och där fick vi in majoriteten av svaren, och kan med det ge 

ett resultat att ett bra bemötande är av stor vikt för att de jobbsökande ska se processen som 

positiv. 

6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning från det viktigaste som framkommit i analysen, 

samt relatera denna sammanfattning till uppsatsens syfte och frågeställningar. Sedan 

diskuterar vi analysen i relation till tidigare forskning som finns på ämnet, studiens teoretiska 

perspektiv och den metod som använts för studien. Slutligen kommer vi även att diskutera 

uppsatsens begränsningar och möjliga implikationer denna studie har för vidare forskning om 

ämnet.  

 

6.1 Summering 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar de jobbsökandes 

upplevelser i rekryteringsprocesser. Frågeställningarna för studien var faktorer som kan 

påverka de jobbsökande personernas upplevelser från rekryteringsprocesser som positiva 

och/eller negativa samt om det finns någon skillnad i hur de jobbsökande upplevt 

rekryteringsprocesser beroende på erfarenhet från rekryteringsföretag eller från 

självrekryterande företag. För att besvara uppsatsen syfte användes som tidigare nämnts en 

kvalitativ studie av semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi undersöker frågan om ”hur” och 

studerar upplevelser, anser vi att syftet kunde besvaras med denna metod. En enkätstudie hade 

kunnat bidra med viss styrka som diskuteras i ”6.4 Uppsatsens begränsningar och 

implikationer för vidare forskning” men var inte av intresse för denna studie. 
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Resultatet av studien visar på att intervjupersonerna som haft erfarenhet från 

rekryteringsföretag upplevde att det var mer kontinuerlig kontakt och uppföljning än 

intervjupersonerna som haft erfarenhet från företag. Något som framkommit i resultatet var att 

oavsett vilken erfarenhet man haft hade man fått bekräftelse efter inskickad ansökan. Detta 

via e-post meddelande klargör alla intervjupersoner vid våra intervjuer. Majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg även återkoppling som en viktig del i processen för att den skulle 

upplevas som positiv både vid ansökan men även mellan de olika momenten. Här visar 

resultatet att rekryteringsföretag har bättre kontakt med de jobbsökande och ger en bättre 

återkoppling än vad de självrekryterande företagen har.  

 

Vid intervjuerna för vår studie framkom det att intervjupersonerna under intervjuer med 

rekryteringsföretag och självrekryterande företag har haft förväntan på att intervjuaren ska 

bemöta de med vänlighet och respekt. Att stämningen under intervjun är lättsam och trygg var 

det många som ansåg som positivt.  

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning  

I tidigare forskning om faktorer som kan påverka de jobbsökande vid rekryteringsprocesser 

för att de ska uppleva det som positivt eller negativt framkom det att det är många olika 

faktorer som spelar in. Det klargör Uggerslev et al. (2012) som författarna kommit fram till i 

sin metaanalys.  

 

Bemötande var en faktor som har studerats i tidigare studier. Med bemötande redogör 

Lindelöw (2019:120) att det är en viktig del i rekryteringsprocess. Resultaten har varit 

detsamma oavsett vilken rekryteringsprocess intervjupersonerna haft erfarenhet av. Vänlig, 

lättsam, vänskaplig och genuin var ord som nämndes i vår studie av deltagarna när de  

beskriva hur de vill att bemötanden ska vara under rekryteringsprocesser för att de ska 

uppleva processen som positiv. När intervjupersonerna i vår studie har förklarat vad de anser 

är viktigt för att en rekryteringsprocess ska upplevas som positiv är det återkopplingen många 

har nämnt. Vianen et al. (2004) har med sin kvantitativa metod genom frågeformulär kommit 

fram till att med en bra återkoppling till sökande upplevs den som ärlig och trovärdig. Detta 

om hela rekryteringsprocessen har upplevt som ärlig och trovärdig från början enligt de 

jobbsökande. Finn (2017) har med sin vetenskapliga artikel kommit fram till att återkoppling 
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har betydande roll för de jobbsökande. Positiv återkoppling handlar om att företag ska låta de 

jobbsökande få veta hur ofta återkopplingen kommer att vara och vem det är som kommer att 

återkoppla till den sökande. I studien av Schreurs et al. (2009) kan vi förstå att det finns en 

stor risk att de jobbsökande drar sig ur rekryteringsprocessen om det är lång väntan på att få 

veta hur man ligger till i urvalsprocessen eller om kommunikationen inte är kontinuerlig och 

de jobbsökande inte vet när den kommer att få höra något från företaget. 

 

Resultatet gällande intervjupersonerna i vår studie om de mottagit någon återkoppling vid 

inskickad ansökan via hemsida, var att alla deltagare i studien förklarade att de fått ett e-post 

meddelande där det bekräftades att företagen mottagit ansökan. Slutligen i tidigare forskning 

har Barbedette (2005) med sin studie kommit fram till att automatiserande e-post meddelande 

till de jobbsökande gör att man vet att alla får en bekräftelse. Resultatet gällande om 

intervjupersonerna i vår studie mottog bekräftelse vid inskickad ansökan via hemsida var det 

alla som poängterade att de fick ett e-post meddelande där det bekräftade att företagen tackar 

för ansökan.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna studie i mycket stor utsträckning presenterar  

resultat som är en del i enlighet med tidigare vetenskapliga studier om ämnet även om det inte 

till stor utsträckning handlar om just de jobbsökandes upplevelser. Vad denna uppsats och 

resultaten framförallt kan bidra med är ett nytt socialpsykologisk perspektiv på hur 

rekryteringsprocesser kan skilja sig åt beroende på vilken erfarenhet de jobbsökande har. 

Något vi inte har kunnat utläsa med tidigare forskning i ämnet var att ingen tagit hänsyn till 

om de jobbsökande i studierna upplevt rekryteringsprocesserna via rekryteringsföretag eller 

självrekryterande företag. Detta är en kunskapslucka som vi i denna uppsats anser vi kunde 

fylla. Vi har jämfört intervjupersonernas upplevelser för att se om det finns någon skillnad 

eller likhet i hur man upplevt rekryteringsprocesser som positiva eller negativa beroende på 

återkoppling och bemötande. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori  

Det teoretiska ramverket för den här studien är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

där han bland annat förklarar hur man agerar i roller för att påverka ett intryck. Vad vi 

kommit fram till i vår studie är att intervjupersonerna påverkas av deras förväntningar 

gentemot vad som sker. Att man förväntar sig att en rekryterare ska bete sig och agera på ett 

visst sätt samt att rekryteringsprocessen ska gå till på ett visst sätt. När dessa förväntningar 
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rubbas så blir också upplevelsen negativ. Vi har tidigare nämnt exempel på om rekryteraren 

tar emot ett samtal under intervjun, eller om man inte blir erbjuden dryck till intervjun. Båda 

dessa leder till ett dåligt bemötande enligt intervjupersonerna och gör att upplevelsen blir 

negativ. Har rekryteraren däremot ett bra bemötande där miljön och intervjun upplevs som 

trevlig, lättsam och trygg anses det vara en positiv upplevelse där förväntningarna uppnås. 

Dessa förväntningar syftar vi till rollen som rekryteraren har som just rekryterare, att personen 

agerar som den rollen den tagit sig an. Återkoppling är av stor vikt enligt våra 

intervjupersoner och likt där så upplevs ett dåligt bemötande om detta inte sker. Vi nämnde 

även att man kan styra sina egna intryck som jobbsökande i sitt CV och personliga brev, då 

man ofta försöker framställa sig själv på ett bättre sätt. Till exempel att lyfta fram egenskaper 

som passar tjänsten man söker eller styrker vissa egenskaper med tidigare erfarenheter. 

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Metodologisk ansats har presenterats i metodkapitlet men det är av stor relevans att vidare 

lyfta om metoden bidragit till ett tillförlitligt resultat samt huruvida studiens resultat har 

begränsats av metodvalet. Vi har i denna studie använt oss av en fenomenologisk ansats vilket 

har inneburit ett fokus på intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser som blivit 

åtkomliga genom användandet av intervjumetod. Intervju som metod lämpar sig utmärkt för 

att analysera individens upplevelser och erfarenheter kring det valda ämnet.  

 

6.5 Uppsatsens begränsningar och implikationer för vidare forskning  

Vi har som tidigare nämnt valt semistrukturerade intervjuer som metodval och ansett i 

efterhand att vi inte lyckades med diskussion vid intervjuerna. Något som vi först märkte 

under transkriberingen var att vissa svar hade vi velat ha lite mer utfyllnad vilket vi tror hade 

kunnat ges i till exempel i en fokusgruppsintervju.  

 

Hade vi använt oss av en enkätstudie istället för de semistrukturerade intervjuerna hade vi 

kunnat få ett tydligare resultat om skillnaden mellan dessa två processer vi studerat. Hur 

många som hade tyckt att rekryteringsprocesser via rekryteringsföretag är bättre eller tvärtom. 

Med ett större urval hade även generaliserbarheten stärkts. Vad vi inte hade kunnat se är 

varför personerna tycker som de gör eller vad som påverkar deras upplevelser. Intervjuerna 

gav oss svar på detta. En blandning av intervjuer och enkäter kan vidare diskuteras till 

framtida forskning.  
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Vi vet att denna studie inte syftar till att generalisera slutsatserna med liknande studier men 

andra intervjupersoner eller vid andra tillfällen, hade kunnat resulterat i andra slutsatser. Vi 

vill därför klargöra att studier med andra intervjupersoner som varit jobbsökande vid 

rekryteringsprocesser i andra kontexter, inte nödvändigtvis kommer gå att jämföra vilket kan 

uppfattas som en av studiens begränsningar. 

 

Analysarbetet har väckt flera intressanta frågor som vi inte har kunnat besvara inom studiens 

omfattning. Exempelvis att studera jobbsökande inom samma bransch för att se om 

upplevelserna skiljer något eller om kön, ålder och etnisk bakgrund kan ha någon betydelse. 

Vidare om den jobbsökandes upplevelse påverkas av vem rekryteraren är, beroende på kön 

eller beroende på den tjänst rekryteraren har. Framtida studier inom ämnet skulle kunna ge 

möjlighet att fördjupa sig i dessa intressanta frågor. 
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