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Sammanfattning 
Studien genomförs utifrån en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med 

specialister inom rekrytering. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse 

arbetssökandes värderingar, i jämförelse med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen. 

Samt vad respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet. Värdegrundsarbete är 

på framväxt i arbetslivet, fler och fler organisationer arbetar med sin värdegrund för att kunna 

attrahera personal och tillfredsställa sitt framtida kompetensbehov. Samtidigt kommer nya 

behov fram från den yngre generationen, de vill arbeta i organisationer som har en attraktiv 

kultur och med värderingar som matchar deras egna. Kan rekryteringsprocessen bli mer 

träffsäker så att resultatet ger mer långsiktiga samarbeten med ökat arbetsresultat och bättre 

arbetsmiljö och trivsel? Ovanstående funderingar ligger till grund för syftet med studien. 

Utgångspunkten för min studie är att arbetssökandes värderingar och matchningen mellan 

dennes värderingar och organisationens har betydelse redan i urvalet under 

rekryteringsprocessen. Resultaten av min studie bekräftar mina teoretiska utgångspunkter. Det 

empiriska materialet har kodats och sammanfattats utifrån mitt syfte och frågeställningar och 

det ger en bild som bekräftar betydelsen av värderingar som urvalsgrund för att stärka 

resultatet av rekryteringar. Respondenterna bedömer att de arbetssökandes värderingar är 

viktiga att bedöma och matcha med organisationens värdegrund i rekryteringsprocessen, 

särskilt avseende rekryteringar till högre positioner. 

Nyckelord: Värderingar, värderingsstyrd rekrytering, rekryteringsprocessen, matchning  
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1. Inledning  

I det moderna samhället premieras akademisk utbildning högt i rekryteringssammanhang. 

Examensbeviset används som en inträdesbiljett till ett stort antal arbeten där kravet att ha 

minst examen från ett lämpligt kandidatprogram eller motsvarande ställs vid rekrytering. 

Befolkningens utbildningsnivå i Sverige har ökat de senaste årtiondena. Enligt Statistiska 

centralbyrån har 43 procent av Sveriges befolkning år 2018 läst vidare efter gymnasiet (SCB, 

2019). Det finns en risk för inflation av betydelsen av högre utbildning. Kommer utbildning 

att behöva kompletteras med andra faktorer som exempelvis individens värderingar, för urval 

i rekryteringsammanhang?  

 

Värderingar är centrala i människors liv, i människors handlingar, tankar och interaktioner 

med andra. Människors värderingar byggs upp av attityder. Den generella uppfattningen 

enligt Hitlin & Pivialin (2004) är att värderingar placeras högre i rang än attityder. Med detta 

sagt så är värderingar något som följer människan i dennes liv och arbetsliv. Värderingsstyrda 

arbetsplatser är något som ofta är förekommande i de platsannonser som arbetsgivare 

annonserar och på HRbloggen.se konstateras det att ”värderingsstyrda företag är mer 

lönsamma och har högre tillväxt. Dessutom upplever de högre kundnöjdhet, bättre samarbete 

och en mer förändringsbenägen organisation” (Ahnlund, 2014, 22 januari). Med detta som 

utgångspunkt bör rekryterare försöka ta reda på arbetssökandes värderingar i 

rekryteringsprocessen. Jag är intresserad av vad rekryterare anser vara avgörande hos de 

arbetssökande. Vilket fokus och inställning till arbetssökandes värderingar har rekryterare i 

rekryteringsprocessen? Hur prioriteras och viktas arbetssökandes kompetens, värderingar och 

attityder under rekryteringsprocessen? 

 

Å ena sidan behöver arbetsgivare anställda med kompetens för att leverera deras tjänster och 

service till kunder, å andra sidan kan arbetssökandes värderingar vara avgörande för ett gott 

samarbete mellan såväl individen och arbetsgivaren samt kunden (Rao, 2015). Gör 

arbetsgivare urval utifrån att arbetssökandes värderingar stämmer överens med arbetsplatsens 

värdegrund? Anställda med värderingar som stämmer överens med arbetsgivarens värdegrund 

är en lyckad match som kan antas skapa bättre resultat och trivsel. Viveka Holm skriver i sin 

bok att ”allt fler företag börjar inse att personlighet, inställning och motivation till arbetet är 
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viktigare än formell kompetens. Allt fler ledare inser att nya medarbetare kan lära sig 

produkter, tjänster och arbetsmetoder, men att det är svårare att förändra personligheter, 

attityder och drivkrafter” (Holm, 2017, s. 17). 

 

En rekrytering som inte har positivt utfall att bli kostsam och tidskrävande. En individ som 

inte trivs eller inte fungerar i sin roll inom organisationen kan leda till att individen söker sig 

till en annan organisation eller bransch. Ett sådant utfall av en rekrytering är både kostsamt 

och tidskrävande för arbetsgivare (Fürth, 2003). Arbetsgivare bör sträva efter kontinuitet och 

långsiktighet för att uppnå en lönsam och hållbar arbetsplats.  

Att arbetssökandes värderingar är något som kan komplettera arbetssökandes kompetens eller 

ge ännu en dimension i rekryteringsprocessen är något som kan styrkas ovan. Med denna 

studie har jag ambitionen att undersöka hur rekryterare upplever att arbetssökandes 

värderingar är något som påverkar rekryteringsprocessen. Finns medvetenheten om 

värderingsstyrd rekrytering och hur upplever rekryterare detta fenomen? Förhoppningsvis kan 

denna studie bidra med kunskap om värderingar och dess möjliga betydelse i 

rekryteringsprocessen för de inblandade.  

 

Rivera (2012) lägger vikt vid rekryteringsprocessen i sin forskning och menar att processen är 

mer än att bara bedöma kompetens och skicklighet hos de arbetssökande. Därför är det i 

denna uppsats också intressant att undersöka vilka moment i rekteringsprocessen som 

premieras, vad är viktigt i och under processen? Nästan alla stora företag använder sig av 

någon metod utöver den traditionella anställningsintervjun för att göra bedömningen mer 

tillförlitlig. Främst är rekryteringsprocessen utvecklad och mer komplex i 

rekryteringsprocesser till högre befattningar (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 154).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse arbetssökandes värderingar, i 

jämförelse med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen. Studien syftar också till att 

undersöka vad respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet. Syftet avser att 

besvaras med frågeställningarna nedan: 

 

1. Hur upplever rekryterare att arbetssökandes värderingar påverkar rekryterarens beslut i 

urvalsprocessen? 
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2. Hur värderar rekryterare arbetssökandes värderingar jämfört med deras kompetens? 

3. Vilka moment i rekryteringsprocessen anses vara av stor betydelse för att nå ett 

positivt utfall? 

1.2 Disposition 

Nedan kommer jag att redovisa relevant och central tidigare forskning kopplat till värderingar, 

värderingsstyrd rekrytering och rekryteringsprocessen risker och fallgropar. Tidigare 

forskning följs av teoretisk referensram och vidare till metodkapitlet. Metodkapitlet är den del 

av uppsatsen där tillvägagångssättet av uppsatsen, och mer specifikt utförande av intervjuerna, 

redogörs för. I metodkapitlet kommer även validitet, reliabilitet och etik att diskuteras. 

Därefter kommer jag att redovisa resultat av det empiriska materialet. Denna studie har en 

kvalitativ ansats där fem intervjuer på vardera cirka 45 minuter utförs. Det är innehållet från 

intervjuerna som redovisas i resultatdelen. Resultatdelen innehåller även analysdelen där 

resultat och teori sammanfogas för att besvara frågeställningarna. I slutet av uppsatsen finns 

ett diskussionskapitel med slutsatser, egna reflektioner och även förslag till hur ytterligare 

studier kan belysa detta område med vidare forskning.  

1.3 Begreppet värderingar 

Tanken med detta avsnitt är att ge en kort begreppslig definition av begreppet värderingar 

utifrån sociologisk litteratur för att läsarna till denna studie tidigt ska få en uppfattning om 

betydelsen av begreppet. Det är dock värt att nämna att respondenterna som deltagit i denna 

studie har själva fått definiera begreppet under intervjuerna.  

 

Hitlin & Pivialin (2004) definierar värderingar i jämförelse med attityder som mer trögrörliga 

och de placerar värderingar högre i rang i jämförelse med attityder. De är dock tydliga med att 

värderingar byggs upp av attityder, en värdering är flera attityder. Värderingar är vanligtvis 

inte föränderliga över en individs livscykel (Hitlin & Pivialin, 2004). En annan sociolog, 

Robert Wuthnow (2008) beskriver värderingar som föreställningar av det önskvärda, att 

värderingar påverkar hur människor utvärderar olika situationer. Vilka värderingar en individ 

har påverkar individens beteende, och värderingar påverkar individens handlingar i att uppnå 

sina mål (Wuthnow, 2008). Även Spates (1983) i sin definition av värderingar är tydlig med 

att värderingar är måttet på det motstånd som ska övervinnas för att få de resurser som krävs 
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för att uppnå våra ändamål och vårt syfte. Normer, egenskaper och behov är i någon form 

grundade i individens värderingar (Hitlin & Pivialin, 2004).  

2. Tidigare forskning  

I kapitlet tidigare forskning redovisas forskning som anses relevant för denna studie. Kapitlet 

baseras på vetenskapliga artiklar och böcker som berör värderingar, värderingar i arbetslivet 

och rekryteringsprocesser ur olika synvinklar och perspektiv. Detta kapitel kommer att ge 

läsaren en överskådlig bild av ämnet och i den avslutande delen av kapitlet är det min 

förhoppning att läsaren fått en övertygelse om att min studie är relevant och aktuell. Tidigare 

forskning inom området för studien är bred och efter en översikt av litteraturen har jag valt ut 

ett antal artiklar och böcker som bäst ger en relevant ram till det jag har för avsikt att 

undersöka.  

2.1 Värderingar 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa tidigare forskning som ger förklaringar till värderingar 

och vad värderingar är. Detta avsnitt är en viktig del av tidigare forskning som ger en 

översiktlig grund till värderingar och dess betydelse.  

 

Värderingar har gått in och ut i modet inom sociologin det senaste århundradet (Hitlin & 

Pavialin, 2004). För att studera och bedöma människors värderingar är arbetsresultat den 

ultimata grunden. Alltså om en person gör ett bra arbete så beror det till stora delar på vilka 

värderingar personen har och hur hen kan motivera att göra ett bra jobb (Spates, 1983). I 

citatet från Spates artikel definieras värderingar som; ”the measure of the resistance to be 

overcome in obtaining those commodities or things required for our purposes” (Spates, 1983, 

s. 29). Översatt till svenska skulle man kunna säga att definitionen av värderingar är måttet på 

det motstånd som ska övervinnas för att få de resurser, exempelvis varor och tjänster som 

krävs för att uppnå våra ändamål eller vårt syfte. Denna definition av värderingar medför en 

dimension som får mig att tänka ett steg till. Jag kopplar detta till hur värderingar kan förutspå 

handlingar och därmed blir viktiga i urval av kandidater i rekryteringsprocesser. Det vill säga 

att om man kunde komma fram till vilka värderingar som skulle medföra ett visst handlande 
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och grad av motivation för att göra ett jobb bra så skulle detta vara ett mycket betydelsefullt 

instrument för att avgöra vem som ska erbjudas anställning.  

 

Inom sociologin har nya framsteg avseende såväl innehåll och koncept samt hur man mäter 

värderingar gjort det möjligt att återigen ta upp forskning kring området värderingar. 

Värderingar fokuserar på idéer medan attityder är mer knutna till konkreta 

sociala/samhälleliga objekt (Hitlin & Pavialin, 2004). Hitlin & Pivialin (2004) menar att 

värderingar är en sammanslagning av attityder. Värderingar placeras högre i rang än attityder 

och de är mer trögrörliga. I jämförelse med attityder är värderingar mer centrala i frågor kring 

personlighet och värderingar är i lägre grad direkt inblandade i beteenden (Hitlin & Pavialin, 

2004). Värderingar och attityder visar markanta skillnader i föränderlighet över en individs 

eller en grupps livscykel. Värderingar anses vara mer bestående än attityder. Värderingar är i 

någon form anknutna till normer, attityder, egenskaper och behov (Hitlin & Pavialin, 2004).  

 

Även Wuthnow (2008) redovisar att studier om värderingar inom sociologin har haft starka 

och mindre starka perioder och han redovisar att värderingsforskningen kan delas in i tre 

perioder under det senaste halva seklet. Den första perioden under 1950-1970-talet, den andra 

under 1970-1980-taket och den tredje under 1990-talet och vidare in i 2000-talet (Wuthnow, 

2008). Den sistnämnda starka perioden innehöll populära diskussioner och stora empiriska 

studier kopplat till värderingar. Värderingar är uppfattningar om det önskvärda, att 

värderingar påverkar valet av resurser och att dominanta värderingar tenderar att vara 

bestående och delade av många (Wuthnow, 2008). Detta talar för stabilitet och integration 

avseende dessa värderingar i samhället. Vilka värderingar en individ har påverkar individens 

beteende och även att värderingar påverkar människors handlingar i deras strävan att uppnå 

sina mål (Wuthnow, 2008).  

2.2 Värderingar i arbetslivet 

Nedan avsnitt redovisar för värderingars betydelse i arbetslivet både kopplat till arbetsgivaren 

och den anställde.  

 

Fürth (2003) skriver att det för arbetsgivare alltid har varit viktigt att veta vem man anställer 

men att arbetsgivare hittills har fokuserat på arbetssökandes kompetens. Artikeln redovisar för 

att värderingsskiften följer med generationer och att arbetsgivare har kommande utmaningar i 
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att vara en attraktiv arbetsplats. Slutsatsen i hans artikel är bland annat att arbetsgivare måste 

kunna hantera och förstå de olika generationernas värderingar för arbetsgivare som antingen 

vill behålla eller lyckas i sin rekrytering. Ett starkt värderingssystem inom en organisation 

existerar först när medlemmarna i organisationen delar de värderingar som organisationen 

förespråkar (Weiner, 1988). Ett värderingssystem som kan försvaras av både de anställda och 

arbetsgivaren kan leda till långvarigt samarbete mellan dessa parter vilket anses som positivt. 

En rekrytering som inte har positivt utfall tenderar att bli kostsamt och tidskrävande för en 

arbetsgivare (Fürth, 2003). 

 

Paarlberg och Perry (2007) analyserar material från intervjuer av både anställda och chefer i 

åtta olika arbetsenheter under åren 1998–2003. Deras resultat visar tre fynd, 

1) Organisatoriska mål motiverar de anställda i den utsträckning som sådana strategiska mål 

reflekterar anställdas interna affektiva, normativa och arbetsorienterade värderingar, en zon 

med befintliga värderingar.  

2) Cheferna spelar avgörande roller i tolkningen av strategiska värderingar med avseende på 

anställdas värderingar och deras dagliga arbetsansvar. Chefer förmedlar och belönar resultat 

från de anställda utifrån de värderingar som är inbyggda i organisationen vilka reflekterar och 

bygger på medarbetarnas individuella värderingar. Mellancheferna spelar också en avgörande 

roll som integrerare och kopplar organisationsstrategi till anställdas funktionella värderingar 

som härrör från samhälleliga, kulturella och religiösa upplevelser. 

3) Själva processen för värderingshantering är en social process. Rutinmässiga interaktioner 

mellan anställda och chefer som skapar sociala värden och ansträngningar för att kontrollera 

och uppmana överensstämmelse i dessa sociala processer kan resultera i bakslag. Resultat 

visar att över tid var de arbetsenheter som rapporterade de högsta nivåerna i resultat i 

slutändan de arbetsenheter där cheferna motsatte sig standardiseringen av de nya 

ledningssystemen. I stället använde ledningssystemets flexibilitet för att främja sociala 

interaktioner och till och med skapa sina egna regler för styrning (Paarlberg & Perry, 2007).  

 

Forskningen ger stöd för att värderingar är ett ämne som berör arbetsplatser och att 

värderingar har betydelse för arbetsplatsen. Värdegrundsarbete är en social process som 

kräver både engagemang från arbetsgivaren och de anställda på samtliga nivåer och 

befattningar inom organisationen. Att bygga en stark företagskultur utan att inkludera de 

anställdas värderingar kommer inte att resultera i framgång (Paarlberg & Perry 2007). Ett av 

resultaten visar att anställda motiveras av breda kultur- och samhällsvärderingar. Även att rätt 
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anställda svarar bra på organisationens värderingar (Paarlberg & Perry 2007). Detta beror 

troligtvis på att de anställda innehar liknande värderingar som organisationen och att en bra 

matchning mellan de anställdas värderingar och företagets värdegrund ger ett mer långsiktigt 

och tillfredsställande resultat för samtliga berörda.  

2.3 Värderingar och attityder i rekryteringsprocessen 

Nedan redovisas tidigare forskning om hur värderingar och attityder kan ha en avgörande 

betydelse redan i rekryteringsprocessen. Även attityder nämns i detta avsnitt då attityder är 

knutna till värderingar i någon form.  

  

”Employers hire for attitude and train for skills” (Rao, 2015, s. 33). Detta citat stärker att 

attityder hos individer är av betydelse i en rekryteringsprocess. Kompetensen kan tränas fram 

under anställningens gång. Individers styrkor och värderingar är viktiga att identifiera i en 

rekryteringsprocess, därför att dessa faktorer är avgörande för hur individen kommer att 

lyckas med att skapa sig en framgångsrik karriär och därmed också av stor betydelse för den 

arbetsplats som rekryterar (Rao, 2015). Fördelar med värdebaserad rekrytering är bland annat 

att urvalsprocessen blir mer pålitlig, försvarbar och evidensbaserad och att rekryteringen på så 

sätt inte resulterar i att styras av ”magkänsla” (Foster, 2017). I Fosters organisation har man 

implementerat värdebaserad rekrytering och utvärdering visar ett antal fördelar såsom bland 

annat: ökad etik och moral hos personalen, minskad sjukfrånvaro, förbättrad arbetsmiljö och 

ökad arbetstillfredsställelse (Foster, 2017). Dessa fördelar är positiva för de anställda, för 

kunderna och för organisationen i sin helhet. Värderingsbaserad rekrytering bör användas för 

att säkerställa att den arbetssökande är lämplig för tjänsten på två olika plan, dels att individen 

besitter tillräcklig kompetens för arbetsuppgifterna och att individen har värderingar som är 

lämpliga för tjänsten och organisationen. Fosters artikel riktar sig till organisationer med 

uppdrag som innebär stort förtroende, exempelvis vård och omsorg. Individens värderingar är 

av stor betydelse för hur exempelvis en individ fungerar i ett team och hur dennes inställning 

mot en kund är.  

 

Värdebaserad rekrytering är ett steg i rätt riktning för att skapa en organisation, inte bara med 

rätt kompetens och rätt antal anställda utan också en organisation med anställda som har 

värderingar som resulterar i hög kvalité mot kund, utifrån kundens egen upplevelse samt för 

en stärkt arbetsgrupp (Foster, 2017). Företag söker efter individer med god förmåga till 
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självstyrning, exempelvis ansvarstagande och samarbetsförmåga (Rao, 2015). Arbetsrelaterad 

kompetens är oftast något som individen lär sig under sin anställning alternativt har med sig 

från en specifik utbildning. Vid en förflyttning på arbetsmarknaden till ett annat arbete är 

denna kompetens möjligtvis inte längre användbar (Rao, 2015). 

 

För företaget som lärt ut denna kompetens blev den i samband med att den anställde avslutade 

sin anställning en dyr och i framtiden oanvändbar kompetens, detta är ännu en dimension på 

dyra kostnader i samband med personalomsättning som även Fürth (2003) konstaterar. Den 

överförbara kompetensen är oftast något den anställde har användning av även om en 

förflyttning på arbetsmarknaden sker. Överförbar kompetens är exempelvis kompetens inom 

att kommunicera, samarbeta, sälja och nätverka (Rao, 2015). Överförbar kompetens är av 

större vikt än arbetsrelaterad kompetens. När kompetensen är en bristvara hos de 

arbetssökande söker arbetsgivare i första hand efter rätt attityder hos individen, attityder följs 

av lämplighet, förmågor och medvetenhet (Rao, 2015). Rao menar att det är viktigare för 

företag att anställa individer med rätt attityd och värderingar som stämmer överens med 

kraven som ställs för den utlysta tjänsten. Arbetssökande individer behöver lägga stor vikt i 

att kunna presentera sig på ett sådant sätt att deras attityder och värderingar lyfts fram 

tillsammans med den överförbara kompetensen. Enligt Rao är kompetens och skicklighet 

sådant som kan och kommer att övas fram under anställningen för att stärka individen i jobbet 

och för att säkerställa att arbetsplatsen har den kompetens som krävs. Värderingar däremot är 

i stort sett bestående och kan inte tränas fram utifrån de krav som ställs (Rao, 2015) Antingen 

har individen de värderingar som gynnar anställningen och arbetsplatsen eller så saknar hen 

dem. 

Utifrån detta bör organisationer försöka bedöma arbetssökandes värderingar i förhållande till 

behov hos arbetsplatsen redan i rekryteringsprocessen. Rao avslutar sin artikel med,” Every 

organization needs skilled employees for delivering products and services to clients. When the 

required skills are unavailable, companies look at the attitude of employees. Skills can be 

acquired, but attitude is something that employees bring in as an asset” (Rao, 2015, s. 34). När 

den eftersökta kompetensen inte finns tillgänglig så ser företag på de arbetssökandes attityder. 

Kompetens/färdigheter är något som kan förvärvas medan värderingar och attityder är något 

de anställda tar med sig som en tillgång.  

 

Det förekommer även kritiska röster avseende värdebaserad rekrytering. Som i de flesta 

ämnen finns det forskare som tycker olika. Groothuizen, Callwood & Gallagher (2018) menar 
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att det saknas kritisk utvärdering av effektiviteten av att använda värderingar som 

urvalskriterier i rekrytering. De menar att värderingar är föremål för tolkning och att mer 

bevis behövs för att övertyga om att värderingsbaserad rekrytering är den bästa lösningen. 

Deras forskning riktar sig mot rekrytering till sjuksköterskelinjen på högskolor/universitet i 

England och resultatet visar att man bör vara kritisk och reflekterande när det gäller 

implementeringen av metoden värdebaserad rekrytering (Groothuizen et al, 2018). 

2.4 Rekryteringsprocessens betydelse 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning som lyfter rekryteringsprocessens 

betydelse för arbetsgivaren.  

 

Rekrytering är en process där företag söker, hittar, bedömer och anställer ny personal. 

Rekryteringsprocesser skiljer sig åt, stora företag har sedermera en större organisation för att 

forma sin process medan mindre företag vanligtvis förlitar sig på passiva metoder i deras 

rekryteringsprocess (Halpin & Smith, 2019). ”Employees are the backbone of an 

organization. Therefore, selecting and hiring the right employees is critical for the success of 

a firm” (Vincent, 2019, s. 128) Detta citat översätts i att anställda är ryggraden av en 

organisation och därför är det av vikt att noggrant välja och anställa rätt personal om 

organisationen ska uppnå framgång. Både Vincent (2019) och Fürth (2003) är tydliga med att 

konstatera att konsekvensen av att anställa fel människor kan resultera i dyra omkostnader.  

 

Vincent menar dessutom att många arbetsgivare har utmaningar med att deras 

rekryteringsprocess inte är tillräckligt solid och pålitlig. Risken att arbetsgivare går miste om 

rätt personal som är viktig för organisationen finns när rekryteringen brister (Vincent, 2019). 

Att rekryteringsprocessen brister kan bero på olika faktorer såsom, tidsbrist, oerfarenhet, 

resursbrist, kultur och att arbetsplatsen inte är införstådda i vikten av att behålla och rekrytera 

rätt personal (Vincent, 2019). Vincent lyfter fram en metod som benämns ”360 graders 

rekrytering” för att säkerställa att bedömningen av de jobbsökandes kvalifikationer och 

kompatibilitet blir korrekt och säkerställd. Denna metod utförs stegvis och börjar med 

fastställande av rätta urvalskriterier följt av preliminär undersökning och sedan görs 

bedömningarna på ett standardiserat sätt vidare under processen (Vincent, 2019). Viktigt är 

även att intervjuerna, både på grupp- och individnivå utförs på ett standardiserat sätt för att 

säkerställa att de jobbsökande får samma utrymme. Vidare säger metoden att det är viktigt 
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med referenskontroller och en bakgrundskontroll. Denna metod lägger även stor vikt vid att 

vara transparent gentemot de arbetssökande om vad tjänsten både kräver och ger, en slags 

förhandsvisning av den tjänst som är aktuell (Vincent, 2019). Med hjälp av denna praktiska 

metod säkerställer arbetsgivare att fördomar och osäkerhet i rekryteringsprocessen inte 

påverkar resultatet. Risken med dessa fenomen av skadlig karaktär finns inneboende i 

rekryteringsprocessen (Vincent 2019). 

2.5 Sammanfattning 

Dessa fyra avsnitt ovan sammanfattar aktuella resultat från tidigare forskning och redovisar 

forskningsresultat om värderingar, dess betydelse på arbetsmarknaden, i rekryteringsprocesser 

och även rekryteringsprocessens betydelse. Samtliga relevanta för min studie anser jag att jag 

har en aktuell forskningsbaserad ram som grund för att genomföra min studie. Värdebaserad 

rekrytering är prövad, med goda resultat även om det finns kritiker till hur tillförlitligt 

metoden är. Forskning antyder att det är positivt för arbetsplatsen om den anställdes 

värderingar går hand i hand med organisationens värderingar och forskning visar att 

rekrytering är en avgörande faktor för arbetsplatsens alla berörda parter gällande exempelvis 

trivsel, långsiktighet och gemensam framgång. Dessutom är rekryteringsprocessen en process 

som bör tas på allvar, de som ansvarar för rekryteringsprocessen bör ha god kännedom om 

hur processen ska fungera och om den kan effektiviseras ytterligare. Min studie syftar bland 

annat till att undersöka hur rekryterare upplever att arbetssökandes värderingar är avgörande i 

rekryteringsprocessen och jag har som ambition att bidra med kunskap inom detta område.  

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas relevant teori som kommer att ligga till grund för analysen av det 

insamlade empiriska materialet. Den teoretiska referensramen är anknuten till värderingar, 

såväl arbetssökandes som organisationers värderingar och matchning mellan dessa i 

rekryteringssammanhang. Referensramen bygger på forskningsresultat från Riviera och 

Chatman samt Hofstede, Hofstede & Minkovs lökdiagram om hur kulturer byggs upp med 

värderingar som central del. Teorin bygger även på Ingleharts socialisationshypotes som är en 

av två hypoteser i Ingleharts teori ”den tysta revolutionen”. Den teoretiska referensramen 

refererar även till några övriga angivna källor.  
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3.1 Värderingar  

Ronald Ingelharts forskning har bland annat lett fram till hans teori som sammanfattas i ”Den 

tysta revolutionen”. Ingelharts fokus är riktat mot värderingar och det han sammanfattar som 

socialisationshypotesen och som behandlar hur värderingar förändras mellan generationer. 

Den så kallade socialisationshypotesen anknyter till socialpsykologisk socialisationsteori och 

fastställer att värderingar etableras tidigt i individens liv under de formbara åren. Under 

individens fortsatta liv så är dennes värderingar relativt fasta. Därför menar Inglehart att 

värderingsförändringar i vuxenålder inte sker på individnivå i någon större omfattning, utan 

istället förändras värderingar med generationer utifrån bland annat samhälleliga förändringar 

(Pettersson, 1988, s. 37).  

 

Utifrån Ingelharts teori avseende värderingars trögrörlighet på individnivå är en utgångspunkt 

för min studie att det blir viktigt att redan i rekryteringsprocessen undersöka och värdera 

betydelsen av arbetssökandes värderingar. Även Hofstede, Hofstede & Minkov (2011, s. 39) 

konstaterar att värderingar främst är inlärda hos en individ under dennes barndom. Dessa 

värderingar ligger till grund för individens förhållningssätt under senare år i individens liv. En 

individs värderingar är något bakomliggande som inte kan ses med blotta ögat. Människors 

handlingar motiveras för att de ska uppnå de värden som de anser är betydelsefulla (Philipson, 

2011). 

3.2 Organisationers värderingar, företagskultur & värdegrund. 

Lökdiagrammet av Hofstede, Hofstede & Minkov (2011, s. 25) i figur 1, är framtaget för att 

redovisa vad det är som bygger upp en kultur och redovisar för att kulturer har fyra 

grundstenar: symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Detta åskådliggörs i lökdiagrammet, 

utifrån en cirkel innehållande de fyra olika grundstenarna som visar olika dimensioner av 

kulturen. Symboler, hjältar och ritualer anses vara synliga utifrån medan värderingar återfinns 

i den innersta kärnan och som är grunden i en kultur. De menar att värderingar inte går att se 

med blotta ögat. Ritualer kan vara exempelvis aktiviteter som utförs inom kollektivet för att 

stärka kulturen. Ritualer är exempelvis återkommande teamövningar där syftet är att 

sammansvetsa gruppen. Hjältar är organisationens förebilder, ledargestalter och de 

individerna med gott omdöme som lyfts fram för att andra ska vilja efterlikna dem. Troligtvis 

har en individ blivit hjälte på grund av dennes erfarenheter av kulturen. Hjälteinsatser 

upphöjer individer till hjältar. Det behövs hjältar inom en kultur, för att få andra att vilja följa 
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och efterlikna beteenden som värderas positivt i kulturen. Längst ut i cirkeln återfinns 

symboler och dessa betecknar beteenden, uttryck eller saker som har en extra stor betydelse 

inom kulturen, uttryck kan t.ex. vara klädsel eller ett specifikt språkbruk (Hofstede, Hofstede 

& Minkov, 2011, s. 24-26). 

 
Figur 1. Lökdiagrammet (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 25) 

 

Olika organisationer har olika värderingar. Företagskulturer byggs upp av värderingar och de 

organisationer som är medvetna om sina värderingar försöker att locka till sig individer som 

har samma värderingar som organisationens och i och med detta kan passa in i 

organisationens företagskultur (Casper, Wayne & Manegold, 2013). Företagskulturen byggs 

upp och påverkas av många olika faktorer. Bland annat vilken bransch organisationen verkar 

i, i vilken mån tekniken påverkar organisationen och hur omgivningen ser ut. Alla sociala 

organisationer har en kultur som byggs upp och påverkas av ovan faktorer, det är oundvikligt 

att inte ha en kultur (Bengtsson & Skärvad, 2001, s. 144).  

 

Värdegrund kan definieras som de värden som skall vägleda företaget och dess anställda i det 

dagliga arbetet. En värdegrund som är identifierad och tydlig bör innefatta en vision som är 

grundad efter de grundläggande värderingarna bland alla anställda, den skall alltså kunna 

uppfattas och användas av samtliga anställda (Philipson, 2004, s. 29). Värderingar kan inom 

en organisation skapa trygghet, legitimitet, effektivitet och ökad lönsamhet. Vidare är det av 

stor vikt för organisationer att bygga företagsvärden som stämmer väl överens med de 
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anställdas värderingar för att lyckas skapa en större grad av trygghet, legitimitet, effektivitet 

och en högre grad av lönsamhet (Philipsson, 2011, s.30-42). 

 

Trollestad (2000, s. 240-242) menar dock att är omöjligt att inkludera samtliga i en kultur, det 

skulle vara att kränka unika människor, med denna antydan kan man tänka sig att det alltid 

finns individer som ställer sig utanför kulturen och inte vill associeras med ett företags 

värdegrund trots att individen är en del av organisationen. 

3.3 Matchning av arbetssökandes och organisationers värderingar i 

rekryteringssammanhang 

Riviera (2012) belägger i sin forskning att rekryteringsprocessen är mer än att bara bedöma 

kompetens och skicklighet hos de arbetssökande. Riviera visar att faktorer som kulturell 

likhet, i form av fritidsintressen och socialt attribut, såväl i förhållande till organisationen som 

till rekryteraren har avgörande betydelse för vem som erbjuds anställning. Att faktorer som 

kulturell likhet används i rekryteringsprocessen är något som Riviera (2012) ser kritiskt på, 

hon menar att detta som urvalsmetod kan ha negativa och oväntade konsekvenser. Ofta vägde 

dessa kulturella likheter tyngre än faktorer som kopplade direkt till produktivitet. Den 

interpersonella process som rekrytering och anställningsintervju är påverkas av likheter i 

kultur som gemensam smak och så kallad livsstil i form av erfarenheter och fritidsintressen. 

Vilket får en betydelse för vem arbetsgivaren erbjuder arbete. Rekryterare kan göra ett urval 

som ger fördelar till dem själva på bekostnad av företaget de representerade. Hur kultur 

beskrivs och värderas av deltagarna i studien skulle kunna ha negativa och oväntade 

konsekvenser i rekryteringsprocessen. Det är viktigt att uppmärksamma den kulturella 

dimensionen som risk och risken med homofili och homosocial reproduktion i 

rekryteringssammanhang (Riviera, 2012). Homofili är en term för människans tendens att dra 

sig mot dem som liknar en själv.  

 

I Chatmans (1991) studie framkom att effekten av att anställa baserat på kulturella likheter i 

arbetssätt kan vara fördelaktigt. Chatman (1991) belägger att när det finns en matchning där 

individens värderingar stämmer överens med arbetsgivarens värdering kan det förutsäga 

arbetsprestationer generellt. Kandidater som under rekryteringsprocessen bedöms som 

prestationsinriktade och tillitsfulla uppvisar också en högre överensstämmelse avseende egna 

värderingar kontra organisationens värderingar initialt då dessa individer tillträtt anställning. 
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En hög överensstämmelse mellan den nyanställdes och organisationens värderingar kan 

tänkas kopplas till tillfredsställelse på arbetsplatsen och en intention hos den nyanställde att 

stanna längre på arbetsplatsen. I hennes forskning lyfts, utöver betydelsen av matchning 

mellan kandidatens och organisationens värderingar, också fram att egenskaper som öppenhet 

och flexibilitet är viktiga för hur individen, genom socialiseringsprocessen i form av 

introduktion med mera assimileras till arbetsplatsen och därmed kommer in i den nya 

situationen och sitt nya arbete. Chatmans (1991) forskning belägger att urvalsprocessen vid 

rekrytering och introduktion av nyanställda behöver inkludera överväganden avseende hur väl 

värderingar hos kandidaten överensstämmer med organisationens värderingar, snarare än att 

uteslutande fokusera på hur väl en kandidat matchar ett specifikt arbete. En process som tar 

detta resultat i beaktande skulle kunna stärka en långsiktig kompetensförsörjning i 

kunskapsföretag med längre karriärvägar.  

 

Rivieras studie ger en bild av att kulturella likheter, i form av fritidsintressen och sociala 

attribut, skapar matchning mellan individ och rekryteraren på bekostnad av den rekryterande 

organisationen och att detta kan vara skadligt för organisationen. En matchning baserad på 

kulturella likheter mellan rekryterare och kandidat är inte ett tillförlitligt verktyg för att 

säkerställa ett gott resultat i en rekryteringsprocess. Chatman däremot menar att matchning av 

individens värderingar och organisationens värderingar kopplat till arbetssätt är till fördel för 

att stärka utfallet av rekryteringen. Att beakta individens värderingar redan i 

rekryteringsprocessen för att matcha dessa med organisationens värderingar, som bygger en 

företagskultur är positivt. Att anställa utifrån relevanta värderingar och matchning tillför en 

dimension till rekryteringsprocessens traditionella utvärdering av kompetens, i form av 

erfarenhet och utbildning, som medför en ökad möjlighet att göra en bra rekrytering. Riviera 

visar att matchningen inte är enkel, att det finns risker med att processen tenderar att utföras 

på ett bekvämt och tillbakalutat sätt där rekryteraren drar fördelar av processen till följd av 

homofiliprincipen och homosocial reproduktion som medför att lika attraherar lika och att 

urvalet görs utifrån andra faktorer än de som kan förutsäga ett gott arbetsresultat. Att 

identifiera individens värderingar för att matcha med organisationens avser att resultera i att 

företagskulturen delas av majoriteten av de anställda inom organisationen. Detta borgar för att 

arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen gör att individer stannar kvar och utvecklas 

tillsammans med organisationen, att subkulturen minimeras och att de anställda känner en 

samhörighet med organisationens värderingar och arbetssätt (Riviera, 2012). 
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3.4 Rekryteringsprocessen   

Inför en rekryteringsprocess är det viktigt att organisationen identifierar behovet, det kan 

handla om att organisationen inför en nyrekrytering är underbemannad, eller saknar en person 

med en viss kompetens eller att någon viktig person i organisationen kommer att gå i pension 

inom snar framtid (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 41). Kravprofilen, eller 

befattningsbeskrivningen är grunden för tjänsten som skall tillsättas, vilka krav ställs på den 

tjänst som rekryteringen tänkt tillsätta? Vilken utbildningsbakgrund krävs och vad tror man 

individen behöver för personlighet för att passa in i arbetsgruppen och organisationen i sin 

helhet? (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 42). Utöver att kravprofilen är viktig för att identifiera 

ett behov och ge transparens till de sökande så berättar Lindelöw Danielsson att ”Det kan inte 

råda någon tvekan om att intervjun är den urvalsmetod som dominerar” (Lindelöw 

Danielsson, 2003, s. 23). ”Först och främst gäller det att se intervjun som en rationell process 

och inte förlita sig på obestämda ting som maggropskänsla, fingertoppskänsla eller intuition” 

(Lindelöw Danielsson, 2003, s. 78). Lösning till en tillförlitlig intervju är att vara objektiv och 

ha en tydlig struktur för intervjutillfället, att samla in samma information från samtliga 

kandidater och undersöka samma dimensioner (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 79). Intervjun 

är ett samspel där personerna inom detta samspel har en stor frihet genom att välja hur mötet 

skall utformas. Likt Riviera (2012) förklarar Lindelöw Danielsson att denna frihet lätt kan 

leda till felkällor och missbedömningar (Lindelöw Danielsson, 2003). 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I tidigare avsnitt inom den teoretiska referensramen har teorier redovisats för att belysa 

värderingar kopplat till individer och organisationer. Lökdiagrammet redovisar för att 

värderingar är centrala i kulturer och Socialisationshypotesen säger att värderingar formas i 

individens formbara år och att värderingarna är relativt fasta under individens fortsatta liv. 

Chatmans studie resulterar i att matchning mellan individens värderingar och organisationens 

kan vara fördelaktigt, men att det är arbetsvärderingar som bör vara i fokus. Riviera stödjer 

detta men är kritisk till när värderingar av kulturell likhet i form av fritidsintressen och sociala 

attribut är verktyg i urvalsprocessen. Detta kan skapa matchning mellan individ och 

rekryteraren på bekostnad av den rekryterande organisationen. Dessa två studier ger en 

sammanfattad bild av att organisationen behöver inkludera värderingar i 

rekryteringsprocessen för att fastställa att den arbetssökandes värderingar stämmer överens 

med organisationens. Inte att den arbetssökandes fritidsintresse i form av exempelvis 
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golfande, stämmer överens med den rekryterare som ansvarar för urvalet. Vidare bygger den 

teoretiska referensramen upp en tydlig bild av vad som anses vara en företagskultur och hur 

värdegrundsarbete kan vara fördelaktigt, att värdegrunden bör delas av samtliga inom 

organisationen (Philipson, 2004). Trollestad (2000) är en liten del av den teoretiska 

referensramen och ger kort en förklaring till att det i princip är omöjligt att inkludera samtliga 

i en kultur, det kommer alltid att finnas subkulturer och individer som väljer att inte 

inkluderas. Eftersom att även rekryteringsprocessen undersökt i denna studie kopplat till vilka 

moment som är viktiga under denna process så är Lindelöw Danielsson (2003) en del av den 

teoretiska referensramen, detta för att belysa och klargöra att rekryteringsprocessen är av 

betydelse och vilka delar av processen som är viktigt att gå igenom. Jag vill poängtera att 

syftet med den teoretiska referensramen är att kunna använda den som ett verktyg i 

analysdelen för att besvara syftet med denna studie som är att undersöka vilken betydelse 

arbetssökandes värderingar, i jämförelse med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen 

och även att undersöka vad respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet.  

4. Metod  

Detta avsnitt avser att redogöra för studiens tillvägagångssätt och även diskutera och motivera 

dess tillvägagångssätt. Valet av metod kommer att följas av olika avsnitt gällande urval och 

redovisning av intervjupersonerna (namn, ålder, befattning etc.). Jag kommer även att 

redovisa för det praktiska genomförandet och mer specifikt hur intervjuerna utförts. Under 

detta kapitel kommer även validiteten, reliabiliteten, hur kodningen gått till samt de etiska 

övervägandena och dess principer att redovisas. 

4.1 Metodval  

Denna studie har utförts med hjälp av kvalitativ metod då syftet och dess frågeställningar 

ämnar undersöka upplevelsen hos rekryterare gällande vad de anser är avgörande i 

rekryteringsprocessen. Med fokus på att undersöka om arbetssökandes värderingar är av 

betydelse i rekryteringsprocessen. Upplevelser studeras bäst med kvalitativ metod. Kvalitativ 

studie lämpar sig om man är intresserad av att exempelvis försöka förstå människors sätt att 

resonera eller att urskilja handlingsmönster (Trost, 2010, s. 32). Det som utmärker kvalitativa 

data i jämförelse med kvantitativa data att de innehåller information i form av ord snarare än 
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siffror (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 30). Utgångspunkten i denna kvalitativa studie är 

att intervjua respondenter med god inblick i rekryteringsprocessen. Studien kommer att ha en 

blandning av respondenter, både externa rekryterare, interna rekryterare och HR-personal, alla 

med specialistkunskap inom rekryteringsprocessen. Dessa intervjuer kommer att ge mig ett 

närmande till respondenternas upplevelser och erfarenheten (Aspers, 2011, s. 139).  

 

Tidsramen för intervjuerna är 45 minuter vardera och jag har förberett en intervjuguide (se 

bilaga 2) till intervjutillfället. Det är respondenten som bör styra samtalet i möjligaste mån 

(Trost, 2010, s. 71). Med lite erfarenhet i bagaget har jag bortsett från ovan rekommendation 

och använt mig av en intervjuguide med förbestämda frågor för att underlätta för mig som 

intervjuare. Min studie byggs i huvudsak abduktivt som kan förklaras som en växling mellan 

att tänka induktivt och deduktivt (Hjerm et al. 2014, s. 67) Min ansats till denna studie är att 

utforska det insamlade materialet med öppenhet kopplat till mitt syfte och dess 

frågeställningar, något som får anses induktivt. Trots detta är min studie en blandning av 

induktiv och deduktiv logik då min förståelse utifrån tidigare forskning och kunskap av 

exempelvis värderingars betydelse i rekryteringsprocessen gör att en hypotes finns. Vanligtvis 

så har studier en blandning mellan deduktiv och induktiv logik så detta är inget unikt med min 

studie, men värt att redogöra för (Hjerm et al. 2014, s. 25). Min ambition är att utföra denna 

studie på ett objektivt sätt och jag är medveten om att forskaren både är forskare och 

människa, att helt gömma sig bakom forskningsrollen är något som är svårt (Aspers, 2011, s. 

117).  

4.2 Urval  

Jag har valt att använda mig av ett snöbollsurval i denna studie då jag anser att det tidsschema 

jag har att förhålla mig till inte lämpar sig att äventyra processen med ett annat mer 

tidskrävande urval. Snöbollsurvalet kan ses som en förlängd arm till bekvämlighetsurvalet. 

Det förklaras genom att den första respondenten kontaktas genom ett bekvämlighetsurval, 

denna respondent får sedan i uppdrag att hjälpa mig genom att jag frågar om respondenten har 

en kollega som hen anser är tillgänglig för en intervju. På så sätt kommer jag i kontakt med 

ännu en lämplig respondent. Likt metaforen en snöboll så rullar processen med insamling av 

empiriskt material vidare och blir större och större (Trost, 2010, s. 141). Jag har valt att samla 

in det empiriska materialet via fem stycken intervjuer med respondenter som arbetar på något 

sätt inom rekrytering. För att besvara mina frågeställningar anser jag att specialister inom 
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rekrytering har en god förmåga att ge mig en fullständig bild av hur rekryteringsprocessen går 

till och vad som anses avgörande i den processen. De respondenter som inte är rekryterare har 

trots detta en mycket god inblick i rekryteringsprocessen. Utöver dessa fem intervjuer har jag 

även utfört en pilotstudie med en HR-chef som kan ge mig ytterligare en dimension till mitt 

empiriska material. Pilotstudien utfördes för att testa mina frågor i intervjuguiden, dessa 

frågor har under studiens tid förändrats en del. Jonas var den första jag intervjuade och han 

kontaktades genom ett bekvämlighetsurval. Efter intervjun med Jonas så bad jag honom att 

höra sig för med personer i hans bransch och det ledde till att jag intervjuade Hanna. Vidare 

intervjuades Karin, Anders och till sist Per i den ordningen. Samtliga respondenter efter Jonas 

kontaktades med hjälp av de tidigare respondenterna. 

4.2.1 Intervjupersonerna 

Jag kommer nedan att redovisa vilka intervjupersonerna är i en tabell för att ge läsaren 

tydligare bild av respondenterna. Framförallt är det bra att ha denna information om 

respondenterna i läsningen av redovisningen av det insamlade materialet samt analysdelen. 

Namnen på respondenterna nedan fingerade. Som jag tidigare nämnt så har fem intervjuer 

genomförts och även en pilotstudie med en HR-chef sedan tidigare.  

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenterna. 

Namn (fingerat) Befattning Organisation Verksamma år inom 

området 

Jonas Biträdande HR-Chef Statlig organisation 20 år 

Hanna HR-specialist Statlig organisation 19 år  

Karin Executive search Konsultbolag  29 år  

Anders Executive search Konsultbolag 21 år 

Per  Specialist/Psykolog Egenföretagare 15 år  

Kristina (Pilotstudie) HR-Chef Statlig organisation 19 år 

4.3 Praktiskt genomförande 

Detta avsnitt redovisar för hur studien genomförts gällande insamling av det empiriska 

materialet och mer specifikt om intervjuerna. Fokus på intervjuerna är stort, detta för att det är 

dessa som står för det insamlade empiriska materialet. Ett avsnitt om intervjuguiden redovisar 
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dess utformning och även ett avsnitt om intervjutillfället kommer att redovisa intervjuernas 

förutsättningar, hur de genomförts och var intervjuerna har skett.  

4.3.1 Intervjuguide  

Intervjuerna med de respondenter som arbetar inom området rekrytering följer en guide som 

innehåller cirka 20 frågor som är uppdelade i fyra olika områden; 1) bakgrund, 2) 

begreppsdefinition, 3) rekryteringsprocessen och 4) övergripande. Vissa av frågorna är 

sammankopplade till syftet och frågeställningarna och de inledande frågorna är bakgrunds och 

definitionsfrågor som är viktiga att ha med för att uppfatta respondentens förutsättningar att 

svara på de följande frågorna. Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, även ibland 

kallat halvstrukturerade intervjuer. I halvstrukturerade intervjuer ställer man samma frågor till 

alla respondenter och jag som intervjuare kommer att ha mer kontroll över intervjuerna, 

dessutom så kommer intervjuerna lättare att jämföras och analyseras då intervjuerna med de 

olika respondenterna kommer att likna varandra (Hjerm et al. 2014). Jag vill trots detta att 

intervjuerna ska ha utrymme för följdfrågor och sidospår för att jag som forskare ska ha en 

större möjlighet att få höra om respondentens berättelse ur ett bredare perspektiv. Silverman 

skriver att man bör prioritera ”hur-frågor” istället för ”varför-frågor” (Silverman, 2001). 

Många av mina frågor i intervjuguiden följer Silvermans råd, exempelvis ”Hur brukar en 

rekryteringsprocess gå till?” och ” Hur ser du på yrket som rekryterare?”.  

4.3.2 Intervjutillfälle  

I samtliga intervjuer var det jag som intervjuade respondenterna och samtliga intervjuer 

skedde ansikte mot ansikte. Fyra av intervjuerna skedde på respondentens arbetsplats, i ett 

mötesrum alternativt ett konferensrum. En av intervjuerna genomfördes hemma hos 

respondenten då respondenten arbetade från hemmet den dagen intervjun var planerad att ske. 

Till samtliga intervjutillfällen så hade jag med mig fikabröd då jag i någon mån kände mig 

som en gäst, framförallt för att visa uppskattning till att respondenterna gett mig möjlighet att 

få träffas. Jag följde en lista med praktiska tips för intervjutillfället som Aspers skrivit. Han 

nämner bland annat att man ska försöka sitta avskilt, att man gärna tar med fikabröd, att man 

ska vara sig själv och framträda professionellt och att man ska vara väl förberedd (Aspers, 

2011, s. 155).  

 

Den första intervjun var väldigt styrd utefter min intervjuguide medan den sista intervjun 

utfördes utan intervjuguiden närvarande. Den första anledningen till detta var att jag lärt mig 
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frågorna men också att jag blivit mer erfaren och avslappnad under de tidigare intervjuerna 

(Hjerm et al. 2014, s. 161). Samtliga intervjuer spelades in i samtycke med respondenterna 

(Hjerm et al. 2014, s. 162). I direkt anslutning till att transkriberingarna utförts så raderades 

ljudfilerna. Jag meddelade respondenterna i början av intervjun att tidsramen är cirka 45 

minuter, den kortaste intervjun var 46 minuter och den längsta 57 minuter. Några av 

respondenterna var verkligen intresserade av studiens ämne och intervjufrågorna, vilket var en 

anledning till överskridandet av den planerade tidsramen för intervjuerna. Min slutsats efter 

samtliga intervjuer är att respondenterna kände sig bekväma och intresserade av ämnet under 

intervjun. 

4.4 Validitet & Reliabilitet  

Dessa begrepp är vanligtvis kopplade till kvantitativ forskning. Validitetskravet kan enkelt 

förklaras i hur man mäter det som är tänkt att mätas. Reliabilitetskravet handlar om säkerhet i 

data och genomförande, kan samma studie utföras av en annan forskare med snarlika resultat? 

(Hjerm et al. 2014, s. 82). Ovan begrepp är centrala inom kvantitativ forskning och inte helt 

enkla att översätta till kvalitativ forskning. ”Som en följd av detta har olika försök gjorts att 

omformulera kriterierna så att de ska fungera bättre på kvalitativ forskning. Man har då talat 

om att reliabilitet skulle kunna handla om att man standardiserar formerna för transkribering 

av intervjuer, eller om att validitet kan sägas uppnås genom att man involverar informanter 

mer i tolkningsprocessen” (Hjerm et al. 2014, s. 83). Med detta citat som grund så tar jag till 

mig tipset om samtliga transkriberingarna av de intervjuer jag kommer att genomföra ska ske 

på ett standardiserat sätt. Med standardiserat menas att transkriberingarna ska ske på liknande 

villkor.   

 

Beträffande validiteten så är det viktigt att mäta det jag tänkt mäta, även om det är tydligare i 

kvantitativa studier så ser jag även behovet av att ha validiteten i åtanke när intervjuguiden 

skrivs. Jag är bland annat intresserad av att få höra rekryterares upplevelser om 

arbetssökandes värderingar i rekryteringsprocessen. Därav är det viktigt att fråga exempelvis 

om hur rekryteraren upplever att arbetssökandes värderingar är av betydelse i 

rekryteringsprocessen. Jag har även valt att i intervjuguiden ha med frågor om definition av 

ett antal begrepp. Detta för att kunna avgöra om respondenten definierar exempelvis 

värderingar på samma sätt som den tidigare forskningen gör. Validitet och reliabilitet är 

verktyg för att kvalitetssäkra kvantitativa studier, i kvalitativa studier kan man istället tänka 
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på pålitlighet, tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Hjerm et al. 

2014, s. 83). I min roll som forskare vill jag vara pålitlig, tillförlitlig och trovärdig gentemot 

mina respondenter. Överförbarhet och bekräftelsebarhet tolkar jag som att inte nyttja 

informationen fel som jag samlat in från respondenterna. Under min studie kommer jag att ha 

dessa begrepp med mig för att kvalitetssäkra min studie.  

4.5 Analysmetod  

I direkt anslutning till att intervjuerna var genomförda utfördes transkribering av ljudfilerna. 

Transkriberingen genomfördes systematiskt och noggrant, detta för att underlätta analysen av 

det empiriska materialet. Förutom att omvandla ljud till text i transkriberingen så noterade jag 

även i transkriberingen när respondenterna exempelvis skrattade vilket är att betrakta som ett 

slags uttryck. Kodning är en del av analysarbetet som ger möjlighet att dela upp det empiriska 

materialet och underlätta en analys av det insamlade materialet (Aspers, 2011, s. 165). Enligt 

Aspers (2011) innebär kodning att det insamlade materialet bryts ner i delar. Jag valde att läsa 

igenom transkriberingarna flertalet gånger för att bilda mig en uppfattning om vad jag fått för 

information från respondenterna. Att läsa igenom det empiriska materialet är viktigt för att 

kunna sätta preliminära koder (Hjerm et al. 2014, s. 38). Efter genomläsningen valde jag två 

övergripande teman, rekryteringsprocessen och värderingar & attityder. Dessa teman 

genomsyrar mitt empiriska material och jag har även valt att skriva mitt resultat och 

analyskapitel utefter dessa teman. Temat rekryteringsprocessen bröts ner i tre kategorier, 

bakgrundsarbete & kravprofil, intervjutillfället samt utmaningar & svårigheter. Temat 

värderingar och attityder bröts ner i tre kategorier, betydelsen av arbetssökandes värderingar 

och attityder i jämförelse med kompetens, organisationers värderingar, företagskultur och 

värdegrund samt matchning av arbetssökandes och organisationers värderingar 

 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån ovan teman och kategoriseringar. Kodning 

sker utifrån de mönster som observeras genom bearbetning av materialet (Aspers, 2011, s. 

172). ”Marginalmetoden innebär att man använder papper och pennor i olika färger för att 

markera koder i marginalen på de papper (transkriberingarna) som är utskrivna” (Aspers 

2011, s.183). Samtidigt som transkriberingarna lästes satt jag med färgpennor och markerade 

olika delar i texten kopplat till kategorierna/koderna. Likt en spiral eller en cirkel kräver 

analysen av intervjuerna flera genomgångar av materialet. Jag har behövt gå tillbaka i 

materialet många gånger, och genom att läsa om det har nya analyser och resultat vuxit fram.  
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4.6 Etik 

I Vetenskåpsrådets dokument kan jag redan i förorden läsa att etiska överväganden är något 

som alla forskare bör diskutera. Detta för att ha kvalité och ta ansvar i sin forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 2) Vetenskapsrådet redovisar forskningsetiska principer med syfte 

att dessa principer ska följas inom forskning. Det som bör följas och ses som riktlinjer inom 

forskningen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I det informationsbrev (se bilaga 1) som delats ut till samtliga respondenter 

som kommer att intervjuas så meddelar jag viktiga etiska aspekter som jag som forskare 

måste följa. Jag meddelar studiens syfte och att studien är konfidentiell. Jag skriver i brevet att 

de insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. ”Konfidentialitet är en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter 

man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna” 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Det insamlade materialet kommer enbart att användas till 

studien och jag kommer att förvara grundmaterialet på så sätt att ingen obehörig kommer åt 

det.  

 

Utöver detta kommer jag att avidentifiera materialet och fingerera respondenternas namn. 

Anonymitet kommer i den möjligaste mån att ges även om det är svårt att lova anonymitet. 

Anonymitet betyder att man inte redovisar namn eller övriga igenkänningsfaktorer på 

respondenterna (Trost, 2010, s. 61). Det ska i praktiken vara helt omöjligt att kunna veta 

vilken individ som givit ett visst svar i studien (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). Jag kommer att 

fingera namnen med liknande namn, med det menar jag att om det ursprungliga namnet 

exempelvis är ett kvinnligt namn så kommer det fingerade namnet även att vara ett kvinnligt 

namn. Detta för att ge läsaren en uppfattning av respondenternas demografiska karakteristika.  

 

I början av intervjuerna frågades respondenterna om de har tagit del av informationsbrevet 

och förstått dess innebörd. Om respondenterna hade frågor gällande informationsbrevet så 

gick vi igenom dessa innan intervjun startade, så att inga oklarheter uppstår. Om respondenten 

inte hade några frågor eller annat att ta upp så gick vi direkt till frågorna som ligger till grund 

för intervjun. Detta får ses som ett samtycke till att respondenten är med på villkoren för 

medverkan i studien. I informationsbrevet informerades även respondenterna om att deras 

deltagande är frivilligt och att det när som helst kan avbryta sin medverkan.  
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Etik är en viktig aspekt som måste tas i beaktande under en forskningsprocess (Aspers, 2011, 

s. 117). Jag har varit transparant mot mina respondenter med studiens syfte för att inbringa en 

trygghet hos mina respondenter. Förhoppningen är att trygga respondenter känner en större 

trivselfaktor i att bli intervjuade.  

4.7 Metodkritik 

Det tilltänka urvalet var fem rekryterare som arbetar som rekryteringskonsulter på samma 

organisation. Efter att ha samtalat med en av dem genom ett bekvämlighetsurval så mejlades 

informationsbrev ut till de tilltänkta respondenterna. Intervjuerna var planerade att utföras 

cirka två veckor efter att mejlen skickades. Deras intresse svalnade av oklar anledning och 

med tanke på studiens tidsomfång så valde jag att byta urval. Detta äventyrade studien och det 

var en hel del arbete i att hitta nya respondenter. De respondenter som till slut intervjuades är 

specialister inom rekrytering och har en arbetserfarenhet mellan 15 till 29 år. Det första 

tilltänka urvalet var rekryteringskonsulter i relativt ung ålder med några års erfarenhet. Trots 

att studien äventyrades under en period anser jag att det empiriska materialet är av större 

tyngd med tanke på att de respondenter som i slutändan deltog i studien har en större 

erfarenhet och specialistkunskap inom rekryteringsprocessen. Jag ser det också som positivt i 

respondenterna inte är en homogen grupp utan de har olika erfarenheter från hela 

arbetsmarknaden.  

 

När det gäller definition av begrepp som är centrala i denna studie så valde jag att i varje 

intervju be respondenterna att definiera värderingar, attityder och kompetens. Jag valde att ha 

med ett avsnitt kallat begreppsdefinition i intervjuguiden då jag inte vill att begreppen är 

otydliga. Jag anser att otydligheten kan leda till feltolkning av resultatet och samtidigt har jag 

själv valt att inte ha ett definitionsavsnitt i studien då snävhet av begreppen kan göra det svårt 

att hitta resultat. Resultat och analys har tagit respondenternas definition av begreppen i 

beaktning när det empiriska materialet har tolkats och sammansvetsats med tidigare forskning 

och teori.   

 

Det sista intervjutillfället var med Per utfördes utan intervjuguiden, i ett öppet samtal där Per 

ledde samtalet. Jag ställde enstaka följdfrågor och styrde in på ämnen som studien intresserar 

sig av att undersöka. Denna intervju skiljer sig från de andra då den inte följer en 
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intervjuguide, trots detta så anser jag att intervjun med Per är väldigt informationsrik och 

välfylld.  

5. Resultat & Analys 

Nedan avsnitt är studiens centrala del. Ambitionen är att detta kapitel ska besvara studiens 

syften och de tillhörande frågeställningarna. Tillsammans med resultatet kommer analys av 

resultatet kopplat till studiens teoretiska referensram och tidigare forskning att utföras. Syftet 

med denna studie är att undersöka vilken betydelse arbetssökandes värderingar, i jämförelse 

med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen. Studien syftar också till att undersöka vad 

respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet. Syftet avser att besvaras med 

frågeställningarna nedan: 

 

1. Hur upplever rekryterare att arbetssökandes värderingar påverkar rekryterarens beslut i 

urvalsprocessen? 

2. Hur värderar rekryterare arbetssökandes värderingar jämfört med deras kompetens? 

3. Vilka moment i rekryteringsprocessen anses vara av stor betydelse för att nå ett 

positivt utfall? 

5.1 Rekryteringsprocessen 

Nedan kommer tre delavsnitt att redovisas kopplat till rekryteringsprocessen. Resultatet 

redovisas tillsammans med analys av det empiriska materialet. Delavsnitten är 

bakgrundsarbete och kravprofil, intervjutillfället samt utmaningar och svårigheter.  

5.1.1 Bakgrundsarbete och kravprofil 

Hur processen initieras ser lite olika ut beroende på om respondenten jobbar internt med 

rekrytering eller externt som konsult i rekryteringsprocesser. Konsulterna upplever att det är 

viktigt att formulera en uppdragsbeskrivning som beskriver arbetsplatsen och dess 

organisation samt rollen och kravprofilen. Detta utifrån ett noggrant bakgrundsarbete där flera 

personer på olika nivåer i den beställande organisationen får komma med input till 

uppdragsbeskrivning och kravprofil.  Det är viktigt att tydliggöra förväntningar, vilken 

utvecklingsfas organisationen befinner sig i och vilka utmaningar och svårigheter som den 



 

 25 

 

som rekryteras kommer att behöva hantera. I en fråga om hur rekryteringsprocessen går till 

berättar Anders;  

 

”Jag kallar det för underlagsarbete, som när man tapetserar så måste man ordna så 

att väggen är förberedd. Säg att vi ska rekrytera en VD, så till vida det inte är 

konfidentiellt så vill vi sätta oss ner med några från styrelsen, höra deras syn på 

rollen, förväntningar uppifrån. Vi vill gärna prata med de personer som kommer att 

rapportera till VD, alla som påverkar eller påverkas av vår rekrytering på ett direkt 

sätt är nyttigt att träffa. I de mötena så pratar vi om förväntningar” – Anders  

 

Resultaten från mina intervjuer visar samlat att behovsanalysen som mynnar ut i en 

kravprofil, som innehåller kunskapskrav formulerade som utbildning och erfarenheter samt 

övrig kompetens, som vissa respondenter delar in i funktionell kompetens och personlighet 

medan andra skiljer på kompetens och personlighet, samt en beskrivning av de arbetsuppgifter 

som rollen primärt innehåller. Samtliga respondenter är eniga om att kravprofilen är mycket 

viktig för att lyckas med en rekrytering. Behovet som uppstår när någon lämnar 

organisationen eller när något nytt behov framkommer behöver analyseras och beskrivas. Den 

slutgiltiga kravprofilen ska fungera som ett styrdokument genom rekryteringsprocessen. Jonas 

och Kristina berättar; 

 

”Det är viktigt att formulera kraven (i kravprofilen) tydligt och att komma bort från 

dubbeltydigheter” – Jonas 

 

”Kravprofilen är AO, att man väljer krav som också är relevanta för den anställning 

som avses…[…] Det är också av stor vikt att kravprofilen är korrekt då den vi i 

slutändan rekryterar ska känna att hen fick de jobb som hen sökte” - Kristina  

 

Redan i min pilotintervju konstaterar Kristina att kravprofilen är A och O, när jag frågade vad 

som är viktigt i en rekryteringsprocess. I forskning som utförts av Vincent (2019) konstateras 

att fastställande av rätta urvalskriterier är avgörande i rekryteringsprocessen och detta 

stämmer väl överens med min empiri.  
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Min slutsats blir att en användbar kravprofil som utgår från ett noggrant bakgrundsarbete och 

resulterar i transparens både för rekryterare och för potentiella kandidater avseende 

anställningens innehåll och krav, är ett av de viktigaste verktygen för att kunna genomföra en 

rekryteringsprocess med ett tillfredsställande resultat. 

5.1.2 Intervjutillfället 

Intervjutillfället är det tillfälle där den arbetssökande bedöms, ett viktigt tillfälle för 

rekryteraren att identifiera individens personlighet, kompetensnivå och genom samtal med 

den arbetssökande utforska om den arbetssökande är lämplig för arbetsplatsen. Rekryterarnas 

metoder skiljer sig åt, men ett stort fokus ligger på att ta reda på att uppgifter i CV stämmer, 

att undersöka, bedöma och besluta är saker som utförs under intervjutillfället. Det krävs 

noggrannhet från rekryterarens sida, för att ge samma utrymme och möjlighet för samtliga 

arbetssökande. Att redan innan intervjun bilda sig en uppfattning om den arbetssökande är att 

brista i att se kandidaterna med en objektiv syn, min upplevelse av respondenterna är att de är 

medvetna om vikten av att vara objektiv och bilda sig en uppfattning utifrån samtalet och den 

information som läggs fram under intervjutillfället. Det är också viktigt att de kulturella 

likheterna i form av fritidsintresse inte är med i urvalet. Enligt Riviera (2012) är det  

 

Inför intervjun beskriver Jonas att han tillsammans med kollegor tar fram ett frågedokument, 

vilket används genom samtliga intervjuer i den aktuella rekryteringens första intervjuomgång. 

Dokumentet formulerar frågor som avser att täcka hela området som ska bedömas utifrån 

intervjun kopplat till kravprofilen. Under intervjun är det viktigt att ta reda på att uppgifter i 

CV faktiskt stämmer. Detta görs genom att be kandidaten att utveckla vad hen jobbat med i de 

arbeten som redovisas i CV samt att göra bedömning av om det som kandidaten berättar låter 

trovärdigt. Under rekryteringsprocessens andra omgång, till vilken två till tre toppkandidater 

har valts ut, ligger fokus på att bedöma kandidatens personliga egenskaper och beteende, 

exempelvis hur kandidaten hanterar stressiga situationer. Jonas uppger att han tycker det är 

svårt att ta reda på vem kandidaten är som person och han anser att en av de viktigaste 

prestationerna för kandidaten under rekryteringsprocessen är att kunna ge tillfredsställande 

svar på frågorna i intervjun. De svar som kandidaten ger skapar en bild av kandidatens 

förmåga till reflektion och/eller självinsikt.  

 

Hanna konstaterar att under intervjun bedömer hon om språk, förklaringar och uttryck speglar 

innehållet i CV. Det krävs en bra överensstämmelse för att hon ska känna sig trygg i sin 



 

 27 

 

bedömning av kandidaten. Om innehållet i CV inte överensstämmer med upplevelsen i 

intervjun så medför det en osäkerhet som gör henne tveksam till kandidatens redovisade 

kompetens. Hon menar också att det är viktigt att kandidaten har tagit reda på grundläggande 

fakta om organisationen hen söker jobb hos. Hanna avser också att få fram underlag under 

intervjun som medför att hon kan bilda sig en uppfattning om kandidatens styrkor och 

svagheter i förhållande till det sökta jobbet. Hennes metod under intervjun är att skapa en 

avslappnad trivsam atmosfär så att kandidaten kan slappna av och därmed lättare öppna sig 

för henne.  

 

Jonas lyfter fram att han uppfattar det som att attityder i allra högsta grad är inblandat i 

personlighet och han konstaterar att han tycker det är svårt att utifrån intervjun bilda sig en 

uppfattning om kandidatens personlighet. Han problematiserar också kring att han som 

rekryterare direkt får en åsikt om en kandidat när de möts, redan innan intervjun har påbörjats. 

Han försöker vara medveten om att denna åsikt inte är grundad i fakta och han försöker hålla 

sig neutral under intervjun för att först efter det att intervjun avslutats börja analysera dess 

innehåll och bilda sig en objektiv uppfattning om kandidaten. Han upplever att det första 

intrycket mycket väl kan förändras av det som kommer fram under intervjun. Vissa händelser 

som han anser speglar en individs attityder, som exempelvis att komma för sent till intervjun 

och att försöka bortförklara detta visar på att något är ”generalfel” hos kandidaten. Han 

fullföljer ändå intervjun på ett så neutralt vis som möjligt. Han är medveten om att det kan 

vara en slump att en kandidat kommer sent till en intervju men han anser ändå att det visar på 

en loj karaktär. Detta överensstämmer inte med förmågan att planera vilket ofta stipuleras i 

kravprofilen. Flera respondenter anser att det är viktigt att under intervjun utveckla och 

beskriva rollen och vad som krävs av den som får jobbet för att skapa en realistisk bild för 

kandidaten så att kandidaten kan ta ställning till om det är ett jobb som hen vill ha och 

kommer att trivas med. Anders anser att djupa samtal med kandidaten gör att han kan skapa 

sig en bild av kandidaten på många olika nivåer, både avseende de mjuka som de hårda 

kriterierna som efterfrågas. Under intervjun djupdyker han i kandidaten bland annat genom att 

be kandidaten förklara vissa händelser, kandidatens roll i det som hände osv. I intervjun får 

han möjlighet att ta ett grepp om det som tidigare framkommit från CV, tester och 

referenstagning.  

 

Min tolkning av resultaten från samtliga respondenter är att de lägger stor vikt och energi i att 

utföra professionella intervjuer på ett standardiserat sätt som Vincent (2019) redovisar för i 
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tidigare forskning. Respondenternas intervjumetodik skiljer sig från varandra, men trots detta 

så visar resultatet på att metodikerna som används i intervjuerna är grundläggande och 

professionella samt att respondenterna värderar intervjuerna högt i rekryteringsprocessen. De 

flesta av respondenterna är också tydliga med att alla kandidater som är kallade till intervju 

måste respekteras och få en ärlig chans att presentera sig och att rekryteraren inte ska gå på 

första intrycket eller den så kallade magkänslan.  

 

En intervju som utförs av objektiva rekryterare som värdesätter att utföra intervjuerna på 

samma sätt trots olika kandidater samt att samla in samma information från kandidaterna, 

säkerställer processen (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 79). Att Jonas upplever svårigheter i att 

han direkt får en uppfattning om kandidaten är också något som går att analysera kopplat till 

Lindelöw Danielsson (2003) då hon framför att det är vanligt att intervjuaren i interagerandet 

med kandidaten får en uppfattning, och därmed brister i att vara objektiv. Jonas är dock tydlig 

med att han vill ge samtliga kandidater en ärlig chans och att han är väl medveten om att hans 

känsla/uppfattning om kandidaten kan avta eller förvärras under intervjun. Han är alltså 

medveten om vikten av att vara objektiv, likt det Lindelöw Danielsson (2003) konstaterar.  

5.1.3 Utmaningar och svårigheter  

Respondenterna medger att det finns utmaningar och svårigheter i rekryteringsprocessen, de 

flesta skrattar och beklagar sig när frågor om detta kom upp under våra samtal. En 

sammanfattande bild av resultat från samtliga respondenter är att det är viktigt att vara 

grundlig och genomföra processen metodiskt för att minimera osäkerhet i form av svårigheter 

att bedöma och validera det kandidaterna redovisar. Trots att man utför intervjuer, 

referenstagning och tester så är en delad uppfattning att man någon gång blivit förd bakom 

ljuset. En sammanfattad bild från samtliga respondenter är att man måste utgå från att 

människan är god, att människan talar sanning och ger riktig information. De respondenter 

som arbetar som konsulter inom rekrytering upplever ibland en tröghet hos sin 

uppdragsgivare och att detta resulterar i att processen blir långdragen och ineffektiv. Detta 

kan medföra en risk att en toppkandidat försvinner ur processen. 

 

Uppfattningen efter att ha gått igenom det empiriska materialet är att samtliga respondenter 

någon gång har genomfört en rekrytering som i någon mån blivit fel. Att uppdragsgivaren, 

organisationen eller den nyanställda upplevt besvikelse gällande rekryteringen, eller den sökta 

tjänsten. Rekryteringsprocessen upplevs vara en process fylld av oro. Respondenterna 
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beskriver att det finns utmaningar inom processen kopplat till denna oro, oron verkar främst 

komma från den chef som ska rekrytera eller uppdragsgivaren.  Karin berättar;  

 

”Det är ofta ångestskapande att rekrytera, kanske främst på hög nivå. Det finns 

många osäkerhetsfaktorer och man rekryterar inte så ofta…[…] Kunden kan vara 

effektivare, de vill ofta att jag i början ska snabba på, leverera enligt tidsplan. Sen så 

seglar dom iväg och tiden dröjer, besluten tar lång tid och många har mycket att säga 

till om” – Karin 

 

En analys av osäkerhetsfaktorn och den framkallade ångesten i en rekryteringsprocess som 

det empiriska materialet redovisar är att för det första så är en rekrytering som inte blev som 

tänkt extremt tidskrävande och kostsam. Detta kan stärkas av tidigare forskning som bekräftar 

att misslyckad rekrytering medför dyra omkostnader (Furth, 2003). För det andra kan en orsak 

även vara att organisationen och de ansvariga för rekryteringen inte besitter den rätta 

kunskapen för att utföra en rekrytering på ett professionellt plan. 

 

Vincent (2019) är tydlig i sin forskning att rekryteringsprocessen ofta tenderar att vara en 

komplex process som behövs utföras på ett korrekt, systematiskt sätt för att säkerställa 

resultatet. Följer man Vincent (2019) praktiska metod så ger hans studie belägg för att 

osäkerhet i rekryteringsprocessen avtar. Osäkerheten är en typisk inneboende risk av skadlig 

karaktär i rekryteringsprocesser (Vincent, 2019).  

  

En av mina respondenter beskriver hur en högt uppsatt chef under processen kan gå in och 

peka på en individ som denne vill anställa. Då ikullkastas den utstakade processen och 

osäkerheten ökar avseende vilket resultat som kommer att uppnås. I Rivieras studie har 

bedömning av kandidaterna utifrån en social matchning som grundas i livsstil och sociala 

attribut konstaterats få en icke önskvärd betydelse för vem som erbjuds anställning. I studien 

konstateras att risk för att anställa de som liknar dem som gör urvalet också medför att risken 

för att anställa fel kandidat ökar (Rivera, 2012).  

5.2 Värderingar och attityder 

En upptäckt i det empiriska materialet var att respondenterna ansåg sig ha svårt att definiera 

värderingar. Definition av värderingar mynnade ut i att de tyckte att värderingar är attityder, 
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åsikter, kultur och en slags ram, något bakomliggande. Karin tycker att värderingar först är 

aktuella när värderingarna uttrycks genom attityder. Jag tolkar det som att hon tycker att 

värderingar byggs upp av attityder, att attityder är mer kopplad till en direkt handling. I frågan 

där respondenterna ombads att definiera värderingar och attityder förklarar Jonas och Anders; 

 

”Jag tänker samhällsvärderingar, man får ju inte veta vad folk röstar på, men politisk 

åsikt skulle jag säga är värderingar, om man är för människors lika värde eller inte, 

om man delar in människor i goda och onda, kategoriseringar. För mig känns det 

inte okej, men kanske för någon annan… Attityder kan vara hur man förhåller sig 

till sina värderingar” – Jonas   

 

”När jag tänker på värderingar så tänker jag på kultur, jag tror att värderingar bygger 

kultur… […] Om flera personer kollektivt delar värderingar, då har du en kultur… 

[…] När jag tänker på attityder så tänker jag på åsikter, och att attityder kan vara ett 

uttryck på värderingar” – Anders  

 

Det empiriska materialet från samtliga respondenter överensstämmer i att värderingar är 

placerat högre i rang i jämförelse med attityder (Hitlin & Pavialin, 2004). Värderingar och 

attityder visar markanta skillnader i föränderlighet över en individs eller en grupps livscykel. 

Värderingar anses vara mer bestående än attityder. Värderingar är i någon form anknutna till 

normer, attityder, egenskaper och behov (Hitlin & Pavialin, 2004). Respondenterna upplevdes 

ha större svårighet i att definiera värderingar i jämförelse med attityder. Hanna var tydlig med 

att värderingar är en slags ram, något bakomliggande medan hon definierade attityder som 

olika slags handlingar som man med enkelhet kan identifiera. Enligt lökdiagrammet av 

Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) som redovisar hur en kultur är uppbyggd är värderingar 

dolda inuti cirkeln där värderingar bildar den inre kärnan av lökdiagrammet. Det som kan ses 

utifrån är symboler, hjältar och ritualer (Hofstede et al. 2011). Likt våra respondenter kan 

lökdiagrammet ge svar på varför värderingar tenderar att vara dolda. Per redovisar att han 

upplever att värderingar bygger en kultur, detta kan både analyseras genom lökdiagrammet 

(Hofstede et al. 2011) och Casper, Wayne & Manegold (2013) som båda säger att värderingar 

bygger kulturer, att företagskultur bottnar i värderingar.  
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5.2.1 Betydelsen av arbetssökandes värderingar och attityder i jämförelse med 

kompetens  

Respondenterna visade en enighet kring hur arbetssökandes värderingar kan vara av betydelse 

i rekryteringsprocessen. Per är förespråkare till att belysa och undersöka arbetssökandes 

värderingar i rekryteringsprocessen och att lägga större vikt vid det. Han tycker att 

rekryteringsprocessen idag lägger alldeles för mycket fokus vid arbetssökandes kompetens 

och han tror att arbetslivet skulle få en stor omsvängning om man tittar mer på kandidaters 

värderingar. Per berättar; 

 

”Jag skulle vilja titta mer på personlighetsdrag och även naturligtvis speglat mot 

vilken typ av person som behövs till organisationen[…] Jag tycker att man kan 

prioritera om vad gäller kompetens, mot personlighet” - Per 

 

Analysen av det Per uttrycker är att i hans drömscenario gällande rekryteringsprocesser så 

skulle fokus vara större vid arbetssökandes värderingar, eller personlighet istället för deras 

kompetens. Han nämner även under intervjun att han tror att individen kan lära sig arbetet 

med enkelhet, alltså att kompetensen kan tränas fram under anställningens gång inom de 

flesta yrken. Att lägga större vikt vid individens värderingar leder till bland annat minskad 

sjukfrånvaro och ökad etik och moral hos samtliga inom organisationen (Foster, 2019).  

  

Per är också tydlig med att för att lyckas belysa och undersöka arbetssökandes värderingar i 

en rekryteringsprocess så måste en kvalitetssäkrad metod vara införlivad. Han framhåller 

vetenskapligt beprövade tester, han själv använder sig utav tester som mäter personlighet, 

riskbeteende och kapacitet och han kan genom dessa tester bilda sig en uppfattning om 

individen. Han anser att resultatet från testerna i kombination med den fördjupade intervjun 

han genomför för att följa upp dessa ger en högre träffsäkerhet för att ta fram ett 

beslutsunderlag i rekryteringsprocessen. Speciellt mindre företag använder sig vanligtvis av 

icke förankrade metoder i sina rekryteringsprocesser (Halpin & Smith, 2019). Majoriteten av 

respondenterna i min studie står bakom bedömningen att personligheten i form av värderingar 

är viktigt att bedöma i rekrytering, särskilt till chefspositioner. Några av respondenterna 

upplever svårigheter i att mäta de faktorer som de själva benämner som mjuka, Anders 

benämner driv, energi, tålamod etc. som mjuka fakta. Han definierar kompetens som hårda 
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fakta som han anser är enklare att mäta. I en fråga om vad som är värdefullt som mått i en 

rekryteringsprocess så förklarar Karin; 

 

”Det går liksom inte att säga något annat än kompetens. Men i diskussionen vi har 

här och nu så är det ju så att attityden är viktig också, det kan nog vara ganska högt 

prioriterat. I en chefsroll så tror jag att attityd och kompetens väger ganska lika. 

Attityden ligger nära personligheten” – Karin 

 

Tidigare förklarade Karin att attityden grundar sig i individens värderingar, att värderingen 

uttrycks genom attityden. Här tolkar jag att Karin i sin berättelse anser att arbetssökandes 

värderingar kan ha en betydelse i rekryteringsprocessen, kanske främst till högre positioner då 

hon tar chefsrekryteringar som exempel. Tidigare forskning visar att det är viktigt att 

identifiera individers värderingar och styrkor redan i rekryteringsprocessen (Rao, 2015). 

Karin arbetar som konsult på uppdrag av sina kunder. Hon menar att det är i intervjun som 

hon undersöker arbetssökandes attityder som en del av personligheten. Resultatet visar också 

att kunden, det vill säga arbetsgivaren som anställer, är intresserad av individens attityder och 

värderingar. Sammantaget är bedömningen att värderingar och attityder är viktiga för 

organisationen.  

 

Arbetssökandes värderingar blir mer intressant när dessa jämförs med organisationens kultur 

och värdegrund. I kommande avsnitt kommer jag att redovisa innehåll ur det empiriska 

materialet analyserat i resultat som kopplar till organisationens värderingar, företagskultur och 

värdegrund samt matchningen mellan individens värderingar och attityder och 

organisationens värderingar, företagskultur och värdegrund.  

5.2.2 Organisationers värderingar, företagskultur och värdegrund 

Flera av respondenterna talar om statens värdegrund som innehåller bland annat värdeord som 

demokrati, legalitet, effektivitet, service och respekt. Resultat visar att de respondenter som 

arbetat eller arbetar med rekrytering inom statlig organisation tycker att dessa värdeord bör 

implementeras mer i verksamheten och även i rekryteringsprocessen. Hanna berättar; 

 

”Staten har värdeord som jag tycker att vi ska implementera mer i vår organisation 

och verkligen i rekrytering för att hitta och attrahera individer som trivs med dessa 
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värdeord…[…] Vid vår introduktion så har jag ordnat så att vi introducerar de 

nyanställda för statens värdeord och det tycker jag känns bra och viktigt” – Hanna.  

 

Hanna berättar att hon tror på att attrahera arbetssökande med hjälp av att redan i 

rekryteringsprocessen introducera organisationens värderingar. Hennes uppfattning stämmer 

överens med tidigare forskningsresultat som menar att organisationer som är medvetna om 

sina värderingar ska försöka locka till sig individer som har samma värderingar som 

organisationens och därmed kan passa in i organisationens företagskultur (Casper, Wayne & 

Manegold, 2013). Att Hanna vill implementera värdeorden redan i rekryteringsprocessen 

skulle vara bra och viktigt, framförallt eftersom att en värdegrund bör kunna uppfattas och 

användas av samtliga anställda (Philipson, 2004). Detta stärks även av Anders och Per som 

båda har en uppfattning av att alla anställda ska kunna känna sig delaktiga i värdeord och 

företagskulturen. Den kan inte bara delas av ledarna, eller inte delas av städerskan. För att 

bilda en stark fungerande företagskultur måste den kunna kännas igen av samtliga, likt det 

Philipsson (2004) för fram i sin forskning.  

 

Anders arbetar som konsult och kommer i kontakt med många olika kunder, han upplever en 

stor varians i medvetenhet kring företagens kultur och värderingar. Han lägger stor vikt i att 

identifiera ett företags kultur i början av processen av en rekrytering. Anders redovisar att det 

är viktigt att identifiera organisationens kultur, vad gör arbetsplatsen unik? Vad har man gått 

igenom historiskt? Har det funnits svåra tiden som präglar beteendet idag? Finns det 

konflikter? Identifieringen av företagets kultur menar Anders är av vikt för att veta vilken typ 

av miljö och kultur han ska sända in en kandidat i. Även om företagen inte är medvetna om 

sin kultur, eller ännu värre ointresserade utav denna, så menar Anders att det är avgörande att 

se företagets kultur för att kunna rekrytera rätt person.  

Paarlberg & Perry (2007) menar att en stark företagskultur utan hänsyn till de anställdas 

värderingar inte kommer att resultera i ett önskvärt resultat. Dessutom så menar Bengtsson & 

Skärvad (2001) att alla sociala organisationer har en kultur och att det är oundvikligt att inte 

ha en kultur. Anders säger att i kollektiv med fler än två personer så byggs en kultur, det sker 

per automatik. Jag tolkar detta som att Anders verkligen är behjälplig som konsult i 

rekryteringsprocessen med att identifiera arbetsgivarens kultur redan i uppbyggnadsfasen av 

rekryteringsprocessen och att detta leder till att han har en god inblick i vilken typ av individ 

som behövs till organisationen.  
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5.2.3 Matchning av individers och organisationers värderingar 

Hur anser respondenterna att matchningen av individens värderingar kopplat till företagets 

kultur har betydelse? Enligt Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) så skapas kulturer av fyra 

grundstenar, värderingar, ritualer, hjältar och symboler. Då min studie riktar sig mot 

värderingar så är det vid detta begrepp fokus kommer att vara. Värderingar bildar den innersta 

kärnan av lökdiagrammet och jag vill härmed konstatera att värderingar är högst avgörande i 

kulturer. Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) menar att värderingar är det individer förhåller 

sig till och att värderingar införskaffas i tidig barndomen. Även Ingleharts 

socialisationshypotes bygger på att individers värderingar skapas under individens formbara 

år och att dessa värderingar i vuxenålder är relativt oföränderliga (Pettersson, 1988). Nedan 

kommer jag att redovisa det empiriska resultat som är kopplat till matchningen mellan 

individens värderingar och företagets kultur.  

 

Respondenterna Anders och Peter ger ett intryck i sina berättelser och upplevelser att de 

verkligen anser att matchningen av individens värderingar och företagets kultur är avgörande i 

rekryteringsprocessen. Anders lägger stor vikt vid det han kallar för underlagsarbete för att 

han anser att det är direkt avgörande att identifiera företagets kultur och därefter påbörja 

arbetet med att hitta en lämplig kandidat för den tilltänkta tjänsten. Per som har arbetat brett 

med kunder inom både den statliga sektorn och näringslivet är övertygad om att man bör 

lägga större vikt vid att undersöka individens värderingar för att matcha dessa mot företagets 

värderingar. Per berättar att han många gånger sett arbetsgivare som brister i denna 

undersökning och att resultatet blivit väldigt fel. Han tycker sig dock se en förändring mot ett 

mer värdestyrt rekryteringsarbete under de senaste 10-15 åren. Nu är de arbetssökande mer 

tydliga med i vilken organisation de vill arbeta, vilka värderingar som de attraheras av hos 

potentiella arbetsgivare, vad individen vill förknippas med och inte vill förknippas med. Han 

menar även att arbetsgivare numera arbetar mer frekvent med att skapa en tydlig värdegrund 

och identifiera värdeord.  

 

Per berättar även att han tycker att det är alldeles för stort fokus på kompetens i 

rekryteringsprocessen, vidare berättar Per; 

 

”Man skulle verkligen gå mer på individens värderingar. Jag tror att man skulle få 

en omsvängning i arbetslivet om man tittar mer på värdegrund, människors förmåga 
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och benägenhet att ta sig in i en kultur, eller i en värdegrundsbas och vilja dit och 

vilja vara i den…[…] Då kommer människor ut och säger att det här företaget är så 

himla kul att arbeta på, vi är som en enda stor familj. Då har man nått något bra” – 

Per 

 

Jag tolkar det Per säger likt en frustration som bygger på hans starka tro på att matchningen 

mellan individen och organisation är viktigt men att hans kunder inte riktigt lägger den vikt 

han anser är tillräcklig för att lyckas med detta. Det kan bero på en okunskap och det kan även 

bero på en tidsbrist, alternativt en norm om hur man går tillväga i att bedöma en kandidat i en 

rekryteringsprocess. Att bygga en stark företagskultur utan att inkludera de anställdas 

värderingar kommer inte att resultera i framgång (Paarlberg & Perry 2007). Per har en lång 

och gedigen erfarenhet i att stödja organisationer i att nå framgång, både genom att vara med 

och rekrytera rätt men också genom att utbilda i ledarskap och att genomföra andra 

utvecklingsprocesser. Hans erfarenheter och upplevelser överensstämmer med tidigare 

forskning avseende värderingars betydelse i arbetslivet, och särskilt i rekryteringsprocessen. 

Att matchning mellan individens värderingar och organisationens värderingar medför förhöjd 

arbetsprestation i högre grad än när värderingarna inte delas är något som stärks av Chatman 

(1991). Anders ser också att det skiljer sig mellan arbetsgivare avseende fokus på att matcha 

individens värderingar med organisationens. Under intervjun med Anders talar vi mycket om 

denna matchning och han berättar bland annat; 

 

”Ta ett riktigt high performance företag, jag menar dom är ju inte ens intresserade av 

att titta på personen oavsett om det är en person som matchar klockrent med 

företagets kultur, de vill se att personen är kursetta på Handels och har fyra år på 

McKinsey och så ska det bara vara, dom är helt oförmögna att se individen. Sedan 

finns det andra företag som är otroligt värderingsstyrda, som verkligen sätter 

personen i första rum, man behöver inte ens ha all kompetens klar, dom är duktiga 

på att lära ut men de vill att individens värderingar ska lira med företagets värdering 

och kultur. Det varierar väldigt mycket” - Anders 

 

Min tolkning av ovan är att vissa så kallade ”högpresterande företag” söker efter kandidater 

med en hög och prestigefylld utbildning och erfarenhet, alltså med inriktning mot kompetens. 

Möjligtvis för att företaget vill betraktas som en prestigefylld organisation. Ett krav, en 
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förväntan av att de kandidater som är aktuella till tjänster bör ha en prestigefylld och gedigen 

utbildning från ett högt värderat lärosäte. Att företag använder sig av kulturell matchning i 

form av livsstil och andra sociala attribut är något som Riviera (2012) redovisar, denna metod 

kan enligt Riviera leda till att rekryteringsprocessen som den interpersonella processen den är 

medhar en risk. Risken vid användning av kulturell matchning är likt det Anders förklarar: att 

rekryteringsprocessen brister i att ta till vara på faktorer som kan förutsäga att individen 

kommer att matcha med företaget och därmed trivas på arbetsplatsen och vilja vara kvar i 

organisationen.  

 

Något som är nämnvärt utifrån ovan är att både Hanna och Per är övertygade om att de flesta 

positioner och yrken går att lära sig på arbetsplatsen med rätt inställning och duktiga lärare. 

Resultatet från deras argumentation går ut på att de båda anser att man bör lägga större vikt 

vid kandidatens personlighet och mindre vikt vid kandidatens kompetens än vad de anser 

generellt görs i rekryteringsprocesser. Hanna berättar; 

 

”Jag tror inte det räcker med kompetensen. Jag tror mycket på personlighet och jag 

tror att alla individer kan lära sig mer men att personligheten är svårare att ändra. Att 

inhandla och ta till sig ny information och omvandla det till kunskap, liksom ny 

kompetens. Man kan inte ta vilken roll som helst och lära sig men jag är helt 

övertygad om att det är till fördel i rekryteringsprocessen att se mer till personlighet 

och anstränga sig i att hitta en person som passar bra in i kulturen på företaget” – 

Hanna 

 

I samsyn med Rao (2015), säger respondenterna att kompetens är något som kan och kommer 

att övas fram under anställningen men att värderingar däremot i stort sett anses bestående och 

uppfattas som trögföränderliga och behöver därför matchas med företagets kultur redan i 

rekryteringsprocessen, om inte kandidaten är i sina formbara år.  

 

Anders är likt Karin bestämd med att kompetens har en avgörande roll i rekrytering till 

chefspositioner, men Anders nämner också att en rekrytering är värdelös om inte kandidaten 

matchar in i företagskulturen. Karin upplever att attityden hos kandidaten väger lika tungt 

som kompetensen vid rekrytering till en högre position. Anders har varit med i 

rekryteringsprocesser där utfallet inte blivit som man tänkt sig, han berättar; 
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”Vi är ständigt medvetna om att en kandidat som varit fullständigt briljant i ett 

företag kan misslyckas totalt i ett annat företag, trots att det krävs liknande 

kompetens. Då är det något som inte lirar mellan vad kandidaten står för (har för 

värderingar) och vad företaget står för (har för värderingar)” – Anders  

 

Trots individens kompetens, lyckas alltså individen inte att briljera inom två skilda 

organisationer, anledningen till detta är, enligt Anders, att organisationerna skiljer sig markant 

åt avseende deras företagskultur. Detta visar att det inte bara är en individs kompetens som 

har betydelse för resultatet av en rekrytering. Kulturer byggs upp med värderingar som den 

innersta kärnan (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Att säkerställa att individens 

värderingar stämmer överens med organisationens värdegrund, kommer resultera i att 

arbetsprestationen blir gynnsam och en långsiktig relation kommer att utvecklas (Chatman, 

1991). Då individens värderingar inte matchar med organisationens värderingar kommer 

individen inte heller att vara briljant inom organisationen, även om den var det hos en tidigare 

arbetsgivare. Det är svårt att anpassa en individ till ett företag med motstridiga värderingar då 

individens värderingar fastläggs redan tidigt i de formbara åren (Pettersson, 1988). Bengtsson 

& Skärvad (2001) förklarar att organisationers företagskultur byggs upp och påverkas av en 

rad olika faktorer, så det är oundvikligt att förflytta sig på arbetsmarknaden utan att byta 

företagskultur. 

 

Jag tolkar det som att det Anders upplever och berättar om avseende exemplet med 

felrekrytering trots tillräcklig kompetens, visar en organisation som saknar insikt i behovet av 

matchning mellan individ och företagskultur. En organisation som inte är medveten om sina 

grundläggande värderingar och inte har en formulerad vädergrund som uppfattas av 

majoriteten av de anställda, vilket Philipsson (2004) visar har betydelse för hur kulturen i en 

organisation ska leda och styra de anställda mot gemensamma mål. Dock så menar Trollestad 

(2000) att det är omöjligt att involvera alla anställda i en kultur, de som inte ställer upp eller 

kan associeras med företagskulturen utvecklar mindre subkulturer inom organisationen. Jag 

kan sammanfatta detta med att konstatera att ett målmedvetet rekryteringsförfarande där 

matchning mellan individer med värderingar som identifieras och matchas med 

organisationens värderingar ger goda förutsättningar för en långsiktig arbetsrelation.  
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6. Slutdiskussion  

6.1 Summering av resultatet 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultat från min studie i relation till studiens 

syfte och dess frågeställningar.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse arbetssökandes värderingar, i 

jämförelse med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen. Studien syftar också till att 

undersöka vad respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet. Syftet avser att 

besvaras med frågeställningarna nedan: 

 

1. Hur upplever rekryterare att arbetssökandes värderingar påverkar rekryterarens beslut i 

urvalsprocessen? 

2. Hur värderar rekryterare arbetssökandes värderingar jämfört med deras kompetens? 

3. Vilka moment i rekryteringsprocessen anses vara av stor betydelse för att nå ett 

positivt utfall? 

 

Sammanfattningsvis finns en stor enighet hos mina respondenter om betydelsefulla moment i 

en rekryteringsprocess, dessa redovisas i punktform i avsnitt 6.1. Resultat gällande 

rekryteringsprocessen redovisar också bakgrundsarbete och kravprofil, intervjutillfället samt 

utmaningar och svårigheter i rekryteringsprocessen. Dessa tre ämnen hade stor tyngd i det 

empiriska materialet. 

 

Min studie visar att rekryterare anser att arbetssökandes värderingar, exempelvis i form av 

attityder och personlighet har betydelse för beslut i rekryteringsprocessen. De menar dock att 

kompetens väger tyngre och att kompetens i förhållande till kravprofilen används initialt för 

att göra urval i processen. De som inte uppfyller kompetenskraven sorteras bort och går inte 

vidare till nästa steg i processen. I resultatavsnittet konstateras att intresset för de mer mjuka 

faktorerna som beskriver kandidaten och som grundar sig i dennes värderingar inte alltid är i 

fokus. Det växlar mellan olika företag och organisationer om man medvetet försöker matcha 

individer och företag utifrån värderingar/värdegrund och kultur eller om man inte gör det. 

Detta beror bland annat på vilken kompetens som finns hos organisationen som anställer samt 

hos de individer som ska ta beslut om anställning. Alltså beslutsfattarnas olika kunskap har en 
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stor betydelse i hur fokus riktar sig under en rekryteringsprocess. En sammanvägd uppfattning 

resulterar i att värderingar skulle kunna användas mer som urval och beslutsunderlag för att 

stärka resultat i rekryteringar.  

 

De respondenter som ingår i studien upplever att arbetssökandes värderingar är aktuella i 

rekryteringssammanhang men att kompetensen väger tyngre, resultatet av denna studie visar 

också att ingen rekryteringsprocess klarar sig utan att bedöma kompetensen. Värderingar kan 

tillsammans med kompetens utgöra ett bra beslutsunderlag i en rekryteringsprocess men ingen 

av respondenter som intervjuas upplever eller anser att värderingar är tillräckligt som 

beslutsunderlag i processen. Jag upplever också att respondenterna anser att ämnet för min 

studie om arbetssökandes värderingar samt matchning mellan individ och organisation är 

högaktuellt, men att kunskapen inom ämnet i många fall brister och att det resulterar i att man 

väljer den trygga vägen genom processen genom att säkerställa att kandidatens kompetens 

utifrån utbildning och erfarenheter stämmer överens med kravprofilen och 

arbetsbeskrivningen.  

 

Beträffande att respondenterna i min studie fick definiera värderingar, attityder och 

kompetens så stämmer deras övergripande syn överens med varandras. Gällande värderingar 

så definierades detta begrepp som åsikter, attityder, kultur, ett slags ramverk och något 

bakomliggande. De anger att värderingar uttrycks i attityder. Några av respondenterna var 

beslutsamma i att värderingar på något sätt skapar individens personlighet. Hur man 

identifierade kandidatens värderingar skiljde sig åt, men en gemensam nämnare var genom 

samtal, det vill säga under intervjuerna. Resultatet visar att man i samtal kan urskilja och 

identifiera individers värderingar och resultatet visar att samtalen skiljer sig åt. Samtliga ansåg 

att värderingar var svårare att definiera och bedöma i jämförelse med kompetens.  

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning och teoretisk referensram 

I detta avsnitt återges en övergripande diskussion av resultatet från min studie i relation till 

tidigare forskning och min teoretiska referensram. Avsnittet delas in i två avsnitt utifrån mina 

två syften.   



 

 40 

 

6.2.1 Rekryteringsprocessen 

I min studie blir slutsatsen att rekryteringsprocessen i sig är mycket viktig. Den behöver följa 

i förväg väl definierade och transparenta steg som leder processen från behov till kravprofil, 

vidare till urval och bedömning, fram till arbetserbjudande till lämplig kandidat, det vill säga 

den som bäst matchar arbetsbeskrivning och kravprofil. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning och teori av Vincent (2019) och Lindelöw Danielsson (2003) som 

konstaterar och beskriver rekryteringsprocessens viktiga moment och betydelsen av att 

genomföra processen strukturerat på ett kvalitetssäkrat sätt för att uppnå bra resultat i 

rekryteringen. Att intervjutillfällena bedöms som den urvalsmetod som dominerar för att 

bedöma kandidaterna framgår av mitt resultat och bekräftas även av Lindelöw Danielsson 

(2003).   

6.2.2 Betydelsen av individers värderingar, i jämförelse med individers kompetens, i 

rekryteringsprocessen 

En viktig utgångspunkt i min teori är att individens värderingar och matchningen mellan 

kandidaternas värderingar och organisationens värdegrund har betydelse redan i urvalet under 

rekryteringsprocessen. Matchningen av värderingar har även betydelse för långsiktigheten i 

relationen emellan arbetsgivare och anställda och även för hur de anställda kommer att trivas 

och prestera på arbetsplatsen, denna kunskap framkommer ur den tidigare forskningen och 

ingår i min teoretiska referensram. Resultatet av min studie bekräftar detta genom att det 

stämmer överens med respondenternas uppfattningar om vad som är viktigt i en rekrytering. 

De bedömer att personlighet och värderingar är viktiga att ta med och bedöma, särskilt 

avseende rekryteringar till högre positioner. 

 

Utifrån min studies resultat kan jag konstatera att intresset för de mer mjuka faktorerna, som 

beskriver personen och som grundar sig i dennes värderingar, inte alltid är i fokus. Det växlar 

mellan olika företag och organisationer om man medvetet försöker matcha individer och 

företag utifrån värderingar/värdegrund och kultur. Detta beror bland annat på vilken 

kompetens som finns hos organisationen som anställer samt hos de individer som ska ta beslut 

om anställning. Även svårigheter eller metoder att tillförlitligt bedöma och utvärdera 

värderingar kan uppfattas som ett hinder i processen. De rekryterare som arbetar som 

konsulter och är experter till företag och organisationer upplever att de på ett tillförlitligt sätt 

kan bedöma kandidaters värderingar och matcha dem med den rekryterande organisationens 

värderingar. Ibland upplever de dock att deras kund, det vill säga den framtida arbetsgivaren 
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inte är intresserade av detta i den utsträckning de själva bedömer som lämpligt. Att förlita sig 

på formell kompetens som visas genom utbildning och examensbevis är fortfarande en vana 

inom vissa organisationer. I andra organisationer vill man anställa utifrån kontaktnät och yttre 

attribut och låter då inte rekryteringsprocessen ha sin gång på ett systematiskt sätt. Detta 

medför risker för att rekryteringsprocessen inte håller hög kvalitet. 

  

Jag vill här påvisa att det utifrån den kunskap som finns från forskning som genomförts på 

området, är viktig att lyfta fram och argumentera för kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser. 

Det beläggs att rekryteringsprocessen är mer än att bara bedöma kompetens och skicklighet 

hos de arbetssökande. Det finns risker i den interpersonella process som rekrytering är att 

rekryterare påverkas av ovidkommande faktorer som inte bidrar till att anställa rätt kandidat 

utifrån företagets behov. Det är viktigt att vara observant avseende hur kultur beskrivs och 

värderas i processen för att undvika homosocial reproduktion i rekryteringssammanhang. Att 

inte riskera att anställa personer som rekryterare (eller chefer, enligt ovan) gillar och bedömer 

passa in i organisationen utifrån kulturell matchning men som grundar sig på en upplevelse av 

kandidaten utifrån yttre attribut, symboler och livsstil som rekryteraren upplever som 

attraktiva utifrån likhetsprincipen. Det finns risker med att denna typ av likheter får en 

betydelse för bedömningen av kandidaten och att de vidare i processen kan komma att väga 

tyngre än andra faktorer som kopplar direkt till produktiviteten, därmed kan rekryterare föra 

fram och strida för kandidater som inte är optimala för arbetet och den rekryterande 

organisationen (Riviera, 2012). 

Resultatet i min studie visar att rekryterarnas uppfattning generellt är att det skulle stärka 

rekryteringsprocessen om det systematiskt ingick att bedöma individers värderingar. Då det är 

bekräftat i tidigare forskning att de värderingar en individ har påverkar individens beteende 

och handlingar i dennes strävan att uppnå sina mål (Wuthnow, 2008) så anser jag att det finns 

goda belägg för detta. Vidare bekräftas värderingars betydelse i arbetslivet i resultatet från 

min studie och det stämmer överens med tidigare forskningsresultat att om en individ gör ett 

bra jobb beror det till stora delar på vilka värderingar personen har och hur hen kan motiveras 

att göra ett bra jobb (Spates, 1983). 

 

Mina respondenter anser att individers värderingar har betydelse för arbetsplatsen och för att 

uppnå organisationens mål. Detta bekräftas i tidigare forskning som visar att 

organisationens värderingar kan motivera de anställda om de reflekterar de anställdas 
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affektiva, normativa och arbetsorienterade värderingar utifrån detta finns det något som kan 

benämnas som ”rätt” anställda utifrån organisationens synpunkt (Paarlberg & Perry, 2007). 

Min studie konstaterar att mina respondenter anser att det skulle kunna leda till bättre 

rekryteringar om en förskjutning från fokus på individens kompetens gjordes till förmån av att 

bedöma individens värderingar, att genomföra en matchning av individens värderingar och 

organisationens värderingar. Detta underlag skulle tillföras till beslutsunderlaget i 

bedömningen av vilken kandidat som ska erbjudas anställning. Detta är en viktig slutsats som 

kan beläggas på flera punkter utifrån min teoretiska referensram och min genomförda studie.  

 

 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att, bedömning av individers 

värderingar och matchning mellan dessa och organisationskulturen kan förbättra resultatet i 

rekryteringsprocessen. Denna utgångspunkt har jag använt i min teori, bland annat utifrån 

Chatmans forskningsresultat, att matchning av individens värderingar och organisationens 

värderingar kopplat till arbetssätt är till fördel för att stärka utfallet av rekryteringar 

(Chatman 1991). Jag kan konstatera att ovan teoretisk utgångspunkt stämmer överens med det 

sammanvägda resultatet från min studie. Organisationers värdegrund ska vägleda företaget 

och dess anställda i det dagliga arbetet för att uppnå dess målsättningar. Värderingar kan inom 

en organisation skapa trygghet, legitimitet, effektivitet och ökad lönsamhet (Philipsson, 

2004). I resultaten av min studie finns belägg för att organisationer både inser värdet av att 

arbeta mer värderingsstyrt och av att utforma en attraktiv kultur med gemensamma 

värderingar för att attrahera sökande men också för att samla anställda kring gemensamma 

viktiga ställningstagande och uppsatta mål. Det finns också ett konstaterande i resultatet att 

detta har blivit mer vanligt under senare tid samt att kandidater i rekryteringsprocessen 

efterfrågar organisationens värderingar mer nu förtiden för att ta ställning till om de vill ta 

anställning i organisationen.  

6.3 Diskussion av relation mellan resultat/analys och metod  

Detta delavsnitt av slutdiskussionen redovisar en kort diskussion genom att lyfta upp metoden 

och ställa denna i relation mot resultat och analys.  
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Denna studie har använt sig av en kvalitativ metod och med hjälp av intervjuer med fem 

specialister inom området rekrytering samlat in det empiriska materialet. Det empiriska 

materialet som samlades in genom intervjuer transkriberades i direkt anslutning till avslutad 

intervju. Genom tematisering och kategoriskapande har transkriberingarna kodats för att tolka 

och analysera det empiriska materialet. Jag känner en tillfredsställelse i vad det empiriska 

materialet givit studien i form av information. En strävan efter mättnad har legat i fokus när 

resultat och analyskapitlet skrivits, trots att mättnad är svårt att uppfylla känner jag att det 

empiriska materialet har varit informationsrikt och tillräckligt täckande för min studies syfte 

och frågeställningar. Den kvalitativa metoden som studien använt sig av har bidragit till att 

respondenterna fått berätta sina upplevelser om detta ämne och ge förklaringar och djupa 

dialoger kring ämnet. Studiens ambition om att bidra med kunskap om värderingar och dess 

möjliga betydelse i rekryteringsprocessen känner jag har uppnåtts till viss del genom 

metodvalet att utföra halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna med samtliga respondenter har 

varit väldigt informationsrika och bidragit till studiens resultat.  

6.4 Slutsatser 

Den avslutande slutsatsen fokuserar på vidare forskning och praktiskt användande av studiens 

resultat för framtiden.  

6.4.1 Vidare forskning 

Initialt skulle det vara av intresse att undersöka vidare skillnader mellan statlig organisation 

och näringslivet. Respondenterna till denna studie är en blandning av personer verksamma 

inom statlig organisation och näringslivet, även några egenföretagare med blandade 

uppdragsgivare. Studiens empiriska material ger ett sken av att man inom statlig organisation 

upplever att det statliga regelverket kopplat till förtjänst/skicklighet begränsar rekryteringen 

till att rikta fokus under rekrytering mot individers kompetens. Därför vore det intressant och 

kunskapsgivande att utföra en studie med ett jämförandeperspektiv av rekryteringsprocessen 

mellan statlig organisation och näringslivet. Även att i vidare forskning undersöka hur 

värderingar kan bedömas och jämföras i rekryteringsprocessen tror jag är ett område som kan 

leda till att ny kunskap tas fram och kan få spridning då det skulle gå att använda generellt i 

rekryteringssammanhang. Rekryteringsprocesser genomförs löpande i ett stort antal 

organisationer världen över så jag bedömer att denna kunskap skulle vara värdefull.  
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6.4.2 Vad kan resultatet förutsäga om framtiden? 

I början av mitt resultat beskriver jag viktiga moment i en rekryteringsprocess för att uppnå ett 

tillfredsställande resultat, att det är viktigt att ha en strukturerad process stödjs också av 

tidigare forskning. Jag tror och hoppas att ett användande av den beskrivna strukturen i 

rekryteringsprocesser kan vara tillämpbart för rekryterare i olika typer av organisationer. Det 

är min förhoppning att det framtagna resultatet kan fungera som en checklista för rekryterare 

samt ge transparens i rekryteringsprocesser för samtliga inblandade. Jag tror och hoppas också 

att denna studie kan bidra till medvetenhet och kunskap kring värderingsstyrd rekrytering, att 

rekryterare inom framtiden kan känna en trygghet i att ta beslut i rekryteringsprocessen 

baserat på mer än bara kompetens kopplat till kravprofil. Att matcha individer och dess 

värderingar till organisationens kultur och värderingar är fördelaktigt, processen för att lyckas 

med detta är mer komplex än att matcha individens kompetens med kravprofilen men lyckas 

man med matchningen har samtliga inblandade en långsiktig vinning av detta.   
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Bilaga 1  

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Jag är en student som arbetar med mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag hur individers 
värderingar prioriteras i jämförelse med individers kompetens i rekryteringsprocessen. Syftet 
med studien är att undersöka detta samt att bidra till kunskap genom min studie om 
värderingar och dess möjliga betydelse för både den anställde och arbetsgivaren.  
 
Du tillfrågas därför, i din egenskap som specialist inom rekrytering och dess process att bidra 
till denna studie med din kunskap. Data kommer att samlas in genom intervjuer som är tänkt 
att ta cirka 45 minuter vardera. Totalt kommer fem respondenter att intervjuas. Det är möjligt 
att jag kommer att behöva komplettera materialet med enstaka följdfrågor, detta kan ske över 
telefon eller mail. Intervjuerna kommer att spelas in för att lättare kunna transkriberas i 
efterhand. I direkt anslutning till färdigställandet av transkriberingen kommer ljudfilerna att 
raderas. Anteckningar kan förekomma.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det 
under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. 
Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade 
materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 
institutionen.  
 
Jag ser fram emot att boka in en tid för intervju så snart som möjligt, jag är flexibel med tider! 
 
Stockholm den 26 november 2019 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Öquist 
 
Student:  
Telefon:  
E-post:   
 
Handledare:  
Telefon:  
E-post:  
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Bilaga 2  

Intervjuguide  
 
Innan intervjufrågorna: Jag vill passa på att ta tillfället i akt att tacka dig för att du valt att 
medverka i denna studie. För mig som intervjuare är det viktigt att du känner dig bekväm 
under intervjun. Är det någon fråga du känner att du inte kan eller vill svara på så är det helt 
okej. Jag vill också fråga om du läst informationsbrevet och tagit del av dess information? 
Intervjun kommer att spelas in och vi startar när du känner dig redo, tanken är att vi ska hålla 
intervjun inom tidsramen 45 minuter.   
 
Bakgrundsfrågor 

-‐ Vad	  har	  du	  för	  tjänst	  och	  roll	  inom	  rekrytering?	  
-‐ Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  inom	  rekrytering?	  
-‐ Hur	  ser	  du	  på	  yrket	  som	  rekryterare?	  Utmaningar?	  	  
-‐ Inom	  vilket	  område	  rekryterar	  du?	  Vilka	  typer	  av	  tjänster?	  

 
Begreppsdefinition  

-‐ Vad	  tänker	  du	  på	  när	  du	  hör	  ordet	  värderingar?	  
-‐ Vad	  tänker	  du	  på	  när	  du	  hör	  ordet	  attityder?	  
-‐ Vad	  tänker	  du	  på	  när	  du	  hör	  ordet	  kompetens?	  
-‐ Upplever	  du	  att	  något	  av	  begreppen	  är	  mer	  betydelsefull	  i	  rekrytering?	  

Vilket?	  
 
Rekryteringsprocessen 

-‐ Hur	  brukar	  en	  rekryteringsprocess	  gå	  till?	  	  	  
-‐ Vad	  skulle	  du	  säga	  är	  viktigt	  hos	  de	  arbetssökande?	  
-‐ Utförs	  tester	  av	  olika	  slag	  i	  rekryteringsprocessen?	  Vad	  mäter	  dessa?	  
-‐ Hur	  används	  testresultaten?	  
-‐ Upplever	  du	  att	  testerna	  ger	  en	  tillförlitlig	  bild	  av	  de	  arbetssökande?	  	  
-‐ Hur	  upplever	  du	  att	  processen	  fungerar?	  Hade	  du	  velat	  gjort	  någonting	  

annorlunda?	  
-‐ Berätta	  om	  vad	  du	  upplever	  är	  absolut	  avgörande	  för	  att	  en	  kandidat	  får	  

den	  sökta	  tjänsten?	  (Helhet?	  Kompetens?	  Värderingar?)	  
 
Övergripande   

-‐ Vad	  upplever	  du	  har	  förändrats	  i	  rekryteringsprocessen	  under	  den	  tid	  
du	  arbetat	  inom	  rekrytering?	  	  

-‐ Är	  det	  en	  stor	  skillnad	  på	  hur	  arbetsgivare	  utformar	  sina	  kravprofiler?	  
Kan	  du	  nämna	  exempel?	  (Företagskultur,	  värdegrund	  etc.)	  

-‐ Har	  du	  ofta	  kommit	  i	  kontakt	  med	  arbetsgivare	  som	  arbetar	  
värderingsstyrt?	  Om	  ja,	  hur	  skiljer	  sig	  dessa	  ifrån	  företag	  som	  inte	  
arbetar	  på	  det	  sättet.	  	  

-‐ De	  som	  arbetar	  värderingsstyrt,	  är	  det	  fokus	  vid	  rekryteringen	  att	  
introducera	  företags	  värdegrund	  etc.?	  Hur	  märks	  detta?	  

-‐ Berätta	  gärna	  om	  hur	  samarbetet	  mellan	  dig	  som	  rekryterare	  och	  
beställaren	  (arbetsgivaren)	  fungerar	  och	  ser	  ut?	  
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-‐ Utförs	  det	  några	  uppföljningar	  efter	  rekryteringen?	  Vad	  utvärderas	  och	  
uppföljs?	  Efter	  hur	  lång	  tid	  kan	  man	  avgöra	  om	  rekryteringen	  blev	  
godartad?	  

 


