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Den forskning som finns om rekrytering idag har fått kritik för att vara onyanserad och inte ge 
en tydlig förståelse av processen. Forskning behöver fokusera på den komplexitet som 
rekryteringsprocessen innebär. Det finns även en brist på akademisk pedagogisk forskning 
inom rekrytering. Vi har därför valt att göra en studie inom detta område. 
Anställningsintervjun är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att bedöma i en 
rekrytering. Denna uppsats fokuserar därför på de bedömningar av kompetens som sker i en 
anställningsintervju. Syftet är att undersöka rekryteringsprocessen på en statlig myndighet för 
att se hur rekryterare på organisationen gör för att bedöma arbetssökandes kompetens i 
anställningsintervjun. De frågor vi vill få svar på är vilka kompetenser som bedöms samt hur 
dessa bedöms i intervjusituationen. Vi vill även se vilka faktorer som kan påverka den 
bedömningen. För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en intervjustudie med åtta 
rekryterare vid myndigheten.  

Resultatet visar att rekryterarna främst bedömer personlig lämplighet i anställningsintervjun 
och att de kontrollerar att det som står i ansökningshandlingarna stämmer med verkligheten. 
Det framkom även att informanterna bedömer de arbetssökande mycket på den känsla som 
uppstår under intervjun. Detta beror delvis på att det är en blivande kollega som ska anställas 
samt att det är ytterst viktigt att personen som de anställer ska passa in i gruppen. De tycker 
även att det är viktigt att reflektera över sina föreställningar och förväntningar eftersom detta 
annars omedvetet kan styra de val som görs i bedömningen. Det är viktigt att vara medveten 
om detta för att kunna göra en rättvis bedömning.  
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Fel rekrytering kan stå dig dyrt!1!!

Detta citat kommer från bemanningsföretaget Poolias senaste TV-reklamkampanj, där 
humoristiska filmklipp av historiska felrekryteringar visas. I verkligheten är felrekryteringar 
allt annat än roligt och det kan innebära stora problem för organisationer. Som citatet antyder 
kan en felrekrytering ge konsekvenser för organisationen på flera olika plan. Exempelvis om 
en person som anställs inte är tillräckligt kompetent i sitt arbete påverkar detta både 
organisationens produktivitet och medarbetare. I detta sammanhang blir frasen “rätt person på 
rätt plats” ytterst relevant och att rekrytera rätt personal med rätt kompetens ses som en 
nödvändighet för organisationer. 

Med detta i åtanke valde vi att skriva vår uppsats om bedömning av kompetens vid 
rekrytering. Eftersom det sker flera bedömningar i en rekryteringsprocess har vi valt att 
fokusera på anställningsintervjun och det beslutsfattande som sker där. Rekryterare kan ha 
olika verktyg till hjälp i sitt arbete men anställningsintervjun är ändå det vanligaste 
tillvägagångssättet vid ett anställningsförfarande. Vi vill därmed sätta de personer som arbetar 
med rekrytering i fokus, snarare än de olika rekryteringsverktyg som finns. 

Som studenter på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor tycker vi 
rekrytering är ett intressant och relevant ämne inför vårt kommande yrkesliv. Vi vill fördjupa 
oss i detta ämne eftersom det är möjligt att vi kommer att arbeta med rekrytering i framtiden 
och då behöva göra dessa bedömningar vid anställningsintervjuer. 

"#+!,-.*/0%(!
Forskning om rekrytering har på senare år ökat alltmer (Breaugh, 2008). Enligt Breaugh och 
Starke (2000) finns det kritiker som anser att den existerande forskningen är onyanserad och 
inte ger en tydlig förståelse av rekryteringsprocessen. Fortfarande vet forskare inte varför 
vissa rekryteringsmetoder ger de effekter som de gör. Granskningar som gjorts har kritiserat 
många studier och menar att de är dåligt utformade, har ett för smalt fokus och inte är 
grundade i teorier (Barber, 1998; Rynes, 1991 i Breaugh & Starke, 2000). För att få en bättre 
förståelse av rekryteringsprocessen behöver studier ta i beaktande den komplexitet som 
rekryteringsprocessen innebär (Breaugh & Starke, 2000). 

Enligt Breaugh och Starke (2000) har forskningen dessutom en snäv syn på vad rekrytering 
innebär. Författarna refererar till Barbers (1998) definition av rekrytering: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!http://www.poolia.se/pressrum/#/news/view/historiska-felrekryteringar-filmerna-30757 2012-05-16!
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recruitment includes those practices and activities carried on by the organization with the 
primary purpose of identifying and attracting potential employees (Barber, 1998 i Breaugh 
& Starke, 2000, s. 407)  

Citatet säger att rekrytering handlar om de åtgärder som en organisation vidtar, i syftet att 
identifiera och attrahera potentiella arbetstagare. Hur man som arbetsgivare sedan kan veta att 
dessa potentiella medarbetare kan utföra ett bra arbete framgår inte. Breaugh & Starke (2000) 
menar att denna definition inte tar hänsyn till att man bör rekrytera kandidater som sannolikt 
kommer att bli framgångsrika i sina arbeten. För att kunna göra detta måste organisationen 
bedöma vilka kompetenser de arbetssökande har. Hur denna bedömning går till är det vi vill 
undersöka med denna uppsats. Det verkar finnas en lucka på just detta område i forskningen. 

"#+#"!1'./23'/)%*'%4!5)436/)-!!
Intresset för rekrytering har funnits länge, och dess utveckling var främst påverkad av 
psykometrin, som i sin tur var influerad av differentialpsykologins framväxt i USA och 
Storbritannien i början av 1900-talet. Inom psykometrins forskningsfält utvärderas och 
konstrueras olika testmetoder (Bolander, 2002). 

Under första världskriget förändrades förutsättningarna för urvalsforskningen. USA:s militär 
hade stort behov av att snabbt kunna få ut personer på lämpliga poster. Detta gjorde att 
testtekniken och utvecklingen av nya test drevs på och förfinades (Bolander, 2002). Under 
andra världskriget när krigsmakterna i England och USA skulle mobilisera i stor skala 
användes psykologer för att hjälpa till med urvalet av militärer. Alla tjänstgörande fick då 
genomgå psykologiska tester (Prien, 1992). Vikten av ”rätt man på rätt plats” började därmed 
hamna i fokus (Bolander, 2002). Med tiden började även liknande testmetoder att användas 
utanför det militära. I arbetslivet användes psykologiska test för att göra urvalsprocessen 
systematisk och rättvis. Den grundläggande idén med test var att välja ut de mest intelligenta 
personer som skulle driva samhället framåt. Under 60-talet började psykologer även titta på 
vilka fördelar användandet av tester hade för individen. De ansåg att dessa objektiva 
urvalsmetoder ger alla personer samma chans att rekryteras eller befordras. 

Samtidigt uppstod motsättningar till detta synsätt i och med att bilden av den arbetande 
människan började förändras. Arbetstagaren sågs nu som styrd av känslor och påverkad av sin 
livssituation. När det gäller rekrytering resulterade detta i att intresset för olika mätmetoder 
minskade samtidigt som intresset ökade för hur känslor och sociala relationer påverkade de 
sökande i rekryteringsprocessen (Bolander, 2002). 

"#+#+!1'./23'/)%*!)(-*!
En välfungerande rekryteringsprocess innebär att organisationer kan anställa personer med 
rätt kompetens (Bolander, 2002). På så vis kan en organisation förbättra sina möjligheter att 
uppnå mål, fullfölja strategier och att överleva på marknaden på lång sikt. En central del i 
rekryteringsarbetet är därmed att bedöma de sökandes kompetens. Rekryterarna har ofta olika 
verktyg till hjälp, exempelvis tester av olika slag. Trots detta är bedömning av de sökande 
något som de flesta rekryterare anser är svårt. 
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Idag är rekrytering något som har blivit alltmer aktuellt i och med de utmaningar som 
arbetsmarknadens står inför vad gäller lågkonjunktur och stora pensionsavgångar. Att hitta 
rätt personal med rätt kompetens ses som en förutsättning för att organisationer ska kunna 
utvecklas på marknaden (Ployhart, 2006). Rekrytering är därmed en strategisk möjlighet för 
att öka organisationens konkurrenskraft. 

Att ämnet är aktuellt och uppmärksammat blir även tydligt då rekrytering flitigt omnämns i 
olika sammanhang i media.2 Det som främst verkar stå i fokus är risker och svårigheter med 
rekrytering, samt konsekvenserna av en felrekrytering. Även pensionsavgångarna och de 
kompetensförluster det medför ses som ett problem då organisationer behöver nyrekrytera 
kunnig personal. Detta gäller särskilt inom den offentliga sektorn där en stor del av 
arbetsstyrkan kommer att pensioneras inom en snar framtid. 

Rekryteringsprocessen är även betydelsefull för de arbetssökande. För dessa personer är det 
dock viktigare att deras kompetens bedöms på ett rättvist och korrekt sätt (Bolander, 2002). 
Hur rekryterare gör för att bedöma personers kompetens i en anställningsintervju är en svår 
fråga. Vi upplever att detta ämne är relativt outforskat inom det pedagogiska fältet och vi vill 
därför undersöka hur rekryterare gör för att bedöma kompetens. Vi har vänt oss till en statlig 
myndighet och frågat hur de bedömer arbetssökandes kompetens vid anställningsintervjun 
samt vilka kompetenser de efterfrågar. 

"#7!89*/:%4%)%*!

En rekryteringsprocess har flera olika steg. Eftersom vi inte har haft möjlighet att undersöka 
hela processen har vi valt att avgränsa oss till den bedömning som sker i intervjun. Vi 
presenterar nedan hur en rekryteringsprocess generellt sett kan se ut, för att visa vilken del av 
processen som vi fokuserar på.!

Granberg (2011) visar hur arbetet med att anställa en person går till. Det kan förekomma vissa 
variationer men grunden ser vanligtvis ut på följande vis:!

1. Beslut om att anställa!
2. Befattningskraven utreds. I detta steg utreds vad som krävs för tjänsten vad gäller fysiska 
och psykiska egenskaper, utbildning, kunskap och praktisk erfarenhet.!
3. Information om ledig befattning. Här handlar det om att få lämpliga kandidater att söka. 
Organisationen kan använda flera rekryteringskällor, exempelvis arbetsförmedlingen, 
annonser och internet.!
4. Sammanställning av sökandes meriter!
5. Grovgallring av sökande!
6. Urval bland de mest intressanta kandidaterna. I detta steg kan flera urvalsinstrument 
användas, till exempel skolbetyg, arbetsbetyg, intervju, referenser och test.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+!<'!-/3).&-/!533A[\\]]]#A0H&).3#4'\-/3).'&\A'%4)6%4-9*-%*-/^A/6H&'E^)^43-3'%^;77M;@!
533A[\\]]]#49(#4'\%-/)%*4&)9\.-//)-/\='&^A'/46%^=6/^C6HH'3^.-%^H&)^'%^(2/^-==-/_DD"M7ID#49(!
533A[\\]]]#49(#4'\%-/)%*4&)9\>5'=4&6%'/^)^6=='%3&)*^4'.36/^4->.-/_DL7DLLI#49(!+M"+^MB^"B!
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7. MBL3-förhandling vid chefstillsättning!
8. Anställningsavtal träffas                       !
9. Avslag till övriga sökande!
10. Uppföljning av rekryteringspolitik och rekryteringsrutiner 

Den del vi fokuserar på i vår studie är därmed urvalsprocessen, och mer specifikt på 
anställningsintervjun.  

"#;!<2=3'!6>5!=/?*'43:&&%)%*-/!
Vi ska undersöka rekryteringsprocessen på en statlig myndighet för att se hur rekryterare på 
organisationen gör för att bedöma arbetssökandes kompetens. Vi ska speciellt fokusera på 
vilken roll anställningsintervjun spelar i bedömningen av en kandidat. Våra frågeställningar 
lyder: 

!        Vilka kompetenser bedöms i intervjusituationen? 

!        Hur bedöms dessa kompetenser i intervjusituationen? 

!        Vilka faktorer påverkar bedömningen som sker i intervjusituationen? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!P'(H'43:EE-%('&-*'%!



! !! B!
!

2 !"#$%&'&($)*+#$'%,!
Inom detta avsnitt kommer vi att först presentera hur synen på rekrytering har utvecklats. 
Sedan följer en genomgång av forskning kring intervjun och dess roll i rekryteringsprocessen. 
Sist presenteras olika perspektiv på begreppet kompetens. 

Forskning om pedagogik i arbetslivet i Sverige har under sin utveckling berört flera olika 
områden (Ellström, Löfberg och Svensson, 2005). Ett av dessa områden handlar om urval och 
rekrytering. Dock finns det enligt Ellström et al (2005) endast en begränsad mängd akademisk 
forskning inom detta fält. Författarna nämner en pedagogikhistorisk avhandling av Engström 
(1988) som handlar om rekrytering och utbildning av postmän i Sverige kring sekelskiftet 
1900. Denna avhandling visar ändå att ämnet varit aktuellt länge och att det har funnits ett 
intresse för organisationer att ha rutiner kring rekrytering under en lång tid.  

+#"!1'./23'/)%*@!=/?%!A/'().3)6%!3)&&!)%3'/-.3)6%!
Forskning kring rekrytering och urval har främst utförts inom den psykologiska vetenskapen, 
där syftet är att ta fram urvalsinstrument samt att utvärdera instrumentens kvalitet. Inom 
forskningen har två ansatser lyfts fram; den psykometriska och den sociala. Den 
psykometriska ansatsens grundstenar utgörs av urvalsinstrument och urvalsmodeller, medan 
den sociala ansatsen beskriver rekrytering som en social process, där bedömning och beslut 
styrs av mänskliga relationer (Bolander, 2002). 

I den psykometriska ansatsen ligger fokus på prediktion. Syftet med rekryteringsprocessen 
inom denna ansats är att göra prognoser av de sökandes förmåga att utföra ett visst arbete. 
Med hjälp av olika urvalsinstrument mäts olika prediktorer för personens prestationer i 
framtiden. Målet är att öka effektiviteten i rekryteringsprocessen, det vill säga hitta rätt person 
till rätt plats genom att utveckla kostnadseffektiva urvalsinstrument (Bolander, 2002). Inom 
den psykometriska ansatsen menas att varken människor eller arbeten förändras speciellt 
mycket över tid. Detta ses som en förutsättning för att kunna göra mätningar som förutsäger 
något om framtiden, det vill säga att prediktionen ska fungera. Rekrytering och urval antas 
även vara en enkelriktad process där fokus ligger på organisationens mål (Herriot, 1992). 

Den psykometriska ansatsen var under sin utveckling inte utan motståndare och kritiken har 
ökat alltmer under de senaste trettio till fyrtio åren. Den främsta kritiken handlar om att 
ansatsen inte tar hänsyn till att människor är sociala varelser och att våra föreställningar spelar 
roll för hur interaktionen sker (Bolander, 2002). Det finns även forskare som kritiserar 
ansatsens antaganden att urvalsinstrument ger framtida prognoser (jmf. Herriot, 1992; 
Anderson, 1992; Robertson & Smith, 2001; Granberg, 2011). Kritiken handlar även om att 
den psykometriska ansatsen inte längre är lämpad för dagens marknad. Organisationer har 
förändrats så till den grad att flera av de psykometriska antagandena inte längre är hållbara. 
Jobb är inte statiska och det är inte längre möjligt att dela upp arbeten i avgränsade moment. 
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De anställda har idag även mer ansvar samt bredare kompetens och färdigheter som täcker 
större områden (Herriot, 1992). 

Under 1990-talet ledde kritiken till att en alternativ ansats för rekrytering, den sociala 
ansatsen, formulerades. Synen på rekrytering ses då istället som en social process där 
mänsklig interaktion är avgörande för hur rekryteringen går till. Den sociala ansatsen har sin 
bakgrund i socialpsykologiska teorier, framförallt teorier om hur människor tolkar sig själva 
och andra (Bolander, 2002). 

Den sociala ansatsens antaganden utgår från att människor och arbeten är föränderliga och 
rekrytering och urval ses som en dubbelriktad process (Herriot, 1992). Information spelar en 
viktig roll. Många fel som ofta begås i rekryteringsprocessen, exempelvis att den sökande 
tackar nej till en anställning trots att personen hade kunnat trivas med arbetet, beror på att 
parterna hade för lite information om vad som förväntas av dem. Det behövs därför ett utbyte 
av realistisk information mellan den sökande och organisationen. Inom detta ingår även att ha 
en ärlig och öppen relation. Syftet är etablera ett psykologiskt kontrakt mellan parterna, vilket 
även är slutmålet i rekryteringsprocessen. 
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Enligt Granberg (2011) har intervjun i rekryteringsprocessen flera syften. Det handlar dels om 
att få information om den sökande i fråga om utbildning, yrkeserfarenhet, intressen, attityder 
och värderingar. Vidare handlar intervjun om att ge information om bland annat arbetsplatsen, 
arbetsuppgifterna och anställningsförhållandena till den arbetssökande. Det är även ett tillfälle 
att få personlig kontakt med den sökande samt att ge ett positivt intryck av företaget. 

Robertson och Smith (2001) menar att anställningsintervjuerna är utformade för att bedöma 
flera olika attribut hos de sökande kandidaterna. Vidare skriver författarna att forskare har 
kommit fram till olika slutsatser vad intervjuer faktiskt mäter. Ett förslag är att intervjuer 
mäter en blandning av flera faktorer som erfarenhet, kognitiva förmågor, specifika förmågor 
samt olika aspekter av personlighet. Författarna jämför olika studier och kommer fram till 
egna slutsatser, där de menar att intervjuer främst mäter sociala förmågor, erfarenheter och 
yrkeskunnande (Robertson & Smith, 2001). Det finns även forskning som menar att det finns 
ännu fler faktorer som testas vid intervjuer. Dessa är kognitiva förmågor, kunskaper och 
färdigheter, personlighet, social kompetens, intressen och preferenser samt fysiska förmågor 
(Ployhart, 2006). 
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I början av rekryteringsprocessen bör organisationen skriva en kravspecifikation där det 
specificeras vilka krav som ska ställas på den personen som efterfrågas för befattningen. 
Bland annat bör formella krav, kunskaper och personliga egenskaper ingå. När sedan urvalet 
görs är det viktigt att hålla sig till den kravspecifikation som utformades i början av 
processen. Detta för att det är lätt att i intervjusituationen påverkas av ovidkommande fakta. 
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Det första intrycket man får av en person, till exempel utseendet eller rösten, kan ge en positiv 
eller negativ känsla som inte har något med kvalifikationen för det aktuella arbetet att göra. 
När den sökande utvärderas måste rekryteraren hålla sig saklig och fokusera på det som 
faktiskt har betydelse för arbetet. Det är viktigt att urvalet görs på solida grunder och därför 
bör fokus vara på hårda fakta när urvalet görs (Lindelöw, 2008). 

Lindelöw (2008) menar att det är viktigt att alla inom en organisation har samma förståelse 
för de kompetensbegrepp som används under en rekrytering. Står det till exempel i annonsen 
att analytisk förmåga efterfrågas, samtidigt som bedömarna har olika definitioner för 
begreppet, blir det problematiskt när de sedan ska bedöma kandidaterna. För att undvika detta 
problem är det bra om organisationen skapar en kompetensmodell. Inom denna modell 
sammanställs och definieras begreppen, den innehåller även beskrivningar på vad som krävs 
för varje befattning. 
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Prien (1992) menar att målet i rekryteringsarbetet är att nå en överensstämmelse mellan 
individens kompetens, arbetets krav och den organisatoriska miljön. Arbetets krav är de 
förväntningar som personen ska leva upp till. Kraven är olika beroende på typ av arbete och 
arbetsuppgifter. I intervjusituationen strävar bedömaren sedan efter att göra iakttagelser och 
bedömningar av individens kompetens, motivation och intressen i relation till det avsedda 
jobbet. Detta för att kunna komma fram till ett väl genomtänkt urvalsbeslut. I detta beslut 
ingår att bedöma vad som sannolikt inträffar om personen får jobbet, det vill säga hur pass väl 
individen klarar av uppgifterna. 

För att ett genomtänkt urvalsbeslut ska kunna fattas vid en rekryteringsprocess, är det en 
fördel av vara flera bedömare. Flera bedömare gör att man kan komma fram till ett mer 
rättvist och objektivt beslut. Rekryterare har ofta egna åsikter om vilka personer som är 
lämpade att klara av arbetskraven. De kan dessutom lägga olika stor vikt vid olika faktorer. 
Exempelvis kan en bedömare anse att yrkeskunnande är viktigare än skickligheten att skapa 
goda relationer, medan en annan person värderar på ett annat sätt (Prien, 1992). 

Bolander (2002) skriver i sin avhandling om hur bedömning och beslutsfattande går till i 
rekryteringsprocesser. Hon inriktar sig särskilt på hur bedömare hanterar den mångtydiga 
situation som en rekrytering innebär. Avhandlingen bygger på studier som omfattas av 
intervjuer med rekryterare och observationer av beslutsmöten, där beslutsfattare diskuterar 
kandidater som sökt arbete och beslutar huruvida de ska få en anställning. I sin avhandling 
konstaterar Bolander att beslutsfattare efter anställningsintervjun skapar en anställningsbild av 
den sökande. Detta för att försöka bilda sig en uppfattning om hur personen “är”. 
Anställningsbilden skapas genom att fastställa vilka egenskaper personen har. Bedömarna 
försöker tolka egenskapernas betydelse och vad det innebär att kandidaten har dessa 
egenskaper. Med hjälp av anställningsbilden kan de sedan resonera om kandidaten. Bilden 
används även för att kunna resonera kring hur kandidaten kommer att vara om han eller hon 
anställs. Kommer kandidaten exempelvis att klara av arbetsuppgifterna, trots att han eller hon 
saknar en viss kompetens? På detta vis görs prognoser på huruvida kandidaten kommer att 
lyckas i arbetet. 
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Anställningsintervjun är ett viktigt steg för att införskaffa information om de arbetssökande 
(Lindelöw, 2008). Det finns flera källor till att få denna information. Ett exempel är direkt 
observation, det vill säga det som direkt uppmärksammas, exempelvis om en person är sen till 
en intervju. En annan källa är indirekt observation, vilket innebär det som framkommer 
indirekt i intervjun i samband med den arbetssökandes berättelser. Till exempel kan personen 
berätta att den startade ett projekt i ett tidigare jobb, vilket rekryteraren kan se som ett bevis 
på god initiativförmåga. 
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Enligt Lindelöw (2008) är intervjun troligen det viktigaste verktyget i rekryteringsprocessen. 
Vid de flesta rekryteringar används intervjun som ett delmoment och ofta är den det enda 
bedömningsmomentet, utöver att ansökningshandlingar granskas. Detta gör att mycket tillit 
läggs på den bedömning som sker i intervjun. Samtidigt är intervjun en subjektiv metod. 
Problemet i dessa sammanhang är att de flesta människor anser sig vara bra personbedömare 
eftersom vi idag ofta befinner oss i sociala situationer där vi gör snabba bedömningar av 
varandra. Lindelöw menar att som rekryterare är det bättre att utgå från att ens egna spontana 
reaktioner är fel eftersom de ofta bygger på ytliga fakta som exempelvis klädsel, utseende och 
röst. De fel som kan uppstå av spontana reaktioner är till exempel att rekryterare gärna väljer 
personer som liknar dem själva. Författaren skriver även att den information som påverkar 
våra bedömningar mest är den information som kommer först och sist under intervjun. Andra 
misstag som intervjuare kan göra är att lägga för mycket vikt vid det första intrycket. 
Medvetet eller omedvetet låter de då känslorna styra sina beteenden. Om man som intervjuare 
exempelvis är positivt inställd till en kandidat ger man den personen mer uppmuntran och 
bekräftelse, vilket i sin tur leder till att kandidaten känner sig trygg och mer lättsam. Personen 
kan då ge mer utförliga svar och på så vis får intervjuaren mer information. Detta blir då 
orättvist mot en annan kandidat som inte fått samma behandling. 

Den forskning som finns gällande intervjuares kognitiva förmågor syftar huvudsakligen till att 
kartlägga intervjuares sätt att ta reda på information om kandidaten. Detta undersöks för att se 
varför misstag begås i bedömningar av kandidater (Anderson, 1992). Anderson sammanfattar 
resultaten av dessa studier och hittar en del orsaker till felaktiga beslut. Ett är stereotypisering, 
det vill säga att intervjuare redan har mentala bilder av bra medarbetare som de sedan försöker 
matcha de sökande kandidaterna med. Ett annat fel är att intervjuare påverkas mer av den 
information som framkommer tidigt i intervjun än informationen som kommer senare. 
Intervjuare bedömer även personer mer positivt som liknar dem i bakgrund och attityder än de 
som inte liknar dem. Intervjuaren påverkas dessutom mer av negativ information än av positiv 
information. 

Forskningen ger ingen entydig bild angående huruvida erfarenhet och utbildning i olika 
intervjutekniker hjälper rekryterare att hitta rätt personal. Genom den forskning som 
Anderson (1992) studerat drar han slutsatsen att det finns en del tvivel huruvida 
intervjuträning faktiskt förbättrar intervjuares bedömningsförmåga. Han menar också att 
intervjuträning tenderar att göra intervjuare mer självsäkra i sina bedömningar. Detta kan bli 
problematiskt då de blint litar på sin känsla och inte tänker efter eller reflekterar, eftersom 
detta kan resultera i ett felaktigt beslut. 
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För att minska risken att misstag kan ske i en bedömningssituation, bör rekryteraren reflektera 
kring sina gjorda rekryteringar och ställa sig frågan vilka mål de egentligen vill uppnå samt 
hur dessa ska uppnås. Denna utvärdering med reflektioner kring processens olika steg ökar 
medvetenheten om vilka konsekvenser olika rutiner och uppläggningar har. På detta vis kan 
erfarenheter fångas upp och skapa lärande kring rekryteringsprocessen (Bolander, 2002). 

Genom att samla så mycket information som möjligt utifrån kravprofilen, kan man som 
rekryterare undvika risken att sätta för mycket tilltro till det första intrycket. Det är även 
viktigt att alla sökande får samma frågor för att de ska kunna ha samma förutsättningar. Det 
finns tre verktyg att arbeta med för att undvika dessa risker; förhållningssätt under intervjun, 
frågeteknik samt intervjuns struktur. Förhållningssätt under intervjun handlar om hur den 
sökande bemöts. Frågetekniken handlar om hur frågorna är formulerade för att få rätt 
information medan intervjuns struktur är hur intervjun är uppbyggd. Strukturen bör vara sådan 
att intervjun täcker in allt som står skrivet i kravspecifikationen (Lindelöw, 2008).  
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Begreppet kompetens är ett svårfångat och komplext begrepp som har många olika 
definitioner och innebörder. En sökning på Nationalencyklopedins hemsida4 ger ett antal olika 
definitioner på kompetens, där de återkommande orden är kunnighet, skicklighet och 
behörighet i olika former. 

Vi kommer nedan att försöka klargöra några olika perspektiv på begreppet kompetens, för att 
på så vis få en samlad bild av begreppet och dess definitioner. 
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I en litteraturgenomgång formulerar Söderström (1990) slutsatser om användningen av 
begreppet kompetens. Söderström menar att studier av kompetens är ett tvärvetenskapligt 
område, och att de olika perspektiven på kompetens som finns är utvecklade ur olika 
forskningstraditioner som belyser begreppet från olika synvinklar. Han menar att detta är en 
av anledningarna till varför begreppet har så många olika definitioner. 

Begreppet kompetens började användas i litteraturen i slutet av 1950-talet (Söderström, 1990). 
Begreppet har olika betydelser men i grunden utgår det antingen från individen eller från 
organisationen. En slutsats som Söderström drar är att eftersom kompetens både är ett individ- 
och organisationsrelaterat begrepp, kan det studeras på två skilda nivåer. Han menar också att 
kompetens är ett brett begrepp, med större innebörd än enbart kunskap, färdigheter och 
attityder. Dock utgör kunskap kärnan i kompetensbegreppet. För att kompetens ska ges någon 
mening bör det stå i relation till en viss verksamhet eller en viss arbetsuppgift. Kompetens är 
också något som inte går att mäta i traditionella kvantitativa termer. Sammanfattningsvis kan 
man se att begreppet i en vid mening borde betyda att ha lämplig förmåga eller kvalitéer och 
förmågan att fungera eller utvecklas på ett specifikt sätt. Även att de flesta definitioner av 
kompetens bygger på en anknytning till arbete, organisation och arbetsliv. 
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Enligt Cardy och Selvarajan (2006) kan kompetens i organisationer vara både de anställdas 
kompetens och organisationens kompetens. De anställdas kompetens är individernas 
egenskaper som kunskap, erfarenheter, personlighet, förmågor och skicklighet medan 
organisationens kompetens är den kompetens som finns i organisationens processer och 
strukturer som tenderar att finnas kvar i organisationen även när individer har slutat. 

+#7#7!G6CA'3'%4@!.0%4.-A!6>5!2/.'4.0%%-%('!
Det är svårt att prata om kompetens utan att ta upp begreppet kunskap (Ellström, 1997). Dock 
är det viktigt att en distinktion görs mellan explicit och implicit kunskap. Explicit kunskap är 
något som vi kan verbalisera och därmed kommunicera till andra. Detta kallas ofta för 
teoretiskt kunskap och kan även vara procedurer, som regler och normer. Implicit kunskap 
kan däremot inte ges en språklig form, på grund av logiska och principiella skäl. Det är även 
kunskap som människor inte vill eller kan dela med sig, på grund av bristande motivation 
eller brist på verktyg för att verbalisera kunskapen. Ytterligare en del av implicit kunskap är 
den som används i till exempel ett arbete men som aldrig uttalas, skrivs ner eller erkänns av 
arbetsgivaren. 

När Ellström (1997) diskuterar kompetens i arbetslivet använder han begreppet 
yrkeskunnande, vilket han anser är närbesläktat med kompetens och kvalifikation. Det finns 
olika definitioner på yrkeskunnande, vilket bland annat beror på vilken utgångspunkt som 
definitionen har. Utgångspunkterna kan antingen vara i de kunskaper och färdigheter som en 
individ har, eller i arbetet och de krav som arbetet ställer. Den förra behandlar individens 
yrkeskompetens och den senare behandlar individens kvalifikationer och arbetets 
kvalifikationskrav. 

Ellström (1997) utgår från individ och arbete när han definierar kompetens. Han föreslår en 
allmän definition av begreppet: 

 
Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation och kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna 
eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. 
(Ellström, 1997, s. 21) 

 
Han menar att kompetens är en förmåga relaterat till en viss situation eller uppgift. Denna 
förmåga innebär att kunna utföra ett arbete, vilket bland annat omfattas av att kunna 
identifiera, tolka och värdera arbetet. 
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En viktig aspekt på kompetens är att den är uppgiftsrelaterad. Därför kan en definition av 
kompetens aldrig vara specifik mot vilken kompetens som söks, och definitionerna som finns 
blir därmed alltid generella. Fokus ligger på vad en individ förmår att göra i olika relationer 
kopplat till olika uppgifter. Vilka aspekter som ska ingå i kompetensen skiljer sig åt beroende 
på vilken uppgift individen ska lösa (Ellström, 1997). 



! !! ""!
!

 
Kompetens och förmåga5 används ofta synonymt (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). 
Dock anser artikelförfattarna att dessa begrepp har olika betydelser, varav de gör en skillnad 
mellan dessa. Förmåga är utförandet av en enda uppgift medan kompetens handlar om att 
utföra en grupp av olika uppgifter inom ett specifikt (arbets-) område. Utförandet av dessa 
uppgifter får hjälp av personens olika kvalitéer som exempelvis motivation, attityder, 
beteende och personlighet. 
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Lindelöw (2008) anser att kompetens handlar om vad en individ har för underliggande 
kunskaper och begreppet bygger på intelligens och personlighet. Kompetens handlar om de 
färdigheter och förhållningssätt som vi använder när vi ska slutföra en uppgift i arbetet. Med 
färdigheter menar Lindelöw något som kan vara analytiskt eller kognitivt betingat. Det 
handlar om förmågan att utföra vissa uppgifter som till exempel att ha en verbal förmåga eller 
en förmåga att arbeta med siffror. Förhållningssätt handlar om en individs personlighet och är 
ett komplement till färdigheterna. Förhållningssätt beskriver då hur en person brukar reagera 
och agera i vissa situationer, det vill säga en individs typiska beteende.!
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Den forskning vi har tagit upp i detta avsnitt har delvis olika syn på kompetensbegreppet. För 
att sammanfatta forskningen har vi valt att dela upp denna på fyra teman, vilka vi 
sammanfattar i figur 1. Utöver dessa teman har även andra begrepp återkommit i flera av 
forskarnas definitioner, exempelvis förmåga och skicklighet. Lindelöw (2008) tar även upp 
intelligens och personlighet i sin definition. Personlighet förkommer även i flera av forskarnas 
definitioner. Söderström (1990) beskriver bland annat kompetens som en lämplig förmåga att 
utvecklas och Ellström (1997) menar att kompetens är en individs potentiella 
handlingsförmåga. Andra av de mindre vanliga begreppen som används för att beskriva 
kompetens är attityder, motivation och erfarenhet. 

De fyra teman är: 

Kompetens på individ- eller organisationsnivå. Temat handlar om att kompetens både finns 
hos individen och organisationen. De anställdas kompetens är då individernas egenskaper som 
exempelvis kunskap, erfarenheter, personlighet, förmågor och skicklighet, medan 
organisationens kompetens är den kompetens som finns i organisationens processer och 
strukturer, vilken tenderar att finnas kvar i organisationen även när individer slutar. 

Kompetens som uppgifts- eller situationsbundet. Detta innebär att kompetens får mening 
först när det står i relation till en viss verksamhet eller en viss arbetsuppgift. Fokus ligger på 
vad en individ förmår att göra i olika relationer kopplat till olika uppgifter. Vilka aspekter 
som ska ingå i kompetensen skiljer sig åt beroende på vilken uppgift individen ska lösa. 
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Kompetens som kunskap, yrkeskunnande och kvalifikation. Kompetens är närbesläktat 
till begreppen kunskap, kvalifikation och yrkeskunnande. Kunskap ses som både explicit och 
implicit. Yrkeskunnande har olika definitioner, vilket bland annat beror på att definitionerna 
har olika utgångspunkter. Utgångspunkterna kan antingen tas i de kunskaper och färdigheter 
som en individ har eller i arbetet och de krav som arbetet ställer. 

Kompetens som färdigheter och förhållningssätt. Färdigheter är något som kan vara 
analytiskt eller kognitivt betingat. Det handlar om förmågan att utföra vissa uppgifter som till 
exempel att ha en verbal förmåga eller en förmåga att arbeta med siffror. Förhållningssätt 
handlar om en individs personlighet och är ett komplement till färdigheterna. Det beskriver då 
hur en person brukar reagera och agera i vissa situationer, det vill säga en individs typiska 
beteende. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Sammanfattning av begreppet kompetens 
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I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga i denna studie. Som stöd i vårt genomförande 
har vi använt litteratur skriven av Kvale och Brinkmann (2010), Dalen (2011), Repstad 
(2007) samt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) 
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Efter att vi bestämt oss för ett ämne att studera, var det första steget att klargöra studiens syfte 
och frågeställningar. I detta steg ingår även att skaffa förkunskaper om ämnet samt att välja 
vilken metod som är lämplig för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2010). 
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Vi valde att genomföra en intervjustudie för att kunna besvara vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Ändamålet med vår studie var att se vilken syn informanterna har på 
kompetens och hur de som rekryterare bedömer arbetssökande. Då vi ville få insikt i 
informanternas tankar, erfarenheter och känslor, ansåg vi att intervju som metod var bäst 
lämpad (Dalen, 2011). 

7#"#+#!M)33'/-30/4E.%)%*!
I förarbetet till undersökningen sökte vi fram material via olika databaser. Vi använde olika 
sökord för att försöka ringa in den litteratur som vi behövde för vår undersökning. Vi har även 
använt oss av flera böcker för att få ett rikt material. Då vi skriver en uppsats inom pedagogik, 
valde vi att först söka på andra uppsatser vid pedagogiska institutioner som haft liknande 
ämnen eller forskningsfrågor som oss. Detta för att se vad de har använt sig av för litteratur 
och referenser. På detta vis kunde vi hitta forskning om rekrytering och kompetens som vi 
ansåg vara relevant för vår studie. Vi fick även en uppfattning om vilka författare och forskare 
som förekommer mera frekvent inom forskningen, eftersom dessa personer återkom vid våra 
sökningar. Våra sökord var: rekrytering, urval, kompetens, bedömning, recruitment, employee 
recruitment, staffing, selection, competence. 
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Då vi bestämt oss för att genomföra intervjuer, var nästa steg att välja vilka personer vi ville 
intervjua. Vi gjorde urvalet utifrån kriteriet att intervjupersonerna ska ha rekrytering som en 
del av sina arbetsuppgifter. En av oss hade en kontakt på en statlig myndighet, vilket gjorde 
att det föll sig naturligt att använda denna person för att få kontaktuppgifter till personer som 
rekryterar. Efter att vi kontaktat dessa personer fick vi ytterligare rekommendationer till andra 
personer. Vid ett sådant urvalssätt är det dock viktigt att tänka på att folk har en tendens att 
rekommendera sådana personer som tycker likadant som de själva (Repstad, 2007). Vi 
bestämde oss för att genomföra åtta intervjuer. Om vi efteråt skulle ha känt att vi vill göra 
ytterligare intervjuer hade vi möjlighet att ta kontakt med flera personer. Vi upplevde dock att 
åtta intervjuer var tillräckligt, då vi fick mycket information och en viss mättnad, det vill säga 
att vi upplevde att vi fick samma svar av flera informanter (Repstad, 2007).   
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Vi valde att ha en semistrukturerad intervjuguide med specifika frågor, men som vi 
formulerade om efter vad som passade i situationen (Dalen, 2011). Vi såg vår intervjuguide 
som flexibel och att det fanns utrymme att justera den under arbetets gång. Intervjuguiden var 
skriven efter trattprincipen. Vi började med att ställa allmänna frågor om informanternas 
arbetsuppgifter och om organisationens rekryteringsprocess, för att sedan smalna av med 
frågor om kompetens och bedömning vid anställningsintervjun (jmf. Kvale & Brinkmann, 
2010; Dalen, 2011; Repstad, 2007). Våra intervjufrågor var utformade efter 
frågeställningarna, och vi tänkte på att göra frågorna tydliga och lättbegripliga (Kvale & 
Brinkmann, 2010). 

7#+#+!K/69)%3'/9B0!
Innan vi genomförde den första intervjun höll en av oss en provintervju för att se om frågorna 
fungerade och att strukturen på intervjuguiden var bra. Vi upptäckte då en del fel och brister 
med intervjuguiden som vi korrigerade innan de riktiga intervjuerna. Provintervjuer är även 
bra för att öva sig som intervjuare samt för att få reaktioner på frågorna och på sig själv som 
intervjuare (Dalen, 2011). Vi genomförde provintervjun med kontaktpersonen eftersom den 
personen arbetar på den undersökta organisationen och därmed har en viss insikt i deras 
rekryteringsprocess. 

7#+#7!O'%6C=E/-%('!-9!)%3'/9B0%!
Vi var medvetna om att en intervju kräver planering samt att den ställer mer krav på 
intervjuaren än vid ett informellt samtal. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning 
för att på så vis få med informanternas egna ord i resultatavsnittet (Dalen, 2011). Vid 
intervjuerna turades vi om att ställa frågor respektive att anteckna och sköta inspelningen. Vi 
var även medvetna om att det är viktigt att forskarens personliga uppfattningar och åsikter inte 
finns med under intervjun.  Vi ville få fram informanternas egna berättelser och ord, eftersom 
detta är en viktig del av vårt datamaterial. Intervjuerna hölls på våra informanters 
arbetsplatser. Detta för att vi ville vara på en plats som kändes trygg för informanten och som 
vi kunde prata ostört vid (Repstad, 2007). Tidsåtgången till intervjuerna varierade. Den 
kortaste intervjun varade i femton minuter medan den längsta tog en och en halv timme. De 
flesta intervjuer varade dock i cirka trettio till fyrtio minuter. Vi försökte skapa en kontakt 
med informanterna genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse samt respekt för 
vad intervjupersonen berättade. Detta för att kunna ställa bra följdfrågor och för att kunna gå 
ifrån intervjuguiden (Repstad, 2007). 

Våra intervjuer inleddes med en orientering, vilket bland annat innebär att vi berättade om 
syftet med studien, att vi hade för avsikt att spela in intervjun, att intervjun var anonym samt 
att det var frivilligt att delta (Kvale & Brinkmann, 2010). Vi hade avsikten att ställa frågor 
som gjorde att informanten uppmuntrades till att ge sina synpunkter. När intervjuerna var 
klara, avslutade vi med en uppföljning, som innebär att vi frågade om informanten ville 
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tillägga något. Detta gjorde vi för att vara säkra på att vi inte missade något som 
informanterna ansåg var viktigt (Kvale & Brinkmann, 2010). 

7#7!N34./)=3!6>5!-%-&24!
Nästa steg var att transkribera intervjuerna till text, vilken sedan färgkodades för att underlätta 
analysarbetet. Vi färgkodade våra transkriberingar efter olika teman som delvis var kopplade 
till våra frågeställningar. När vi gjorde detta såg vi även andra teman som intresserade oss, 
vilka vi sedan strukturerade upp resultat och analys efter (Dalen, 2011).   

7#;!P3).!
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning ska förhålla sig till. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

I ett följebrev informerade vi informanterna om vårt syfte, och deras roll i uppsatsen. Även 
information om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst, fanns med, i enlighet med informationskravet. Denna information upprepade vi 
även i början av intervjuerna. Genom att vi skickade e-post och frågade informanterna om de 
ville vara med i undersökning uppfylldes även samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 
uppfyllde vi genom att inte använda informanternas namn i uppsatsen. Alla informanter 
upplystes även om att undersökningen är anonym och konfidentiell och att obehöriga inte 
skulle få höra vad som sagts i intervjuerna. Vi skrev även transkriberingar på så vis att man 
inte skulle kunna identifiera vem som blivit intervjuad. Den information vi har fått från våra 
informanter kommer endast att användas i denna undersökning och ljudfilerna kommer att 
raderas när undersökningen är genomförd. På så vis har vi även uppfyllt nyttjandekravet. 

7#H!L'36(6&6*)4.-!/'=&'.3)6%'/!
Vi valde att göra intervjuer för att vi ville få fram beskrivande och ingående information om 
hur människor upplever sin livssituation. (Dalen, 2011) Även för att vi ville ha insikter om 
olika personers uppfattning i en specifik miljö. Vi är medvetna om att det kan bli ett stort 
fokus på enskilda personers åsikter när intervjuer genomförs. Vi kommer dock inte att 
generalisera våra resultat till en större population, och anser därför att det inte blir ett problem 
om fokus hamnar på enskilda personer åsikter (Repstad, 2007). 

7#H#"!$%3'/9B0-/'%4!/6&&!
Vi som intervjuare befinner oss i en slags maktposition eftersom vi bestämmer ämnet och 
frågar ut informanten om det vi vill veta. Samtidigt berättar vi inte vår egen ståndpunkt. Det 
är även en maktsymmetri för att vi har kompetens om ämnet och leder samtalet. Det är 
därmed inget öppet och vardagligt samtal mellan två jämbördiga parter (Kvale & Brinkmann, 
2010). Risken finns därmed att informanterna inte är lika villiga att berätta och svara på 
frågorna. I vårt fall upplevde vi inte att den symmetrin påverkade samtalet, eftersom 
informanterna var tillmötesgående och svarade på våra frågor. Vi är medvetna om att vi är 
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nybörjade som intervjuare och att man då kan göra vissa fel, till exempel ställa ledande frågor. 
Dock tror vi inte att våra nybörjarfel har påverkat vårt resultat nämnvärt, eftersom vi anser att 
vi fick tillfredsställande svar på våra frågor. Vi upplevde det även som positivt att vara två 
personer under intervjun, eftersom en person då kunde fokusera på att ställa frågorna medan 
den andra kunde lyssna uppmärksamt och eventuellt komma med följdfrågor.  

7#H#+!Q6&.%)%* 
Som forskare måste informationen som inhämtas i olika studier att tolkas (Dalen, 2011). I vårt 
fall tolkas intervjupersonernas berättelser genom att se till deras direkta uttalanden. Vi började 
med att läsa igenom hela vårt material, som sedan tolkades i enskilda delar. Dessa delar 
relaterades sedan tillbaka till helheten. Denna tolkningsprocess har inspirerats av den 
hermeneutiska cirkeln, vilket innebär en växling mellan att titta på helheten och delarna (jmf. 
Dalen, 2011; Repstad, 2007). 

Vi var medvetna om att våra erfarenheter kan ha påverkat de tolkningar vi har gjort. Detta är 
viktigt att vara medveten om, eftersom det i värsta fall kan resultera i att tolkningarna 
representerar forskarens värderingar istället för informanternas värderingar (Repstad, 2007). 
Tolkning är alltid subjektivt, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att tolkningarna är fel. 
Vi anser att det inte bara finns en korrekt och legitim tolkning eftersom alla människor gör 
egna tolkningar ur påstående och berättelser (Kvale & Brinkmann, 2010). Därmed kommer vi 
att visa vårt sätt att tolka och analysera materialet. 

7#H#7!1'&)-F)&)3'3!6>5!9-&)()3'3!
Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är tillförlitlig och om resultatet skulle kunna 
reproduceras av andra forskare (Esaiasson et al., 2007). Det är svårt att säga hur pass reliabel 
vår undersökning är eftersom vi inte vet om informanterna skulle ha sagt något annat om 
någon annan hade intervjuat dem. Risken med intervjuundersökningar är att det kan uppstå så 
kallade intervjuareffekter, vilket menas att olika forskare kan få olika svar av informanterna. 
Detta beror på att intervjuaren omedvetet kan påverka informanten med sitt uttal och sina 
gester. Informanten kan även anpassa sina svar utifrån vad de tror att forskaren förväntar sig 
att de ska svara. 

Validitet handlar om att man som forskare mäter det man avser att mäta i en undersökning 
(Kvale & Brinkmann, 2010). I vårt fall handlar det om huruvida vi har mätt hur personer 
bedömer kompetens. I en intervjuundersökning är det svårt att kontrollera validiteten (Dalen, 
2011). Dock kan validiteten i vår undersökning stärkas av att vi som intervjuare har tänkt på 
att ställa bra och öppna frågor. Genom denna metod får vi fylligare svar från informanterna 
och på så vis kan vi göra en bra tolkning. Att vi genomförde en provintervju innan vi gjorde 
de riktiga intervjuerna är även något som stärker validiteten (Dalen, 2011). 

7#I!G:&&./)3).!
Thurén (2005) skriver om fyra källkritiska principer som bör tas i beaktande vid 
forskningsarbetet. Dessa principer är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 
Äkthet innebär att källan ska vara sann och inte förfalskad. Tidssamband handlar om att 
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hänsyn ska tas till tidsaspekten i källor. Detta för att källans trovärdighet påverkas av den tid 
som gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse. Oberoende betyder att 
källan ska stå för sig själv och inte vara en avskrift. Thurén nämner tradering, vilket innebär 
att uppgifter har färdats i flera led. Primärkällor är ursprungliga källor medan sekundärkällor 
har traderats. Esaiasson et al. (2007) menar dessutom att oberoende kan vara möjligheterna att 
bekräfta ett påstående. Detta betyder att en berättelse som bekräftas av en annan oberoende 
berättelse är mer trovärdig. Oberoende innebär även att berättaren ska vara oberoende och inte 
påverkad av någon annan yttre omständighet. Tendensfrihet handlar om att författare eller 
berättare kan ha ett intresse att förvränga verklighetsbilden i sina texter respektive berättelser, 
vilket påverkar källans trovärdighet (Thurén, 2005). 

Vi har tagit dessa källkritiska principer i beaktande i vår uppsats. Vad gäller källornas äkthet 
har vi enbart använt oss av artiklar som är peer reviewed,6 vilket betyder att artiklarna är 
tillförlitliga och grundligt undersökta. Dessa artiklar anser vi då vara trovärdiga i sitt innehåll. 
Övrig litteratur är skriven av forskare som är framstående inom sina respektive områden, 
vilket vi då anser är tillförlitliga källor. Dock har vi använt oss av en del forskningsöversikter 
i vår uppsats. Vi är medvetna om att vi bör vara vaksam på vad forskaren har valt att ta med i 
sina översikter, respektive vad de valt att inte ta med. Forskningsöversikterna kan vara 
snedvridna på så vis att författaren inte är oberoende till vilket material som tagits med. Det 
finns alltid en risk att forskaren medvetet har uteslutit viss forskning i sin översikt. Denna 
tendens kan då påverka källans trovärdighet. Vi har tyvärr inte kunnat kontrollera all 
forskning som finns i de forskningsöversikter vi har använt oss av. Det hade varit för 
tidskrävande för denna undersökning. Vi får därmed lita på att forskarna är sanningsenliga 
samt oberoende i sina återgivelser. Även intervjupersoner kan ha intresse av att förvränga 
verkligheten, om de av någon anledning inte skulle vilja eller kunna tala sanning. I vårt fall 
tror vi inte att det har varit ett problem eftersom våra informanter har lovats anonymitet och vi 
upplevde dessutom att de kunde tala öppet och fritt.     

Vi har försökt att i så stor mån som möjligt använda primärkällor i vårt arbete, men i de fall 
där vi inte har kunnat få tag i förstahandskällan, har vi använt oss av traderade källor, det vill 
säga sekundärkällor. Vi är medvetna att detta kan minska trovärdigheten av innehållet i dessa 
texter.  

Vi har sett att mycket av den forskning som vi tagit del av har likheter, trots deras oberoende 
av varandra. Dessutom har vi använt oss av forskare som refererar till varandras forskning, 
vilket vi anser stärker dessa källors trovärdighet. 

 
!
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I detta avsnitt presenteras vårt resultat och våra analyser. Avsnittet börjar med en kortfattad 
presentation av den undersökta organisationen och våra informanter. Vi har delat upp 
resultatet i fyra teman, som dels är baserade på vårt syfte och våra frågeställningar, men 
även på ämnen som vi fann återkommande under arbetet med intervjumaterialet. Under dessa 
fyra teman har vi även delat in resultatet i underkategorier. Varje tema följs av en analys. De 
fyra teman är: 

Vad är kompetens?!
Vilka kompetenser bedöms i intervjun?!
Hur bedöms kompetens i intervjun?!
Rekryterarnas reflektioner!

;#"!K/'4'%3-3)6%!-9!6/*-%)4-3)6%'%!6>5!)%=6/C-%3'/%-!
Organisationen i denna studie är en statlig myndighet i Mellansverige som består av olika 
enheter, där personalen själva har ansvar för rekrytering till sin enhet. Det finns en central 
enhet som bland annat omfattas av en personalavdelning och enheten fungerar i 
rekryteringssammanhang som ett stöd till de övriga enheterna. Vi intervjuade åtta personer 
vars arbetsuppgifter bland annat innebär att rekrytera. Sju av personerna är 
personaladministratörer eller personalsamordnare vid olika enheter. En person arbetar på den 
centrala enheten och har titeln personalspecialist. Vi kommer att namnge alla våra informanter 
som rekryterare, med nummer från ett till åtta. Organisationen har två olika 
rekryteringsprocesser beroende på vilken yrkeskategori som ska anställas. Vi har enbart 
undersökt den ena då det är denna process som våra informanter är insatta i. De främsta 
urvalsinstrumenten som organisationen arbetar med är ansökningshandlingarna och 
anställningsintervjun. Enheterna använder därmed inte några personlighetstester eller 
psykologiska tester vid sin rekrytering. 

Eftersom det är en statlig myndighet styrs rekryteringsprocessen till viss del av svensk lag. 
Bland annat står det i lagen om offentlig anställning att hänsyn endast ska tas till förtjänst och 
skicklighet hos de personer som ska anställas.7 I anställningsförordningen står det även att alla 
arbetssökande har möjlighet att överklaga.8 Detta innebär enligt en av våra informanter att de 
har krav på sig att anställa den kandidat som är bäst lämpad och som har bäst meriter. Det 
innebär också att myndigheten måste vänta några veckor innan ett anställningsavtal skrivs 
med den nyanställde. Detta för att det ges en tre veckors överklagandetid till de övriga 
sökande som inte fått en anställning. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I!Lag (1994:260) om offentlig anställning § 4!
J!Anställningsförordning (1994:373) § 21!
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Vi frågade våra informanter om vad de anser att kompetens är. Detta för att veta vad de menar 
när de pratar om kompetens och bedömning av kompetens. Deras svar presenteras nedan. 

Rekryterare 8 säger att kompetens handlar om flera delar. Hon nämner utbildning, erfarenhet 
och även de personliga egenskaperna. Dessa delar ska bidra till att man göra sitt arbete bättre 
säger hon. 

Rekryterare 2 anser också att utbildning och erfarenhet ingår i begreppet. Detta håller även 
rekryterare 7 med om, som även säger att kompetens är att vara kunnig på sitt område. Hon 
säger vidare att rekryterare brukar ha olika uppfattningar och åsikter om huruvida kompetens 
som förvärvats genom utbildning är viktigare än kompetens som förvärvats genom erfarenhet. 

Rekryterare 3 menar att begreppet är väldigt komplext eftersom det innehåller många olika 
delar. Hon säger dock att kompetens handlar om att ha kvalifikationer på papper, det vill säga 
utbildning. Hon menar även att begreppet innefattar erfarenhet och en vilja att lära sig nya 
saker. 

Rekryterare 5 säger att begreppet är tvetydigt och att det är svårt att säga vad det egentligen 
betyder. Hon anser dock att det betyder kunskap och färdigheter, samt sociala förmågor. 
Vidare säger hon att en person kan vara kompetent till en viss situation eller uppgift och att 
det är först när den personen är i en situation som den måste prestera, som den vet att den är 
kunnig inom området. 

Även rekryterare 1 anser att kompetens är sociala färdigheter, men även relaterat till kunskap 
inom sitt yrkesområde.!
Enligt rekryterare 6 är kompetens kunnighet och behörighet. Hon utvecklar detta till att mena 
behörighet till en viss tjänst eller befattning.!!
För rekryterare 4 är kompetens förmågan att kunna ta till sig nya saker. Hon menar att man 
inte behöver kunna allt, utan att man ska kunna utvecklas och kunna använda den 
erfarenheten man har.!
8%-&24!-9!)%=6/C-%3'/%-4!42%!A?!.6CA'3'%4!
Våra informanters syn på vad kompetens är har vissa likheter med den forskning vi har tagit 
del av i denna undersökning. Ett tema som lyfts fram i forskningen är att kompetens är 
uppgifts- och situationsbundet. Flera informanter är av samma uppfattning, då en person 
exempelvis menar att man är kompetent mot en situation eller ett område. En annan informant 
nämner även att kompetens handlar om en förmåga att ta till sig nya saker och att utvecklas, 
vilket Söderström (1990) poängterar, då han skriver att kompetens är en förmåga att utvecklas 
på ett specifikt sätt.  

Flera informanter anser att kompetens handlar om utbildning och erfarenhet. Även Cardy och 
Selvarajan (2006) menar att bland annat erfarenhet är en del av individens kompetens. Att 
erfarenhet är en del av begreppet kompetens stöds även av Ellström (1997), som menar att 
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kompetens är kunskap, yrkeskunnande samt kvalifikation. Kunnighet inom sitt yrke innebär 
då att förvärvandet av kunskaper antingen sker genom utbildning och/eller genom erfarenhet. 

Den forskning som vi tittat på menar även att kompetens är ett komplext begrepp med flera 
definitioner. Flera informanter ansåg även detta och menade att kompetens kan vara flera 
saker och att det inte är helt självklart vad begreppet innebär. Vidare menar några informanter 
att kompetens är sociala och personliga egenskaper. Dessa egenskaper menar forskningen 
handlar om individens kompetens i relation till den organisatoriska kompetensen. Även 
Lindelöw (2008) säger att kompetens dels handlar om personens förhållningssätt, där 
personligheten ingår. 

;#7!R)&.-!.6CA'3'%4'/!F'(EC4!)!)%3'/9B0%S!
Under detta tema presenteras vilka kompetenser informanterna bedömer i intervjusituationen. 
Vi har delat upp vad som bedöms under olika kategorier för att göra det tydligt. Personlig 
lämplighet bedöms i intervjun, men vi tar även upp utbildning och erfarenhet, då 
informanterna bedömer detta efter ansökan, för att se att det överensstämmer med 
verkligheten.!
;#7#"!K'/46%&)*!&:CA&)*5'3!
Våra informanter menar att det tillför mycket till bedömningen att få träffa personen i 
verkligheten och att man som rekryterare vid intervjun får en helhetsbild av personen.  

Rekryterare 5 menar att det blir den personliga lämpligheten som hon tittar på i intervjun, 
eftersom de flesta idag har en högskoleutbildning och därmed liknande kompetens. Vidare 
säger rekryterare 5 säger att det som efterfrågas i intervjun är beroende av vilket jobb de 
arbetssökande ska rekryteras till, vilket även rekryterare 2 håller med om. Rekryterare 5 
uttrycker sig så här: 

...men det är ju hela tiden vad har man haft för krav vad är det för arbetsuppgifter /.../ 
stämmer det överens med vad man vill ha, det gäller att man har gjort grundarbetet, man 
verkligen har tittat på vad är det för person vi behöver för det här jobbet 

Rekryterare 3 anser att det är de personliga egenskaperna som bedöms i intervjun. Hon säger: 

…och framförallt dom personliga egenskaperna, det är dom man kan liksom få, få hum om 
via, via intervju 

Rekryterare 4 menar dock att det är svårt att säga att en viss personlighet passar på 
arbetsplatsen, då det är en blandning av personligheter där hon jobbar. 

Rekryterare 6 menar att det är viktigt att den sökande är motiverad. De sociala kompetenserna 
är också viktiga och hon ser gärna, liksom rekryterare 4, att det finns olika personliga 
egenskaper på arbetsplatsen för att skapa en dynamik i gruppen. 

Rekryterare 7 säger att den personliga lämpligheten i kombination med faktakunskaper är det 
som bedöms vid intervjun. Även rekryterare 8 lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna 
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i intervjun, men säger samtidigt att de inte kan stå för sig själva, då erfarenhet och utbildning 
är lika viktigt. Hon uttrycker sig: 

Jag skulle säga det att, dom kan inte stå allena, liksom själv, du kan inte bara ha jättebra 
personliga egenskaper om du inte har en erfarenhet eller en utbildning för att utföra 
arbetsuppgifterna, likväl så kommer du inte kunna göra det du ska göra på ett bra sätt om 
du bara har kunnandet men inte kommer passa in i gruppen, du kommer inte fungera /.../ 
men jag skulle inte säga att dom kan stå…man måste titta på helheten  

Som rekryterare 8 nämner i citatet ovan, kommer den arbetssökande inte kunna utföra ett bra 
arbete om den inte passar in och fungerar i gruppen. Rekryterare 1 är av samma åsikt då hon 
menar att det är viktigt att den arbetssökande kan fungera bra i teamet på arbetsplatsen. 

Rekryterare 4 menar att det är viktigt att personen kan samarbeta och fungera med sina 
kollegor, vilket även rekryterare 7 anser, eftersom hon tror att det skapar en bra 
sammanhållning. 

Rekryterare 6 påpekar också att det är en blivande kollega som rekryteras, och då blir 
personligheten viktig, eftersom den sökande ska passa bland medarbetarna och kunna arbeta i 
team. 

;#7#+!T9'/'%443:CC'&4'!C'&&-%!-%4E.-%!6>5!)%3'/9B0%!
Utbildning och erfarenhet är kompetenser som främst bedöms via ansökan, men erfarenhet är 
även en faktor som bedöms under intervjun. Syftet är då att se om kandidaternas erfarenheter 
som det står i ansökan, stämmer överens med vad personen berättar i intervjun. Rekryterare 4 
säger exempelvis att hon framförallt tittar på kandidaternas tidigare erfarenheter vid intervjun, 
eftersom arbetet på arbetsplatsen är omväxlande och kandidaterna måste därmed vara beredda 
på allt och visa att man kommer klara av arbetet. 

Att ansökan även ska stämma överens med personen som intervjuas är också en del av 
bedömningen. Rekryterare 3 säger att hon tittar på att personen stämmer överens med vad de 
efterfrågar i annonsen. Hon uttrycker sig följande: 

Man får ju en bild i en ansökan och sen så kan det ibland kanske vara helt en annan bild 
man får när man träffar personerna så att mer liksom stämma, stämma av om det verkar 
vara ja, det man söker 

Hon menar att hon får en viss bild av en person utifrån ansökan, och den bilden får hon sedan 
vid intervjun se huruvida den stämmer med hur personen är.  

Rekryterare 4 är av samma åsikt då hon säger: 

…men det är ganska alltså, ofta får man en känsla av...inte cv:et kanske, men brevet. 
Faktiskt…så kan man känna redan där att, ’mmm, skulle kanske bli bra’ och så har man 
intervju och så liksom ja…antingen känns det fortfarande ganska bra…eller så är man 
såhär, ’det här hade personen inte skrivit själv’ 

Rekryterare 7 uttrycker sig såhär: 
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man kan ha fått ett helt annat intryck när man läst ett brev mot när man träffar personen, 
ibland blir man positivt överraskad och ibland så är det som att nja nej /.../ och för det kan 
vara nånstans också hur man framhäver sig själv i ett brev kan vara väldigt olika och hur 
man tolkar det som står skrivet 

Hon menar att intervjun kan ge ett annat intryck än ansökan eftersom hur en ansökan tolkas 
inte nödvändigtvis behöver stämma överens med personen som har skrivit den. 

8%-&24!-9!9-(!46C!F'(EC4!)!)%3'/9B0%!
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att personlighet och personlig lämplighet är de faktorer 
som främst bedöms vid intervjun. Anledningen till detta verkar vara eftersom informanterna 
anser det viktigt att de arbetssökande ska passa in i arbetsgruppen och på arbetsplatsen. Några 
personliga egenskaper som omnämns är sociala kunskaper och samarbetsförmåga. 

Personligheten är en del av begreppet kompetens enligt Lindelöw (2008) och Cardy och 
Selvarajan (2006) och det är då denna del av kompetensen som bedöms i intervjun. Idén om 
att personlig lämplighet bedöms i intervjun har även stöd i den forskning som vi har tagit del 
av (jmf. Ployhart, 2006; Robertson & Smith, 2001). 

Flera informanter påpekar att det är viktigt att den arbetssökande har en personlighet som 
stämmer överens med det yrke som söks. Detta betyder då att olika tjänster kräver olika 
egenskaper och kompetenser. Lindelöw (2008), Söderström (1990) och Ellström (1997) pratar 
om detta när de menar att kompetens alltid är uppgifts- och situationsbundet. Att kompetens 
är uppgiftsrelaterat innebär då att individen har en förmåga att utföra en viss uppgift. 
Lindelöw (2008) säger att kompetens är de färdigheter och förhållningssätt som vi använder 
för att utföra en uppgift. Förhållningssätt handlar om individens personlighet och beskriver 
personens typiska beteende. Dessa förhållningssätt är då en del av individens förmåga att 
utföra en uppgift. En person har då en viss fallenhet att utföra en uppgift, som är knuten till 
individens personlighet och beteende. 

Två informanter påpekade dock att det inte är en viss typ av personlighet som passar på 
arbetsplatsen. De menar att det finns flera olika typer av personer på enheten, och att denna 
blandning gör det till en bra arbetsplats. De menar då att olika personligheter kan passa för ett 
visst yrke. 

Trots att personligheten är viktig bedöms den i relation till vad personen har för formell 
utbildning och erfarenhet. Den formella utbildningen bedöms främst genom 
ansökningshandlingarna, medan erfarenheten även värderas under intervjun. Detta gör 
informanterna genom att se huruvida den erfarenhet som går att utläsa i ansökningen, 
stämmer överens med det personen berättar under intervjun. Utbildning, erfarenhet och 
personlig lämplighet vägs sedan in till en helhetsbedömning av kandidaten. 

Överensstämmelse med ansökan under intervjun görs även för att se hur bilden av kandidaten, 
som man har fått genom ansökan, stämmer överens med den personen som kommer på 
intervjun. Informanterna menar att det intryck som man fått av ansökan, positivt eller negativ, 
blir bekräftat eller tillbakavisat under intervjun, beroende på hur kandidaten är. I dessa 
sammanhang gäller det dock att vara medveten om varför den bild som man har av en 
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kandidat finns och hur detta kan påverka ens egna beteende under intervjun (Lindelöw, 2008). 
Lindelöw menar att det är i sådana situationer man som rekryterare kan göra misstag, genom 
att lägga för mycket vikt vid det första intrycket. Omedvetet låter man då känslorna styra sitt 
beteende. Rekryterarens inställning till en kandidat påverkar då hur de beter sig i 
intervjusituationen, vilket kan resultera i att de arbetssökande blir orättvist behandlade. Som 
rekryterare måste man försöka hålla sig objektiv inför en intervju och inte ha så mycket 
föreställningar eller uppfattningar om den arbetssökande. Detta är en viktig aspekt och vi 
kommer att diskutera rekryterares förväntningar och föreställningar senare i uppsatsen.!
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Under detta tema presenteras hur informanterna bedömer under intervjusituationen samt 
varför de bedömer på detta sätt. Vi har delat in temat i olika kategorier för att göra det mer 
överskådligt.!
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Informanter berättar att de bedömer utifrån en känsla av hur kandidaten är. Rekryterare 2 
säger exempelvis att personkemin är viktig och att hon ofta bedömer efter den magkänsla hon 
får. 

Rekryterare 4 menar att hon går mycket på känsla i sin bedömning och känner av huruvida en 
person passar eller inte. Hon uttrycker sig följande: 

...utan det är också en känsla av liksom jomen jag går väl mycket på vad får jag tillbaka av 
den här personen. Når vi varandra? /… / och då går jag väldigt mycket på den känslan, får 
jag kontakt eller inte 

Rekryterare 5 säger att bedöma personlig lämplighet lätt kan bli en subjektiv bedömning 
eftersom personlig lämplighet betyder olika saker för olika personer. Med subjektiv 
bedömning menar hon att bedömningen sker utifrån egna känslor och vad som känns rätt. Hon 
tittar även på att personkemin stämmer vid bedömningen. Om detta säger hon:  

...man får ju en känsla av om det är en person som man skulle kunna jobba med 

Både rekryterare 6 och 7 berättar att de vid intervjun försöker känna av hur personen är, dock 
menar rekryterare 7 att det är svårt eftersom man har så lite tid på sig. Hon säger även att man 
måste lita på magkänslan när det känns tveksamt. 

Rekryterare 8 berättar att många rekryterare bedömer efter magkänslan men menar då att det 
är viktigt att man reflekterar över vad den betyder. Hon säger: 

..man kan höra ofta att ’ja men jag går på magkänsla’ /... / och då gäller det ju då att man 
vet vad den där magkänslan står för, är det nånting som triggas hos mig bara för att jag är 
den jag är eller beror det på att jag har mött det här tidigare och jag tror..jaaa..annars så 
tror jag att man ska vara försiktig med såna /... / ja då bör man ha klart för sig vad det är 
för något 
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Många informanter pratar om att de bedömer utefter sin magkänsla och den personkemi som 
uppstår vid intervjun. Vad denna känsla och kemi innebär och vad den beror på är svårt att 
säga. De flesta menar dock att de litar på sin magkänsla, medan andra säger att man ska vara 
försiktigt med den eftersom bedömningen lätt kan bli subjektiv. Att bedöma med känsla är 
något som Lindelöw (2008) ställer sig kritisk mot. Enligt henne är den bedömning som sker i 
intervjun en subjektiv metod som det läggs för mycket tilltro till. Vidare säger hon att 
rekryterare ofta bedömer fel när de litar på sina spontana reaktioner. 
Dock verkar det som att informanterna inte tycker att det är ett problem att bedöma med 
känsla utan snarare berättar informanter att de oftast gör detta.  

Samtidigt menar några av informanterna att man måste tänka efter vad magkänslan betyder 
om man väljer att lita på den samt att bedömningen som sker kan bli subjektiv. Att reflektera 
över sina bedömningar verkar vara en åtgärd för att undvika felbedömningar. Eftersom det är 
rekryterarnas egna underliggande förväntningar och föreställningar som ligger till grund för 
dessa bedömningar, kan det vara svårt att medvetandegöra dem. Dock verkar detta vara det 
enda som kan göras för att slippa dessa problem. Föreställningar och förväntningar är en 
aspekt som är återkommande i uppsatsen och vi kommer därför att utveckla detta i senare 
analyser.    
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Informanterna berättar att det är flera personer med och bedömer under 
anställningsintervjuerna. De ser detta som positivt. Rekryterare 2 säger exempelvis: 

...det är därför det är så bra att vara flera, för alla tycker olika, eller hur. Man kanske ser 
och hör saker som den andra inte ser och hör 

Rekryterare 4 och 7 tycker att det är bra att vara flera bedömare eftersom man då får olika 
synvinklar och perspektiv på den arbetssökande. Vidare berättar rekryterare 7 hur de fattar ett 
beslut vid en anställningsintervju på hennes enhet. Rekryterarna läser först ansökningarna och 
diskuterar sedan de positiva och negativa aspekterna hos kandidaten. Innan intervjun 
förbereder de vilka frågor de ska ställa och vad de söker för att säkerställa att de tittar på 
samma sak. Efter intervjun diskuteras hur kandidaten har uppfattats och de intryck de fått 
under intervjun. 

Rekryterare 5 säger även att de är flera personer som bedömer under intervjun på hennes 
enhet. Genom att vara flera under intervjun minskar risken att bedömningen blir subjektiv 
menar hon. Hon uttrycker sig såhär: 

Det blir ju alltid subjektiv det är svårt att komma ifrån, vi försöker ju vara flera personer 
som intervjuar och är med i rekryteringsprocessen för att minska det problemet 

Ett problem som kan uppstå när man är flera som bedömer är oenighet. Rekryterare 2 menar 
då att de löser detta genom att göra en andra intervju, för att kunna ta med ytterligare en 
bedömare. Hon säger:  
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...om vi är oense alla tre, eller alla fyra, så kan det bli…men oftast när vi är oense så kan vi 
ta in på en annan intervju, en till intervju och så tar vi in en ny person på intervjun som 
lyssnar…en second opinion litegrann så 

Rekryterare 6 säger att när det uppstår oenigheter är det chefen som tar det slutgiltiga beslutet 
om vem som ska anställas.  

G6&&'*6/!46C!F'(EC-/'!
Enligt informanter är det viktigt att den arbetssökande passar in på arbetsplatsen och därför 
har enheterna valt att ha med en eller flera kollegor under intervjuerna, som den 
arbetssökande kommer att arbeta ihop med. Det gäller främst då rekryterarna inte direkt 
kommer att arbeta ihop med den arbetssökande. Kollegornas uppgift blir då att försöka få en 
uppfattning om den sökande och se om den kommer att passa in i arbetsgruppen. 
Rekryterare 1 säger exempelvis: 

...om det är nån som ska /... / ska jobba ihop med en annan administratör då är det viktigt 
att den personen också får vara med och känna att ’jaha den här skulle jag kunna arbeta 
med’ 

Rekryterare 7 menar att personkemin är viktigt och att man måste passa ihop med de man ska 
arbeta med. De har därför med kollegor under intervjuerna, som kan se om den arbetssökande 
kommer att fungera i gruppen. Hon säger:  

det är väldigt viktigt just det här att man träffar dom som man ska jobba ihop med, den 
närmaste gruppen ändå känna som att ’okej vi har en kemi som verkar funka, vi kan nog 
komma överens’ 

8%-&24!-9!=&'/-!F'(EC-/'!
Under intervjuerna är det flera personer som är med och bedömer och det uppfattar alla våra 
informanter som positivt, eftersom de då kan få olika synvinklar och intryck av kandidaten. 
Enligt en informant är det även positivt eftersom det motverkar att bedömningen blir 
subjektiv. Prien (1992) skriver om att det är bra att vara flera bedömare i en 
rekryteringsprocess, eftersom bedömare har olika åsikter och lägger vikt vid olika faktorer hos 
kandidaten. Är man då fler personer kan man komma fram till ett mer rättvist beslut. Att vara 
flera bedömare kan dock bli problematiskt om man är oense i sin bedömning, vilket 
informanterna menar kan undvikas genom att göra en till intervju med ytterligare en 
bedömare. 

Flera informanter nämner att de har med kollegor som den arbetssökande kommer att arbeta 
med. Detta för att det är viktigt att medarbetarna får känna av att den sökande kommer att 
passa in i arbetsgruppen. Bolander (2002) skriver att flera bedömare tillsammans skapar 
anställningsbilder om de arbetssökande, för att på så vis kunna få en uppfattning om hur 
personen är samt vilka egenskaper den personen har. Enligt Bolander görs detta efter 
anställningsintervjuerna. En del informanter nämner dock att de har diskussioner både före 
och efter intervjun, för att säkerställa att alla är överens om vad som söks. Informanterna 
berättar att deras diskussioner efter intervjuerna handlar om deras uppfattningar av kandidaten 
och vilka intryck de fick. Det verkar troligt att de i dessa diskussioner skapar en viss bild av 
hur kandidaten är, vilket Bolander även menar att rekryterare gör. 
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Flera informanter påpekar vikten av att göra en grundlig analys av arbetsplatsen för att på så 
vis se vilka kompetenser som behövs. Ur analysen skapas sedan en kravprofil. 

Rekryterare 8 menar att kravprofilen är viktig och att man måste utgå från den i hela 
rekryteringsprocessen. Hon säger vidare att intervjufrågorna baseras på kravprofilen, eftersom 
det är dessa kompetenser som kontrolleras hos den arbetssökande. Hon säger: 

Jag skulle säga att avgörande är kravprofilen, det brukar ju heta att det är liksom vad man 
stoppar in som man får ut och det är ju den som man jobbar med hela processen 

Rekryterare 4 uttrycker sig så här gällande vikten av kravprofilen:  

...man måste ändå vara ganska säker på vad man faktiskt behöver och kunna hitta det 

Rekryterare 5 menar att grundarbetet är viktigt eftersom det är bra om man har klart för sig 
vad det är för person som behövs för ett visst jobb. Då det är fler som intervjuar är det viktigt 
att komma överens om detta menar hon. Vidare säger informanten att det är viktigt att tänka 
på vad som skrivs i annonsen. När man exempelvis skriver personlig lämplighet måste man 
skriva vilken personlig lämplighet man söker menar hon. Hon säger även att eftersom de ska 
anställa den som är skickligast måste de bryta ner arbetskraven till kunskaper, färdigheter och 
personlig lämplighet. Hon berättar vidare att om hon inte är insatt i arbetsuppgifterna till den 
tjänst som är utlyst, kan hon rådfråga en anställd som är kunnig på området. Hon menar: 

...man måste ju utgå ifrån arbetsuppgifter, vad är det personen ska göra och så får man   
/... / utgå ifrån det och titta, vad behöver man för att kunna göra de här uppgifterna och då 
får man ju förvänta sig att de personerna som gör jobbet är dem som vet det bäst. Som jag 
pratade ju om det här att vi rekryterade en datasamordnare. Jag är ju inte nån datatekniker 
så jag kan ju inte säga ’ja de här kraven bör vi ju ställa’ utan då får man ju fråga den 
person som gör jobbet 

Rekryterare 3 menar att det även är viktigt att de diskuterar innan intervjun vad som söks, 
annars finns risken att de byter åsikt om detta under processens gång. Detta grundar sig 
egentligen på hur ordentlig behovsanalys som gjorts menar hon. Hon säger att de har varit 
dåliga på att göra sådana analyser vid hennes enhet, ofta på grund av att de har rekryterat i ett 
sent skede. 

N%('/!)%3'/9B0%!
Flera informanter säger att de tittar på vad de sökande har för erfarenheter under intervjun. 
För att kunna göra en bra bedömning av erfarenheterna låter man de arbetssökande berätta om 
sina tidigare erfarenheter.!

Rekryterare 3 säger exempelvis att det är viktigt att tänka på hur man ställer frågorna. De ska 
vara öppna och allmänt hålla och man ska undvika ledande frågor. Hon påpekar att det inte är 
ett vanligt samtal, och man måste agera därefter.!
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Rekryterare 4 säger att som rekryterare måste man kunna se bortom det första intrycket, då de 
flesta människor ofta verkar trevliga. Hon säger att hon istället tittar mycket på hur den 
arbetssökande svarar på frågor om sin erfarenhet och bedömer då hur den kommer att fungera 
på arbetsplatsen.!

Rekryterare 6 säger att de under intervjun försöker stämma av att de arbetslivserfarenheter 
som står i ansökningshandlingarna överensstämmer med verkligheten. Som exempel menar 
hon att erfarenheter som står i ansökan kan vara överdrivna och ge en missvisande bild. Hon 
säger att man bör ställa öppna frågor och be personerna berätta om sina erfarenheter från 
tidigare arbeten. 

Rekryterare 8 menar att man bör ställa frågor om specifika situationer som kandidaten varit 
med om i tidigare arbeten, eftersom en bedömning inte kan ske utifrån hypotetiska frågor. 
Hon säger: 

Så att det gäller ju att ställa frågor om…vad man har gjort, vad man själv hade för roll i 
det, hur man gick till väga…men försöka att inte ha så mycket hypotetiska frågor…för det 
kan man ju bara sia om liksom /... /  utan det är ju mer knutet till konkreta erfarenheter 

Rekryterare 5 säger att det är lättare att bedöma utbildning eftersom det är något som man kan 
se intyg på, medan erfarenheter är svårare att bedöma. Dessa får man fram när kandidaten 
beskriver vad det gjort på en tidigare arbetsplats.  

Även rekryterare 7 menar att det är lättare att titta på fakta vad personen har gjort än att 
bedöma vid det personliga mötet. Hon säger även att hon tittar på hur kandidaterna är klädda 
eftersom hon menar att det säger något om deras personlighet. Dock är hon medveten om att 
man inte ska döma personer för hur de ser ut vid första mötet.  
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Många informanter menar att det är viktigt att det görs en grundlig behovsanalys av enheten 
innan rekryteringen börjar, för att på så vis kunna ta reda på vilken kompetens man behöver 
anställa. En informant menar att de borde bli bättre på att göra grundarbetet vid hennes enhet, 
innan man påbörjar en rekrytering. 

Behovsanalysen mynnar ut i en kravprofil av tjänsten och det är den man går efter när man 
bedömer vid intervjun enligt flera informanter. Lindelöw (2008) menar också att kravprofilen 
är viktigt. Hon säger att man i hela processen ska utgå efter denna, eftersom rekryterare så lätt 
kan påverkas av ovidkommande fakta och intryck under intervjuerna. Många av våra 
informanter nämner att de arbetar mycket med utformningen av intervjufrågorna och hur man 
ställer dem samt att frågorna ska stämma överens med kravprofilen. Detta visar då på att de 
har rutiner kring hur de ska bedöma och att de är medvetna om att det är viktigt att hålla sig 
till kravprofilen, för att på så vis kunna bedöma rätt kompetenser hos den arbetssökande. 
En av våra informanter berättar att hon tycker att det är viktigt att man tittar bakom det första 
intrycket och fokuserar på den arbetssökandes erfarenheter. Lindelöw (2008) skriver om 
misstag som rekryterare kan göra och ett av dem är att för stor vikt läggs vid det första 
intrycket. Problemet med att påverkas av det första intrycket är att till exempel den sökandes 
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utseende eller röst kan ge rekryteraren en känsla som inte har något med den arbetssökandes 
kvalifikationer att göra. Denna känsla kan sedan påverka rekryterarens bedömning. 

Flera av våra informanter berättar att de under intervjun försöker få information om den 
arbetssökandes erfarenheter. Informanterna berättade att de brukar be kandidaterna att 
utveckla och berätta om sina tidigare arbeten, för att på så vis få reda på om det som står i 
ansökningshandlingarna stämmer. Det är då viktigt att tänka på hur frågorna ställs, samt hur 
frågorna är utformade. Frågorna bör till exempel vara öppna och handla konkret om den 
sökandes erfarenheter. När våra informanter försöker få information om den sökande genom 
att be dem berätta om tidigare erfarenheter, gör de något som Lindelöw (2008) kallar indirekt 
observation. Hon skriver även om något som kallas direkt observation och ett exempel på 
detta är när en informant berättar att hon delvis tittar på hur kandidaterna är klädda vid 
anställningsintervjun. Hon gör därmed en direkt observation av en kandidat. 

För att kunna utforma en bra kravprofil måste tjänsten beskrivas på ett realistiskt sätt. En av 
våra informanter berättar att hon brukar rådfråga en anställd som är kunnig inom det område 
som det ska anställas till, då hon själv inte är insatt i just dessa arbetsuppgifter. På så vis kan 
hon få information om vad arbetsuppgifterna innebär. Detta menar även Prien (1992) då han 
säger att besluten i en urvalssituation ofta grundar sig på bedömningar av huruvida de 
arbetssökande kommer att klara av arbetsuppgifterna. Om då rekryterare inte har möjlighet att 
bedöma detta, är det bra att de kan ta hjälp av sina kollegor som har en bra uppfattning om de 
arbetskrav som bör ställas.!

;#H!1'./23'/-/%-4!/'=&'.3)6%'/!!
Sista temat handlar om rekryterarnas reflektioner kring bedömningen. De presenteras utifrån 
kategorierna rekryterarnas föreställningar och förväntningar om den arbetssökande samt 
informationsutbyte.!

;#H#"! 1'./23'/-/%-4! =E/'43:&&%)%*-/! 6>5! =E/9:%3%)%*-/! 6C! ('%!
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Flera informanter tycker det är viktigt att man reflekterar över vilka förväntningar och 
föreställningar man har på den arbetssökande, eftersom det kan påverka bedömningen. 

Rekryterare 7 menar att det är bra att diskutera ihop sig innan intervjun så att fokus och 
förväntningar överensstämmer. Det är dock viktigt att vara nollställd och inte ha förutfattade 
meningar om den arbetssökande innan intervjun. 

Rekryterare 4 berättar också att de har diskussioner innan intervjuerna, där de frågar sig vad 
det är de efterfrågar, för att sedan kunna leta efter det under intervjun. Hon säger vidare att 
rekryterarnas föreställningar om vem de vill anställa kan påverka vem de i slutändan väljer. 
Hon menar att om man inte reflekterar över detta finns risken att: 

…man tar nån som är alldeles för lik en själv /... / så att det blir ett gäng som jag 
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Rekryterare 5 säger att man måste försöka se objektivt i sin bedömning av kompetens och 
vara medveten om att man kanske väljer någon som är lik en själv. Hon säger även att en 
rekryterares föreställningar om den man vill anställa kan leda till diskriminering och därför 
måste man tänka sig för under rekryteringsprocessen. Hon säger:  

....det är ju viktigt att reflektera varför har man gjort det här valet, skulle denna personen 
kunna göra samma jobb bättre, man får ställa sig själv frågor ibland om det man gör 

Rekryterare 3 menar också att föreställningar och förväntningar är avgörande och säger:  

...dom personer, individer som är med i rekryteringsprocessen, det blir väldigt avgörande 
vad dom har för förväntningar eller föreställningar om vad, vem är det som ska vara 
ekonomiadministratör egentligen /... /  att man reflekterar över dom sakerna också liksom, 
jämställdhet, mångfaldsfrågor /... /  jag tror att liksom man, ibland att man har valt 
personer…mycket för att man har den här föreställningen, /... /  man kan liksom inte se 
klart och tydligt i kompetenserna, jamen att den här kanske egentligen hade…kompetens 
men det blir så att man…ja…sådär tror jag egentligen man ska prata mycket mer om det 
här med vad är det för förväntningar vi har, eller liksom vad är det vi söker 

Hon menar att bedömningen i intervjun påverkas väldigt mycket av rekryterarnas 
förväntningar och föreställningar om vem det är som ska anställas. Hon menar att man kan bli 
låst i sina föreställningar att man ska ersätta den person som tidigare hade tjänsten, vilket kan 
resultera i att man inte ens överväger en annan person vars kompetens egentligen passade för 
tjänsten. Hon förklarar detta vidare med ett exempel. Om en äldre kvinna har haft tjänsten 
tidigare, kanske det blir svårt att föreställa sig en yngre utländsk man i den tjänsten. För att 
undvika detta säger hon att det är viktigt att man diskuterar med sina kollegor om vilka 
förväntningar som finns inför en rekrytering och vad för person som söks. 

Att rekryterare kan ha olika föreställningar anser även rekryterare 5, som säger:  

ja alltså eftersom det ju är fler som är med och intervjuar, det är ju det första för man 
måste ju komma överens, det är inte alltid man gör det /... / och det som är svårt just inom 
den här verksamheten det är att det är mycket som är inbyggt i kulturen som /... / man ser 
oftast vi har haft väldigt många som har varit här i väldigt många år som har väldigt 
mycket kunskap men man tänker sig att ’nu ska vi ha en ny Karin eller en ny Vera’ har den 
personen och föreställt sig den personen när man skriver kungörelsen 

Hon menar att organisationen överlag har många anställda som arbetat länge hos dem, vilket 
gör att de kan ha en speciell bild av vilka personer som passar att arbeta där. Detta gör att man 
kan bli oense i sina föreställningar kring vad det är för person man letar efter. 

Rekryterare 3 menar också att detta kan vara problematiskt eftersom de som arbetat länge vid 
organisationen kanske inte reflekterar lika mycket vad det är för kompetens de behöver för 
framtiden.  

Rekryterare 8 säger att en viktig del i rekryteringsarbetet är att bedömarna har samma 
definitioner på de begrepp som förekommer i annonsen eftersom det annars kan bli svårt att 
komma överens i bedömandet av den arbetssökande. 
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Det som framkom under intervjuerna var att de flesta informanter pratade om vikten av att 
reflektera och vara medveten över de val man gör, sina föreställningar och varför man väljer 
ut en viss kandidat. Detta för att det annars kan påverka ens bedömningar. Det finns en del 
risker som kan uppstå om det inte finns en medvetenhet kring detta. Anderson (1992) skriver 
till exempel om stereotypisering, vilket är detsamma som en av informanterna berättade. Hon 
nämnde att man som rekryterare kan bli låst i sina tankar om en person och risken finns då att 
man inte ser andra personers potential för arbetet. En annan risk som finns är att man anställer 
personer som liknar en själv, vilket även Anderson skriver om. 

Informanterna nämner att de reflekterar för att undvika att misstag ska ske. Bolander (2002) 
menar att man bör reflektera om tidigare rekryteringar för att öka medvetenheten om vilka 
konsekvenser som finns kring de rutiner och upplägg som finns. För att minska risken att för 
stor tillit läggs på det första intrycket bör intervjuaren samla in så mycket relevant information 
som möjligt utifrån kravspecifikationen (Lindelöw, 2008). Rätt frågeteknik där man 
formulerar frågorna för att få uttömmande svar från den arbetssökande menar Lindelöw är ett 
verktyg som hjälper rekryterare. Som vi skrev i tidigare analyser tänker informanterna på hur 
de formulerar frågorna, vilket har att göra med att man ska bedöma alla kandidater rättvist. 

Bedömare kan ha olika föreställningar och metoder när de bedömer. Detta kan bli 
problematiskt om man inte har ett gemensamt tillvägagångssätt och diskuterar tillsammans 
vad och hur man ska bedöma. En informant illustrerar detta genom att påpeka vikten av att ha 
gemensamma definitioner av de egenskaper som man bedömer vid intervjun. Detta för att 
man ska ha samma föreställningar om vad det är man söker hos kandidaten. Denna åsikt stöds 
av Lindelöw (2008), som menar att alla inom organisationen ska ha en gemensam förståelse 
för de kompetensbegrepp som används vid en rekrytering. Annars tolkas begreppen olika, 
vilket gör det problematiskt när en bedömning av en kandidat ska ske utifrån dessa begrepp. 
En del informanter påpekar att vissa av deras kollegor inte reflekterar över varför de gör vissa 
val och att de då inte är medvetna om att de har en föreställning. En annan informant menar 
att deras verksamhet är speciell då många har arbetat där länge och det gör att dessa personer 
har vissa föreställningar om vilka personer som ska passa in där. Denna omedvetna 
uppfattning kan till exempel göra att personerna blir låsta i sina föreställningar att anställa en 
viss person. Som exempel säger en informant att man bara ser till att ersätta den personen som 
hade tjänsten innan och detta riskerar att man missar andra individers potential att göra ett lika 
bra jobb. 

;#H#+!$%=6/C-3)6%403F23'!
En annan reflektion som de flesta av våra informanter berättade om, är att intervjun också är 
ett tillfälle att ge information till de arbetssökande. Samtidigt som de försöker få information 
från den sökande om vem de är och vilka erfarenheter de har, är det lika viktigt att den 
sökande får information om arbetsplatsen menar de.!

Rekryterare 8 säger att det är viktigt att man stämmer av att förväntningarna hos den 
arbetssökande är detsamma som vad arbetet faktiskt innebär. Detta är även något som flera 
informanter säger. Rekryterare 5 säger exempelvis: 
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...så man får ju vara väldigt nog med hur man skriver kungörelsen så att personen vet vad 
den kan förvänta sig av jobbet så det jobbar vi ju väldigt mycket med att försöka göra 
kungörelsen så realistiskt som möjligt, även så att det får ju inte försköna situationen utan 
så dom vet vad de kan vänta sig /... / och vara tydligt med det i intervjun, det är ju ett utbyte 
av information det är ju inte bara att hämta in information om personen är kompetent, det 
är också att berätta om vad jobbet innebär och vilka vi är så att den som söker jobb också 
kan bedöma om det är något för dom 

Hon menar att det är viktigt att annonsen beskriver tjänsten och dess arbetsuppgifter på ett 
tydligt och realistiskt sätt, eftersom de sökande ska få en bild av vad arbetet innebär. Hon 
säger även att man under intervjun måste informera de sökande om arbetet och arbetsplatsen, 
eftersom de sökande ska kunna bedöma om jobbet verkar passa för dem. 
 
Rekryterare 1 och 6 tar dock upp ett problem som kan uppstå och det är att den arbetssökande 
inte alltid tar in alla denna information på grund av nervositet. De kanske inte lyssnar 
ordentligt vilket då kan leda till att när en kandidat sedan får anställning kanske den inser att 
arbetet inte var som den hade tänkt. 

8%-&24!-9!)%=6/C-3)6%403F23'!
Några informanter påpekade att intervjun inte bara är till för att bedöma de sökande, utan 
även är ett tillfälle för dem att få information om arbetet. Det är viktigt att kandidaterna också 
får information om arbetsplatsen och kollegorna, för att de ska kunna bilda sig en uppfattning 
om huruvida det är en bra arbetsplats att jobba på. Detta är något som lyfts fram i den sociala 
ansatsen, som Herriot (1992) skriver om i sin artikel. Syftet är då att genom detta 
informationsutbyte skapa ett psykologiskt kontrakt mellan arbetsgivaren och den 
arbetssökande. Även Granberg (2011) nämner detta då han beskriver syftet med 
anställningsintervjun. Han menar att intervjun både är till för att få information om den 
sökande och för att ge information till den sökande om arbetsplatsen. Det är inte enbart 
rekryterarna som ska bedöma huruvida de arbetssökande kommer att fungera på arbetsplatsen. 
Även de arbetssökande måste få bedöma om de kommer att trivas. Annars finns risken att 
nyanställd personal vill sluta, eftersom de har fått fel uppfattning om arbetet. Att kunna 
behålla och utveckla sin personal är ett vidare steg i rekryteringsprocessen som är viktig för 
att organisationer ska kunna utvecklas. 

! !
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Under denna rubrik presenteras våra slutsatser. Vi presenterar dessa genom att besvara våra 
frågeställningar i uppsatsen. 

H#"!R)&.-!.6CA'3'%4'/!F'(EC4!)!)%3'/9B04)30-3)6%'%S 
Det är främst den personlig lämplighet som bedöms i anställningsintervjun. Anledningen är 
eftersom stor vikt läggs vid att den arbetssökande ska passa in i arbetsgruppen och på 
arbetsplatsen. Andra viktiga egenskaper som efterfrågas är att den arbetssökande ska vara 
social, kunna bemöta människor samt ha en vilja att samarbeta och kunna jobba i team. Vad 
som söks verkar dock variera mellan enhet, yrkeskategori och personen som bedömer. 
Personligheten kan bedömas utifrån olika perspektiv. Vissa informanter tittar på olika 
personligheter medan andra tittar på specifika personliga egenskaper utefter vilket jobb som 
utannonserats. Dock är alla överens om att personen ska passa i gruppen, och att de personliga 
egenskaperna ska bedömas i relation till erfarenhet och utbildning. Utbildning bedöms främst 
genom ansökningshandlingarna, medan erfarenheten även bedöms i intervjun. Detta görs 
genom att stämma av att de erfarenheter som står i ansökan, överensstämmer med vad 
personen berättar att den har för erfarenheter. 

H#+!U0/!F'(EC4!('44-!.6CA'3'%4'/!)!)%3'/9B04)30-3)6%'%S 
Informanterna berättade att de ofta är flera som är med och bedömer under intervjuerna. En 
förutsättning är då att man är överens om vad man vill ha. För att kunna vara ense i sina 
bedömningar är det viktigt att göra en grundlig analys i början av rekryteringsprocessen. 
Dessutom måste alla rekryterare ha samma definitioner på de egenskaper som söks. 
Intervjufrågorna baseras på kravprofilen och det är viktigt att denna mall följs i hela 
processen. Informanterna upplevde det som positivt att vara flera bedömare, bland annat 
eftersom man då får flera perspektiv på kandidaterna och att det på så vis blir en mindre 
subjektiv bedömning. Det är även bra om kollegor är med under intervjun och bedömer. Detta 
för att se om kandidaten kommer att passa in i arbetsgruppen. Många av våra informanter 
berättar att de bedömer efter magkänslan samt efter hur personkemin upplevs. Man försöker 
få en helhetsbild av personen. 

H#7! R)&.-! =-.36/'/! A?9'/.-/! F'(EC%)%*'%! 46C! 4.'/! )!
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Att vara flera bedömare verkar vara standarden vid anställningsintervjuer. Enligt en informant 
blir bedömningen mer rättvis och objektiv när man är flera vid intervjun. Att vara flera som 
bedömer kan dock bli ett problem om man inte är överens, vilket flera informanter påpekade. 
Det är därför bra att rekryterarna innan intervjun kommer överens om vad det är man söker 
samt säkerställer att de har samma uppfattning om vad dessa efterfrågade kompetenser 
innebär. Under intervjun handlar det även om att ge information till den arbetssökande. Det 
bör vara ett utbyte av information eftersom att den arbetssökande även ska kunna avgöra om 
den vill arbeta i organisationen. Intervjun handlar därmed inte bara om att rekryteraren ska 
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hitta rätt person, utan personen måste även själv känna att den kommer att trivas och passa in 
på arbetsplatsen.!

Rekryterarna bedömer kandidaternas personliga lämplighet främst genom att gå på en känsla. 
Vad detta konkret är för känsla går inte att avgöra, men enligt några informanter bör man vara 
försiktig med att utgå från den känslan. Man måste vara medveten om vad den känslan står 
för. Rekryterarnas föreställningar och förväntningar kan påverka hur de bedömer de 
arbetssökande. De föreställningar och förväntningar som finns kan medföra att man utesluter 
sökande utan att man själv är medveten om det. Detta illustreras av att några informanter 
nämner vikten av att reflektera och vara medveten om de föreställningar man har. Några 
informanter nämner även att intervjun är en nervös situation för de arbetssökande, vilket kan 
göra att dessa personer inte tar in alla information som den behöver under intervjun. 
 
!

! !
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Under detta avsnitt diskuteras vissa aspekter som framkom i analyserna och som vi anser 
vara intressanta.   

I#"!,'(EC%)%*!'=3'/!.:%4&-!
Enligt vår analys bedömer flera informanter den arbetssökande efter känsla och den 
personkemi som uppstår. En del påpekar dock att det är viktigt att man är medveten om vad 
denna känsla står för och varför man bedömer på ett visst sätt. Lindelöw (2008) menar att man 
som rekryterare inte ska bedöma på första intrycket och de känslor som då uppkommer, 
eftersom det kan leda till felaktiga bedömningar. Vi tror att Lindelöw menar att rekryterarna 
kan riskera att missa kompetenta personer på grund av att de får ett felaktigt intryck vid första 
mötet. Det verkar vara lättare att bedöma personer för strängt än tvärtom, det vill säga att man 
har överseende med vissa delar hos kandidaterna i bedömningen. Att informanternas känsla är 
av stor vikt vid bedömningen tror vi beror på att det ofta är sina egna kollegor som de 
anställer. Informanterna menar att det är viktigt att personen ska passa in bland kollegorna, 
och för att få en uppfattning om huruvida de passar in bedömer de då på magkänslan. 

En informant påpekade att det främst är den personliga lämpligheten som kan bedömas i 
intervjun, eftersom de arbetssökande ofta har liknande utbildning och erfarenheter. Hur man 
sedan bedömer om en person är lämplig eller inte menar informanten är svårt, och att denna 
bedömning ofta blir subjektiv, efter den känsla som man får av kandidaten. Att våra 
informanter kan bedöma på detta sätt tror vi bland annat beror på att de sällan använder några 
andra urvalsinstrument i sin rekrytering. Ansökningshandlingarna och intervjun är de 
instrument som de främst utgår ifrån, vilket gör att personlig lämplighet måste bedömas i 
intervjun, eftersom man inte kan bedöma den på något annat sätt. Personens lämplighet och 
personliga egenskaper måste ändå bedömas i en rekrytering, eftersom det är en del av 
individens kompetens och att dessa delar påverkar hur man kan utföra ett arbete. De yrken 
som våra informanter rekryterade till är dessutom inga högre ledar- eller chefspositioner, 
vilket vi tror kan vara en annan möjlig orsak till att de bedömer på känsla. Ska man arbeta 
som chef i en högre ledarposition torde det behövas mera kontroller av huruvida man är 
kapabel att klara av arbetet och alla krav som jobbet innebär. Enligt vår erfarenhet används 
dessutom ofta olika tester vid rekrytering till högre tjänster, för att bland annat kunna få en 
uppfattning om personens ledarskapsförmåga, beslutsfattande, värderingar och attityder. Att 
gå på känsla i sådana bedömningar är förmodligen mera riskfyllt, eftersom det är väsentligt att 
som chef ha förmågan att leda och vara kunnig inom sitt område. 

Att informanterna bedömer efter känsla och att litteraturen motsätter sig detta är något som vi 
har reflekterat över under vårt arbete med uppsatsen. Är det positivt eller negativt för den 
arbetssökande att delvis bli bedömd på känsla? Vi vill här lyfta fram att när våra informanter 
pratar om att de bedömer på känsla, betyder inte det att det är den enda motiveringsgrunden 
för en anställning. De menar att på en intervju med de sista utvalda toppkandidaterna, är 
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magkänslan det som kan spela in i bedömningen om huruvida kandidaten kommer att fungera 
på arbetsplatsen. Som vi tidigare nämnt är den personliga lämpligheten det som bedöms i 
intervjun och för att avgöra detta menar informanterna att man får en känsla. Betyder detta då 
att arbetssökande har olika förutsättningar för att få en anställning, beroende på vem det är 
som rekryterar? Eller är det så att den känsla som rekryterare får, ändå är en antydan till 
huruvida en arbetssökande kommer att fungera och trivas på arbetsplatsen? Det är svårt att få 
någon klarhet i detta.  

Vi anser att bedömningen i anställningsintervjuer i viss mån alltid blir subjektiv. Människor är 
inte känslolösa robotar och attityder, känslor samt uppfattningar kommer alltid att spela in i 
bedömningen. Att första intrycket kan bli väldigt fel är vi medvetna om och vi anser därför att 
det är bra att ha två intervjutillfällen i en rekryteringsprocess. Som rekryterare har man då 
möjligheten att se om första intrycket man fick var befogat eller inte. Även den arbetssökande 
får en till chans att presentera sig, förhoppningsvis på ett mer avslappnat vis. Litar man som 
rekryterare på sina känslor måste man dock vara medveten om att känslorna ibland kanske 
inte stämmer med verkligheten. Vi tror att det är viktigt att vara medveten om detta och hela 
tiden reflekterar över sina bedömningar. Dock skulle vi vilja se att ytterligare forskning 
genomfördes för att få mer klarhet och en djupare förståelse kring denna problematik.  

Den magkänsla som rekryterare bedömer utifrån, grundas troligtvis i vad de har för 
föreställningar och erfarenheter. En informant menar att det är viktigt att veta vad magkänslan 
betyder och vad den beror på. Hon menar att magkänslan kan bero på hur man är som person 
och vad man har för erfarenheter. Det är därför viktigt som rekryterare att reflektera och 
medvetandegöra sina föreställningar, för att på så vis förstå varför man bedömer som man 
gör.   

I#+!DE/'43:&&%)%*-/!6>5!=E/9:%3%)%*-/!
Under arbetet med denna undersökning har vi lärt oss att rekrytering är en svår process. 
Människor är komplexa och föränderliga, och det är mycket svårt att bedöma andra personers 
kunskap och egenskaper. Vi har även förstått att den bedömning som sker styrs mycket av 
rekryterarens egna förväntningar och föreställningar, vilket inte alltid är positivt. Är man som 
rekryterare inte medveten om sina föreställningar och förväntningar kan det påverka en till att 
exempelvis välja arbetssökande som liknar en själv i bakgrund och attityder. Detta behöver 
inte vara något problem, men det kan bli konsekvenser om för stor vikt läggs vid att den 
arbetssökande ska likna en själv. Rekryteraren kanske då bortser från andra viktiga aspekter 
och inte anställer den mest kompetenta personen. Fel personer kan bli rekryterade och för att 
undvika detta bör man som rekryterare vara medveten om att man har föreställningar och 
förväntningar som kan påverka hur man bedömer personer. Överlag verkade det som att våra 
informanter var medvetna om sina föreställningar och förväntningar i sina bedömningar. 
Dock var de ibland kritiska mot att deras kollegor inte alltid hade samma medvetenhet när de 
skulle rekrytera. De berättade att kollegorna ibland hade en mental bild av en person som haft 
tjänsten tidigare när de skrev annonsen. Denna mentala bild kan då leda till att man inte ser 
till kompetenserna hos de arbetssökande, utan att man letar efter någon som har samma 
personliga egenskaper som den tidigare anställde personen. 
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Vår uppfattning är att det verkar som att rekryterare inte är medveten och reflekterar i alla 
lägen som man kanske borde, vilket då kan vara orsaken till att det sker felrekryteringar. Vi 
tror att det är viktigt att vara medveten om sina föreställningar och förväntningar för att kunna 
undvika att felaktiga beslut tas i bedömningar. Rekryterare bör genom hela 
rekryteringsprocessen och speciellt i intervjusituationen vara medvetna om och reflektera över 
varför de gör vissa val samt kunna motivera sina val. Reflektion om sitt beteende kan på sikt 
leda till att man lär sig och utvecklas till att bli bättre på att bedöma personer, och på så vis 
kan risken för felrekryteringar minskas i framtiden. 

I#7!V0FF'&4)()*!A/6>'44!
Enligt forskning och informanternas berättelser, är rekrytering en dubbelsidig process med ett 
informationsutbyte. Samtidigt som organisationen ska bedöma den arbetssökande måste 
organisationen även se till att den arbetssökande har tillräcklig information om arbetsplatsen 
för att kunna avgöra om den vill arbeta där. Gör de inte detta riskerar de att förlora kompetent 
personal eftersom dessa inte trivs på arbetsplatsen. Detta informationsutbyte gäller under hela 
rekryteringsprocessen. Organisationen måste attrahera rätt personal med rätt kompetens. Även 
om organisationen har rutiner kring hur de ska bedöma att personer är kompetenta och passar 
in på arbetsplatsen, hjälper inte detta om man inte kan attrahera rätt personer. I 
bakgrundsavsnittet tar vi upp ett citat som berör denna del av rekryteringsprocessen, det vill 
säga att identifiera och attrahera potentiella medarbetare. Samtidigt som vi anser att denna 
definition är för smal, blir det även för snävt med en definition som endast handlar om att man 
i rekryteringsprocessen bedömer personers kompetens. 

Forskningen som presenterades i bakgrunden har fått kritik för att inte se till att rekrytering är 
en komplex och mångtydig process. Vi anser att det behövs mer forskning kring båda sidorna 
av denna dubbelsidiga process. Forskning behöver se till att organisationer först behöver 
attrahera kompetent personal för att på så vis kunna avgöra vilka personer som kommer att 
fungera på arbetsplatsen. Det handlar om ett givande och tagande. Arbetsgivaren måste ge 
information om sitt företag och de arbetssökande måste ge information om vilka de är. På 
detta sätt kan organisationer samla information om de arbetssökande, samtidigt som de 
arbetssökande får information om organisationen. Nästa steg för organisationen blir sedan att 
behålla och utveckla den personal man anställt, vilket även är en viktig del i 
rekryteringsarbetet.  

I#;!DE/4&-*!A?!=6/34-33!=6/4.%)%*! !
Eftersom vi enbart har fokuserat på anställningsintervjun i denna studie, är vårt förslag på 
vidare forskning dels att titta på de andra stegen i rekryteringsprocessen. Som vi har visat i 
denna uppsats finns det flera delar av en rekryteringsprocess och alla är lika viktiga för att 
kunna komma fram till slutmålet, det vill säga att anställa rätt person. För att kunna få en 
förståelse av hur processen fungerar måste dessutom alla steg relateras till varandra. 
Processen måste ses i sin helhet, från hur man som arbetsgivare attraherar personal, till hur 
man bedömer och sedan behåller och utvecklar sin personal.  
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Som vi skrev tidigare i diskussionen tycker vi att det är svårt att få klarhet i huruvida 
rekryterares känslor påverkar deras bedömning positivt eller inte. Det skulle behövas 
ytterligare forskning för att få en bättre förståelse kring ämnet. Andra intressanta aspekter 
kring detta är till exempel hur man lär sig att bedöma kompetens. Är det ens möjligt? Mer 
forskning skulle behövas för att kunna svara på denna fråga.   
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Vi börjar alla intervjuer med att berätta att det är anonymt och frivilligt att delta. Vi berättar 
även om syftet med undersökningen och användandet av ljudinspelning. 
 
Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Har du arbetat med rekrytering tidigare? 

När börjar och slutar en rekrytering enligt dig? 

Vilka steg ingår i er rekryteringsprocess? 

Finns det någon modell eller riktlinjer som ni arbetar efter? 

Har rekryteringsprocessen alltid sett ut som den gör idag? 

Finns det viktiga moment i rekryteringsprocessen som kan vara speciellt svåra eller 
avgörande?  

Vad innebär kompetens för dig? 

Hur vet du vilken kompetens arbetsplatsen behöver? 

Vad tillför anställningsintervjun till bedömningen av kandidaten? 

Hur bedömer du att en kandidat har den kompetens som efterfrågas vid anställningsintervjun? 

Vad är viktigt för dig när du bedömer kandidaters kompetens? 

Finns det några riktlinjer för hur ni ska bedöma en kandidats kompetens? 

Vad finns det för fördelar och risker med den bedömning som sker vid anställningsintervjun? 

Har det någon gång skett en felbedömning av en kandidats kompetens under 
anställningsintervjun? 

Vilka erfarenheter tror du spelar in då man ska bli bra på att bedöma en kandidats kompetens 
under anställningsintervjun? (hur har du lärt dig) 

Hur tror du att man kan lära sig att blir bra på att bedöma en kandidats kompetens? (hur har 
du lärt dig) 

Är det något mer du skulle vilja tillägga angående det vi pratat om idag? 
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