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Sammanfattning	  

Det finns böcker och guider med riktlinjer för hur rekryterare bör arbeta och tänka under en 

anställningsintervju. Jag upplever dock att det saknas forskning kring vad det är i interaktionen 

under en anställningsintervju som påverkar rekryterarens beslut om den arbetssökande. Denna 

uppsats fokuserar på hur rekryterare går till väga för att göra bedömningar under 

anställningsintervjun samt vad det är i interaktionen som påverkar anställningsbeslutet. För att få 

svar på dessa frågor har en kvalitativ ansats valts där intervjuer gjorts med fem rekryterare.  

 

Resultatet visar att magkänslan är ett verktyg som rekryterare använder sig av i bedömningen av 

arbetssökande. Det framkom även att de anser det vara viktigt att hinna förbereda sig innan 

intervjun för att kunna behålla kontroll över situationen. Det rekryterarna ansåg påverka dem i 

interaktionen, i olika hög grad, var det första intrycket, den arbetssökandes klädsel, personliga 

egenskaper och förmåga att kunna anpassa sig till situationen. 
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Abstract	  

There are books with guidelines on how recruiters should work and think in a job interview. I feel, 

however, that there is no research done on what it is in the interaction during a job interview that 

has impact on the recruiter's decision about the job applicant. This paper focuses on how 

recruiters are making judgments during the job interview, and what it is in the interaction that 

affect the hiring decision. To determine this I have chosen to do a qualitative study through 

interviews with five recruiters.  

 

The results show that the gut feeling is a tool that recruiters use in the assessment of job 

applicants. It also emerged that they considered it important to have time to prepare themselves 

before the interview in order to maintain control of the situation. The results also show that the 

first impression, the job applicant's clothing, personal qualities and ability to adapt to the situation 

affected the recruiters, in varying degrees. 
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Förord	  	  

Först och främst vill jag tacka de rekryterare som ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter 
och tankar kring deras arbete. Tack vare dem har denna studie varit möjlig att genomföra! 	  
	  
Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Elin Thunman som med en stor portion 
tålamod kommit med kloka råd och bra vägledning under arbetets gång. Jag vill också tacka de 
andra i min handledningsgrupp för bra opponeringar, synpunkter och tips på vägen!	  
	  
Stort tack till er!	  
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1.	  Inledning	  
Att gå på anställningsintervju är något som de flesta har gjort eller kommer att göra någon gång i 

livet och att få ett nytt jobb är en viktig händelse för de allra flesta. Anställningsprocessen kan se 

olika ut beroende på vad det är för jobb som söks, men gemensamt i de flesta 

rekryteringsprocesser är att anställningsintervjun är den vanligaste urvalsmetoden för att hitta en 

lämplig kandidat för en tjänst (Lindelöw Danielsson 2003:23). Anställningsintervjun är ett 

speciellt och viktigt möte med hänsyn till att den som söker jobb vill framstå i så god dager som 

möjligt. Under intervjun vill den som söker jobbet presentera sig själv och sin bakgrund på ett 

intressant sätt och är medveten om att intervjun kanske är den enda chansen som ges för att kunna 

visa vem man är och har för ambitioner. Trots att en anställningsintervju inte tidsmässigt är så 

lång är det ändå en avgörande stund där mycket sker.  

 

1.1	  Bakgrund	  

Vi gör dagligen bedömningar av händelser och människor och jag intresserar mig för den något 

speciella bedömningen som äger rum under en anställningsintervju. De medverkande parterna 

under en intervju är införstådda i att en bedömning äger rum, varför jag anser det vara intressant 

att undersöka närmre hur denna bedömning faktiskt går till. Själva intervjusituationen skiljer sig 

från den vardagliga bedömningen på så sätt att rekryterare använder sig av sina tidigare 

erfarenheter, hjälpmedel av olika slag och sin kunskap för att kunna utföra bedömningen på ett 

objektivt sätt (Lindelöw Danielsson 2003:22). 

 

Att hitta rätt person till en ledig tjänst är en process som består i flera steg. Malin Lindelöw 

Danielsson, forskare från Karolinska Institutet med en grundexamen inom socialpsykologi, har 

skrivit boken Kompetensbaserad intervjuteknik, rekrytering och testning (2003). Hon beskriver 

att rekryterare behöver en tydlig kravprofil som talar om vad det är som söks hos personen som 

ska anställas för att rekryteraren ska ha rätt grund att stå på i det kommande bedömningsarbetet. 

En kravprofil är en typ av mall där all viktig information bör anges gällande vilken erfarenhet och 

vilka kvalifikationer som anses önskvärda hos den person som söker tjänsten samt om det krävs 

en viss personlighet (Lindelöw Danielsson 2003:57). Om en person blir kallad till intervju 

innebär det att de formella kraven, som baseras utifrån kravprofilen, är uppfyllda och att 

rekryteraren under anställningsintervjun ska bedöma om personen passar för den aktuella tjänsten 
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(Lindelöw Danielsson 2003:73). Suzanne Ahrnborg Swenson, som har lång erfarenhet inom 

bland annat chefsrekrytering, beskriver i boken Rekrytering i fokus (1997) att det är viktigt att 

vara ordentligt påläst om både personen som ska intervjuas och om tjänsten i sig samt ha god 

kunskap om vilken profil som efterfrågas för tjänsten för att kunna bedöma den arbetssökande på 

rätt sätt.  

	  

Vidare lyfter Lindelöw Danielsson (2003) fram det faktum att intervjusituationen är ett socialt 

samspel där rekryterarens personliga värderingar, erfarenheter och åsikter får stort utrymme 

vilket gör att rekryterare kan komma att bedöma arbetssökande olika (Lindelöw Danielsson 

2003:26). Hon beskriver att vi i alla samtal tar med oss en del av oss själva vilket gör att det kan 

vara svårt för rekryterare att hålla sig objektiva och inte reagera känslomässigt under 

anställningsintervjun. Både Lindelöw Danielsson (2003) och Ahrnborg Swenson (1997) lyfter 

fram problematiken i att rekryterare snabbt kan bilda sig en uppfattning om den arbetssökande, 

både baserat på personens CV men framför allt när de träffar denna och får ett första intryck. För 

att till viss mån undvika att detta ska vara avgörande i bedömningen av den arbetssökande 

beskriver de att det är viktigt att vara väl förberedd inför intervjun samt att aktivt förhålla sig 

objektiv inför den (Lindelöw Danielsson 2003:96).  

 

Utifrån de kort summerade riktlinjerna kring rekryteringsprocessen och intervjusituationen har 

syftet för uppsatsen tagits fram, med fokus på anställningsintervjun och den interaktion som sker 

i denna. Jag har valt att ovan ge en bild av de riktlinjer som finns både innan och under intervjun 

då jag tror att det är viktigt för att få en bredare förståelse för de förutsättningar som finns inför 

intervjusituationen och i själva bedömningsarbetet. 
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Med utgångspunkt i att anställningsintervjun är den vanligaste urvalsmetoden i 

rekryteringsprocesser är syftet med denna uppsats att undersöka hur rekryterare går till väga för 

att kunna bedöma en arbetssökande under anställningsintervjun samt att ta reda på vad det är 

under intervjuns gång som påverkar rekryterares beslut gällande den arbetssökande. Fokus ligger 

alltså på anställningsintervjun som en isolerad interaktion för att ha möjlighet att ta reda på vad 

som händer i just denna. Utifrån detta ligger följande frågeställningar till grund för 

undersökningen: 

 

- Hur går rekryterare tillväga för att bedöma en arbetssökande under anställningsintervjun?  

 

- Vilken betydelse har interaktionen under intervjusituationen för rekryterarens 

anställningsbeslut?  

	  

1.3	  Disposition	  

I det första kapitlet ovan har en presentation och motivering till valet av ämne gjorts tillsammans 

med en presentation av de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen och dess syfte.  

 

I kapitel två kommer den tidigare forskningen att presenteras som anses relevant att ha som 

bakgrund för att kunna besvara uppsatsens syfte. Jag kommer att beröra både rekryteringsområdet 

och även mer generella punkter i arbetslivet som jag anser har värde för att skapa en bredare 

förståelse för ämnet.  

 

Kapitel tre består av de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Här presenteras de teoretiska 

begreppen och utgångspunkterna, vilka är Goffmans teorier kring presentation av självet och 

roller samt intrycksstyrning. 

 

Vidare presenteras i kapitel fyra den kvalitativa metod som valts för att på bästa sätt kunna 

besvara syftet, urvalet som gjorts av respondenter, tillvägagångssätt vid insamling av material 

och bearbetning och analys av materialet.  
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I det femte kapitlet redovisas resultatet som framkommit i intervjuerna, tematiserat utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

I det sjätte och sista kapitlet förs en avslutande diskussion och analys av empirin kopplad till 

teorin och den tidigare presenterade forskningen. Här diskuteras även de slutsatser som kan dras 

utifrån framkommet resultat samt förslag inför framtida forskning.   

2.	  Tidigare	  forskning	  
I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning som tagits del av som varit inspirationen till 

uppsatsen. Det finns ett flertal förklaringar till vad det är som ligger till grund för rekryterares 

bedömning av arbetssökande och hur de går till väga i bedömningsarbetet. Nedan redogörs för 

det som anses vara en relevant grund för studien och som visar hur forskningsfältet som jag tagit 

del av ser ut.  

 

2.1	  Att	  skapa	  rätt	  förutsättningar	  

En kvantitativ studie gjord av Allen I. Huffcutt och David J. Woehr (1999) beskriver hur 

rekryterare anser sig göra bedömningar av arbetssökande, vilka förutsättningar de anser gör 

bedömningsarbetet lättare och vad det är som ökar validiteten i bedömningarna. Resultatet visar 

att det är viktigt för rekryterare att ha en struktur under intervjun, både gällande upplägg inför den, 

frågor och förberedelse då det utan struktur anses vara svårt att göra en bedömning av den 

arbetssökande. Detta bekräftas även av Lee Froschheiser (2009) som presenterar en amerikansk 

kvalitativ studie där personer i VD-positioner intervjuats angående vad som anses vara viktiga 

förutsättningar för att kunna bedöma arbetssökande. Froschheiser (2009) framhåller att 

rekryterare med fördel bör leta efter kandidater innan behovet är akut för att undvika 

felrekryteringar på grund av tidsbrist, som beskrivs vara vanligt förekommande. För att sedan 

kunna genomföra en intervju på bästa sätt beskrivs en förutsättning vara att rekryteraren bör ha en 

arbetsbeskrivning som grund att stå på. Arbetsbeskrivningen består i en detaljerad beskrivning av 

ansvarsområden, krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund (Froschheiser 2009). Resultaten av 

de båda undersökningarna visar alltså att förutsättningar för att ha möjlighet att bedöma en 
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arbetssökande under intervjun dels är att ha tid till förberedelse för att strukturera upp intervjun 

samt att ha en tydlig arbetsbeskrivning för att kunna bedöma om den arbetssökande har rätt profil 

utifrån de objektivt ställda kraven.  

 

2.2	  Intrycksstyrning	  

I artikeln Impression Management in the Resume and its Cover Letter beskriver författarna 

Stephen B. Knouse, Robert A. Giacalone och Hinda Pollard (1988) en kvantitativ undersökning 

gjord bland 81 engelska chefer som fått läsa personliga brev och CV där de arbetssökande använt 

sig av olika intrycksstyrande taktiker. Till en början beskriver författarna att flertalet tidigare 

undersökningar visar att den arbetssökande förväntas styra intrycket av sig själv redan i sitt CV 

och personliga brev som denna skickar med sin ansökan. Detta gör de arbetssökande genom att 

presentera sina erfarenheter och sina ansvarsområden på ett för läsaren imponerande sätt, lyfta 

fram sin personlighet på ett smickrande sätt samtidigt som de med fördel rekommenderas att 

undvika att nämna sådant som kan anses vara mindre bra i jobbsammanhang. Det lyfts dock fram, 

utifrån undersökningens resultat, att trots att de arbetssökande ofta rekommenderas att lyfta fram 

sig själva och sina efterfarenheter på detta sätt så beskrivs cheferna i undersökningen vara 

skeptiska när de läser ansökningar som innehåller intrycksstyrande taktiker. Författarna beskriver 

att cheferna ser positivt på om en arbetssökande exempelvis framställer sig ha bra självförtroende 

men att de ändå kunde få dubbeltydiga signaler utifrån ett CV som anses använt sig av 

intrycksstyrande taktiker och att de har en tendens att leta efter sådant som kan ifrågasättas 

(Knouse et al. 1988). Resultatet utifrån denna undersökning visar att det snarare bör 

rekommenderas att inte använda sig av intrycksstyrande taktiker i CV och personliga brev för att 

den arbetssökande på så sätt inte kommer väcka lika många frågetecken hos den som läser detta.  

 

Denna artikel berör intrycksstyrning i en arbetssökandes CV och personliga brev och är skriven 

utifrån en kvantitativ undersökning som visar hur chefer tänker kring intrycksstyrning i ett tidigt 

skede i rekryteringsprocessen. Artikeln berör inte anställningsintervjun eller interaktionen som 

sådan, vilket jag ämnar göra i denna uppsats, men är intressant för att den visar vilken effekt 

intrycksstyrningen kan ha på den som läser en ansökan, innan personerna träffats. Den kvalitativa 

infallsvinkeln som denna uppsats har, med fokus på själva interaktionen, kan därför komplettera 

forskningen.   
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2.3	  Det	  första	  intrycket	  

Utifrån det faktum att en arbetssökandes CV och personliga brev kan vara skrivet med 

intrycksstyrande taktiker lyfter Robert L. Dipboye i sin artikel Self-Fulfilling Prophecies in the 

Selection - Recriutment Interview (1982) fram problematiken med att rekryterare tenderar att bli 

påverkade av det första intrycket av den arbetssökande. I denna artikel handlar det om den 

påverkan som en arbetssökande har på rekryteraren vid det första riktiga mötet, men han 

beskriver även att den tidiga informationen som samlas in om en arbetssökande, exempelvis när 

rekryteraren läser dess CV, kan ha större inflytande på rekryteraren än den information som 

lämnas senare, under själva intervjun. Vidare beskrivs att rekryteraren i genomsnitt fattar sitt 

beslut om den arbetssökande på endast ett par minuter, vilket till stor del baseras på magkänsla 

och de förutfattade meningarna som rekryteraren kan ha haft sedan tidigare. De eventuella 

förutfattade meningarna beskrivs vara baserade på tidigare upplevelser och intryck. För att 

undvika att anställningsbeslutet i hög grad baseras på sådana subjektiva intryck bör rekryteraren 

vara medveten om detta faktum, för att aktivt förhålla sig objektiv till intervjupersonen och på så 

sätt skapa goda förutsättningar för att det ska bli en givande intervju för båda parter. (Dipboye 

1982)  

 

Utifrån att uppsatsens syfte bland annat är att ta reda på vad det är som påverkar rekryterares 

beslut under anställningsintervjun är det intressant att se huruvida det första intrycket och 

magkänslan spelar roll i beslutsfattandet samt om detta sker medvetet. 

 

2.4	  Magkänslan	  

Dipboye beskrev i sin artikel att kombinationen av det första intrycket och magkänslan kan 

påverka rekryterarens beslut. Magkänslan är något som även Ari Riabacke (2007) beskriver i sin 

doktorsavhandling, Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support, som 

behandlar utvecklingen av metoder som kan underlätta vid beslutsfattande. Han har genomfört 

tolv intervjuer med högt uppsatta chefer inom olika branscher i Sverige och beskriver att besluten 

som de tar inte alltid är rationella utan att känslomässiga faktorer många gånger ligger till grund 

för dem. För att det ska vara möjligt att fatta välgrundade beslut beskriver Riabacke att 

människor generellt sett måste lära sig mer om sina starka och svaga sidor för att behålla en 

objektivitet. Vidare beskrivs problematiken kring att många personer i högre befattningar 
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ensamma ska fatta beslut utan att ha någon att bolla sina tankar och tveksamheter med. Till följd 

av detta blir det ofta magkänslan som ligger till grund för flera av de beslut som tas, vilket 

beskrivs vara ett kraftfullt verktyg som vissa gånger baseras på både erfarenheter och kunskap, 

men han beskriver att det lika väl kan handla om att hjärnan vill förenkla problem och därför 

bortser från den faktiska information som finns. Trots att det framhålls som ett kraftfullt verktyg 

att använda sig av skriver Riabacke att det är viktigt att vara medveten om att hjärnan ofta vill 

förenkla problem och komma ihåg att känslor därför kan komplicera vid beslutsfattande. Som 

exempel berättar han att finanschefer kan ha stor kunskap inom sitt yrkesområde, men när det 

kommer till större beslut finns en stor risk att de baserar sina beslut på magkänslan utan att 

försöka strukturera upp den information de har. Riabacke presenterar då fördelen med att just 

strukturera upp problemen i en stor beslutssituation för att minimera risken för att beslutet enbart 

fattas på grund av en magkänsla eller intuition. (Riabacke 2007:37f) 

 

Riabackes doktorsavhandling behandlar inte rekryteringsområdet specifikt men är en intressant 

undersökning då han lyfter fram svårigheterna inom bedömningsarbetet och magkänslan som ett 

särskilt fenomen som kan påverka beslutsfattande. Att som rekryterare anställa en person är ett 

beslut som kan få många både positiva och negativa konsekvenser, beroende på utfall, varför 

denna avhandling lyfts fram som intressant för uppsatsens syfte. Magkänslan är en effekt som till 

stor del baseras på subjektiva uppfattningar vilket gör det intressant att undersöka huruvida 

rekryterare låter magkänslan påverka deras bedömningar.  

 

2.5	  Likhetseffekten	  

Det är alltså många faktorer som kan påverka en rekryterare under anställningsintervjun, såsom 

det första intrycket, magkänslan eller ibland bara en fingertoppskänsla. Åsa-Maria Fellinger 

(2002) beskriver i sin bok om intervjuteknik en annan problematik som kan uppstå under en 

intervju när rekryteraren och den arbetssökande har mycket gemensamt. Denna problematik 

kallar hon för likhetseffekten, som innebär att de båda parterna exempelvis kan ha samma 

hudfärg, utbildning, ha liknande åsikter och personlighet. Det är just känslan av samhörighet som 

resulterar i att tycke uppstår och teorin talar om att rekryteraren i en sådan situation är mer 

benägen att göra en bedömning på felaktiga grunder. Har personerna mycket gemensamt finns 

alltså en risk att rekryteraren överskattar den sökandes kompetens vilket leder till ett mer 
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känslomässigt beslut (Fellinger 2002). Detta bekräftas även av författarna Elizabeth Mannix och 

Margaret A. Neale som skrivit artikeln What a Differences Make a Difference? (2005). De 

förklarar och exemplifierar teorin som de kallar för similar-attraction vilket är en motsvarighet till 

vad Fellinger (2002) beskriver som likhetseffekten. De beskriver att syftet med teorin är att förstå 

relationen mellan två människor och att det visat sig att människor i stor utsträckning undviker att 

kommunicera med personer som har en avvikande åsikt eller ett annat synsätt än dem själva, 

vilket de beskriver resulterar i ett misstycke gentemot de personerna. Människor beskrivs istället 

föredra de som har liknande attityder, värderingar och övertygelser, vilka de också kommer 

känna samhörighet med. Samhörigheten beskrivs också skapas utifrån sådant som är mer synligt 

för ögat, som exempelvis etnisk bakgrund. Det resultat som presenteras i artikeln är att oavsett 

om det gäller synbara likheter eller inte, så tenderar människor som känner samhörighet att dras 

tillvarandra. 

 

Likhetseffekten och teorin om similar-attraction är intressanta fenomen, med tanke på att det är 

effekter som är baserade på känslomässiga grunder. Det är därför för syftet intressant att ta reda 

på om detta eventuellt påverkar rekryterares bedömningsarbete.   

	  
Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan kan det konstateras att ingen av dessa i 

någon större utsträckning fokuserar på den interaktion som sker under anställningsintervjun och 

vad denna har för betydelse för rekryterarens anställningsbeslut, vilket denna uppsats ämnar att 

göra. Även om uppsatsens fokus ligger på själva interaktionen i anställningsintervjuer har 

forskning kring förberedelse inför intervjun också presenterats, då det anses viktigt att ge en 

helhetsbild av det som kan påverka bedömningsarbetet i stort.  
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3.	  Teori	  
I detta kapitel redogörs för de teorier och begrepp som anses viktiga för att kunna besvara 

uppsatsens syfte samt hjälpa till att finna svar på de frågeställningar som tagits fram. Dessa är 

Erving Goffmans teorier om självet, roller och intrycksstyrning. 

 

3.1	  Presentation	  av	  självet	  och	  roller	  

I Erving Goffmans dramaturgiska modell liknar han vårt samhälle och dess individer vid en 

teaterföreställning där vi spelar olika roller. I interaktion med andra försöker vi genom dessa 

roller styra och kontrollera vilka uppfattningar andra människor bildar om oss (Goffman 2009:9). 

Goffman liknar vardagsmänniskan vid en skådespelare, med en publik som vi ska försöka göra 

intryck på, utifrån vad vårt syfte är i den givna situationen, men till skillnad från en riktig teater 

så anpassar vi våra roller utifrån de roller som spelas av de andra närvarande aktörerna, som utgör 

publiken. Är det en situation där personerna inte känner varandra kan publiken få olika ledtrådar 

om aktören genom dennes uppträdande utifrån exempelvis dennes utseende. Utifrån detta kan 

publiken bestämma sig för att godkänna eller underkänna föreställningen och även få en känsla 

för vilken tillit de ska sätta till vem aktören säger sig vara. (Goffman 2009:25f) Förutom utseende 

är det även andra faktorer som kan förknippas med aktören, oavsett i vilken situation denne 

befinner sig i. Goffman beskriver detta som den personliga fasaden och till denna hör bland annat 

yrke, ålder, kön, ansiktsuttryck, gester och liknande. De stimuli som tillsammans bildar den 

personliga fasaden delar han sedan upp i uppträdande och manér. Uppträdandet ger bland annat 

information om aktörens sociala status och manér å andra sidan refererar till de stimuli som i 

stunden ger information om vilken roll som aktören ämnar spela. (Goffman 2009:30f) Goffman 

använder sig även av metaforen att en aktör spelar sin roll i den främre regionen vilken är platsen 

där själva framträdandet äger rum. Den bakre regionen i sin tur är platsen för framträdandets 

förberedelse och avkoppling, vilket kan benämnas som ”bakom kulisserna” där aktören inte 

behöver tänka på exempelvis ansiktsuttryck, hållning eller hur kläderna sitter (Goffman 

2009:97f). 
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3.2	  Intrycksstyrning	  

Vidare betonar Goffmans dramaturgiska perspektiv vikten av intrycksstyrning som innebär att en 

person presenterar sig själv på ett sådant sätt att självet framställs fördelaktigt inför andra. Det tas 

även hänsyn till att framställningen av självbilden förhåller sig till de normer som råder i 

situationen man befinner sig i och att den även stämmer överens med den roll som spelas. 

Förhållningssättet utgår ifrån hur man vill bli sedd socialt och Goffman nämner just 

anställningsintervjun som en situation då intrycksstyrning kan ske. 

 

Intervjuaren måste ofta fatta beslut som får mycket långtgående verkningar 

för den intervjuade och detta enbart på grundval av de informationer som 

intervjuaren skaffat sig genom den arbetssökandes intervjuframträdande. 

Den intervjuade kommer förmodligen, och med viss rätt, att känna det som 

om minsta lilla handling från hans sida kommer att uppfattas som ytterst 

symbolladdad och han kommer därför att ägna mycket tid åt att förbereda 

och tänka igenom sitt framträdande. Vid sådana tillfällen väntar vi oss att 

den intervjuade kommer att ägna stor uppmärksamhet åt sitt uppträdande 

och manér, inte enbart för att skapa ett gott intryck utan också för att vara 

på den säkra sidan och gardera sig mot varje ofördelaktigt intryck som han 

ofrivilligt kan komma att överföra.                    (Goffman 2009:196) 

 

Här lyfter Goffman fram att den arbetssökande är medveten om sig själv och sitt framträdande 

under anställningsintervjun och även kommer ägna tid och uppmärksamhet till förberedelser av 

sitt framträdande.  

 

3.3	  Applicering	  av	  teori	  

Rollbegreppen och intrycksstyrning blir relevanta för syftet då Goffman tillför en förståelse för 

de olika roller människor antar, hur vi förhåller oss till dessa och hur de påverkar interaktionen 

mellan oss. I intervjusituationen råder en speciell form av interaktion där en medveten 

bedömning äger rum varför det blir intressant att se interaktionen ur rekryterarens perspektiv, 

som utifrån Goffmans teori agerar publik och därmed även har makt över anställningsintervjun 
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som situation. Den arbetssökande aktören kommer med stor sannolikhet under 

anställningsintervjun försöka göra intryck på olika sätt, men det är rekryteraren som i slutändan 

bestämmer och tar beslut om personen är passande för tjänsten. Trots att den arbetssökande kan 

anse sig spela en roll där denne framhåller ett positivt intryck av sig själv kan alltså andra saker 

även påverka rekryterarens intryck. Intresset riktas därför mot hur rekryteraren bedömer den 

arbetssökandes rollprestationer och eventuella intrycksförsök under intervjun samt om 

rekryteraren får en känsla av trovärdighet inför vem den arbetssökande aktören utger sig för att 

vara.  

 

Innan anställningsintervjun äger rum har rekryteraren tillgång till den arbetssökandes CV och 

personliga brev där de formella punkterna såsom utbildning, erfarenhet och kompetenser framgår, 

men det är i interaktionen under intervjun som rekryteraren samlar på sig andra intryck som 

kommer påverka anställningsbeslutet. De ovanstående teorierna har därför tagits fram för att söka 

svar på vad det är som sker i själva interaktionen, som kompletterar den arbetssökandes CV.  

 

4.	  Metod	   	  
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för insamling och sammanställning av den empiri som 

ligger till grund för uppsatsen, samt urval av respondenter och företag. Vidare redogörs även för 

de etiska överväganden som funnits under undersökningens gång tillsammans med en 

redogörelse för validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  

 

4.1	  Tillvägagångssätt	  

För att kunna besvara hur rekryterare går till väga för att bedöma en arbetssökande och vad som 

påverkar dem i interaktionen har en kvalitativ metod valts, vilket innebär att en kvantitativ metod 

valts bort, då jag inte ämnar undersöka exempelvis statistisk signifikans eller har generaliserande 

anspråk. Med hjälp av en kvantitativ metod skulle det exempelvis vara möjligt att besvara 

frågeställningar om hur många rekryterare som anser sig basera sina anställningsbeslut på 

magkänsla eller hur många rekryterare som tycker att det första intrycket av en arbetssökande är 

viktigt, för att endast nämna två exempel. I en kvantitativ studie skulle de fördjupade 
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förklaringarna och upplevelser sedda utifrån rekryterarnas perspektiv förloras. Syftet med 

uppsatsen är att förstå hur rekryterare går till väga i bedömningsarbetet, få en bild av deras tankar 

och vad det är i intervjusituationen som påverkar bedömningen av den arbetssökande, vilket gör 

att den kvalitativa metoden lämpar sig väl. Med en kvalitativ ansats skapas förutsättningar för att 

få en inblick i hur en annan person förstår sig själv i sitt sammanhang (Kvale 1997:66f), i detta 

fall inom rekryteringsområdet och mer specifikt i anställningsintervjun.  

 

För att skapa förutsättningar för att förstå hur en rekryterare tänker har semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Den kvalitativa intervjuns syfte är generellt sett att få beskrivningar av 

respondentens livsvärld för att sedan kunna tolka de beskrivna fenomenens betydelse. 

Anledningen till att jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer är på grund av att 

respondenterna på så vis får möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser samtidigt som jag 

behåller möjligheten att styra intervjun till att behandla de teman som i förväg valts. 

Semistrukturerade intervjuer ger även möjligheten att förändra frågornas form och ordningsföljd 

för att på så sätt kunna följa upp respondentens svar, samt fördjupa sig inom sådant som 

framkommer under intervjun (Kvale 1997:13f). Valet av semistrukturerade intervjuer skapar stor 

frihet som gör det möjligt att fördjupa sig i svar som upplevs intressanta i intervjun och ger 

möjlighet att styra tillbaka respondenten till de teman som intervjuguiden har för att diskutera det 

som upplevs relevant. Eftersom jag är ute efter rekryterarnas subjektiva uppfattningar lämpar sig 

denna intervjumetod väl, jämfört med exempelvis en strukturerad intervju där jag som intervjuare 

inte skulle få samma möjlighet att ställa följdfrågor eller fördjupa mig i specifika uttalanden.  

 

Innan de inbokade intervjuerna ägde rum utförde jag en testintervju med en person som själv har 

genomfört många intervjuer och rekryteringar genom åren, för att undersöka att frågorna förstods 

på det sätt jag ämnade att de skulle göra. Detta gav mig förutsättningen att se om några frågor 

saknades eller kändes överflödiga för att besvara syftet. Efter att ha reviderat intervjuguiden på 

ett par punkter så användes den sedan under de kommande intervjuerna. Intervjuguiden är 

uppbyggd i större teman som upplevs centrala för uppsatsens syfte, där det första är förberedelse, 

där syftet är att ta fram fakta kring det arbete som sker innan intervjun, då det utifrån den tidigare 

forskning som presenterats kan ha påverkan på bedömningsarbetet och de förutsättningar som 

råder under den faktiskt anställningsintervjun. Det andra temat är anställningsintervjun vilket 
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syftar till den situation i vilken interaktionen sker mellan rekryteraren och kandidaten. Detta är 

relevant då uppsatsens syfte är att ta reda på vilken betydelse denna interaktion har för 

anställningsbeslutet. Det tredje temat är bedömning som syftar till att ta reda på hur rekryteraren 

går till väga för att bedöma den arbetssökande under intervjun. Det fjärde temat är beslutsfattande 

vilket är relevant då syftet också är att ta reda på hur rekryteraren fattar beslut samt på vilka 

grunder, sett utifrån anställningsintervjun. Under intervjuerna fanns möjligheten att avvika från 

intervjuguiden och ställa nya frågor under ovan nämnda teman, vilket anses vara en stor fördel 

med den semistrukturerade intervjun (Kvale 1997:117). Användandet av teman underlättar även 

analysarbetet då det är lättare att gå tillbaka till dessa och få en överblick över intervjuerna som 

helhet och därefter plocka ut det som är relevant för syftet (Kvale 1997:51). 

 

I början av varje intervju presenterades upplägget och vad uppsatsens syfte består i. Alla 

respondenter gav sitt godkännande till att intervjuerna spelades in och informerades om att de i 

uppsatsen kommer framställas på ett sätt så att ingen läsare ska kunna identifiera dem. 

Uppsatsens syfte presenterades endast kort i början för att inte påverka respondenternas tankar 

och kommande svar på frågorna. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra och de 

hölls på respondenternas arbetsplats, strax efter arbetsdagens slut i ett rum som var avskilt från 

den ordinarie fysiska arbetsplatsen, för att på så sätt komma ifrån eventuella störande moment. 

Valet av just denna plats baserades på att det förenklade medverkandet för respondenterna och tid 

för intervjutillfällena bestämdes utifrån respondenternas scheman för att de skulle känna att de 

hade tid att sitta ner och prata utan stressande yttre faktorer. En nackdel med att hålla intervjuerna 

på intervjupersonernas arbetsplats kan vara den risk som finns för att intervjupersonerna 

censurerar sig själva och sina svar för att de inte känner sig trygga med att vara fullständigt ärliga, 

med tanke på att frågorna behandlar den tjänst de har som rekryterare på den aktuella 

arbetsplatsen. Vi pratade om detta för att skingra dessa eventuella tankar och detta var en av 

anledningarna till att intervjuerna också las efter arbetstid. På så vis var ingen annan kvar på 

kontoret som kunde distrahera med ljud utifrån eller liknande. För att öka känslan av trygghet 

talade vi även mer om hur de senare kommer att framställas i uppsatsen och att de återigen inte 

ska gå att identifiera vilka de är, och att företaget de arbetar på inte heller kommer att presenteras 

vid namn. De praktiska fördelarna, som exempelvis tidsåtgång, med att ha intervjuerna på de 
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intervjuades arbetsplatser ansågs väga över nackdelarna varför de i slutändan även genomfördes 

där.    	  

	  

4.2	  Respondenter	  

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra rekryterarnas tankar och erfarenheter sattes två kriterier 

upp inför valet av respondenter. Det första kriteriet var att de ska ha minst två års erfarenhet av 

rekrytering, för att på så vis ha hunnit skaffa sig erfarenhet i området. Det andra kriteriet var att 

de aktivt ska arbeta med rekrytering och ha det som sin huvudsakliga arbetsuppgift. De 

respondenter som valts ut arbetar på samma företag, vilket är ett företag som jobbar med 

bemanning och rekrytering mot externa kunder, men de jobbar på olika kontor samt mot olika 

branscher. Valet av företag är ett resultat av att jag som författare har kontakter inom branschen 

och utifrån detta har jag gjort ett strategiskt urval av respondenter utifrån de kriterier som satts 

upp samt utifrån de som visat intresse för att medverka i studien. Jag är medveten om att det kan 

vara en nackdel för studien att de arbetar inom samma företag, men drar slutsatsen att ett 

intressant resultat kommer framträda genom den differentierade grupp jag har valt, utifrån kön, 

ålder och tidigare erfarenheter och bakgrund. Även om de arbetar inom samma företag har de alla 

olika erfarenheter och utbildningsbakgrunder med sig, vilket med stor sannolikhet präglar deras 

arbetssätt. Det faktumet att de arbetar mot olika branscher skulle även kunna innebära skilda 

arbetssätt och tankar. Totalt har fem intervjuer genomförts, med tre kvinnor och två män i 25 - 

40-årsåldern. Respondenternas erfarenhet inom rekrytering varierade mellan minimikravet två år 

upp till sju år. Nedan följer korta presentationer av respondenterna för att skapa en mer personlig 

bild av vilka de är. 

 

Andreas. Respondent 1  

Respondent 1 har tilldelats det fiktiva namnet Andreas och är i 35-årsåldern. Han har en examen 

som personalvetare och har jobbat som rekryterare i fyra år. Innan han började i sin nuvarande 

roll jobbade han som konsult inom HR-området, men önskade komma in på rekryteringssidan då 

han ansåg att han skulle kunna göra vissa förbättringar inom rekryteringsbranschen. Andreas 

rekryterar inom IT-området idag.  
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Anna. Respondent 2 

Respondent 2 har fått det fiktiva namnet Anna och är i 25-årsåldern med en utbildningsbakgrund 

som personalvetare. Hon har tidigare jobbat som assistent på det företag hon arbetar på nu och 

innan dess jobbade hon i butik samt som receptionist. Anna har jobbat i sin nuvarande position 

som rekryterare i strax över två år och rekryterar inom försäljnings-, marknadsförings- och 

reklamområdet.   

 

Bianca. Respondent 3 

Respondent 3 har tilldelats det fiktiva namnet Bianca och är i 30-årsåldern. Hon har en dubbel 

examen inom personal och ekonomi och har tidigare jobbat med ekonomirelaterade frågor på ett 

internationellt företag. Hon har arbetat som rekryterare i fyra år, något hon beskriver sig vara 

väldigt glad över trots den stress det ofta innebär. I dagsläget rekryterar Bianca personal inom 

ekonomi- och kontorsområdet.   

 

Björn. Respondent 4 

Respondent 4 har tilldelats det fiktiva namnet Björn och är i 40-årsåldern. Björn har en examen i 

ekonomi, som han sedan byggt på med personalrelaterade kurser. Han har jobbat som rekryterare 

under de senaste sju åren och innan dess jobbade han som gruppledare inom 

försäljningsbranschen, men insåg att han ville byta bana och valde då rekrytering, ett område han 

beskriver sig varit intresserad av under en lång tid. Björn rekryterar mestadels chefstjänster, inom 

olika affärsområden.  

 

Camilla. Respondent 5  

Respondent 5 har fått det fiktiva namnet Camilla och är i 30-årsåldern. Camilla har en examen i 

Sociologi tillsammans med ett flertal påbyggnadskurser inom arbetsmarknadskunskap och 

ledarskap. Camilla har tidigare jobbat inom kundtjänst och även i restaurangbranschen, men 

drömde om att få vara den som satt på ”andra sidan” i en anställningsintervju och sökte sig därför 

till jobbet som rekryterare, en tjänst som hon haft sedan fem år tillbaka. Camilla rekryterar inom 

försäljnings- och restaurangområdet.  
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4.3	  Analysmetod	  	  

När alla intervjuer var genomförda transkriberades materialet och utifrån transkriberingarna 

valdes meningskoncentrering som analysform för att få fram det som upplevts viktigast för 

resultatet. Kvale (1997) beskriver meningskoncentrering som en process där långa uttalanden 

pressas samman för att kunna formulera och presentera det som sagts i färre ord. Denna metod 

anses lämplig för undersökningens analysförfarande eftersom den tydliggör det mest väsentliga i 

respondenternas uttalanden. Jag har följt Kvales fem steg för att analysera materialet och i 

analysen söktes efter mönster, likheter, teman och skillnader. Första steget som genomgicks i 

analysarbetet var en grundlig läsning av texten för att kunna bilda en uppfattning om helheten. I 

det andra steget gjordes en avgränsning av texternas olika delar och i det tredje efterföljande 

steget togs dominerande teman fram, utifrån vad jag som författare tror att respondenterna avsett 

att förmedla. Dessa teman presenteras nedan i resultatdelen. Jag följde sedan Kvales 

rekommendation att ifrågasätta vad varje meningsenhet kan ge för relevant information till de 

frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen, för att sedan i det femte steget sammanfatta 

de teman som tagits fram och väva ihop dessa till en beskrivande text (Kvale 1997:177f). Dessa 

steg genomgicks alltså för att få fram materialet som ligger till grund för resultatet i denna 

uppsats. Respondenternas upplevelser exemplifieras med citat från det inspelade materialet och 

presenteras i resultatdelen nedan. Resultaten analyseras sedan i diskussionskapitlet genom att 

ställa empirin i relation till teorin samt tidigare forskning. 

	  

4.4	  Etiska	  överväganden	  

I kvalitativa intervjustudier är etiken viktig att förhålla sig till och för att skapa förtroende 

upplyste jag respondenterna om undersökningens syfte, hur intervjumaterialet kommer att 

användas, att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Innehållet i intervjuer kan vara av mer eller mindre känslig karaktär, men 

bör oavsett alltid behandlas med försiktighet och respekt för de medverkande (Kvale 1997:142). I 

detta fall kan det vara känsligt att exempelvis berätta om en kandidat som gjort eller sagt något 

specifikt eller om det är så att rekryteraren anser sig ha tagit ett felaktigt beslut vid något tillfälle. 

Alla namn på personer och liknande har därför bytts ut för att rekryterarna ska känna sig fria att 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter.  
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4.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Det är viktigt att sträva efter att undersökningen ska vara giltig och tillförlitlig, alltså att 

uppsatsen har hög validitet och reliabilitet. När det talas om validitet ställs ofta frågan ”mäter du 

vad du tror att du mäter?” och reliabiliteten innebär att undersökningen är tillförlitlig. Vid 

kvalitativa intervjuer är framförallt validitet ett centralt begrepp, då det är svårare att undersöka 

hur pass reliabel en undersökning är, baserad på semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997:207f). 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning resultaten kan upprepas vilket är svårt i en 

kvalitativ intervju där forskaren och kontextens påverkan är stor. Det Kvale (1997) lyfter fram 

som viktigt är att forskaren ska ha reliabiliteten i åtanke och på så vis vara medveten om den 

under undersökningens gång. Det är bland annat viktigt att tänka på att inte ställa ledande frågor 

som kan påverka respondenten. För att höja reliabiliteten har jag därför utfört en testintervju 

innan jag genomförde intervjuerna med rekryterarna, för att se till att mina intervjufrågor inte 

missuppfattas. Jag har också under intervjuernas gång haft i åtanke att ställa så öppna och 

konkreta frågor som möjligt för att rekryterarna inte ska styras i någon riktning eller bli 

påverkade av det jag tänker som intervjuare. 

 

Validiteten i sin tur har testats då jag under skrivandets gång ifrågasatt om syftet överensstämmer 

med undersökningen och att frågeställningarna besvaras. För att uppnå ytterligare validitet har jag 

försökt undvika ett språk som skapar utrymme för feltolkningar genom uppsatsprocessen, i allt 

från språk mellan mig och respondenterna till läsarens uppfattning av uppsatsen. Detta är 

självklart en tolkningsfråga och det kan kritiskt sägas att tolkningen sker subjektivt, på en 

personlig nivå, men tack vare de seminarier och den handledning som återkommit under 

skrivandets gång har andra personer även fått chans att komma med synpunkter på texten.  

 

Med tanke på att det är en kvalitativ undersökning går det inte att göra några generaliseringar 

utifrån det resultat som framkommit, vilket inte heller varit ambitionen med denna undersökning. 

För att kunna dra mer generella slutsatser hade det behövts ett större antal informanter, varför 

denna undersökning enbart kan ge en bild av hur de rekryterare som valts ut som respondenter 

arbetar och tänker, vilket ger en beskrivning som ändå kan komma att vara av intresse. 
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5.	  Resultat	  
I detta kapitel redogörs för den empiri som samlats in genom intervjuer och för att göra kapitlet 

läsvänligt presenteras de utifrån de tematiseringar som gjorts efter analyserna av intervjuerna. 

Med utgångspunkt ur tematiseringarna lyfts intressanta upplevelser och strategier fram, sett 

utifrån uppsatsens syfte att ta reda på hur rekryterare går till väga för att bedöma arbetssökande 

under intervjuer samt vilken betydelse denna interaktion har för anställningsbeslutet. 

Upplevelserna exemplifieras genom citat och i nästföljande kapitel (se Diskussion och analys) 

ställs resultatet mot de teorier och den tidigare forskning som presenterats ovan. I det aktuella 

kapitlet presenteras enbart vad respondenterna berättat. Denna uppdelning är gjord för att skapa 

en tydlighet i vad som är mina tankar och vad som är respondenterna åsikter och upplevelser. 

 

I redovisningen av resultatet benämns de rekryterare som intervjuats för insamling av uppsatsens 

empiri ”respondenter”. Då ämnet rör rekrytering talas det mycket under intervjuerna om de 

personer som söker jobb, vilka i resultatdelen benämns ”kandidater”. Vidare benämns de 

intervjuer som rekryterare håller med kandidater ”anställningsintervjuer” för att inte förväxla dem 

med de intervjuer som hållits för att besvara denna uppsats syfte.  

 

5.1	  Vikten	  av	  förberedelse	  	  	  

Majoriteten av respondenterna lyfte fram att de önskade mer tid till själva förberedelsearbetet, 

innan en anställningsintervju. De berättade bland annat att de vissa gånger bara hinner skumma 

igenom kandidatens CV innan anställningsintervjun, vilket gjort att de inte alltid känner sig så 

förberedda som de önskar. Ett par av respondenterna menar att det inte alltid behöver vara 

negativt då de ändå är pålästa om tjänsten och är så pass erfarna att de kan ta ett korrekt beslut, 

trots kort förberedelse innan. De som kände så var även de respondenter som arbetat längst tid 

som rekryterare. De som arbetat mellan två och fyra år som rekryterar ansåg att det ibland inte 

behövs så lång förberedelsetid, men att det ändå alltid är önskvärt att hinna sätta sig ner i lugn 

och ro för att gå igenom kandidatens CV och eventuella luckor eller frågetecken som finns. 

Sådant beskrivs vara svårt att ha tid att se under själva anställningsintervjun varför de önskar ha 

tid att hinna ta reda på det innan.  
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”Jag försöker alltid att ta minst en kvart innan intervjun för att varva ner 

lite så att eventuell stress inte ska märkas och påverka den jag intervjuar, 

men tyvärr är det inte alltid jag hinner det. Jag strävar ändå efter att 

kandidaten ska känna att jag verkligen tar mig tid och lyssnar och också 

känns påläst.” 

                      Andreas 

 

Respondenternas gemensamma uppfattning om arbetet var att det ofta präglas av en relativt stor 

arbetsbelastning och ofta stressiga dagar vilket är en stor orsak till att de inte alltid hinner 

förbereda sig så mycket som de önskat innan anställningsintervjuerna. De poängterade att de inte 

anser sig slarva i arbetet, men skulle de haft mer tid till att läsa igenom ett CV så trodde de att det 

kanske i vissa fall skulle kunna lett till annorlunda beslut.  

 

5.2	  Att	  söka	  efter	  personliga	  egenskaper	  	  

Alla respondenter berättade att de tar fram en tydlig arbetsbeskrivning vilket de förklarade är en 

lista på vad tjänsten innebär samt sådant som krävs av den arbetssökande för den aktuella tjänsten. 

Det beskrevs kunna vara exempelvis en specifik utbildning, konkret erfarenhet inom ett eller flera 

områden och egenskaper kandidaten bör besitta för att vara lämplig för tjänsten. Respondenterna 

framhöll att arbetsbeskrivningen är en oerhört viktig grund för att de som rekryterare ska veta vad 

det är de letar efter och vilken erfarenhet eller vilka egenskaper som eventuellt passar mindre bra 

för tjänsten. Genom att ha en arbetsbeskrivning som grund skapas förutsättningar för att ha en 

möjlighet att bedöma kandidatens lämplighet på ett tydligt sätt. De flesta av respondenterna 

berättade dock samtidigt att de vid vissa tillfällen kan göra undantag gällande 

arbetsbeskrivningen och de krav som tagits fram. 

 

”Många gånger väger personligheten tyngre än en viss kompetens. Om 

personen visar ett stort intresse för tjänsten och visar på en vilja att lära sig 

de bitar som saknas anser jag att det kan väga väldigt tungt. Det är också 

beroende på vilken tjänst [...] om du ska jobba som civilingenjör, ja då  
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behöver du självklart din utbildning för att klara av rollen. I slutändan är 

det hela paketet som bedöms och ibland kan vissa delar väga upp för andra.”   

      Bianca  

 

Respondenterna är alltså beredda att ge kandidater en chans att framhålla sin motivation för 

tjänsten, även om de kanske har en annan utbildningsbakgrund än vad som önskats, eller i vissa 

fall ingen utbildning alls. De menar att vissa egenskaper är sådana som är svåra att träna fram, 

varför de ofta väger tungt. Som exempel på detta lyfte respondenterna fram att de söker efter en 

person som upplevs seriös, engagerad, intresserad och pålitlig. Detta framhåller de gäller oavsett 

vilken tjänst kandidaten har sökt. Uppfyller kandidaten de formella kraven för tjänsten så ses 

dessa egenskaper kunna väga upp för mycket annat.  

 

”Jag värderar de personliga egenskaperna väldigt högt eftersom det ju är 

det som är unikt för en människa. En utbildning är inte unik på samma sätt. 

Har du en examen inom ett ämne men saknar motivation så kommer jag 

antagligen inte värdera den examen speciellt högt. Att hitta någon som 

verkligen känns motiverad och engagerad i det den gör, det är sådant jag 

letar efter och uppskattar när de lyckas visa under intervjun.”  

Björn 

 

Respondenterna lyfte även fram vikten av rätt attityd som något de letar efter hos en kandidat. 

Detta beskrivs gå lite hand i hand med engagemang och intresse, men de menar att det är viktigt 

att kandidaten även har rätt inställning och värderingar. Gällande de mer formella kraven som 

utbildning och arbetslivserfarenhet menar respondenterna att detta självklart påverkar, då det är 

det första de stämmer av att kandidaten uppfyller.  

	  

5.3	  Vikten	  av	  det	  första	  intrycket	  	  

Respondenterna berättade om deras känslor kring det första intrycket som de får av en kandidat 

och flera av dem gav exempel på tillfällen när de fått ett dåligt intryck av en kandidat, vilket 

framgick vara lättare att minnas än de bra intrycken. De flesta ansåg att det första intrycket är 

viktigt, men inte avgörande för det beslut som de ska ta.  
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”Jag skulle inte säga att det är avgörande, men jag tycker att det spelar roll. 

Jag intervjuade en kille en gång som hade shorts, t-shirt och sina 

solglasögon på huvudet...och tuggade tuggummi under hela intervjun. Det 

gav inget professionellt eller seriöst intryck. Då kan jag känna att han 

startar i uppförsbacke, absolut. Såna saker får man ju göra sitt bästa för att 

tänka bort, för han kanske är en helt fantastisk person med precis den 

kompetens vi letar efter, men det är svårt att bortse från sånt vissa gånger, 

det måste jag erkänna. Det är ju ändå en anställningsintervju och han har 

sökt ett jobb. Då tycker jag att man kan kräva att man visar att man är 

seriös.”  

Andreas 

 

De flesta av respondenterna lyfte även fram att deras första intryck av en kandidat inte alltid 

stämt överens med hur personen faktiskt sedan varit. De menar att många kandidater är nervösa 

när de först hälsar, vilket kan ge ett osäkert intryck, men när de sedan fått en chans att prata en 

stund slappnar kandidaten av och kan ge ett mer självsäkert intryck. Gällande detta går 

respondenternas åsikter isär litegrann, gällande hur accepterande de är när det kommer till 

nervositet. Vissa av dem menar att de är mindre accepterande mot detta om den aktuella tjänsten 

kräver mycket kundkontakt eller mycket ansvar. Då anser de att kandidaten ska kunna visa på 

självsäkerhet, medan de som ansåg att det är okej att vara nervös menar att anställningsintervjuer 

är så pass speciella situationer att det är okej om den arbetssökande känner sig lite osäker.       

 

5.4	  Att	  påverkas	  av	  fysiska	  uttryck	  	  

De flesta av respondenterna ansåg att kläder, hållning, ansiktsuttryck och andra fysiska uttryck 

kan påverka deras beslut. Ett flertal av dem ändrade sin åsikt lite under samtalets gång då de till 

en början framhöll att kläder exempelvis inte spelar så stor roll. När de sedan fick tänka på en 

situation då de reagerat på en kandidats kläder ändrade de sig en aning och menar att det ändå 

kan påverka deras tankar om kandidaten.  
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”Har inte kandidaten förmåga att anpassa sin klädsel efter 

anställningsintervjun så kan jag inte heller förvänta mig att personen sen 

kommer rätt klädd till jobbet. Jag tycker det är viktigt att man visar att man 

kan läsa av situationen och att man har ansträngt sig inför den. Jag vill ju 

hitta någon som är professionell.” 

Björn 

 

Det som var gemensamt för deras tankar kring detta är vikten av att vara ”hel och ren”, men 

att kandidaten exempelvis inte behöver komma till anställningsintervjun i kostym, om inte den 

aktuella tjänsten kräver det. Förutom en hel och ren klädsel beskrev respondenterna att 

kroppsspråk och ibland även handslag kan påverka dem under anställningsintervjun. Vissa av 

dem menade att kroppsspråket kan säga mer om kandidaten som person än något denna kan 

presentera verbalt. De menar att sådant som kandidaten berättar kan minska i trovärdighet om 

inte kroppsspråket stämmer överens med vad som sägs. Flera av respondenterna påpekade 

dock igen att de är väl medvetna om den nervositet som en anställningsintervju kan innebära 

och att de kan bortse från detta. Gällande handslag beskrevs ett i deras ögon dåligt handslag, 

vilket alla exemplifierade var ett svagt handlag, kunna påverka intrycket av kandidaten men att 

det inte är avgörande för det slutgiltiga beslutet. De nämnde dock att de reagerar på detta om 

det händer.  

	  

5.5	  Medvetenhet	  om	  kandidatens	  ansträngningar	  	  

Vidare tog de flesta av respondenterna upp att det är viktigt för deras positiva känsla av 

kandidaten att denne visar ett stort intresse för den specifika tjänsten. För att visa på engagemang 

och intresse beskrev de att det anses bra om den arbetssökande ställer frågor som är genomtänka 

och konstruktiva kring tjänsten och företaget. Något som de flesta av respondenterna tog upp som 

positivt under en anställningsintervju är kandidatens förmåga att inrikta sina svar så att de blir 

relevanta för den aktuella tjänsten. Camilla beskrev att många kandidater gör misstaget att de 

gärna vill berätta om allt de tidigare gjort och gärna lyfter fram alla egenskaper som de har, men 

hon menar att det är bättre att hålla sig till det som faktiskt efterfrågas för tjänsten och berätta om 

det som kan komma till användning för just denna. Detta är något som de andra respondenterna 

även håller med om då de ser detta som att kandidaten är väl förberedd inför intervjun och ger 
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genomtänka svar, som samtidigt upplevs spontana då de anpassas till de aktuella frågorna. De 

berättade också om att de är väl medvetna om att många kandidater gärna ger sådana svar som de 

tror att rekryteraren förväntar sig att höra.  

 

”Jag försöker alltid be kandidaten att verkligen hitta konkreta exempel på 

när han eller hon faktiskt agerar på det sättet som den berättar att den har 

gjort. Oftast brukar det lysa igenom om det är en påhittad bild eller en bild 

av en person som faktiskt stämmer. Att gräva efter exempel ska inte vara så 

svårt om man faktiskt har gjort det man påstår.”   

Anna  

 

Respondenterna gav exempel på sådana situationer då det hänt att kandidater sagt att de besitter 

de egenskaperna som stått i annonsen, men när de sedan frågat efter exempel har kandidaten inte 

kunnat ge några sådana. Detta tolkar respondenterna som att kandidaterna medvetet vinklat sina 

svar för att passa in i mallen, vilket blir tydligt för dem när kandidaten sedan inte kan svara 

detaljerat.  

 

Vidare berättade respondenterna att en stor del av anställningsintervjun ägnas åt att diskutera 

kandidatens tidigare erfarenheter och utbildning. Här menade respondenterna att de förväntar sig 

att kandidaten ger målinriktade svar till varför de gjort vissa val och att de i efterhand reflekterat 

över vad just den erfarenheten gett dem. De lyfte fram att ju mer en kandidat tänkt igenom sina 

val, sina erfarenheter och tidigare upplevelser desto självsäkra och tryggare upplevs dem, vilket 

de framhåller som någonting positivt.  

 

5.6	  Att	  söka	  efter	  det	  man	  som	  rekryterare	  kan	  relatera	  till	  

Om en kandidat inte uppfyller alla krav som finns för tjänsten beskrev respondenterna att de 

resonerar lite olika. Vissa av dem berättade om situationer då kandidater exempelvis saknade en 

viss kompetens, men att de tyckte om kandidaten i fråga och trodde att denne skulle göra ett bra 

jobb, med eller utan den efterfrågade kompetensen.  
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”Vid såna tillfällen måste jag anstränga mig lite extra för att behålla min 

professionella sida och koncentrera mig på det mer formella. Det händer ju 

att man klickar med personer man intervjuar, vilket påverkar mig och det 

kan jag tycka är svårt vissa gånger, men det får ju egentligen inte påverka 

mitt jobb eller mitt beslut [...] Vissa gånger har jag faktiskt ändå kört på 

känslan.” 

                 Camilla

  

De respondenter som menar att de vid vissa tillfällen gett en kandidat jobb, baserat på det 

faktum att de tyckt om personen i fråga, framhåller att de är medvetna om att det kanske inte 

är det ”…bästa sättet att komma fram till ett beslut på” som Bianca beskrev det. Vid de 

tillfällena har kandidaten uppfyllt näst intill alla krav och respondenterna har upplevt 

kandidaten som en bra person. För att det inte ska påverka dem i deras arbete för ofta beskrev 

respondenterna att de aktivt försöker vara medvetna om detta och att det på så vis går att tänka 

bort det som de själva benämner som likhetseffekten. De förklarar att likhetseffekten för dem 

är då de träffar någon som antingen är lik dem själva på olika sätt eller andra personer i deras 

närhet, alltså personer som de tycker om privat. Om kandidaten gjort liknande livsval som 

rekryteraren kan även detta göra att de känner samhörighet och fattar tycke för kandidaten. De 

respondenter som förklarade att de inte påverkas av likhetseffekten berättade att de är 

medvetna om att fenomenet existerar och framhåller att de arbetat aktivt för att enbart försöka 

samla på sig objektiv information som är mätbar, för att deras känslomässiga uppfattningar 

inte ska påverka det beslut som tas. De respondenter som berättade att de inte låter 

likhetseffekten påverka dem tog upp den problematik det kan leda till i det större perspektivet, 

bland annat att mångfalden tar skada av att låta likhetseffekten påverka för att det innebär att 

de i så fall bara skulle ge människor som är lika dem själva arbete.  

 

5.7	  Att	  låta	  magkänslan	  ta	  plats	  

Andra faktorer som togs upp under intervjuerna som påverkar majoriteten av respondenternas 

beslut gällande att anställa en kandidat var magkänslan. De beskrev att magkänslan för dem är 

när deras intuition tar plats, när de inte tänker helt logiskt utan mer emotionellt. De beskrev att 

det inte alltid behöver vara negativt att blanda in magkänslan i jobbet, då den upplevs vara en 



	   30	  

kombination av tidigare erfarenheter och upplevelser, men att det är viktigt att förhålla sig kritisk 

till känslan för att inte enbart basera sitt beslut på den. 

 

”Ibland kan jag gå på magkänslan, vilket kanske inte alltid är bra. Den kan 

ju ha rätt likväl som den säkert ofta kan ha fel. Men man har ju vuxit upp 

med att man säger att man ska lita på sin magkänsla, att den ju oftast har 

rätt. I jobbsammanhang ska man nog egentligen försöka att inte gå efter den 

och istället skaffa sig mycket information och kunskap om kandidaten, men 

du vet, ibland får man ju den där känslan som man inte riktigt kan sätta 

fingret på.”       

Anna 

 

Respondenterna hade lite olika tankar och åsikter om magkänslan där vissa menade att den är 

väldigt svår att bortse från, nästan som något reflexmässigt och det var även dessa som ansåg sig 

påverkas av den i arbetet. De förklarade att de inte ansåg att allt i anställningsintervjun går att 

mäta i olika skalor exempelvis, utan att det finns vissa saker som är svåra att sätta fingret på. 

Andreas beskrev den situationen när han intervjuade killen i shorts, t-shirt och solglasögon på 

huvudet som ett sådant tillfälle då hans magkänsla inte var bra. Just i den situationen menade han 

att det var väldigt tydligt vad det var som gjorde att magkänslan var dålig men att det i andra 

situationer kan vara svårare att sätta fingret på det han känner sig osäker kring. Respondenterna 

som ansåg att magkänslan ibland påverkar deras beslut lyfte fram att de inte alltid tänker aktivt på 

det, utan reflekterade över det under intervjun när ämnet kom upp. 
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6.	  Diskussion	  och	  analys	  
I detta kapitel följer en analys och diskussion av resultatet och här kopplas även empirin samman 

med den teori och tidigare forskning som har presenterats i uppsatsen. Till en början lyfts en 

summering av resultaten fram för att tydliggöra det viktigaste som framkommit i intervjuerna.  

 

6.1	  Summering	  av	  resultat	  

Utifrån ovan presenterat resultat framkommer det att de rekryterare som intervjuats för att kunna 

besvara uppsatsens syfte har lite olika tankar och tillvägagångssätt under anställningsintervjuer 

men att det också finns många likheter i deras reflektioner. Uppsatsens syfte är att kunna besvara 

hur rekryterare går till väga för att kunna bedöma arbetssökande under anställningsintervjuer 

samt vad det är i interaktionen, under intervjuns gång, som påverkar deras beslut gällande den 

arbetssökande.  

 

Det resultat som framkommit är att respondenterna anser att en tydlig arbetsbeskrivning som 

beskriver vilka personliga egenskaper som eftersöks samt vilka formella krav som ska vara 

uppfyllda är en viktig grund för dem, både för rekryteringsprocessen i stort men även inför 

anställningsintervjuerna. Majoriteten av respondenterna framhåller också att förberedelse inför 

intervjuerna skapar goda förutsättningar för att på ett bra sätt ha möjlighet att bedöma 

kandidaterna när själva anställningsintervjun sedan hålls. Vidare framkom det att det första 

intrycket av kandidaten är sådant som väger in i bedömningen, men att respondenterna inte ansåg 

att det är avgörande för deras beslut. Utifrån resultatet kan vi se att yttre attribut kan påverka 

respondenterna i deras bedömning, såsom klädsel och diverse fysiska uttryck som kandidaten har. 

Att personliga egenskaper som seriositet, engagemang, intresse och pålitlighet väger tungt var 

också något som framkom och som respondenterna söker efter under intervjun. Till detta 

framkom det även att respondenterna ofta låter magkänslan agera som ett slags verktyg både 

under anställningsintervjuns gång samt efteråt när de ska göra den faktiska bedömningen. Vidare 

var respondenterna medvetna om att kandidaterna med stor sannolikhet lyfter fram sig själva på 

ett så bra sätt som möjligt, men flera av respondenterna menade att de använder sig av många 

följdfrågor för att därmed ha möjlighet att slå hål på sådant som eventuellt inte stämmer. Ett par 
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av respondenterna ansåg att likhetseffekten påverkar dem i deras arbete, medan resterande har 

distans till detta tack vare en medvetenhet om problematiken det kan innebära.   

 

6.1.1	  Vikten	  av	  förberedelse	  	  

Utifrån frågeställningen gällande hur rekryterare går till väga för att ha möjlighet att bedöma en 

kandidat under anställningsintervjun ansåg respondenterna bland annat att arbetsbeskrivningar 

och en tydlig struktur är en viktig grund. Detta resultat bekräftar det Huffcutt och Woehr (1999) 

och även Froschheiser (2009) skrivit om vikten av en detaljerad arbetsbeskrivning som 

förutsättning för en lyckad rekrytering, då respondenterna menar att utan en arbetsbeskrivning 

skulle det antagligen inte gå att genomföra intervjun på ett tydligt och bra sätt. De måste ha en 

grund att stå på där de vet vad de ska leta efter och vad som kan väljas bort. Att ett par av 

respondenterna ansåg sig behöva mer tid än de har i dagsläget till förberedelse bekräftar det 

Froschheiser (2009) beskrev kunde vara ett problem i rekryteringsarbetet då han menade att 

tidsbrist ofta leder till felrekryteringar, för att företag ibland på ett alldeles för snabbt sätt behöver 

hitta rätt person, vilket egentligen är en process som tar tid. De respondenterna som ansåg sig ha 

tillräckligt med tid i dagsläget poängterade ändå att förberedelse är viktigt för en lyckad 

rekrytering. De ansåg som nämnt tidigare att deras långa erfarenhet av arbetet vid vissa tillfällen 

kunde kompensera för den tidsbrist som kan råda. Utifrån detta blir det tydligt att det som 

framkom i den tidigare forskningen kring arbetsbeskrivningar, tid till förberedelse och en tydlig 

struktur som grund i arbetet stämmer väl överens med de riktlinjer som uppsatsens respondenter 

strävar efter. Jag gör den kopplingen att om rekryterarna har dessa förutsättningar får de också en 

större möjlighet att kunna ta ett välgrundat beslut under själva anställningsintervjun. Utan 

förberedelse eller arbetsbeskrivning skulle mycket av strukturen förloras vilket jag tror skulle 

leda till att bedömningarna i högre grad skulle riskera att bli mer subjektiva. En annan koppling 

som görs är också att rekryterarna som publik i intervjun försöker få kontroll över situationen 

redan i förväg, i och med sin förberedelse, för att inte svepas med av den intrycksstyrning som 

sker under intervjun. Detta bekräftas av det Knouse et al. (1988) skrev om den intrycksstyrning 

som sker redan i det personliga brevet och CV som rekryteraren läser. För att behålla kontroll 

över situationen framgår det att det är viktigt för respondenterna att vara väl förberedda. På sätt 

och vis misslyckas respondenterna med att skapa kontroll över situationen i förväg, på grund av 

den tidsbrist som de anser råder och att mycket händer i interaktionen som de inte helt kan styra 
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över. Även om uppsatsens syfte har fokus på själva interaktionen som sådan framgår det av 

resultatet att respondenterna vill skaffa kontroll över situationen innan intervjun för att kunna 

göra en bra bedömning, varför detta anses viktigt att ta med för att kunna besvara syftet gällande 

hur de går till väga för att kunna bedöma de arbetssökande.  

 

6.1.2	  Kandidatens	  påverkan	  	  

Utifrån resultatet framkommer det att ett flertal saker påverkar respondenterna i deras arbete. Till 

att börja med är första intrycket något som är en del av deras helhetsbild av kandidaten men 

respondenterna framhåller att det inte är avgörande för deras slutgiltiga beslut. Detta stämmer 

därmed inte helt överens med Dipboyes forskningsresultat som menar att rekryterare i genomsnitt 

fattar sitt beslut om den arbetssökande på enbart ett par minuter, där det alltså framhålls att det 

första intrycket spelar mycket stor roll. Utifrån denna koppling gör jag tolkningen att 

respondenterna inte låter sig påverkas allt för mycket av det första intrycket utan förhåller sig 

öppna inför det som senare framkommer under anställningsintervjun för att kunna utföra en 

helhetsbedömning. Jag tolkar det även som att den medvetenhet de visar om första intryckets 

påverkan gör det enklare för dem att även, på ett medvetet sätt, distansera sig från det.  

 

Respondenterna tog själva upp begreppet likhetseffekt som något de både hört och själva upplevt i 

sitt arbete. Ett par av dem berättade som nämnt tidigare att de vid olika tillfällen låtit detta 

fenomen styra deras arbete och beslut. Fellinger (2002) och Mannix och Neale (2005) beskrev 

likhetseffekten, och teorin om similar-attraction, som problematiken i när rekryteraren har 

mycket gemensamt med kandidaten vilket alltså bekräftas av ett par av respondenterna, men inte 

av alla. De respondenter som inte lät sig påverkas av likhetseffekten beskrev att de aktivt har det i 

åtanke för att det inte ska påverka dem och de lyfte även fram den problematik det kan leda till i 

och med att mångfalden kan ta skada till följd av fenomenet. Med tanke på att likhetseffekten 

innebär att man anställer någon som är lik sig själv skulle det kunna innebära att risken för 

diskriminering ökar i och med detta, eftersom rekryteraren då skulle välja personer med 

exempelvis samma hudfärg eller åsikter. Det tolkar jag som att de inte bara försöker göra en så 

objektiv bedömning av kandidaten som möjligt utan att de även har ett bredare perspektiv på 

rekryteringsarbetet och anställningsintervjun i form av diskrimineringstankar när det kommer till 

att ta hänsyn till mångfalden. Det faktum att respondenterna kände till och tog upp likhetseffekten 
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på egen hand tycker jag tydligt visar på att denna problematik finns närvarande i deras arbete, 

vilket även gör att det känns som ett viktigt begrepp att ha med i studien. Vidare görs med hjälp 

av Goffman tolkningen att rekryterarna som publik tenderar att godkänna det beteende som de 

själva uppvisar och därmed har en tendens att känna samhörighet med de kandidater som upplevs 

lika dem själva. Kopplingen görs också att likhetseffekten i stor utsträckning kan ses som ett 

negativt fenomen, men att de respondenter som berättade att de ibland påverkas av 

likhetseffekten även beskrev att de gör det då de formella kraven är uppfyllda. De låter alltså inte 

likhetseffekten enbart ligga till grund för deras beslut och godkännande av kandidaten som aktör.  

 

Vidare ansåg majoriteten av respondenterna att deras magkänsla påverkar arbetet och deras beslut. 

Jag tolkar detta resultat som att respondenterna försöker väga kandidaternas formella 

kvalifikationer och personliga egenskaper gentemot tjänsten och företagets sociala kontext och 

sedan verkar magkänslan belysa det samlade intrycket om lämplighet och detta i sin tur påverkar 

beslutet som tas. Tolkningen blir att magkänslan hjälper rekryterarna genom att den förmedlar en 

känsla om vilken kandidat som är den bäst lämpade baserat på den information som finns 

tillgänglig. Detta kan även kopplas till det Riabacke (2007) skrev om att beslutsfattare låter 

känslomässiga faktorer påverka beslut. Riabacke lyfter fram det som problematiskt då det kan få 

negativa konsekvenser om beslutet sedan visar sig vara felaktigt och inte enbart grundat på fakta. 

Respondenterna menade att de låter sig påverkas av magkänslan, men att det dock inte alltid 

behöver ses som något negativt, utan att det ibland kan vara bra att lyssna på sin magkänsla, som 

de menar är svår att helt bortse ifrån. Magkänslan är ju något abstrakt och även om 

respondenterna reflekterar över det på lite olika sätt verkar det finnas många likheter i deras 

tankar. I deras dagliga arbete ansåg de att det inte var något de tänkte på eller alltid var medvetna 

om, men när de fick frågan under intervjuerna kände de att magkänslan ändå är något de låter ta 

plats. Det faktum att de låter magkänslan ta plats i deras arbete gör att jag tolkar det som att 

bedömningsarbetet blir både objektivt och subjektivt i och med att de ställer kandidatens faktiska 

kvalifikationer och egenskaper mot en känslomässig uppfattning. Detta kan i mina ögon vara 

negativt för bedömningen på så sätt att det innebär att två rekryterare kan komma att ta olika 

beslut beroende på vad deras individuella magkänsla säger dem. Kopplingen görs även till 

Goffmans teori om intrycksstyrning då det framgår av resultatet att en intrycksstyrning som 

upplevs som bra även ger en god magkänsla. Tar man exemplet med kandidaten som kom till 
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intervjun med shorts och solglasögon framgår det att han som aktör inte verkade ägna så mycket 

tid eller energi till intrycksstyrning eller sin personliga fasad, vilket resulterade i en dålig 

magkänsla hos rekryteraren som publik. En positiv magkänsla hos rekryteraren kan därmed 

kopplas till aktörens intrycksstyrning under anställningsintervjun. 

 

6.1.3	  Rekryterarens	  förtroende	  inför	  kandidaten	  

Respondenterna talade om att de förväntar sig att kandidaterna är väl förberedda inför 

anställningsintervjun samt att de förväntas ha en förmåga att inrikta sina svar så att de är 

relevanta för den aktuella tjänsten. De framhöll även att de väntar sig att kandidaten ska agera 

professionellt, visa engagemang och intresse samtidigt som framträdandet ska kännas spontant. 

Jag tolkar det som en relativt fin balansgång mellan de önskade beteendena och kopplar samman 

detta resultat till Goffmans teori om roller och intrycksstyrning. Goffman menar att kandidaten 

kommer presentera sin självbild på ett sådant sätt att denne framställs på ett så fördelaktigt och 

trovärdigt sätt som möjligt och utifrån vad respondenterna berättat tolkar jag att de mer eller 

mindre även förväntar sig att kandidaterna gör detta. Respondenterna beskrev att de är beredda på 

att kandidaterna kommer försöka visa sig från sin bästa sida, vilket många av dem tycker är bra 

så länge det också är den rätta bilden de får ta del av. De beskrev att för att de ska känna 

förtroende inför det som kandidaten berättar så ber de denna att hela tiden exemplifiera de 

situationer och ageranden som berättas om. Tolkningen som görs utifrån detta är att rekryterarna 

som publik använder sig av fördjupande frågor för att de ska kunna godkänna framträdandet och 

känna trovärdighet inför kandidaten, som i anställningsintervjun är aktör. De menar att om 

kandidaten berättar om sanna upplevelser kommer denne också att kunna berätta mer detaljerat 

kring detta.  

 

Respondenterna poängterar att de vill se den äkta bilden av kandidaten och att många detaljerade 

och exemplifierade frågor är deras sätt att på ett så bra sätt som möjligt kunna säkerställa en 

trovärdig bild av personen de intervjuar. Den slutsats som dras utifrån detta är att den 

intrycksstyrning som sker kan ses som både något negativt och positivt i intervjusituationen. Om 

aktören inte på något sätt försöker styra intrycket av sig själv, och alltså inte försöker ställa sig i 

så god dager som möjligt, skulle det kunna innebära att denne inte heller anses anpassa sig till 

situationen. Rekryterarna som i detta fall agerar publik, förväntar sig av aktören att denne är väl 
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förberedd inför intervjun med en förmåga att anpassa sina svar utifrån aktuell tjänst. Den 

förväntan på anpassning och förberedelse som respondenterna har på kandidaterna tolkar jag som 

något som kan ses som en form av förväntad intrycksstyrning. Dock finns en önskan utifrån 

respondenterna att det ska göras på ett för verkligheten sanningsenligt sätt, då de anser att det kan 

lysa igenom om kandidaten förskönar en situation. Respondenternas sätt att alltså få en sann bild 

av kandidaten är att använda sig av fördjupande frågor för att få den rätta bilden av aktören och 

på så vis kunna avgöra om dennes framträdande är trovärdigt eller inte. Om de godkänner 

framträdandet betyder det med andra ord att de också anser sig få en bild av kandidaten som de 

känner tillit till och som de kan ta beslut om.  

	  

Utöver det som aktören muntligt berättar så väger också yttre uttryck som kläder, ansiktsuttryck 

och hållning in i uppfattningen. Det är inte avgörande för respondenternas beslut, men ändå något 

som väger in i den sammantagna bilden av aktören. Detta kopplar jag ihop med det som Goffman 

kallar för den personliga fasaden. Han menar bland annat att kläder, ansiktsuttryck och gester är 

sådant som hör till den personliga fasaden som en aktör visar upp under sitt framträdande vilket 

utifrån resultatet även visar är något som respondenterna lägger märke till. Utifrån detta framgår 

det att rekryterarna som publik förväntar sig att kandidaten ska anpassa exempelvis sina kläder 

efter situationen men att det även här är en fin balansgång mellan de förväntningar som finns. Å 

ena sidan bör aktören enligt rekryterarna klä upp sig för att visa på den seriositet som de 

efterlyser och å andra sidan förväntas aktören kunna anpassa klädseln efter både intervjun och 

den tjänst denne är aktuell för. Tolkningen utifrån detta är att den personliga fasaden förväntas se 

olika ut beroende på vilken tjänst som sökts men att det alltid råder en förväntan på kandidaten 

och att denna har ägnat den personliga fasaden en tanke. Kombinationen av det som aktören 

förmedlar muntligt tillsammans med den personliga fasaden verkar alltså kunna visa på de 

egenskaper som rekryterarna letar efter som vilja, seriositet, engagemang, intresse och pålitlighet.    

	  

6.2	  Summering	  av	  slutsatser	  

Syftet med denna uppsats var att besvara hur rekryterare går till väga för att kunna bedöma 

arbetssökande under en anställningsintervju samt vad det är i själva interaktionen som påverkar 

rekryteraren och vilken betydelse det har för beslutet som denne kommer ta om den 

arbetssökande.  
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Utifrån dessa frågeställningar har jag fått uppfattningen att det inte går att ge ett kort eller enkelt 

svar på hur rekryterare går till väga för att bedöma en arbetssökande. Det verkar vara en 

kombination av förberedelse och att ha arbetsbeskrivningen för tjänsten, vilket tolkas som de 

objektiva grunderna för att kunna göra en bra bedömning. Till detta anser jag det tillkomma mer 

subjektiva underlag, som att magkänslan också är ett verktyg i bedömningen. Två rekryterare kan 

därmed komma att bedöma samma arbetssökande på skilda sätt, på grund av de känslomässiga 

intrycken som verkar styra bedömningen. 

  

Vidare dras slutsatsen att flera saker påverkar rekryteraren under intervjun men de har olika 

betydelse för beslutet. Första intrycket, likhetseffekten och yttre attribut som klädsel och hållning 

påverkade beslutet men ansågs inte vara avgörande, medan personliga egenskaper och förmågan 

att kunna anpassa sig till intervjusituationen var mer avgörande. Slutsatsen blir att det är viktigt 

att vara en skicklig rollspelare under anställningsintervjun som på ett smidigt sätt kan anpassa sig 

till intervjusituationen och framstå som trovärdig inför rekryteraren som publik.  

 

6.3	  Avslutande	  diskussion	  

Utifrån den tidigare forskningen konstaterades att det fanns en viss kunskapslucka då ingen av 

forskningarna i någon större utsträckning fokuserat på den interaktion som sker under 

anställningsintervjun eller vad denna har för betydelse för rekryterarens anställningsbeslut. Denna 

uppsats har till viss del kunnat fylla luckan genom att besvara syftet där resultatet visat att 

bedömningsarbetet är en kombination av både objektiva och mer känslomässiga faktorer. 

Förberedelse och arbetsbeskrivning som underlag tillsammans med magkänslan som verktyg har 

visat sig vara viktiga i bedömningen. Vidare framkom det att det som påverkar rekryteraren i 

interaktionen med den arbetssökande är det första intrycket, klädsel och framför allt personliga 

egenskaper och förmågan att kunna anpassa sig till intervjusituationen. 

 

Den valda kvalitativa metoden anser jag har fungerat väl som stöd för uppsatsen. Syftet att förstå 

hur rekryterarna går till väga för att bedöma arbetssökande under anställningsintervjun och vilken 

betydelse interaktionen har för anställningsbeslutet upplevs ha kunnat besvaras genom den valda 

intervjuformen samt med det vetenskapliga perspektivet. Det strategiska urvalet av företag och 
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respondenter anser jag har frambringat material nog att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Fler respondenter från olika företag hade eventuellt kunnat ge ett annat resultat 

som kunnat visa eventuella skillnader eller bekräftat det resultat som denna uppsats visat.   

 

6.4	  Implikationer	  för	  framtida	  forskning 

Inom ramen för framtida forskning kring rekrytering och bedömning finns en rad spännande 

områden att fördjupa sig i. Utifrån uppsatsens presenterade resultat vore det intressant att utföra 

en studie där rekryterare får intervjua samma personer för att se huruvida deras uppfattningar och 

beslut eventuellt skiljer sig åt. Det skulle kunna öka förståelsen för den komplexa situation som 

en anställningsintervju är och det skulle kunna bekräfta huruvida bedömningsarbetet är subjektivt 

i den utsträckning som resultatet i denna uppsats i viss mån visar. Finns det exempelvis några 

risker med att låta magkänslan vara med och påverka beslutet? Vad kan konsekvenserna av detta 

resultera i och leda till i framtiden?  
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Bakgrund 
Berätta om din bakgrund 
(Namn, ålder, utbildning, tidigare anställningar) 
 
Hur länge har du jobbat med rekrytering? 
 
 
 
Förberedelse 
Utformas en kravprofil eller en arbetsbeskrivning för de tjänster som ska tillsättas? 
 
Använder ni er främst av intervjuer i urvalet eller andra former såsom psykologiska tester eller 
personlighetstester? 
 
Har du någon gång kallat en person till en intervju även då denne inte uppfyllt alla formella krav? 
(Om ja, vad berodde detta på?) 
 
Hur förbereder du dig inför en intervju och hur påläst är du om den arbetssökande?  
 
 
 
Intervjusituationen  
Hur gör man en riktigt bra intervju, enligt dig?  
 
Är det första intrycket viktigt enligt dig? (Har det varit avgörande någon gång?) 
 
Påverkar personens klädsel, hållning och andra yttre faktorer ditt beslut?  
 
Hur värderar du de personliga egenskaperna? 
 
Hur förhåller du dig till det faktum att den arbetssökande kan försöka styra intrycket av sig själv 
under intervjun? (Alltså framställa sig på ett så bra sätt som möjligt)  
 
Har det hänt någon gång att du tagit ett beslut att gå vidare med en arbetssökande, efter intervjun, 
för att du ”tyckte om personen” även om den kanske inte uppfyllde alla formella krav? 
 
  
 
Bedömning & beslutsfattande 
Hur bedömer du en kandidat? (skalor, magkänsla eller liknande?)  
 
Vilka strategier skulle du själv säga att du använder dig av i bedömningen av arbetssökande 
under anställningsintervjun? 
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Hur gör du när du har två sökande med likvärdiga kompetenser? (Kan magkänslan spela en roll i 
en sådan situation?) 
 
Kan du beskriva vad magkänslan innebär för dig? 
 
 
 
Avslut 
Vad tycker du är svårast i rekryteringsarbetet?  
 
Vill du lägga till eller ändra som du sagt under intervjuns gång? 
 


