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Sammanfattning 
I följande uppsats undersöker vi rekryterarens bedömningsproblematik i vardagen. Ämnet är 
relevant eftersom arbetsmarknaden ständigt utvecklas vilket innebär att rekryterarens objektiva 
bedömning har försvårats. Rekryteraren måste hitta en balansgång mellan den subjektiva och 
objektiva bedömningen. Studiens syfte är att undersöka rekryterarens perspektiv på och 
upplevelser om rekryteringsprocessen. För att få en djupare förståelse kring rekryterarnas 
bedömningsproblematik vid en rekrytering. Våra frågeställningar är följande: Vilken 
bedömningsproblematik möter rekryterare i vardagen? Hur kan rekryteraren hitta en 
balansgång mellan objektiv och subjektiv bedömning i rekryteringsprocessen? Utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer. Vi har genomfört sex intervjuer med rekryterare på en offentlig verksamhet och två 
privata rekryteringsföretag. I denna studie utgår vi ifrån våra intervjupersoners åsikter, 
upplevelser och erfarenhet inom vårt ämnesområde. Empirin har transkriberats och analyserats 
med hjälp av en fenomenografisk analysmetod. Studiens resultat presenteras efter följande 
kategorier: kravprofilens betydelse i en rekrytering, att utföra en rättvis bedömning, vikten av 
ett ärligt informationsbyte, bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna och 
hjälpmedel för objektiv bedömning. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att rekryteraren har 
svårt att finna en balansgång mellan den subjektiva och objektiva bedömningen. Rekryterarna 
är medvetna om vilka problem som kan uppstå och kan med hjälp av deras erfarenhet finna 
lösningar på problemen. Problemen som uppstår vid en rekrytering skiljer sig inte emellan den 
offentliga verksamheten och rekryteringsföretagen. Avslutningsvis har vi diskuterat 
undersökningens resultat och analys utifrån våra teorier och modeller om rekrytering och 
bedömning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: rekryteringsprocess, objektiv- och subjektiv bedömning, bedömningsproblematik 
och rekryterare 
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Abstract 
In the following essay, we examine the recruiters assessment of problems in everyday life. The 
topic is relevant because the labor market is constantly evolving which means that the 
recruiter's objective assessment has become more difficult. The recruiter must find a balance 
between the subjective and objective assessment. The purpose of this study is to investigate the 
recruiter's perspective and experiences of the recruitment process. To gain a deeper 
understanding of recruits the assessment questions at Our questions are: What assessment 
problems faced recruiters in everyday life? How can the recruiter to find a balance between 
objective and subjective assessment of the recruitment process? Based on our purpose and our 
questions formulations, we conducted a qualitative study using semi-structured interviews. We 
conducted six interviews with recruiters at a public organization and two recruitment agencies. 
In this study, we assume our interview people's opinions, experiences and experience in our 
field. Empirical data has been transcribed and analyzed using a phenomenographical analysis. 
The study results are presented after the following categories: profile of demands importance of 
the recruitment, to perform a fair assessment, the importance of an honest exchange of 
information, assessment of the reliability of referees and tool for objective assessment. In 
summary, results indicate that the recruiter is hard to find a balance between the subjective and 
objective knowledge assessment. Recruiters are aware of the problems that can arise and with 
the help of their experience, they know how best to solve the problems.  To conclued we have 
discussed the survey results and analysis based on theories of recruitment and knowledge 
assessment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: recruitment process, objective- and subjective assessment, assessment 
problems and recruiters 

 



! 4!

Innehållsförteckning!

1. Inledning ..........................................................................................................................6!
1.1 Syfte och frågeställningar........................................................................................................7!

2. Bakgrund .........................................................................................................................7!
2.1 Rekryteringsprocessen ............................................................................................................7!
2.2 Rekryterare som bedömare.....................................................................................................9!
2.3 Rekryteringsprocessen i de intervjuade verksamheterna .....................................................10!

3. Tidigare forskning .........................................................................................................11!
3.1 Sökprocessen .........................................................................................................................11!
3.2 Bedömning och beslutsfattande vid en rekryteringsprocess .................................................11!
3.3 Intervjuarens kognitiva förmåga att bedöma .......................................................................13!
3.4 Svårigheter med intuition......................................................................................................13!
3.5 Summering av tidigare forskning..........................................................................................14!

4. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................15!
4.1 Bedömningscirkeln ................................................................................................................15!
4.2 Den rationella beslutsmodellen..............................................................................................17!
4.3 Kunskapsteori .......................................................................................................................18!
4.4 Det psykometriska perspektivet ............................................................................................19!

4.4.1 Objektivitet .............................................................................................................................20!
4.4.2 Urvalsmodellen .......................................................................................................................20!
4.4.3 Kritik.......................................................................................................................................20!

4.5 Det sociala perspektivet.........................................................................................................21!
4.5.1 Urvalsinstrument.....................................................................................................................21!
4.5.2 Information .............................................................................................................................21!

5. Metod .............................................................................................................................22!
5.1 Metodansats ..........................................................................................................................22!
5.2 Urval......................................................................................................................................22!
5.3 Datainsamlingsmetod ............................................................................................................23!
5.4 Intervjun ...............................................................................................................................23!
5.5 Analysmetod ..........................................................................................................................24!

5.5.1 Fenomenografi ........................................................................................................................24!
5.6 Analys av material.................................................................................................................24!
5.7 Etiska överväganden .............................................................................................................25!
5.8 Validitet .................................................................................................................................25!
5.9 Reliabilitet .............................................................................................................................26!

6. Resultat/ Analys .............................................................................................................26!
6.1 Presentation av respondenterna ............................................................................................26!
6.2 Kravprofilens betydelse i en rekrytering...............................................................................27!

6.2.1 Analys av Kravprofilen betydelse i en rekrytering .................................................................28!
6.3 Att utföra en rättvis bedömning ............................................................................................29!

6.3.1 Analys av Att utföra en rättvis bedömning .............................................................................31!
6.4 Vikten av ett ärligt informationsutbyte .................................................................................32!

6.4.1 Analys av Vikten av ett ärligt informationsutbyte ..................................................................33!



! 5!

6.5 Bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna .......................................................34!
6.5.1 Analys av Bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna ........................................35!

6.6 Hjälpmedel för objektiv bedömning......................................................................................36!
6.6.1 Analys av Hjälpmedel för objektiv bedömning ......................................................................37!

7. Diskussion ......................................................................................................................38!

8. Referenser......................................................................................................................41!

9. Bilagor ...........................................................................................................................44!
9.1 Missivbrev .............................................................................................................................44!
9.2 Intervjuguide.........................................................................................................................45!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!



! 6!

1. Inledning 
Att uppnå en framgångsrik rekrytering är ofta en stor utmaning för organisationer. Individerna i 
dagens samhälle är mer välutbildade och har den formella kompetensen som oftast krävs av 
arbetsgivarna (Börnfelt, 2009, s.123). Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv är dagens 
arbetslivsforskare ense om att det har skett tydliga förändringar i samhället under de senaste 
decennierna som starkt har påverkat arbetslivet. Rekryterarnas arbete har försvårats eftersom 
majoriteten av kandidaterna har en adekvat utbildning idag. Den nyanställde förväntas vara 
flexibel, självgående, samarbetsvillig med olika typer av människor och kunna arbeta 
kontinuerligt med sin egen och organisationens utveckling (Börnfelt, 2009, s.131). 
Rekryteraren måste därför hitta en kandidat som matchar in på kravprofilen samtidigt som 
personligheten måste stämma överens med organisationens förväntningar. 
 
Oavsett om man använder sig av ett rekryteringsföretag eller ej består en väl genomförd 
rekrytering av ett antal definierade steg och processer som påverkar slutresultatet. Att anställa 
en ny medarbetare kan vara tidskrävande men är en viktig aspekt för att rekryteringen ska bli 
lyckad (Englund, 1999, s.6ff). Detta för att kunna stämma av arbetets krav och de tänkbara 
kvalifikationerna som en medarbetare ska erhålla. Ute på marknaden finns det en mängd olika 
metoder som rekryterarna kan använda sig av för att öka träffsäkerheten vid en rekrytering. 
(Lindelöw Danielsson, 2003, s.17). 
 
En mycket viktig del i en rekryteringsprocess är att göra en tydlig och relevant kravprofil för 
den aktuella tjänsten. Rekryterarens uppgift är att finna en kandidat som stämmer väl in på 
kravprofilen. Detta för att kandidaten ska vara lämpad att klara av arbetsuppgifterna och kunna 
anpassa sig väl på den kommande arbetsplatsen. Kravprofilen skapar en objektiv utgångspunkt 
för bedömning, utan en kravprofil är risken större för subjektiva och mindre relevanta 
bedömningspunkter. Det är ett viktigt arbetsmoment att bedöma och värdera kandidaterna för 
att det skall stämma överens med kravprofilen, så bra som möjligt. (Magnus Klingberg, vd 
PeakSearch). Att personbedömning och urval fungerar bra i samband med rekrytering har stor 
betydelse för såväl individen som företaget. Resultatet kan bli positivt om organisationen 
lyckas välja ut den bäst lämpade medarbetaren. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.15). 
 
Organisationer avsätter stora resurser till både urval och rekrytering men har många gånger inte 
tillräckligt klarlagt vilka behov de har och hur dessa behov kan uppfyllas. För att åtgärda 
problemet kan organisationerna vända sig till ett rekryteringsföretag. Rekryteringsprocessen 
startar med ett informationsutbyte mellan parterna, för att rekryteringsföretaget skall få 
information om tjänsten och vilka krav som skall ställas på kandidaten. Därefter tar 
rekryteraren över processen och driver den framåt. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.17). En 
ytterligare anledning till att organisationerna använder sig av rekryteringsföretag är för att få en 
objektiv bedömning av kandidaterna (Lindelöw, 2008, s.19). 
 
Rekryterarna är medvetna om de problem som kan uppstå vid bedömning i en 
rekryteringsprocess. Rekryteraren arbetar trots allt med människor vilket gör det svårt för dem 
att inte låta sina egna känslor dra iväg vid bedömningen av de sökande. För att inte låta sin 
subjektivitet komma emellan kan rekryterarna till exempel använda sig av arbetspsykologiska 
tester. Testerna hjälper till att skapa en tillförlitlighet i rekryterarens objektiva bedömning och 
finns sedan med i det slutgiltiga beslutsunderlaget. (Lindelöw Danielsson, 2003, s.22f).  
 
Urvals- och rekryteringsfrågor har varit ett utpräglat praktiskt orienterat utvecklingsområde 
inom pedagogiken (Ellström, 2004, s.164). Rekrytering kan ses som en social process där man 
vill ta reda på den sökandes kunskaper och färdigheter genom rekryterarens egna värderingar. 
Något som kan kopplas till de pedagogiska frågorna som berör hur och varför olika former av 
värderingar uppstår, kunskaper och färdigheter tillägnas, upprätthålls och förändras mellan 
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grupper och individer (Uppsala Universitet, 2015). Av denna definition kan pedagogik alltså 
förstås som processer, hur man fostras in i ett sammanhang eller i detta fall en organisation.   
 
Tidigare forskningen inom rekrytering har framför allt drivits av målsättningen att göra 
rekryteringsprocessen mer effektiv. Detta har lett till att mer utvecklade rekryteringsmodeller 
och tekniska urvalsinstrument har kunnat utvecklas, vilket i sin tur har gjort att frågor om hur 
själva bedömningen av kandidaterna sker och hur rekryteringsbesluten fattas i praktiken 
hamnar i bakgrunden. Idag vet forskarna därför mer om hur en rekryteringsprocess bör gå till 
än hur rekryteringen i praktiken går till i dagens organisationer. (Bolander, 2002, s.32f). Med 
hjälp av denna bakgrund har vi valt att närmare undersöka rekryterarens perspektiv på och 
upplevelser om rekryteringsprocessen. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka rekryterarens perspektiv på och upplevelser om 
rekryteringsprocessen. För att få en djupare förståelse kring rekryterarnas 
bedömningsproblematik vid en rekrytering.  
 

1. Vilken bedömningsproblematik möter rekryterare i vardagen? 
2. Hur kan rekryteraren hitta en balansgång mellan objektiv och subjektiv bedömning i 

rekryteringsprocessen? 
 

2. Bakgrund 
I följande kapitel kommer en presentation kring grundläggande bakgrundsfakta om denna 
studies ämnesområden, rekrytering och bedömning. Detta för att ge en djupare kunskap kring 
hur en rekryteringsprocess går till samt de svårigheterna rekryterarna möter vid beslutstagning 
och bedömning. Vi kommer inledande att förklara hur rekryteringsprocessen går till för att 
sedan beskriva de svårigheter rekryterare möter vid bedömning.    
 
2.1 Rekryteringsprocessen 
Enligt Kyriakidou (2009) definieras rekrytering som en process där rekryteraren går igenom ett 
antal steg för hitta den lämpligaste kandidaten för tjänsten. En lyckad rekryteringsprocess ska 
leda till att organisationen anställer rätt medarbetare med rätt kompetens. När organisationen 
anställer den mest lämpade medarbetaren för tjänsten förbättras inte bara organisationens 
möjlighet att klara sig på längre sikt, utan även möjligheterna att genomföra efterlängtade 
organisatoriska förändringar och att bli mer lönsam. (Englund, 1999). Nedan beskrivs de olika 
stegen i rekryteringsprocessen.  

Behovet att rekrytera  
 
En organisation kan vara i behov av rekrytering när en anställd slutar, omplaceras eller när 
organisationens verksamhet ska utvecklas. Innan en rekrytering sker måste organisationen noga 
överväga om andra lösningar kan genomföras som till exempel om arbetsuppgifterna kan delas 
upp mellan de övriga medarbetarna. Misslyckas detta uppstår ett behov av att rekrytera en ny 
medarbetare till organisationen eller att organisation behöver anlita ett rekryteringsföretag, som 
tar in konsulter. (Granberg, 1994). Det viktigaste vid en rekrytering är att företaget använder 
sig av den metod som är mest lämpad för tjänsten i fråga, så att den mest lämpade kandidaten 
kan utses (Prien, 1992).  
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Kravprofil 
 
Efter att organisationen beslutat att starta en rekryteringsprocess upprättas en kravprofil. En 
kravprofil bör innehålla önskemål om kunskaper, erfarenheter, personliga erfarenheter och 
ambitioner. Rekryteraren och organisationen rangordnar kraven för den specifika tjänsten för 
att få fram sökande med rätt egenskaper och kompetens i rekryteringsprocessen. Detta 
förutsätter att rekryteraren har en tydlig uppfattning om vilka egenskaper kandidaten måste ha 
och hur välutvecklad varje egenskap bör vara. (de Klerk, 1990). Rekryteraren utgår i sitt urval 
ifrån den information som framkommit i ansökningshandlingarna och ser om den 
överensstämmer med kravprofilen (Granberg, 1994). En viktig aspekt för rekryteraren att tänka 
på är att den aldrig ska ersätta den avgående medarbetaren med en kopia. Rekryteraren ska 
istället utgå ifrån tjänsten ifråga för att se hur den bör utvecklas. Desto bättre organisationen 
kan formulera sina förutsättningar och förväntningar på den lediga tjänsten desto lättare har 
rekryteraren att hitta lämpliga kandidater (Ahrnborg Swenson, 1997).  
 
Annonsera 
 
För att hitta den mest lämpade medarbetaren måste organisationen använda sig av rätt 
sökkanaler för att nå ut till rätt kandidater. Organisationer tillsätter idag femtio procent av sina 
lediga tjänster internt, genom kontakter eller genom organisationens egen hemsida. Övriga 
tillsätts genom externa annonser via Internet.  Den mest effektiva sökkanalen för organisationer 
är arbetskraftsbyråer. Där läggs de flesta aktuella tjänsterna upp av organisationerna. Ett annat 
effektivt sätt att hitta kandidater är att använda sig av icke-formella ansökningar, vilket innebär 
att medarbetare inom organisationen använder sig av sitt egna kontaktnät. (Behrenz, 2001, 
s.274). 
 
Urval 
 
När ansökningarna kommit in har rekryterarna fått ett urval av kandidater de kan välja mellan. 
Genom urvalet vill rekryteraren finna de mest lämpade kandidaterna i relation till arbetet utan 
att sortera bort lämpliga kandidater på felaktiga grunder. Organisationen måste noggrant gå 
igenom vilka urvalskriterier som är viktiga för arbetet och precisera dem i urvalsprocessen 
(Kahlke & Schmidt, 2002, s.132). Urvalsprocessen inleds med att rekryteraren går igenom de 
inkommande ansökningshandlingarna. Kandidater sorteras och väljs ut beroende på hur väl de 
stämmer in på kravprofilen (Prien, 1992, s.243). För att behandla alla kandidater lika och 
rättvist är en strukturerad bedömning och urvalsintervju ett ansenligt verktyg att använda sig av 
(Kahlke & Schmidt, 2002, s.133f). Urvalsarbetet omfattar vanligtvis djupintervjuer, 
referenstagning och olika typer av tester, som till exempel personlighets- och kompetenstest 
(Prien, 1992, s.214). Urvalsarbetet av kandidaterna görs genom att värdera de kandidater som 
sorterats ut och besluta om vilka kandidater som de vill fortsätta med i rekryteringsprocessen 
(Granberg, 1994).  

Intervju 

Intervjun är den vanligaste urvals- och bedömningsmetoden. En intervju kan vara mer eller 
mindre strukturerad. När rekryteraren planerar och genomför en intervju är det viktigt att tänka 
på att den kan ha flera olika syften, det gäller därför att planera så att dess syfte uppnås. 
Intervjuns syfte ska vara en kartläggning av kandidaten samt ett överensstämmande med de 
förväntningarna som finns från den sökande. Intervjun sammanfattar sedan den informationen 
som framkommit, och följs sedan av en bedömning och ett beslut. Om intervjun är det enda 
bedömningsunderlaget får rekryteraren ett slutgiltigt beslut, men om intervjun är en av flera 
bedömningsmetoder får rekryteraren ett del beslut. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.121-145).  
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Tester 

Arbetspsykologiska tester är en annan bedömningsmetod som rekryterarna kan använda sig av. 
Det finns en mängd olika tester att välja mellan, till exempel personlighetstest, kunskapstest, 
arbetsprover med mera. Ett test är ett hjälpmedel som kan berika intervjun men är aldrig ett 
substitut. Alla testresultat som urvalsinstrumenten generar handlar om förväntade tendenser och 
sannolika beteenden. Det kan aldrig visa på några absoluta sanningar och måste tolkas aktivt 
innan rekryteraren kan dra några slutsatser. (Lindelöw, 2008, s.181).  

Referenstagning  

Referenstagningen är en annan urvals- och bedömningsmetod som går ut på att samla in 
information om kandidatens tidigare erfarenheter, beteende och kompetenser från tidigare 
arbetsgivare eller kontakter. Insamlingen av informationen kan ske muntligt eller skriftligt, det 
vanligaste sättet är dock att ta referenser per telefon. Ett referenssamtal är oftast kort och utgår 
från att bekräfta den fakta som har framkommit tidigare i rekryteringsprocessen. Rekryteraren 
måste under samtalet göra en bedömning av referenspersonen ifall det den säger är rättfärdigt. 
(Lindelöw, 2008, s.150f). Referenstagningens syfte är att illustrera tre synvinklar, värdet av 
referenstagande, vem referensgivaren är som person och etik. Detta för att återge och 
kommentera det senaste forskningsresultatet, beskriva vem som är lämpad att vara 
referensgivare samt de etiska överväganden organisationer måste göra vid inhämtandet av 
referenser. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.270f).  

Att välja rätt kandidat 
 
Rekryteringsprocessen avslutas med att välja den bäst lämpade kandidaten för tjänsten. 
Kandidaten väljs ut bland de kandidater som bäst har matchat kravprofilen igenom 
rekryteringsprocessen. (Stredwick, 2005). Efter det återstår en överenskommelse med 
kandidaten, där frågor som, lön, tillträdesdag och andra anställningsvillkor tas upp (Prien, 
1992).  Om ingen av kandidaterna skulle matcha kravprofilen, påbörjas rekryteringsprocessen 
på nytt för att inte riskera att anställa fel kandidat för tjänsten. Bedömningskriterierna ska 
användas för att ta det slutgiltiga beslutet, som ska baseras på så många kriterier som möjligt. 
För att undvika att beslutet sker på rekryterarens personliga åsikt om kandidaten. (Stredwick, 
2005). Resterande kandidater bör omgående få besked om att tjänsten är tillsatt av en annan 
kandidat (Granberg, 1994).  

2.2 Rekryterare som bedömare  
En svårighet med rekrytering är att bedöma objektivt, detta eftersom människor tror sig vara 
goda personbedömare (Lindelöw, 2008, s.29). Personbedömning är ett begrepp som används 
främst vid rekryteringsprocesser, där den som erbjuder en anställning vill få en korrekt bild 
som möjligt av den sökande (Gordon, 1997, s.11). Eventuella hinder för att bedöma en kandidat 
objektivt under en intervju uppkommer när rekryterare låter sina egna känslor vägleda vid 
tolkning av den information som erhållits (Lindelöw, 2008, s.123). Att genomföra en intervju 
objektivt blir därför svårt eftersom människan alltid bär med sig värderingar, erfarenheter och 
personlighet i bedömningen av kandidaten (Hallén, 2005, s.43). Tyson (2006) menar på att det 
subjektiva mänskliga omdömet är ett bestående problem. Det kan vara riskfyllt att lita på ens 
”magkänsla” eller ”vilja att personen skall passa in” eftersom de subjektiva åsikterna kan 
reflektera fördomar. Detta kan påverka personer som är involverade i urvalet. Därför bör flera 
individer vara involverade i de olika stegen i processen. 
 
När ett beslut skall fattas finns det alltid vissa grundläggande överväganden som måste göras. 
Enligt Weinberg och Schumaker (1962) finns det två grundläggande överväganden. I det första 



! 10!

övervägandet skall beslutsfattaren reflektera över om det är trovärdigt att beslutet som fattas är 
korrekt och varför. Det andra övervägandet är huruvida det är troligt att beslutet som tas är 
inkorrekt och varför. Dessa grundläggande överväganden kan tillämpas på alla sorters beslut. 
Sätter man in denna modell i en rekryteringsprocess, är det beslutsfattaren som jämför de olika 
kandidaterna mot varandra med hjälp av en lista med fördelar och nackdelar. Denna lista pekar 
på de beslut som ska vara korrekt och de nackdelar som pekar på att beslutet ska vara inkorrekt. 
 
Ett bra beslut grundas enligt Coutu (2010) i att en person kan föra ett resonemang med sig själv 
genom en blandning av känslor och förnuft. Ett beslut som grundas på enbart känslor är ett 
dåligt beslut enligt honom. Det skall vara förnuftet som skall vara ledande i beslutsfattandet. 
Känslor är dock ett resultat av olika upplevelser och erfarenheter som en människa har varit 
med om. Dessa erfarenheter kan i vissa fall vara relevanta för beslutet och skall inte raderas ut 
helt. I vissa fall måste beslut fattas på bristfälliga grunder. Problemet kan vara att det inte finns 
tillräckligt med information för att vara helt säker på ett beslut. Rekryterarna kan ställs inför 
problem rörande att kandidaten försöker dölja viss information eller att information snedvrids. 
Svårigheten under en intervju är att få grepp om vem kandidaten är, vilket enligt Gordon (1997) 
inte går fullt ut. Det är därför betydelsefullt att rekryterarna har kunskapen och erfarenheten att 
hinna fånga in tillräckligt många och viktiga mänskliga dimensioner och uttryck från 
kandidaten. Det är viktigt enligt Gordon (1997, s.70) att ta reda på vad som har hänt tidigare i 
kandidatens liv, eftersom det sätter sina spår på framtida prestationer. 
 

2.3 Rekryteringsprocessen i de intervjuade verksamheterna 
Vi kommer här att presentera hur rekryteringsprocessen går till inom våra undersökta 
offentliga- och privata verksamheterna. För att sedan jämföra de likheter och skillnader som 
finns emellan dem. Båda rekryteringsföretagens rekryteringsprocesser är snarlika och vi har 
därför slagit ihop dessa när vi berättar om de privata verksamheternas rekryteringsprocess. 
I den offentliga verksamheten börjar rekryteringen med att rekryterarna får in ett 
anställningsuppdrag. Verksamheten använder sig av en kompetensbaserad rekrytering, som 
ligger till grund för alla rekryteringens steg och för att få fram rätt kandidat utifrån kravprofilen 
som de har arbetat fram. Utöver utbildning och erfarenheter har arbetsgivare ytterligare 
kompetenskrav som behövs för tjänsten, dessa ligger sedan till grund för det urval som görs av 
kandidaterna. Efter urvalet kallar rekryteraren kandidater till en personlig intervju. Under 
intervjun använder rekryterarna strukturerade intervjufrågor, för att få kunskap om kandidaten 
och hur den förhåller sig till olika situationer. Detta gör kandidaten genom att beskriva mål, 
agerande och resultat. Fokus inom kompetensbaserad intervjuteknik syftar till att se hur 
personen har agerat tidigare i en faktisk situation istället för i ett fiktivt scenario. Efter 
avslutade intervjuer sker referenstagning på de kandidater som valts ut. Den slutgiltiga 
kandidaten erbjuds sedan anställning.  
 
I de privata verksamheterna, det vill säga rekryteringsföretagen, börjar rekryteringen med att de 
får in ett uppdrag från en kund som behöver hjälp med att anställa en person. Rekryteraren går 
igenom tillsammans med kunden rekryteringsprocessen och väljer ut de kompetenser som 
kandidaten behöver inneha för den aktuella tjänsten. Sedan skrivs en annons som läggs ut på 
olika sökkanaler, som till exempel, metrojobb, stepstone och monster. Ansökningar kommer in 
och rekryteraren gör ett urval utifrån dessa, för att sedan kunna presentera två till tre kandidater 
för kunden. Kandidaterna måste först genomgå en kortare telefonintervju och blir därefter 
testade i olika personlighets- och kompetenstester innan de blir kallade till en personlig 
intervju. Under intervjun använder rekryteraren sig av situationsanpassade frågor för att få reda 
på hur kandidaten har agerat i en faktisk situation. Efter den personliga intervjun tar 
rekryteraren referenser på de utvalda kandidaterna. Rekrytaren föreslår sedan sina slutgiltiga 
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kandidater för kunden, men det är kunden som i slutändan bestämmer vilken kandidat som 
skall erbjudas anställning. 
 
Vi kunde finna fyra likheter mellan den offentliga verksamheten och de privata 
verksamheterna. Vi fann att de använder sig av ett antal kompetenser som alltid måste ingå i 
rekryteringsprocessen. Situationsanpassade frågor används för att ringa in de kompetenser som 
är viktiga för den lediga tjänsten. En annan likhet mellan verksamheterna är referenstagningen, 
som används som en metod att förkasta eller bekräfta information om kandidaten. 
Rekryteringsprocessen är väldigt lika mellan verksamheterna och tillvägagångssätten är 
snarlika mellan dem. De två skillnader vi kunde finna mellan dem är att de privata 
verksamheterna använder sig i större utsträckning av tester. Detta leder även till att 
rekryteringsprocessen blir längre. Den offentliga verksamheten använder sig bara av tester vid 
chefsrekryteringar. De tillämpar kompetensbaserade frågor för att täcka området kring tester 
vid tjänsterekryteringar. 
 
Vi kan utifrån denna bakgrund om bedömning och beslutsfattande knyta ihop detta med det 
som kommer redogöras nedan i studien. Vi kan från detta se att det finns generella svårigheter 
med att fatta ett beslut och att det oftast inte går att göra en helt objektiv bedömning. 
 
3. Tidigare forskning 
Syftet med detta kapitel är att presentera tidigare forskning som har bedrivits inom området 
kring rekryteringsprocessen, som beskriver bedömning och beslutsfattande samt rekryterarnas 
användning av sin intuition eller magkänsla. 
 
3.1 Sökprocessen 
För att få kunskap om relevant tidigare forskning kring hur bedömning och beslutsfattning sker 
i en rekryteringsprocess har vi använt oss av flera sökinstrument. Under vår insamling av 
tidigare forskningsmaterial har relevanta studier från de pedagogiska-, psykologiska- samt 
företagsekonomiska områdena funnits. Forskningsresultaten ger tillsammans en bild av hur 
forskningsläget ser ut idag. Till vår hjälp har vi använt oss av sökmotorerna Education research 
complete, ERIC- Education Resources Information Center (via EBSCO), Libris, Disa och 
Swepub. Vi har dessutom tagit hjälp av en bibliotekarie på Uppsala Universitetsbibliotek för att 
utöka vår sökning och hitta fler relevanta sökord. Väsentliga vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar har vi även funnit genom att del av litteratur samt andra artiklars referenser som 
är relaterade till ämnet. 
 
De sökkombinationer vi har använt oss av: recruitment + decision making, employee selection+ 
personnel selection+ employment interviews, personnel management + selection decision, 
subjektiv + bedömning, objektiv + bedömning, rekrytering och rekryteringsprocess. 
 
Av de forskningsresultat som har undersökts har vi funnit två vetenskapliga artiklar och två 
avhandlingar som ansågs beröra studiens ämnesområde på ett relevant sätt. Nedan följer en 
presentation av de två artiklarna och avhandlingarna, som berör det aktuella forskningsområdet. 
 
3.2 Bedömning och beslutsfattande vid en rekryteringsprocess 
Tidigare rekryteringsforskning har länge uttryckt sig om hur beslutsfattandet i 
rekryteringsprocessen borde gå till. Rekryteringen ska vara en formell process där 
urvalsmodellens steg följs och beslut fattas endast utifrån de urvalskriterier som beskrivs i 
kravprofilen. Rekryteringsprocessen karaktäriseras som en objektiv och mekanisk process men 
flera studier om beslutsfattande i rekrytering har visat att rekrytering i praktiken snarare är en 
informell process. Det vill säga den karaktäriseras mer som en subjektiv process som är öppen 
för individuella tolkningar. Bolander (2002) beskriver i sin studie hur rekryteringsprocessen, 
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främst bedömning och beslutsfattande, går till. Studien grundar sig på intervjuer och 
observationer. Bolander (2002) har intervjuat rekryterare i 28 organisationer och i två av dem 
har observationer genomförts av henne.   
 
När rekryterarna i studien beskriver hur de bedömer kandidaterna hänvisar de till sin 
professionalism. Genom deras erfarenhet och omfattande praktiska kunskap vet de hur de skall 
bedöma kandidaterna. Rekryterarna litar på sin egen förmåga och tycker inte det är särskilt 
svårt att rekrytera. Den professionella bedömningen framställs som speciellt viktig i förhållande 
till två aktiviteter, bedömning av testresultat och referenstagning. Det är därför viktigt att inte 
påverkas alltför mycket av testresultaten. Många utgår ifrån testresultatet för att de är prydliga 
och tillsynes objektiva, men en professionell rekryterare vet att de inte alltid är sanningsenligt 
överensstämmande. När det gäller referenser är det av ytterst vikt att kunna läsa mellan raderna 
och tolka informationen på rätt sätt. Om rekryterarna inte har denna kunskap kan det leda till att 
de misstolkar referensgivaren. Enligt Bolanders (2002, s.82f) respondenter finns det en skillnad 
mellan professionella och subjektiva beslut. De anser att lita på sin erfarenhet är professionellt. 
Vid ett subjektivt beslut påverkas rekryteraren av sitt personliga tyckande, första intrycket och 
andra så kallade kognitiva missuppfattningar. (Bolander, 2002, s.210). Flera av rekryterarna 
tycker dock att det är svårt att bedöma de sökande. Hur vet de egentligen att de väljer rätt 
person. Det finns många olika aspekter de måste ta hänsyn till och alla typer av tillgänglig 
information känns ofta otillräcklig. Det är inte alltid lätt att tolka och bedöma den 
informationen som erhållits. Rekrytering handlar om människor och rekryterarna tycker därför 
att det är viktigt att poängtera att rekryteringsprocessen inte alltid är rationell, utan tvärtom. 
Känslor som inte går att påverka spelar in. Den formella kompetensen spelar därför inte enbart 
in på rekryteringsbeslutet utan även den informella kompetensen om hur rekryterare behandlar 
de sökande med respekt. Rekryteraren måste ta hänsyn till att beslutet om anställning även 
ligger hos den sökande. (Bolander, 2002, s.91). 
 
Bolander kommer (2002, s.75ff) fram till en repertoar i sin studie som handlar om ” 
Rekrytering som teater”. I denna framställs rekrytering som en teaterställning där det finns 
olika roller. Den roll som både kandidaten och rekryteraren spelar är ”mitt bästa jag”. Att det är 
denna roll som spelas är en konsekvens av att rekrytering är en försäljningssituation. Både 
rekryteraren och kandidaten vill visa upp sina positiva sidor. Rekryteraren vill att kandidaten 
skall få en så bra bild av organisationen som möjligt, oavsett om kandidaten anställs eller inte. 
Det handlar främst om att kunna vara säker på att den som erbjuds tjänsten kommer att vilja 
arbeta i organisationen. Kandidaten å andra sidan vill ge en positiv bild av sig själv. Det gäller 
att visa upp sina bästa sidor för att stå ut från de övriga sökande. Rekryterarna har dock vetskap 
om att många kandidater överdriver i sina ansökningar. De pratar mer om sina positiva 
egenskaper än de negativa. Kandidaterna uppger heller aldrig en negativ referens och försöker 
visa upp de egenskaper de vet att organisationen kräver för tjänsten. 
 
En central del i rekryteringsarbetet är att bedöma de arbetssökandes kompetens. I 
rekryteringsarbete förekommer i ett antal verktyg som rekryterarna kan ta hjälp av som, 
rekryteringsmodeller och urvalsinstrument. Verktygen ska standardisera och formalisera 
rekryteringsprocessen, det vill säga ge en objektiv information om kandidaterna och eliminera 
behovet av subjektiv bedömning. En av Bolanders (2002, s.213) slutsatser i studien är att 
verktygen inte kan fylla denna roll. Att verktygen används och spelar en viktig roll i 
rekryteringsarbetet råder inget tvivel om, men de används på ett annat sätt än vad de var 
skapade för. Studien visar även på att bedömning och beslutsfattande inte är en helt formell och 
objektiv informationsbehandlingsprocess. Resultatet ifrågasätter också att den subjektiva 
process där bedömarna har möjlighet att fatta vilka beslut de vill, så länge besluten kan 
motiveras i efterhand. 
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En annan forskare som har gjort en studie gällande bedömning och beslutsfattande är Ola 
Bergström (1998). Han har genomfört en fallstudie på ett företag och datainsamlingen bestod 
av möten mellan de arbetssökande och företagets representanter. Bergström utgår ifrån två 
frågor vad gäller bedömning och beslutsfattande. Den första frågan är vilka beslutsregler som 
används. Enligt Bergström (1998) finns det två oberoende beslutsregler som styr vem som 
anställs. Den första regeln handlar om maximerande formella kvalifikationer: ju högre nivå på 
kvalifikationerna och ju fler kvalifikationer desto mer troligt är det att kandidaten anställs. Den 
andra regeln är om viljans företräde: för att anställas måste den sökande intala rekryterarna att 
han/hon accepterar att arbeta under de villkor som företaget erbjuder. 
 
Den andra frågan angående bedömning och beslutsfattande är hur klassificeringen och 
dokumentationen av de sökande går till. Både vid utsorteringen av ansökningar och 
bedömningen av intervjuerna använder sig företaget av formulär. Formulären avgör vad som 
skall bedömas, trots att detta ger ett intryck av objektivitet tar de inte bort behovet av 
personliga bedömningar. Klassificeringen som inträffar via formulären gör det möjligt att 
jämföra och rangordna de sökande. Beslutet blir ett administrativt resultat som vem som helst 
kan ta fram. Den sökande anställs om intervjuarna har tagit ett enhälligt beslut att anställda 
kandidaten. Detta leder till två konsekvenser enligt Bergström (1998), för det första behöver 
ingen enskild person ta på sig ansvaret för beslutet att anställa. De enskilda bedömarna och 
beslutsfattarna behöver bara säkerhetsställa att formulären har fyllts i på ett korrekt sätt. 
Bergström (1998) drar utifrån denna tolkning slutsatsen att två krav måste uppfyllas för att en 
sökande skall erbjudas anställning. Det första kravet är att kandidaten följer företagets villkor. 
Den kandidaten som har lyckats presentera en bild av sig själv som ligger helt i linje med 
företagets krav är den som anställs. Det andra kravet är att rekryterarna bedömer att kandidaten 
kommer att följa företagets villkor. 
 
3.3 Intervjuarens kognitiva förmåga att bedöma 
Den forskning som behandlar intervjuarens kognitiva förmåga att bedöma påvisar ingen klar 
bild om erfarenhet och utbildning i intervjutekniker hjälper rekryteraren att hitta rätt person till 
rätt plats. Forskningsresultaten undersöker enbart de misstag intervjuarna begår när de bedömer 
sina kandidater. Andersson (1992) har studerat den forskning som finns beträffande 
intervjuarens kognitiva förmåga att undersöka informationen som framkommer om kandidaten 
i rekryteringsprocessen. Studien presenterar en kritisk granskning av undersökningar om 
anställningsintervjuer i de senaste åtta årtionden.  
 
Vad gäller intervjuträning tvivlar Andersson (1992) på huruvida den förbättrar intervjuarens 
bedömningsförmåga. Intervjuträning har en förmåga att göra intervjuaren mer självsäker i sin 
bedömning. Utan träningen visade det sig att rekryteraren kunde ta ett förhastat beslut utan att 
reflektera. Problematiken skapas av att bedömningen baseras på subjektivitet vilket kan leda till 
att ett felaktigt beslut tas. Resultatet visar att intervjuaren redan har en uppfattning om hur en 
god medarbetare är. Intervjuaren försöker därför ersätta den avgående medarbetaren med en 
kopia, vilket gör att rekryteringen blir stereotypiserad. Om intervjuaren kan se kandidatens alla 
värderingar och kompetenser, utan att söka en kopia kommer bedömningen ske i en mer 
gynnsam anda.  
 
3.4 Svårigheter med intuition 
Miles & Sadler-Smith (2014) har genomfört en kvalitativ studie för att undersöka chefers 
användning av intuition i urvalsprocessen. Studien syftar till att förstå om och hur chefer 
använder intuition i personalanställningsbeslut och föreslå hur användningen av intuition kan 
förbättras. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tretton chefer från olika bakgrunder 
och med varierande erfarenheter av rekrytering och urval. Författarna har utfört denna studie 
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eftersom de finner en brist på kvalitativa studier om intuition i organisationer. De vill med 
denna studie försöka fylla det tomrum som finns. 
 
Resultatet visar på att orsakerna till användning av intuition eller magkänsla beror på 
begränsade resurser och erkännande av hinder i de mer strukturerade objektiva metoderna. 
Intuition upplevdes av cheferna som svår att förklara när den baserades på erfarenhet. Cheferna 
såg på intuition som en fysisk känsla som dök upp snabbt och ofrivilligt. Intuitionen användes 
av chefer som en indikator på att utvärdera kandidatens personlighet och arbetsprestation. Att 
använda sig av intuition vid beslut togs med största försiktighet av cheferna som var medvetna 
om dess begränsningar. Problematiken som uppstod för cheferna var att de hade svårigheter 
med att motivera sin användning av intuition. De som använde sig av sin intuition gjorde det i 
kombination med mer strukturerade objektiva metoder. Om cheferna skulle kunna identifiera 
intuition på ett korrekt sätt, skulle de bättre kunna förstå dess potentiella användbarhet. En 
förståelse av intuition gör det möjligt för chefer att kombinera intuitiv och rationell bedömning 
mer effektivt. Emellertid fungerar inte denna modell i verkligheten eftersom cheferna känner 
ett behov av en objektiv bedömning. Detta eftersom kandidaterna vill ha en tydlig och 
konstruktiv feedback efter sina intervjuer som har baserats på ett rationellt förhållningssätt. 
 
Bolander (2002) menar på i sin studie att intuition handlar om att på kort tid kunna ta beslut 
som känns rätt för rekryteraren själv. Hon anser att rekryteraren i flera fall kan fatta tycke för 
en viss kandidat eller inte. Personkemin är därför en känslomässig reaktion som skapas mellan 
kandidat och rekryterare om de får en bra kontakt. Intuition är svår definierad för rekryteraren, 
men ses som en naturlig och ytterst viktig del i rekryteringen. Vid enbart användning av 
intuition anses rekryteringen inte som en rättvis process. Rekrytering kan dock inte ses som en 
maskin som enbart baseras på ett objektivt förhållningssätt. Organisationen måste finna en 
kandidat de tycker om och tror att de kommer trivas med. Rekryterarens roll blir därför att 
lägga större tyngd på personlighet när de rekryterar och låta formell kompetens spela mindre 
roll. Dock får rekryteraren inte basera det slutgiltiga beslutet på personkemi. Bedömningen 
måste ske baserat på kandidatens kunskap och erfarenhet. En beslutskonflikt kan uppstå för 
rekryteraren, som måste hitta en balansgång mellan den subjektiva och objektiva bedömningen. 
Magkänslan kan därför ge rekryteraren både en positiv och negativ riktning, som vävs in i 
bedömningen. 
 
3.5 Summering av tidigare forskning 
Utifrån ovanstående punkter kommer vi presentera en summering av den tidigare forskningen 
som har illustrerat och uppmärksammat bedömningen och beslutsfattningen i en 
rekryteringsprocess. Vidare kan vissa genomgående mönster urskiljas kring hur bedömning 
sker samt vilka fallgropar den medför. 
 
Den tidigare rekryteringsforskningen vi beskrivit handlar om hur beslutsfattandet i 
rekryteringsprocessen går till i verkligheten samt hur den bör gå till. Rekryteringsprocessen 
kännetecknas som en objektiv och mekanisk process där bedömning vilar på objektiv 
beslutsfattning. Vidare visar flera studier i praktiken att rekrytering är en informell process. Det 
vill säga den karaktäriseras mer som en subjektiv process som är öppen för individuella 
tolkningar. Användningen av intuition eller magkänsla beror enligt forskningen på begränsade 
resurser inom en organisation eller från ett hinder i de mer strukturerade objektiva metoderna. 
Samtidigt visar intuition på att personkemin har skapats mellan kandidat och rekryterare och att 
de har fått en god kontakt. Intuition är svårdefinierat för rekryteraren, men ses samtidigt som en 
naturlig och ytterst viktig del i rekryteringen. I slutändan handlar rekrytering om människor och 
känslor, vilket innebär att rekryteringsprocessen inte enbart kan byggas på en rationell process. 
Rekryteraren måste i sitt slutgiltiga beslut både väva in kandidatens personliga egenskaper och 
den formella kompetensen för att få fram den bästa kandidaten. En central del i 
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rekryteringsarbetet är att bedöma de arbetssökandes kompetens med hjälp av en mängd 
verktyg. I Bolanders (2002, s.213) slutsats kommer hon fram till att dessa verktyg trots allt inte 
kan fylla rollen som de är skapade för, utan används på andra sätt.  
 
Vi har som mål med genomförandet av denna studie att försöka bredda den nuvarande 
forskningen med mer kunskap om balansgången mellan objektiv- och subjektiv bedömning, 
som rekryteraren måste behärska i sitt arbete. Bedömning och beslutstagning i en 
rekryteringsprocess är fortfarande relativt outforskat och vår avsikt har varit att försöka utöka 
kunskapen ytterligare. Avsikten med denna studie är därför att utöka forskningsområdet 
ytterligare.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras våra teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen. Vi 
har valt att använda oss av Kahlke och Schmidts bedömningscirkel, den rationella 
beslutsmodellen och Nonaka, Toyama och Konnos kunskapsteori. Vi kommer även att använda 
oss av det psykometriska perspektivet och det sociala perspektivet. Dessa perspektiv speglas av 
kunskapsteorins objektiva och praktiska perspektiv. Rekryteringsprocessen använder det 
psykometriska- och det sociala perspektivet som ett hjälpmedel för att kunna göra en 
kunskapsbedömning baserat på det objektiva eller subjektiva. Dessa teorier och modeller har 
valts ut eftersom vi tycker de kompletterar varandra och ger olika synsätt på hur bedömning 
och beslutsfattning realistiskt går till. De teoretiska utgångspunkterna hjälper oss att kunna 
besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte.      
 
4.1 Bedömningscirkeln 
Kahlke och Schmidt (2002, s.8f) illustrerar i bedömningscirkeln det väsentliga i ett 
anställningsförfarande. Modellen kallas bedömningscirkeln och skildrar de olika momenten i 
en rekryteringsprocess. Bedömningscirkeln beskriver vilka olika delar en rekryteringsprocess 
bör ha i ett företag och är själva kärnan i rekryteringsprocessen. Med hjälp av denna modell 
kommer vi analysera vilka delar som används i de offentliga- och privata verksamheterna. 
Denna modell kommer även hjälpa oss att analysera empirin vad gäller rekryterarens 
bedömning i en rekryteringsprocess. De sex stegen hjälper rekryteraren att se till att alla 
väsentliga aspekter av kandidaten bedöms.  
 
 

 
 
Figur 1. Bedömningscirkeln (Källa: Kahlke & Schmidt, 2002, s.19) 
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Steg 1: Arbetsanalys- vad innebär företagets verksamhet yrkesmässigt, personligt och kort- 
/långsiktigt? 
 
Det första steget i bedömningsprocessen är att göra en arbetsanalys, som består av att ta fram 
de viktigaste aspekterna som rör arbetet och de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. För att 
undvika oreflekterade och känslomässiga beslut bör en arbetsanalys arbetas fram innan 
rekryteringen påbörjas. Det ger en tydligare bild över vilka kriterier som måste uppfyllas, vilket 
underlättar bedömningen och urvalet av kandidater. Arbetsanalysen kan sammanfattas som en 
förberedande analys av en personbedömning och är ett produktivt verktyg rörande kraven på de 
arbetssökande. Dessa kriterier består av de viktigaste tjänste- och personkraven, vilket är ett 
betydelsefullt hjälpmedel som både de sökande och företaget kan ha nytta av när de bedömer 
varandra. När arbetsgivaren har ett stort urval av kandidater är arbetsanalysen särskilt 
användbar. En bra analys består av fyra områden: ramar, resultat, uppgifter och personkrav som 
tillsammans bildar en process. Ramar handlar om företagets villkor för arbetet och personens 
fysiska och psykologiska ramar. Resultat avser det som måste uppnås i arbetet och vad gäller 
uppgifter baseras det på vad som måste göras för att ett resultat skall kunna uppnås. Personkrav 
är en beskrivning av de kriterier som ställs på tjänsten och beskrivs i en kravprofil. 
Kravprofilen innehåller de färdigheter, kunskaper, personlighetsdrag och fysiska krav som 
efterfrågas. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.47ff). Det är således väsentligt att dessa fyra områden 
sätts i relation till varandra eftersom de hänger samman och påverkar varandra. Det finns ett 
antal olika metoder för att ta fram en arbetsanalys och i vissa fall används bara en, men flera 
kan också användas för att öka chansen för att uppnå en så god arbetsanalys som möjligt (ibid, 
s.66ff).   
 
Steg 2: Det sammantagna bedömningsförfarandet – hur bedömer företaget de sökande? 
 
Andra steget i processen handlar om det sammantagna bedömningsförfarandet och rör de 
framtagna urvalsmetoderna. Detta steg fokuserar på hur företagen går tillväga för att sätta ihop 
en passande bedömningsprocess. Bedömningsförfarandet har två huvudsyften. Det första syftet 
är att företaget bör välja bedömningsmetoder som på ett tydligt sätt är relevanta för det som ska 
bedömas. Det andra syftet handlar om att företaget bör välja bedömningsmetoder som enligt 
den arbetssökande är acceptabla och nu börjar även utsorteringen av de sökande. Vid 
utsorteringen till tjänsten sorteras alla ansökningar bort som inte uppfyller de krav som ställts. 
Kvar är de kandidater som uppfyller de formella krav. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.91). 
 
Steg 3: Intervjun – hur väl uppfylls de syften företaget har valt genom mötet med den sökande? 
 
Det tredje steget handlar om intervjun som är den vanligaste urvals- och bedömningsmetoden. 
Förutsättningarna för en lyckad intervju handlar om att flera gånger tänka igenom syftet och 
genomföra noga planering. Det är även viktigt att avsätta tid efter intervjun för att sammanfatta 
och bedöma informationen som samlats in. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.121). 
 
Steg 4: Testning – vilka arbetsrelevanta sidor hos den sökande kan bedömas mer djuplodande? 
 
Testning och bedömning av arbetsrelevanta områden är det fjärde steget i processen. I 
näringslivet används olika typer av bedömningsinstrument, exempelvis personlighetstest som är 
det vanligaste. Det råder delade meningar om personlighetstesters tillförlitlighet. Orsaken till 
att forskare är kritiska kan bero på brist av dokumentation om personlighetstestets prognostiska 
validitet. Det råder även bristande kunskap inom forskningsområdet. (Kahlke & Schmidt, 2002, 
s.199). Personlighetstest är det som förekommer mest men det finns även kognitiva tester och 
andra typer av arbetsstimuleringsövningar. Syftet med kognitiva tester är att bedöma hur snabbt 
eller hur exakt en kandidat löser problemen. (ibid, s.231ff). 
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Steg 5: Referenstagande – hur kan företaget kontrollera faktiska uppgifter om den sökande? 
 
Det femte steget handlar om referenstagandet. Metoden syftar till att bekräfta eller förkasta den 
hittills inhämtade informationen. Kahlke och Schmidt (2002) betonar att frågorna som ställs 
under referenstagningen måste vara strukturerade och utgå ifrån de aktuella arbetskraven. 
Referenstagningens syfte är att finna den verkliga informationen och uppmärksamma 
referensgivarens positivt formulerade ord och analysera vad som ligger bakom dem. För att 
lösa problemet kan rekryteraren be referensgivaren ge exempel på specifika arbetsrelaterade 
händelser (ibid, s.269). Vad gäller testning råder det även där delade meningar i diskussionen 
kring referenstagandets värde. 
 
Referenstagandet bygger på två hypoteser. Den första är att den bästa informationskällan 
kommer från personer som har kontakt med kandidaten. Den andra är att förutsäga om framtida 
beteenden liknar hittillsvarande beteenden. Med dessa förutsättningar skall referensgivaren 
uppfylla fyra villkor. Dessa handlar om att referensgivaren måste ha iakttagit den sökande och 
att referensgivaren måste inneha den kompetens för att kunna göra en trovärdig bedömning. 
Det tas även för givet att referensgivaren är ärlig och kan uttrycka sig på ett sätt att 
informationen blir tydlig. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.274). 
 
Steg 6: Systematisk bedömning och systematiskt beslutsfattande – hur sammanfattar företaget 
olika sorters information, erhållna med olika metoder? 
 
Det sjätte och sista steget är den systematiska bedömningen och beslutsfattandet. I det här 
steget är det viktiga hur företaget värderar olika typer av information som de fått fram genom 
de olika metoderna. Huvudregeln är att ju mer information som finns om kandidaten desto 
bättre blir bedömningen, ifall den används systematiskt. Systematisk bedömning handlar om att 
jämföra de personkrav som utarbetats i början av processen med den sammantagna 
informationen från de olika bedömningsmetoderna. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.285). 
 
Kahlke och Schmidt (2002, s.291f) ger vidare rådet att varje individ som medverkat i en eller 
flera metoder bör fylla i ett bedömningsformulär. Detta för att sammanställa informationen och 
bedömningarna från flera olika metoder. 
     
4.2 Den rationella beslutsmodellen  
Inom organisationsteoretisk forskning har det ägnats mycket tid åt den normativa teorin, som 
beskriver hur beslut skall genomföras. Forskningen sätter kriterierna för vad som kan betecknas 
som rationella beslut. (Brunsson, 1998, s.43). Ett sätt att fatta ett beslut är att göra det rationellt, 
genom att människan använder sitt förnuft. Med hjälp av hjärnans förmåga kan man logiskt 
behandla informationen genom att sortera, prioritera och värdera den. (Lee, Newman & Price, 
1999, s.3). När ett beslut skall fattas kan osäkerhet uppstå. Detta uppstår vanligtvis till följd av 
bristande information. Korrekt information definieras som teoretiskt möjligt när man kan finna 
information om framtiden, för att kunna fatta ett beslut (Brunsson, 1985, s.38). Brist på 
information kan leda till osäkerhet, men även bristfällig information kan leda till osäkerhet. En 
annan orsak till osäkerhet kan uppstå när det inte går att förutsäga med vilken sannolikhet ett 
visst alternativ kommer att lyckas. (March & Simon, 1993, s.133). Ett sätt att övervinna 
osäkerheten är att använda sig av den rationella beslutsmodellen som bygger på att information 
om alla möjliga beslutsalternativ tas fram. Vi har valt att använda oss av den rationella 
beslutsmodellen eftersom vi anser att den identifierar de bedömningsproblem som en 
rekryterare möter i vardagen samt hur de på bästa sätt kan lösa dessa. 
 
Den rationella beslutsmodellen går att använda vid beslutsfattandet av alla typer av beslut i en 
organisation (Lee, Newman & Price, 1999, s.3). Beslutsprocessen består av fem steg i vilka 
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problem definieras, information samlas in och alternativ utarbetas. Avslutningsvis väljs och 
genomförs det bästa alternativet, därefter görs en utvärdering av resultatet. Enligt den rationella 
beslutsmodellen börjar beslutsprocessen i och med att ett problem identifieras. Den fortsatta 
processen går ut på att hitta en lösning på problemet. Efter problemidentifieringen skall de mål 
som önskas uppnås tas fram. Nästa steg i modellen är att urskilja alla de medel och alternativ 
som kan användas för att nå målen. Enligt March (1999, s.14f) måste fyra argument vara 
uppfyllda för att kunna fatta rationella beslut. Det första är att det krävs kunskap om samtliga 
möjliga alternativ som finns att välja mellan. Det andra handlar om att det måste finnas 
kunskap om de konsekvenser som följer av olika alternativ. Det tredje argumentet är att en 
subjektiv och konsekvent preferensordning är nödvändig för att kunna jämföra de konsekvenser 
som följer av olika alternativen. Sista steget baseras på en beslutsregel som behövs för att ett 
alternativ skall kunna väljas på grundval av de konsekvenser det medför. 
 
Det alternativ som gör störst nytta och orsakar minst uppoffringar anses vara enligt teorin det 
alternativet som bör väljas (March & Simon, 1993, s.158). Denna femstegsmodell antar att 
beslutstagaren har för avsikt att få ut så mycket som möjligt utav beslutet. Modellen förutsätter 
att alla tänkbara alternativ och dess konsekvenser är välkända för beslutstagaren för att kunna 
välja ut det bästa alternativet. Det finns ett antal kriterier för att ett beslut skall kunna anses vara 
helt rationellt. Ett av kriterierna är att problemen är klart definierade och likaså målen. Ett annat 
kriterium är att det inte bör finnas några begränsningar när ett beslut skall tas. Om alla dessa 
kriterier är uppfyllda kommer beslutstagaren att kunna ta det bästa beslutet för organisationen. 
(Lee, Newman & Price, 1999, s.4f). ,,
 
Kritiken som har riktas mot den rationella beslutsmodellen genom åren är att det är svårt att 
applicera den i verkligheten, eftersom varje steg i den rationella beslutsprocessen är förenat 
med stora problem. Kritiken hävdar att alla alternativ omöjligen kan undersökas samt att det är 
orimligt att kunna föra samman alternativen med dess konsekvenser. Beslutsfattaren kommer 
att påverkas av sin miljö, både externt och internt vilket gör att besluten som tas inte är 
rationella fullt ut. Beslutstagaren kan komma att sakna viktig information som gör att den inte 
kan vara fullt rationell. (Lee, Newman & Price, 1999, s.5). Brunsson (1985) skriver också att 
det finns en mängd undersökningar som pekar på att många beslut är irrationella med 
normativa mått mätt. 
 
4.3 Kunskapsteori  
Kunskap är en förutsättning för att utveckla och nå högsta kvalitén i ett samhälle. Inom 
existerande ekonomi- och organisationsteorier finns det lite förståelse kring hur organisationer 
skapar och hanterar kunskap. Det beror på att det saknas en generell förståelse för kunskap och 
kunskapsskapande processer, enligt Nonaka, Toyama & Konno (2000, s.6). Knowledge 
management baseras på att lösa ett problem eller anpassa miljön för att nå ett uppsatt mål. 
Organisationer gör detta genom att skapa och identifiera problem under processens gång som 
sedan bearbetas för att kunna lösas och implementeras, detta för att uppnå ny kunskap. 
Organisationen är inte endast en maskin som bearbetar information utan även en enhet som 
skapar kunskap genom interaktioner och åtgärder. Vi har valt att använda oss av 
kunskapsteorin, Knowledge management eftersom de förklarar hur man skapar och definierar 
ett problem som sedan utvecklas och implementeras för att uppnå ny kunskap. 
 
Inom traditionell epistemologi1 ses kunskap som absolut, statisk och utan mänsklig påverkan. 
Forskare menar att denna syn på kunskap misslyckas att förmedla att kunskap även kan vara 
dynamisk och med mänskliga dimensioner. Detta eftersom kunskap skapas i sociala samspel 
mellan individer och organisationer och är bara information om den inte sätts in i ett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Teorin om kunskap 
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sammanhang (Nonaka, Toyama & Konno, 2000, s.7). Epistemologin domineras av två 
perspektiv: det objektiva och praktiska perspektivet på kunskap. Utgångspunkten i de båda 
perspektiven är sambandet mellan den tysta och den uttalade kunskapen. Forskare har 
traditionellt sett på kunskap inom det objektiva perspektivet, men har insett för båda 
perspektiven kompletterar varandra. Båda kunskaperna behövs för att kunna bygga vidare och 
förstå den sanna naturen av kunskap (ibid, s.8). 
 
Den objektiva kunskapssynen ser på kunskap som en enhet som kan kodifieras och separeras 
ifrån den person som äger och använder den. Den existerar alltså självständigt och är fri från 
individuell subjektivitet och kan därför artikuleras och kodifieras genom exempelvis dokument, 
manualer och datasystem. Enligt denna kunskapssyn handlar Knowledge Management om att 
omvandla implicit kunskap till explicit kunskap. Detta görs genom att först identifiera 
kunskapen och kodifiera den, för att sedan strukturera och göra den tillgänglig för de personer 
som skall utnyttja den. Genom att kunskapen kodifierats kan mottagaren ta del av och förstå 
avsändarens kunskap. Både avsändaren och mottagaren tar del av samma (objektiva) 
information och därmed går ingen kunskap förlorad i processen. Denna kunskapssyn skiljer på 
implicit (tyst, subjektiv) och explicit (uttryckt, objektiv) kunskap, där den senare värderas 
högre. Den implicita kunskapen står för fysiska och kognitiva förmågor, som kan vara 
undermedvetna och är svåra att artikulera och därmed även svåra att kodifiera. (Hislop, 2009, s. 
16ff). 
 
Den praktiska kunskapssynen är mer komplex och kritiserar separerandet av implicit och 
explicit kunskap. Ser det snarare som att all kunskap innehåller båda dimensionerna, där de 
fungerar konstituerande i skapandet av kunskapen. Objektivismen ser på kunskap som en 
kognitiv aktivitet skild från kroppen, medan praktikerna har en holistisk kunskapssyn där 
tänkande och görande är förenade i en enda kunskapskapande process. Att skapa, utveckla och 
dela kunskap innebär en aktivitet, där kunskapen är knuten till aktivitet och kontext. Kunskap 
är socialt och historiskt konstruerad, och har både individuella och kollektiva aspekter. 
Subjektivt ses som kunskap och därmed icke separerbar från värderingar av de som skapat den. 
I och med detta menar praktikerna att de som skapar kunskapen äger den och att det är omöjligt 
att fullt ut artikulera och överföra kunskap. Kunskapen kan endast delvis skiljas från personen 
och detta kräver långvarig interaktion genom dialog och samspel. (Hislop, 2009, s.28ff). 
Kunskapsteorins objektiva och praktiska perspektiv kan sammankopplas med det 
psykometriska- och sociala perspektivet som nedan kommer att redovisas.  
 
4.4 Det psykometriska perspektivet!
Vid 1900-talets början hade ett antal föreställningar om hur rekryteringen skulle bedrivas börjat 
få fotfäste. Ett påstående under denna tid var att rekryteringen skulle ske på underlag av 
kompetens. Företagen skulle bli mer effektiva om de lät rekryteringsprocessen styras av 
kompetens snarare än exempelvis personliga relationer eller fördomar. Ett annat påstående var 
att bedömning skulle vara neutral, det vill säga personliga känslor fick inte påverka besluten, 
utan alla skulle behandlas lika. Det påståddes även att både arbeten och människor kunde delas 
upp i mindre "delar" och att man skulle matcha arbete med person. Vetenskapliga metoder 
skulle användas för att sätta rätt person på rätt plats. Dessa påståenden om rekrytering blev helt 
avgörande i utvecklingen av det psykometriska perspektivet (Herriot & Anderson, 1997, 
s.346f). I utvecklingen av det psykometriska perspektivet hade Max Webers och Frederick W. 
Taylors idéer stort inflytande (Hollway, 1984, s.32). Webers rekryteringsbeslut skulle fattas på 
objektivt konstaterad kompetens, vilket innebar lika behandling av kandidaterna (Weber, 
1922/1983, s.153). Taylors urvalsprocess skulle däremot vara systematisk, noggrann och 
heltäckande. Urvalsinstrumentet var arbetsprov, kartläggning av livshistorien och 
referenstagning (Taylor, 1911, s.43). 
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Det psykometriska perspektivet utgörs av två grundstenar eller så kallade rekryteringsverktyg. 
Dessa två är urvalsinstrument och urvalsmodellen. Rekryteraren skall vara en rationell och 
objektiv insamlare samt bedömare av information (Bolander, 2002, s.6 & 19). 
Rekryteringsprocessens syfte är att inhämta information om kandidaterna och utifrån den göra 
förutsägelser om hur kandidaten kommer att klara av ett visst arbete (Förtroendekommissionen, 
2004, s.230). Perspektivet utgår ifrån att kandidaters egenskaper inte kommer att förändras över 
tiden. De egenskaper en person har är stabila och oförändliga (de Wolff & van den Bosch, 
1984, s.292). Utgångspunkten inom perspektivet är att arbetet består av ett antal avgränsade 
moment och att dessa arbetsmoment ställer vissa krav på den individ som skall utföra arbetet. 
Arbetsmomenten specificeras i en arbetsbeskrivning och kraven på individen i en kravprofil. 
Med hjälp av urvalsinstrument mäts förutsägelserna på framtida prestationer, exempelvis 
kapacitet och begåvning, personlighet, arbetsmotivation och förväntningar (Prien, 1992, s.224). 
Målet är att öka effektiviteten i rekryteringsprocessen genom att hitta bättre sätt att rekrytera 
rätt person till rätt plats. Det vill säga att utveckla mer kostnadseffektiva urvalsinstrument med 
högre validitet och reliabilitet (Bolander, 2002, s.8). Det psykometriska perspektivet hjälper oss 
att förstå hur en rekryterare baserar sin bedömning på det subjektiva eller objektiva av en 
kandidat. 
 
4.4.1 Objektivitet 
Inom det psykometriska perspektivet har man lagt stort arbete på att eliminera de "subjektiva" 
variablerna, som visat sig påverkat rekryteringsprocessen och göra beslutsfattandet mindre 
objektivt (Herriot, 1989, s.171). Ett viktigt led i att eliminera de subjektiva variablerna har varit 
att förbättra urvalsinstrumentens validitet och reliabilitet. Det är i första hand prognostisk 
validitet som står i fokus, om instrumentet mäter vad det säger sig mäta. Exempelvis har 
anställningsintervjuns validitet förbättrats genom att man låter rekryterarna genomgå träning 
och användning av standardiserade frågor. Ett problem inom rekryteringsprocessen är oärlighet, 
därför kan man använda sig av personlighetstest. Personlighetstest bygger på självskattning, 
vilket förutsätter att den testade "svarar ärligt" på frågorna. Om personen istället försöker lista 
ut vilka svar som är "rätt" ur organisationens synvinkel uppstår problem (Hollway, 1984, s.48). 
Rekryteraren vet i det fallet inte vilken information den skall bedöma utifrån. 
 
4.4.2 Urvalsmodellen 
Urvalsmodellen är en standardiserad arbetsmetod som de som arbetar med rekrytering 
rekommenderas följa för att lyckas med att anställa rätt person och undvika olyckliga misstag, 
som exempelvis felrekrytering (Englund, 1999, s.9). Följer rekryterna denna modell kommer 
chansen att välja den bästa kandidaten ökas och bli mer träffsäker, enligt flera forskare. 
Anledningen till detta är att urvalsmodellen är systematisk och formaliserad. Modellen gör inte 
skillnad på person, utan behandlar alla lika och bedömer på lika villkor. Urvalet görs helt och 
hållet på basis av tydligt definierade urvalskriterier och påverkas varken av vem som är 
inblandad i rekryteringen, av omgivningen eller omständigheterna kring rekryteringsprocessen. 
Urvalsmodellen är ett hjälpmedel för objektivt beslutsfattande (Bolander, 2002, s.8f). 
 
4.4.3 Kritik 
Den övergripande kritiken mot det psykometriska perspektivet är att den inte tar hänsyn till att 
människor är sociala varelser. Människors föreställningar om sig själva, varandra och 
omvärlden spelar en stor roll för hur interaktion sker (Herriot, 1992, de Wolff, 1993, Iles, 
1999). Ett annat problem har varit att rekryterarna sällan följer de vetenskapligt baserade 
rekommendationerna. Det finns ett antal studier som pekar på att rekryterare ofta hoppar över 
vissa steg i urvalsmodellen. Detta problem förklaras med att rekryterarna har för lite kunskap 
om vad som gör ett visst tillvägagångssätt eller urvalsinstrument bra eller dåligt. Det 
psykometriska perspektivet har dock värdefulla funktioner vid argumentering för och 
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legitimering av rekryteringsbeslut och den kan hjälpa till att öka förståelsen vid arbetet med 
rekryterings- och urvalsprocesser. (Förtroendekommissionen, 2004, s.231). 
 
4.5 Det sociala perspektivet!
Efter mycket kritik mot det psykometriska perspektivet växte teorin om det sociala perspektivet 
fram. Utvecklingen av det sociala perspektivet för rekrytering och urval har till största delen 
skett under de senaste tjugo åren. De studier som ligger till grund för det sociala perspektivet 
har utgått från socialpsykologiska teorier. Det är framför allt teorier som handlar om hur 
människor tolkar sig själva och andra (Bolander, 2002, s.23). Den humanistiska kritiken 
fokuserar på att människor bör behandlas som subjekt och inte som objekt, som människor och 
inte maskiner. Människan är en tänkande och kännande varelse och dennes upplevelser och 
åsikter spelar därför en viktig roll i rekryteringsprocessen (de Wolff, 1989, s.85).  
 
Kärnan i det sociala perspektivet är synen på rekryteringsprocessen som en social process, där 
den mänskliga interaktionen är avgörande för hur rekryteringen går till 
(Förtroendekommissionen, 2004, s.231). Anställningen innefattar två parter, kandidaten och 
rekryteraren. Det är de två som har kommit fram till ett beslut om anställning. I en 
rekryteringsprocess finns det därför två beslutsprocesser som påverkar varandra (de Wolff, 
1989, s.86). Dessa processer syftar till att ta reda på om ett psykologiskt kontrakt mellan 
organisationen och kandidaten kan etableras (Bolander, 2002, s.28). I det sociala perspektivet 
är människan föränderlig och förutsättningar i arbetslivet kan förändras exempelvis med hjälp 
av utbildnings- och utvecklingsinsatser (Iles, 1999, s.11). Inom det sociala perspektivet ges den 
ostrukturerade intervjun en central plats, även arbetsprov och så kallade assessment centers, 
som innefattar till exempelvis rollspel och presentationer (ibid, s.90). Det sociala perspektivet 
hjälper oss förstå hur rekryteraren baserar sin bedömning av en kandidat på det subjektiva eller 
objektiva. 
 
4.5.1 Urvalsinstrument!
När det gäller urvalsinstrument skiljer sig det sociala perspektivet på flera sätt från det 
psykometriska perspektivet. För det första ligger inte fokus på urvalsinstrumentens validitet och 
reliabilitet (Herriot, 1992, s.134). Urvalsinstrumenten skall istället möjliggöra ett gemensamt 
och ärligt informationsbyte mellan parterna och skapa plats för diskussion om arbetet och 
förväntningar. För det andra ligger fokus på urvalsinstrumentet som beskriver kandidatens 
beteende istället för dennes egenskaper. Hur ett arbete genomförs påverkas av sammanhanget i 
vilket det utförs. Kandidatens beteende bör därför bedömas i relation till den aktuella 
situationens krav (Prien, 1992, s.243).  
  
4.5.2 Information!
Under rekryteringsprocessen kan många fel uppstå. Det är således viktigt att de båda parternas 
rollförväntningar förtydligas under rekryteringsprocessen (Herriot, 1989, s.180). För att en 
rekryteringsprocess skall bli lyckad krävs det att rekryteraren och kandidaten har saklig 
information om varandra (Wanus, 1992, s.156). Det är viktigt att båda parterna lyfter fram den 
positiva informationen och inte döljer den negativa informationen om dem själva. 
Organisationen försöker exempelvis förstora upp arbetets betydelse och kandidaten försöker 
undvika att berätta om tidigare misslyckanden. Detta kan i sin tur leda till en fel matchning, där 
båda parterna blir besvikna och därmed kan till exempel en lämplig kandidat tacka nej till 
anställningserbjudandet eller dra sig ur processen (Herriot, 1989, s.184). Rekryteringsprocessen 
kan förbättras genom att skapa en ärlig relation mellan de båda parterna, till exempel genom att 
organisationen ger kandidaten en realistisk bild av arbetet (Wanus, 1992, s.160). 
!
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5. Metod 
I följande kapitel kommer vi redogöra vilka tillvägagångssätt som har tillämpats i studien samt 
hur arbetet med uppsatsen har fortskridit. Här redovisas hur respondenterna har valts ut och hur 
det empiriska materialet har samlats in och analyserats. Avslutningsvis kommer en diskussion 
kring studiens etiska överväganden, validitet samt reliabilitet. Samtliga delar är med för att 
läsaren skall kunna få en överblick hur vi har gått tillväga för att på bästa sätt undersöka 
rekryterarens perspektiv på och upplevelser om rekryteringsprocessen. För att få en djupare 
förståelse kring rekryterarnas bedömningsproblematik vid en rekrytering.  
 

5.1 Metodansats 
Med utgångspunkt i studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av 
intervjuer. Vi ansåg att den kvalitativa metoden var bättre lämpad för studien än den 
kvantitativa eftersom vi hade avsikten att undersöka respondenternas berättelser. Detta går att 
koppla till Kvale och Brinkmanns (2009, s.64) resenärmetafor. Vårt syfte är att undersöka och 
tolka respondenternas ursprungliga berättelser om deras syn på rekryteringsprocessen. För att 
på bästa sätt fånga respondenternas utsagor har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. 
Detta betyder mer ingående att vi utgick från en tydlig angiven intervjuguide med möjlighet att 
ställa följdfrågor. Intervjuguiden har vi använt som mall för att få intervjuerna mer 
strukturerade, men vi har inte alltid följt guiden fullt ut. Beroende på vad respondenten har 
svarat kan ordningsföljden på frågorna och följdfrågor skiljas åt. Detta gör att samtalet blir mer 
flexibelt och ger ett bättre flyt (Bryman, 2011, s.430). Intervjupersonen får större frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt (ibid, s.415). Vi har haft möjligheten att efter varje intervju 
förtydliga eller omformulera frågor som vi uppfattat att intervjupersonerna har haft svårt att 
förstå eller att svara på. Vi har för vår uppsats valt att finna inspiration i den fenomenografisk 
analysmetoden. Denna analysmetod har inspirerat oss eftersom den bygger på att kunna 
analysera material från enskilda individer och beskriva deras upplevelser och tankar om ett 
visst fenomen eller situation som de upplevt (Fejes & Thornberg, 2009, s.122). 
 
5.2 Urval!
Vi har valt att kontakta två rekryteringsföretag och en offentlig verksamhet. Anledningen till 
detta val är för att vi vill ha olika perspektiv på hur de ser på rekryteringsprocessen. Det var sex 
personer av åtta tillfrågade som tackade ja till en intervju. Vi intervjuade tre respondenter från 
den offentliga verksamheten och tre respondenter från två olika rekryteringsföretag. Samtliga 
respondenter är delaktiga under hela rekryteringsprocessen på respektive verksamhet. Av dessa 
sex personer hade fem stycken yrkestiteln rekryterare och en VD. Vårt urval är ett 
bekvämlighetsurval. Urvalet är till viss del baserat på personer som vi vet arbetar med 
rekrytering och som finns i vår egna sociala krets. Våra kontaktpersoner gav i sin tur förslag på 
andra personer att intervjua i samma verksamhet. Vi använde en form av snöbollsurval 
(Bryman, 2011, s.194ff). Efter det sökte vi upp intressanta personer via Internet och mailade en 
förfrågan om de var villiga att ställa upp på en intervju. 
 
Anledningen till att det blev sex respondenter var att vi upplevde en viss empirisk mättnad. Vi 
ansåg att ytterligare intervjuer antagligen inte hade tillfört något nytt till vår studie. Detta beror 
på att vi i slutet av vår intervjuprocess upplevde att våra respondenter gav liknande svar och 
därför inte tillförde lika mycket ny information som i början av studien. Efter fem intervjuer 
kände vi att vi inte hade uppnått en empirisk mättnad av vårt insamlade material och valde 
därför att kontakta ett annat rekryteringsföretag. Valet av de tre verksamheterna som vi har 
besökt, har dels berott på att vi har använt oss av vårt personliga kontaktnät i två av dessa 
verksamheter. Detta underlättade för oss att kunna genomföra intervjuerna inom den utsatta 
tidsramen. Vad gäller den sista verksamheten så mailade vi flera företag om förfrågning av 
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intervju, vilket resulterade i att vi fick kontakt med en av våra verksamheter. Två av sex 
intervjuer skedde i Stockholm och resten av intervjuerna var i Uppsala. 
 
5.3 Datainsamlingsmetod!
För att samla in den empiriska datan till vår studie valde vi att använda oss av intervjuer som 
metod. Enligt Ahrne och Svensson (2011, s.36) speglar intervjuer på ett bra sätt individers 
tankar och upplevelser om ett fenomen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, 
anledningen är att vi ville ha ett öppet samtal med respondenterna. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att man utgår ifrån en intervjuguide med strukturerade och öppna frågor kring de 
ämnen som skall behandlas. Följdfrågorna kan variera för varje intervju. Inför intervjuerna 
utarbetade vi en intervjuguide som baserades på de teman som var relevanta för vår studie. 
Intervjuguidens syfte var att den skulle kunna användas som ett underlag till samtliga 
intervjuer. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.43). Frågorna vi skapade i intervjuguiden hade även 
utrymme för uppföljningsfrågor för att kunna få så uttömmande svar från respondenterna (ibid, 
s.151). 
 

5.4 Intervjun!
Vi kontaktade intervjupersonerna via verksamheternas e-post (bifogat ett missivbrev, se bilaga 
1) och via telefon. Detta resulterade i att vi fick kontaktat med åtta rekryterare, sex av dessa 
tackade ja till intervju. Vid genomförandet av våra intervjuer valde vi att spela in med hjälp av 
en diktafon, vilket var en fördel för oss. Vi kunde istället koncentrera oss på intervjupersonens 
svar och möjligheten att ställa viktiga följdfrågor. Nackdelen med diktafon kan vara att den 
upplevs en aning besvärande för vissa intervjupersoner, men vi upplevde inte detta som ett 
problem (Bryman, 2011, s.428f). Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide (se 
bilaga 2) vid intervjutillfällena, som vi delade in i olika teman. Vi skickade intervjuguiden i 
förväg till intervjupersonerna via e-post, detta för att de skulle få möjlighet att förbereda sig 
inför intervjun. I början av vår studie skulle vi skriva om validering, vi skickade därför med vår 
egen definition av validering. Begreppet validering har så många olika definitioner därför 
skickade vi med vår egen definition av validering till samtliga respondenter. Vår definition av 
validering baseras på hur man synliggör och ger erkännande till en persons tidigare erfarenheter 
i en rekryteringsprocess. 
 
Intervjuerna tog i genomsnitt 30-40 minuter att genomföra. Tiden kunde variera beroende på 
respondenternas svar och hur mycket de hade att berätta. Intervjuerna genomfördes på 
respektive verksamhets kontor under dagtid. Fördelen med detta var att intervjupersonerna 
befann sig i en trygg och bekant miljö. Vi testade intervjufrågorna på en av respondenterna för 
att kontrollera om vi skulle behöva justera eller ta bort några av intervjufrågorna. Efter avslutad 
provintervju gjordes några justeringar av intervjufrågorna, både inträffande språk och innehåll. 
Provintervjun inkluderades till det övriga empiriska materialet. Vi utförde tre intervjuer 
vardera. 
 
Vi öppnade intervjuerna genom att ställa enklare frågor om bakgrund och utbildning, för att 
sedan gå vidare till frågor om rekryteringsprocessen och validering av kompetens. De 
avslutande frågorna handlade om respondenterna hade något att tillägga samt om vi skulle 
skicka uppsatsen till dem när den är färdig. Efter intervjun stängde vi av diktafonen vilket 
gjorde att vi vid ett intervjutillfälle missade en intressant aspekt som respondenten nämnde. Vi 
lyssnade igenom inspelningarna ett antal gånger för att sedan börja med transkriberingen. Vi 
valde att dela upp intervjuerna jämt sinsemellan och transkriberade dem sedan enskilt.   
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5.5 Analysmetod 
!
5.5.1 Fenomenografi!
Vi har använt oss av en fenomenografisk analysmetod i arbetet med att analysera den 
insamlade empirin från intervjuerna. När intervjuerna analyseras och tolkas är främsta intresset 
att identifiera innebörden och inte komma fram till förutbestämda uppfattningar (Starrin & 
Svensson, 1994, s.123). Vi har under hela analyseringsprocessen kunnat gå tillbaka till de 
transkriberade intervjuerna, vilket har underlättat genomförandet av en noggrann analys. Vid 
analysen har vi utgått ifrån fenomenografins fyra faser (ibid, s.125ff). 
 
I första fasen av analysarbetet började vi med att läsa igenom det transkriberade materialet för 
att få en helhetsbild. Vi tog därefter var för sig de olika respondenternas svar och började söka 
efter återkommande teman utgående från vårt syfte med uppsatsen. Vi konstaterade att svaren 
skiljde sig åt emellan respondenternas utsagor om rekrytering. De teman vi fann ströks under 
för att snabbt kunna hittas i det transkriberade materialet. Vissa teman vi fann var mer noggrant 
beskrivna och utförliga än andra. 
 
I andra fasen började vi klippa ut alla intervjustycken för att lättare kunna hitta likheter och 
skillnader i intervjuutsagorna, genom att vi jämförde intervjuutsagorna med varandra. Detta 
hjälpte oss att få en bättre överblick över materialet, vilket underlättade att hitta vissa 
gemensamma nämnare och gruppera dessa. Innan vi började gruppera intervjuutsagorna i 
teman läste vi dem en gång till och skrev en kort sammanfattning på baksidan om vad varje 
stycke handlade om. De utsagorna som inte berörde rekryteringsprocessen och bedömningen, 
utifrån vårt syfte, sorterades bort. Vi sorterade respondenternas svar under dessa teman: 
kravprofilens betydelse i en rekrytering, att utföra en rättvis bedömning, vikten av ett ärligt 
informationsbyte, bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna och hjälpmedel för 
objektiv bedömning. 
 
I den tredje fasen började vi enskilt arbeta med att beskriva varje problemkategori genom att 
göra en sammanfattning utifrån respondenternas utsagor. Respondenternas svar analyseras i en 
teoretisk form. 
 
I den sista och fjärde fasen av analysarbetet gick vi mer in på djupet i varje tema. Detta 
resulterade i att rubrikerna på temana ändrades och vi hittade andra intressanta aspekter i texten 
som vi lyfte fram ännu mer i resultatet. Vissa av respondenternas uppfattningar är mer 
omfattande än andra därför har var vi valt att lyfta fram dessa mer genom att citera dem. 
 
5.6 Analys av material 
För att kunna analysera det material vi har med hjälp av teorin har vi valt ut vissa delar av 
materialet. Detta för att bättre kunna svara på vår problemformulering, samt lyfta fram vissa 
delar av materialet som har varit mer framstående. För att göra detta har vi använt oss av 
meningskoncentrering, som innebär att vi har använt respondenternas citat för att visa på 
meningsfullhet i utsagorna. Vissa citat har presenterats förkortade i resultatet men är aldrig 
omformulerade. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.221ff). Kvalitativ analys är iterativ (upprepad 
spiralprocess) vilket innebär att vår analys gradvis omformulerades och abstraherades. Detta för 
att kunna skapa en distans till vårt empiriska material (Hjerm & Lindgren, 2010, s.88). 
 
Under arbetet med resultatet och analysen kände vi att de frågor vi hade ställt kring 
kunskapsvalidering saknade relevans i vår studie. En orsak till detta var att vi kände att vi 
styrde våra respondenter för mycket med vår definition av validering. Vi hade baserat vår 
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definition av validering utifrån ett pedagogiskt perspektiv, dock hade alla våra respondenter en 
enskild definition om vad validering är. Detta breda perspektiv på vad validering är försvårade 
vårt arbete att använda oss av svaren baserade på valideringsfrågorna. Under läsningen av de 
transkriberade intervjuerna fann vi återkommande teman vad gäller bedömning av kandidaten 
och referenserna, och tyckte detta var mer av intresse att skriva om. Vi valde därför att enbart 
lägga fokus på den bedömningsproblematik rekryterare möter i sin vardag.  
 
5.7 Etiska överväganden!
Vi har valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets (2013) fyra forskningsetiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna 
skildrar forskningsprocessen och utförandet för att de etiska reglerna som ställs på den 
vetenskapliga forskningen idag ska ligga på samma nivå. Följande kommer vi ge en 
beskrivning av hur processer och utförande lever upp till dessa principer. 
  
Informationskravet innebär att forskaren bör delge information till samtliga deltagare i studien 
angående studiens syfte samt innebörden av forskningen som genomförs. Vidare bör forskaren 
delge information om att deltagararen kan välja att avbryta sin medverkan när som helst 
respondenten önskar (Vetenskapsrådet, 2013, s.7f). Vad gäller kravet om information försökte 
vi skapa ett förtroende genom att informera respondenterna om studiens övergripande syfte. Vi 
gjorde detta i ett missivbrev (se bilaga 1) som vi skickade ut via e-post och även i början av 
intervjun presenterade vi vårt syfte med undersökningen. Vi informerade att deltagande är 
frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. Respondenterna fick möjlighet att läsa 
igenom intervjufrågorna innan själva intervjutillfället. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren skall uppleva deltagandet i studien frivilligt och att 
respondenten självständigt får bestämma hur länge samt på vilka villkor denne skall delta. De 
har själva rätt att avbryta sitt deltagande i studien utan några negativa konsekvenser 
(Vetenskapsrådet, 2013, s.9f). Samtyckekravet informerades i missivbrevet. Delaktighet i vår 
studie baserades på att berätta att deltagandet var frivilligt och att respondenten kunde välja att 
avbryta när som helst.  
 
Konfindentialitetskravet innebär att samtliga respondenters uppgifter i studien skall bearbetas 
konfidentiellt och att respondenternas personuppgifter skall skyddas från obehöriga 
(Vetenskapsrådet, 2013, s.12f). Vad beträffande konfindentialitetskravet innebar det att alla 
respondenter som ingår i vår studie behandlades med största möjliga konfidentialitet. 
Personuppgifter redovisas därför inte i studien. Vi informerade respondenterna att allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt och att inga riktiga namn kommer redovisas i uppsatsen. 
Vi frågade även respondenterna muntligt om vi fick spela in intervjun med en diktafon och alla 
godkände detta.  
 
Nyttjandekravet innebär att informationen som införskaffats från respondenterna skall enbart 
användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2013, s.14). Alla uppgifter som vi samlat in 
från respondenterna kommer endast att användas i vetenskapligt syfte, vilket uppfyller 
nyttjandekravet. 
 
5.8 Validitet!
Forskningsresultatets giltighet och tillförlitlighet baseras på validitet, vilket avser giltighet, 
sanning, riktighet och styrka i ett yttrande. Begreppet validitet baseras på hur väl studien mäter 
det som avses att mäta. I denna studie betyder det hur de frågor som vi har ställt till våra 
intervjupersoner mäter det studien avser att mäta. Validitet handlar därmed om i vilken grad 
undersökningens mätning är giltig. För att få så hög validitet i vårt forskningsresultat har vi lagt 
en del tid på utformningen av våra intervjufrågor för att kunna uppnå vårt syfte och våra 



! 26!

frågeställningar. Detta för att vår studie skall besvara på vad vi har undersökt. Vi gjorde därför 
en provintervju för att testa frågorna om de var tillräckligt tydliga. Efter provintervjun justerade 
vi vissa av frågorna och tog bort några. Vi har försökt förtydliga vissa frågor varje gång när vi 
märker att respondenten inte riktigt förstår frågan. För att öka validiteten i undersökningen har 
vi bland annat spelat in våra intervjuer med hjälp av en diktafon. Detta för att kunna återge 
intervjupersonernas formuleringar och inte ersätta deras ord med våra egna, missuppfattningar 
lätt kan uppstå. Validitet handlar i slutändan i vilken utsträckning en metod undersöker det 
avsedda fenomenet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.263f). 
 
5.9 Reliabilitet!
Reliabilitet står för tillförlitlighet i ett forskningsresultat, det vill säga om det går att återges vid 
andra tidpunkter av andra forskare. Detta beror ofta på forskarens egna intressen. Det handlar 
om huruvida intervjupersonerna kommer att ändra sina svar under en intervju och om de 
kommer att ge olika svar till olika intervjupersoner. Vad gäller reliabiliteten för vår 
forskningsstudie, anser vi att den är relativt hög vilket beror på att vi har fått en empirisk 
mättnad på vårt insamlade material. Det är högst sannolikt att vi skulle få samma svar om vi 
ställde samma intervjufrågor igen. Beroende på att vi inte har ställt några personliga frågor i 
våra intervjuer. Målet har varit att få en förståelse för våra respondenters erfarenheter, åsikter 
och upplevelser. Vi anser att vi kan lita på våra respondenters uttalanden emedan vi utgår ifrån 
deras erfarenheter och tolkningar i resultatet. Vi har i denna studie använt oss av ett 
bekvämlighetsurval och delvis sökt respondenter i vårt kontaktnät. (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s.263). 
 

6. Resultat/ Analys 
I följande kapitel kommer vi att redovisa och analysera det empiriska materialet. Vi har valt att 
påbörja analysen i resultatdelen. Intervjupersonernas utsagor ligger till grund för våra valda 
teman i resultatet. Utifrån det empiriska materialet har följande fem teman definierats: 
kravprofilens betydelse i en rekrytering, att utföra en rättvis bedömning, vikten av ett ärligt 
informationsbyte, bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna och hjälpmedel för 
objektiv bedömning. Vi inleder med att kort presentera rekryterarnas bakgrund och 
yrkesbefattning. Avslutningsvis redovisas den sammanfattande empirin med hjälp av våra 
teorier och modeller under respektive tema. 
 
6.1 Presentation av respondenterna!
Alla respondenter är mer eller mindre involverade i hela rekryteringsprocessen och har 
yrkestiteln rekryterare, förutom en av respondenterna som har titeln VD. 
 
Annika är VD på ett rekryteringsföretag. Hon startade företaget för elva år sedan och har sedan 
dess haft samma tjänst. Annika har läst till civilekonom med inriktning i organisation och 
ledarskap. Ansvarig för chefsrekryteringarna och är mer eller mindre involverade i de interna 
rekryteringarna till företaget. 
 
Saga arbetar som rekryterare på en offentlig verksamhet. Hon har tidigare arbetat som uthyrd 
konsult under sina studieår på två olika bemanningsföretag. Saga har utbildat sig till ekonom 
med inriktning i organisation och ledarskap. 
 
Ebba arbetar som rekryterare inom en stor offentlig verksamhet och har jobbat där i fyra år. 
Innan dess arbetade hon inom bemanningsbranschen som rekryteringskonsult, varav hon var 
uthyrd till den offentliga verksamheten i två år. Ebba har läst ett personalvetarprogram. 
 
Malin arbetar som rekryterare inom en stor offentlig verksamhet, hon har arbetat på sin 
nuvarande tjänst i ett år. Men har arbetat inom verksamheten i tre år, hon arbetade tidigare som 
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rekryteringskonsult. Hon har tidigare haft ett eget rekryteringsföretag. Malin har läst ett 
personalvetarprogram. 
 
Hugo arbetar som rekryteringskonsult på ett rekryteringsföretag och har jobbat där i sex 
månader. Han är legitimerad psykolog och har även studerat kurser inom psykologi och 
filosofi, som motsvarar en fil. kand. 
 
Louise arbetar som rekryterar på ett rekryteringsföretag och har jobbat där i tre år. Det är 
hennes första jobb efter examen. Louise har läst ett personalvetarprogram. 
 
6.2 Kravprofilens betydelse i en rekrytering!
Vid en rekrytering fokuserar rekryterarna på att välja kandidater som matchar kravprofilen. I 
kravprofilen finns det ett antal obligatoriska krav2 som måste uppfyllas av kandidaten. 
Skallkrav är nödvändiga för att rekryteraren skall kunna välja ut de mest optimala kandidaterna 
för en intervju. Desto fler skallkrav kunden ger desto lättare och snabbare blir rekryterarens 
arbete med urvalsprocessen. Arbetet underlättas och möjligheten till att hitta adekvata 
kandidater till intervjun blir större. En tydligare kravprofil gör det enklare att sortera ut 
kandidater, detta gäller framför allt när rekryterarna fått ett stort antal ansökningar att bearbeta. 
Det motsatta problemet uppstår när det inte finns tillräckligt med kompetenta kandidater, detta 
omöjliggör ett urval. 
  
Under rekryteringsprocessen kan vissa saker komma fram antingen före eller efter att man har 
anställt en medarbetare eller under själva rekryteringsprocessen. Rekryterare kan i dessa lägen 
känna tvivel i sin bedömning om rekryteringen har utförts på rätt sätt. Saga beskriver ett fall där 
hon tvivlade på sin bedömning och funderade på om hon hade orsakat något fel när de anställde 
medarbetaren. Hon vände sig till HR-chefen för att ta reda på vart problemet hade kunnat 
uppstå och varför organisationen hade anställt fel kandidat. Saga fick som svar att orsaken låg 
på att kandidaten hade undanhållit saker. 
 

Sen så, ändå gången jag minns är så här; ah vi har fått fel kandidat, personen började och sen 
så framkom det saker och då fick medarbetaren gå helt enkelt. Vi frågade HR-chefen har vi 
gjort allting? Har vi tagit referenser, har vi gjort allting? Aa men det hade vi gjort då. Så att 
personen hade undanhållit vissa saker (Saga). 
 

Ett dåligt urval skapar inga goda förutsättningar för att kunna genomföra en lyckad 
rekryteringsprocess, det uppstår en bedömningsproblematik. Det dåliga urvalet gör att det inte 
finns någon förutsättning för en bedömning. Hugo beskriver den svårighet som finns med att 
hitta rätt kandidat till en svår profil. Han anser att vissa tjänster är väldigt nischade och det 
finns för få personer ute på arbetsmarknaden med rätt kompetens. Urvalet blir för litet för att 
kunna göra en bedömning. De kandidater med rätt kompetens som finns trivs oftast redan bra 
på sitt arbete och har inga framtida planer på att byta arbetsplats.   
!

[…] En annan sak som kan gå fel i en rekryteringsprocess det är om det är profiler som är 
svåra att hitta, om det är någon teknisk säljare som är väldigt nischad, då kanske det inte finns 
så många och de som finns trivs bra på det jobb det är. Då kan det vara svårt att få kandidater 
eftersom det finns för lite urval, det kan vara en sådan där grej som går snett också (Hugo). 
 

Kravprofilen kan vara orsaken till att rekryterarna inte hittar kompetenta kandidater i 
rekryteringsprocessen. Anledningen till detta är att rekryteraren inte har varit tillräckligt 
noggrann i sitt utförande av kravprofilen och i annonsskrivandet. Hugo hade ett rekryteringsfall 
där kunden inte hade vetskap om vad som behövdes för tjänsten och ändrade därmed kraven 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Skallkrav 
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kontinuerligt i kravprofilen. Problematiken blir att Hugos bedömningsarbete försvåras på grund 
av att det saknas tydliga riktlinjer. Han får därför ingen vetskap om vilken kandidat som är 
mest lämpad för tjänsten.  
 

[…] Det var ett mindre lyckat och vad det beroende på varför det inte lyckades var en 
kombination av att man inte var så noggrann i kravprofil och annonsskrivandet och att chefen 
där är en ganska knepig person och det hade vi i beaktande när vi rekryterade att det skulle 
vara någon som klarar honom och hans petimäter grejer. Sen håller jag på med en rekrytering 
just nu där kravprofilen har varit lite komplicerad, kunden har inte riktigt klart för sig vad de 
behöver och vill ha och ändrar sig lite då och då. Det är en balansgång mellan att vara 
införsäljande och vara till lags och konsulterade och att då säga stopp här kommer det inte bli 
nå bra och också en liten skulle jag säga en knepig person, som ska vara rekryterade chef och 
då är det lite svårt (Hugo). 
 

Ett annat bedömningsproblem som kan uppdagas under en rekryteringsprocess är att vissa 
ansökningar som kommer in i början inte matchar det förväntade resultatet. Urvalet blir för 
skevt för att kunna göra en bra bedömning och hitta en kandidat som skulle passa in på tjänsten. 
Hugo hade ett uppdrag där kunden förväntade sig ett urval med unga personer men visade sig i 
slutändan bestå av äldre personer. Problematiken som Hugo beskriver är att dessa mer äldre 
personer med den tillräckliga kompetensen vill ha högre lön än vad kunden hade tänkt sig från 
början. Detta gör att man måste förhandla fram acceptabla lönelägen för bägge parterna.  
 

Ja kan det finnas andra moment, alltså den stora risken är att de ansökningar som du får in inte 
matchar det som du hade trott, som i det här fallet så får jag in mycket mer seniora personer, än 
vad de ville ha och kanske inte vad de vill ha, men kanske vad de ville betala för, så de vill ha 
metalliclack, lätt metall fälgar, en V8 med massa hästkrafter och skinnklädsel och det ska kosta 
femtio spänn på pressbyrån och det är lite…det finns ingen Magic bullet inom rekrytering och 
det är ganska intressant. Löner och kompetens och så där är ganska är en oflexibel grej, då får 
vad du betalar för och folk är ganska bra på ungefärligt sitt värde och om de inte får vad de är 
värda så stannar de inte, så det är lite så. […] Man måste försöka hitta rätt löneläge och 
kravprofil och sen kunna hitta de personerna (Hugo). 
 

Ett sätt som kan förenkla urvalsprocessen för rekryteraren är att kunden från början har tydliga 
krav på vilka kandidater som skall sorteras bort. Genom att sortera bort stav- och andra språkfel 
i ansökningarna, förenklas rekryterarens urval, vilket gör det lättare för rekryteraren att bedöma 
och ta beslut. Hugo ställer sig positiv till angreppsättet, han menar på att arbetsprestation 
korrelerar med hur man presenterar sig själv skriftligt. 
 

Aa det beror också väldigt mycket mer på uppdragsgivaren än någonting annat. Jag hade ett 
uppdrag här där jag rekryterade en marknadsassistent till sådant här läxhjälpsföretag och det är 
så här att marknadsassistent det vill tydligen alla jobba med, särskilt unga människor som har 
jättehöga ambitioner. Det var så här på en vecka hade jag fått över 200 ansökningar och fick ta 
ner annonsen, eftersom jag blev helt nerringd och då var det smala lyckan att de var väldigt 
tydliga med att var det minsta stavfel, punkt på fel ställe i CV:et eller inte hade 
högskoleexamen inom ämnet, då gick man citat ”fet bort” och då blev mitt urval enklare. Här 
är en jätte kvalificerad kandidat men då går man bort. En sådan sak som jag tror är ganska 
smart av kunden, jag skulle tro att det går samman mycket med arbetsprestation för det har att 
göra med den här ordentligheten och noggrannheten, som också korrelerar med 
arbetsprestation (Hugo). 

 
6.2.1 Analys av Kravprofilen betydelse i en rekrytering!
Första steget i bedömningsprocessen är att göra en arbetsanalys, det vill säga en kravprofil. 
Kravprofilen skall ge en tydlig bild över vilka krav som kandidaten måste uppfylla, vilket 
enligt Kahlke och Schmidt (2002, s.47ff) underlättar bedömningen och urvalet av kandidaterna. 
Dessa krav består av de viktigaste kompetenserna som ingår i tjänsten och de arbetsuppgifter, 
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som skall utföras. Kravprofilen kan sammanfattas som en förberedande analys av en 
personbedömning och är ett betydelsefullt hjälpmedel som både de sökande och verksamheten 
kan ha nytta av när de bedömer varandra.  
 
Under en rekryteringsprocess kan oväntade saker hända som inte går att styra över. I det fallet 
som Saga beskrev började hon att tvivla på sig själv på grund av att kandidaten hade 
undanhållit saker. Att hon tvivlade på sin egen förmåga kan tolkas som en osäkerhet i sin egen 
bedömning av kandidaten. Denna osäkerhet kan förekomma när ett beslut skall fattas och 
uppstår vanligtvis till följd av bristande information. Den bristande informationen är i detta fall 
att rekryteraren har fått inkorrekt information eller att kandidaten dolt viss information som 
hade en avgörande roll för anställningen. (Brunsson, 1985, s.38). För att en rekryteringsprocess 
skall bli lyckad krävs det enligt det sociala perspektivet att rekryteraren och kandidaten har 
korrekt information om varandra (Wanus, 1992, s.156).  
 
Vid utsorteringen till tjänsten sorteras alla sökande som inte uppfyller de krav som ställts för 
tjänsten bort. De kandidaterna som är kvar är de som uppfyller de formella kraven (Kahlke & 
Schmidt, 2002, s.91). En icke noggrann kravprofil kan vara anledningen till att rekryteringen 
inte blir lyckad. När kunden inte har tillräckligt med kunskap om vilket behov de behöver 
försvårar bedömningen för rekryteraren. Bristfällande krav gör att rekryteraren inte har någon 
kunskap om vilken kandidat som skulle vara bäst lämpad för tjänsten. En genomarbetad 
kravprofil möjliggör lättare en rättvis bedömning. Tydliga krav och kriterier från kunden vad de 
söker hos kandidaten gör det lättare för rekryteraren att bedöma och besluta vilka kandidater 
som ska sorteras bort i urvalet. När arbetsgivaren har ett stort urval att välja mellan kan 
kravprofilen vara särskilt användbar som verktyg för rekryteraren. Enligt Kahlke och Schmidt 
(2002, s.47ff) gör tydliga kriterier det lättare att bedöma och välja rätt person 
 
När urvalet inte matchar det förväntade resultatet uppstår problem i rekryterarens bedömning. 
Det blir ett skevt urval för att kunna göra en bra bedömning och hitta rätt kandidat som både 
passar in på tjänsten och som kunden vill ha. En för erfaren kandidat kan göra att kunden måste 
börja förhandla för bättre villkor än vad de hade tänkt från början. För att lösa problemet måste 
rekryteraren förhandla med både kunden och kandidaten om till exempel löneläget. Enligt den 
sociala ansatsen finns det två beslutsprocesser som påverkar varandra. Det är därför viktigt att 
tänka på att anställningen utgår ifrån de två parterna; kandidaten och organisationen. Båda 
parterna har tillsammans kommit överens om ett beslut till anställning (de Wolff, 1989, s.86). 
 
6.3 Att utföra en rättvis bedömning!
Att finna en balansgång mellan objektiv och subjektiv bedömning är av stor vikt för en 
rekryterare. För att kunna utföra en objektiv bedömning får rekryteraren inte låta sig dras med 
av en kandidats charm eller personlighet, något som är svårt att genomföra för en rekryterare. 
Det är vanligt i organisationer som sköter sin rekrytering själv att rekryteraren ofta anställer 
personer som liknar sig själva. I denna situation dras rekryteraren med av kandidatens 
personlighet, vilket resulterar i att bedömningen blir mer av en subjektiv karaktär. Fördelen att 
kunna utföra en objektiv bedömning är att rekryteraren aldrig kommer arbeta med kandidaten, 
enligt Ebba.  
 

[…] Det är otroligt vanligt om man tittar på inte så när vi är involverade i andra organisationer, 
framförallt om det är ägaren som också rekryterar. Du anställer personer som liknar dig själv 
och helt plötsligt har du ett konferensrum med exakt likadana individer, för det gäller att skapa 
dynamik också. Fördelen är att vi aldrig kommer jobba med de här personerna och det gör att 
det är en möjlighet för att göra en objektiv bedömning, men det kan också vara fallgropen. För 
att den här personen ska sättas in i en miljö där det ska vara, där vederbörande ska trivas på de 
stationer där man trivas, så det är lite tricky (Ebba). 
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Ebba lyfter även fram balansen mellan objektiv och subjektiv bedömning. Hon menar på att 
man som rekryterare måste ha ett samspel med kandidaten. För att kunna utföra en objektiv 
bedömning måste rekryteraren enbart bedöma kandidaten utifrån dess kompetenser. Enligt 
Ebba är det viktigt som rekryterare att veta sina fallgropar. En av dessa fallgropar är spegling3 
som handlar om att inte låta sig dras med av kandidaten och endast göra en subjektiv 
bedömning. Alla kandidater måste få samma rättvisa bedömning under rekryteringsprocessen 
och rekryterare får inte låta sig påverkas av kandidatens charm.  
 

Att i alla lägen hålla sig objektiv, det har med människor att göra och vi interagerar med 
människor och det gör du ovan sätt om jobbar som rekryterare och sitter vid en 
intervjusituation, så blir det ett samspel och att behålla sig objektiv och bedöma utifrån 
kompetensen Alla ska ha samma bedömning, det skulle jag säga är det svåraste att tänka på det 
hela tiden, jag måste veta vilka mina fallgropar är. Det är väldigt vanligt med spegling, att inte 
falla i det då. Åh den här personen är jättetrevlig för att den rider och det gör jag också, så då 
måste man vara en bra person, gillar man hästar måste man vara en bra person (Ebba). 

!
För att få en demokratisk och objektiv bedömning, kan rekryterarna använda sig av 
standardiserade frågor för att kunna ge en jämlik behandling till alla kandidater. Inom den 
privata verksamheten Louise arbetar på använder de sig av enkätfrågor som kandidaterna får 
svara på när de ansöker om en tjänst. Kandidaterna graderas sedan utifrån frågorna för att skapa 
en objektiv bedömning. Louise anser att hennes organisation är duktig på att säkerhetsställa 
objektiviteten genom hela rekryteringen, men känner att det är en svårighet i att vara objektiv 
när hon läser ansökningshandlingarna. 
 

Ah det kan ju absolut vara en svårighet, om man ser till bara när man läser CV:n, i det steget då 
har vi så att vi lägger till enkätfrågor till varje annons, som kandidaterna får svara på och så 
graderar vi utifrån dem. Att till exempel så får man fylla i hur många års erfarenhet man har 
inom det området och om det är just några specifika saker, till exempel om man ska kunna 
några dataprogram eller någonting så. Så då får de fylla i. Så där känner jag att vi är väldigt 
objektiva och att man, där graderar man bara utifrån enkätfrågorna och sen såklart men läser 
Cv:n och ansökan men mycket utifrån det. Och då kollar man ju liksom inte på namn eller 
ålder eller liksom så, utan då graderar man utifrån kompetens. Så det är ett sätt att 
säkerhetsställa det i alla fall (Louise). 

!
Ansökningshandlingarna ger en indikation på kandidatens personliga egenskaper men ger inte 
rekryteraren en klar bedömning. Rekryteraren måste utföra intervjuer för att kunna ta reda på 
och bedöma de personliga egenskaperna.   
 

Ah vid personliga egenskaper, just där vid urvalet så är det ju mer bara att man får… det är 
svårt att bedöma personliga egenskaper i ett urval, det är ju det man måste grotta i intervjun 
sen. Men det är klart att man kan dra någon typ av slutsats, hur man har valt att presentera sig, 
hur man har valt strukturera upp sitt CV och hur man uttrycker sig i sitt personliga brev, om 
man skriver så här mycket eller om man skriver fem sidor. Det kan också ge en liten 
indikation på hur verbal man är så visst kan man väl göra någon bedömning (Malin). 

!
Under rekryteringsprocessen kommer rekryterarna att möta kandidater som de fattar mer tycke 
om än andra. Bedömningen blir i dessa fall subjektiv eftersom rekryteraren utgår ifrån sig själv 
och gör en mer personlig bedömning av kandidaten. Hugo tror att det inte är helt realistiskt att 
kunna utföra en helt objektiv bedömning, vissa kandidater kan uppfattas mer positivt än andra. 
Rekryterarens arbete blir därför att ta reda på varför den känner mer för en viss kandidat. Hugo 
tycker att det är själva hantverket med rekrytering. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Speglar sig i samma intressen!
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Jag inte så erfaren, det är definitivt att man gillar vissa kandidater och vissa andra känner man 
inte alls lika starkt för eller så där och sen att ha lite koll på varför man tilltalades av en person 
och inte av en annan, det tycker jag är själva hantverket, nu har jag jobbat som kliniker ganska 
länge, så jag har ju använt verktyget, nu reagerar jag på den här personen, det gör troligtvis 
andra, på vilka områden skulle det vara ett problem för den här personen i livet och så lyfter 
man det. Då använder man sig själv mycket som resonansbotten i det hur känner jag i 
förhållande till vad den här personen säger, sen är inte det därmed sagt så att man är speciellt 
objektiv och jag tror inte att det här med objektiva bedömningarna är speciellt realistiskt 
(Hugo). 
 

När rekryteringsprocessen från en organisation läggs över på ett rekryteringsföretag tror 
Annika att man får en mer objektiv bedömning. Rekryterarens arbete baseras enbart på att hitta 
den bäst lämpade kandidaten till tjänsten. Det är sedan upp till kunden att bestämma vilken 
kandidat som skall anställas. 
 

[…] När man rekryterar åt någon annan, då ser man ju sakligt på det. Det är bättre att vi säger 
nej, för det dyraste för ett företag är att de får in fel person. Så att då är man mer objektiv och 
tittar på kravprofilen och faktiskt letar efter en person som matchar den här kravprofilen, inte 
någon som bara kan komma in genom dörren imorgon. Det är nog det svåraste, det är därför att 
många företag tycker det är värt att lägga ut rekrytering på ett rekryteringsföretag, för man vet 
att det blir objektivt (Annika). 
 

Rekryteringsföretaget ger kunden en rekommendation utifrån deras bedömning om vilken 
kandidat de anser är mest lämpad för arbetet. Bedömningen baseras på att belysa de 
utvecklingsmöjligheter som kandidaterna behöver.  
 

[…] Sedan är vi ju rådgivande naturligtvis, det är ju alltid våran kund som väljer vem dom vill 
anställa, det kan ju inte vi bestämma men vi kan ju säga att om du tar Sofia så kanske hon 
behöver mer stöd i den… ja i en viss del av arbetet och väljer man Sophie så kanske man ska 
stötta upp lite… för alla behöver hjälp när man är ny på en arbetsplats så att vi försöker ju när 
vi lämnar över slutkandidaten att ge en så bra rekommendation som möjligt att den här 
personen kanske ah behöver stöd inom nått, där någon annan inte behöver det (Annika).  

 

6.3.1 Analys av Att utföra en rättvis bedömning 
I bedömningsfasen grundar samtliga respondenter sitt beslut på information insamlat från de 
olika metoderna samt från det personliga intrycket de har fått om kandidaten. Rekryterarna 
strävar efter att utföra en objektiv bedömning utifrån den insamlade informationen från 
rekryteringsprocessen. Rekryteraren skapar sig kunskap om kandidaten genom att interagera 
och föra ett socialt samspel med kandidaten (Nonaka, Toyama & Konno, 2000, s.7). Genom att 
göra detta kan rekryteraren bygga vidare på den kunskap den har fått och kan därför förstå alla 
kunskapsaspekter. Båda bedömningskunskaperna behövs för att kunna bygga vidare och förstå 
den sanna naturen av kunskap (Nonaka, Toyama & Konno, 2000, s.8). Det är därför inte helt 
realistiskt enligt rekryterarna att utföra en helt objektiv bedömning. Hantverket i att bedöma 
blir därför att utreda varför man tycker mer om en kandidat än en annan, enligt rekryteraren 
Hugo.  
 
Rekryterarnas mål är att skapa en rättvis bedömning där alla kandidater skall behandlas lika. 
Med hjälp av urvalsmodellen kan rekryterarna få ett verktyg som stödjer rekryteraren att hålla 
sig objektiv i sin bedömning igenom hela rekryteringsprocessen, eftersom modellen är 
systematisk och formaliserad (Bolander, 2002, s.8f). Genom erfarenhet och kunskap kan 
rekryteraren göra en mer subjektiv bedömning utan att gå miste om den rättvisa bedömningen 
av alla kandidater. Eftersom objektiv bedömning påverkas av den personliga aspekten kan 
rekryterare ta hjälp av standardiserade frågeformulär. Enligt rekryteraren Louise blir 
rekryteringsprocessen mer objektiv eftersom rekryterarens egen bedömning av kandidaten först 
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kommer in i intervjun och inte i urvalet av kandidaterna. En objektiv bedömning sker eftersom 
rekryteringsprocessens syfte blir att inhämta information om kandidaterna och utifrån det göra 
förutsägelser om hur kandidaten kommer att klara av ett visst arbete (Förtroendekommissionen, 
2004, s.230). 
 
I intervjusituationen är det viktigt enligt rekryterarna Louise och Ebba att vara medveten om att 
vara objektiv och inte dras med av kandidatens charm. Enligt rekryteraren Ebba är det viktigt 
att bedöma kandidaten objektivt utifrån dess kompetens. Ebba lyfter även fram balansen mellan 
objektiv och subjektiv bedömning och menar på att det måste ske ett samspel mellan 
rekryteraren och kandidaten. Enligt den sociala ansatsens är rekryteringsprocessen en social 
process där mänskliga interaktioner är avgörande för hur en rekrytering går till 
(Förtroendekommissionen, 2004, s.231).  
 
Rekryteringsprocessen blir enligt rekryteraren Annika mer objektiv om ett rekryteringsföretag 
utför den, vilket kan kopplas ihop med att fatta ett rationellt beslut. Rekryterarna på ett 
rekryteringsföretag går först igenom samtliga kandidater och ser om de matchar kravprofilen. 
För att sedan se vilka kandidater de bör välja och vilka konsekvenser som kan följas utifrån 
dessa val. Rekryterarna väver sedan in deras subjektiva bedömning för att kunna jämföra de 
konsekvenser som följs utifrån deras beslut om kandidaterna. (March, 1999, s.14f). Att fatta ett 
rationellt beslut handlar om att använda sitt förnuft, behandla all inkommande information 
genom att sortera, prioritera och värdera den (Lee, Newman & Price, 1999, s.3). Något som gör 
att en bedömning aldrig kan bli helt objektiv eftersom rekryterarens subjektivitet alltid kommer 
finnas med, oavsett om det är privata organisationer eller en offentlig verksamhet.  
 
6.4 Vikten av ett ärligt informationsutbyte!
Informationsutbytet mellan parterna under rekryteringsprocessen har stor betydelse. När båda 
parter undanhåller viktig information från varandra kan detta leda till missförstånd och 
besvikelse, eftersom förväntningar från parterna inte stämmer överens med varandra. 
Kandidaten kan ha fått otillräckligt med information om tjänsten som till exempel 
förväntningar, utvecklingsmöjligheter samt arbetsuppgifter. För att få en rättvis bild måste båda 
parter vara ärliga mot varandra, därmed kan rekryteraren lättare göra en rättvis bedömning av 
kandidaten.  
  
För att säkerhetsställa att kandidaten har fått en rättvis bild av organisationen och 
arbetsuppgifterna kan det enligt Malin vara en god idé att ha en ytterligare träff där kandidaten 
får träffa sina eventuella framtida kollegor och chef. Bedömningen får en större aspekt eftersom 
både chefen och de framtida arbetskollegorna gör en enskild bedömning av kandidaten. 
Rekryteraren får då mer underlag för sin egen bedömning. 
 

[…] Vi genomför en intervju med kandidaten och ibland blir det ju så att ehh.. att det kan 
finnas ett behov främst ifrån kandidaten att dom skulle vilja ha en ytterligare träff och kom hit 
och kanske få träffa folk och från gruppen, blivande kollegor och se lite mer. Där kanske man 
skulle göra lite oftare… för att just säkerhetsställa det här att dom har fått en helt rätt bild av 
vad dom ger sig in i för att kunna minska den risken också att dom fattar beslut på fel underlag. 
Men cheferna är ofta så att om de tycker att det känns bra, att jag vill anställa den här personen. 
Men det är ju två parter som måste liksom ha bra på fötterna, så det skulle jag väl kunna tycka 
e att man skulle kunna lägga in det, att det ska vara en ytterligare träff (Malin). 
 

När kandidaten skall utvärdera sin självskattning ligger problemet i att de målar upp en för 
positiv bild av sig själv. Den kan ha haft mindre ansvarsområden än vad den angett. 
Rekryteraren måste styra in kandidaten på de frågor den behöver veta, för att kunna utföra en 
saklig bedömning. 
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Nä men det är väl också personen hur bra dom egentligen är på att ge en rättvisande bild av sig 
själv, det kan ju vara en person som undervärderar sig själv som har mycket större kapacitet 
och det kan vara väldigt orerande och liksom, och kanske målar upp en för positiv bild av sig 
själv över vad man har gjort, att man kanske har haft stora ansvarsområden än man uppger sig 
ha haft. Det är ju hela tiden att försöka locka fram det här om man känner att den är svår och få 
ur saker och samtidigt dom här som pratar för mycket och kanske vill komma saker och kanske 
styra in de liksom, att det är det här jag vill veta. Så ingen intervju är den andra lik och det är 
därför det är svårt att bara hålla sig till en mall och ställa ett antal frågor i en kronologisk 
ordning också (Malin). 
 

I bedömningsfasen sammanställer samtliga respondenter den samlade informationen som ligger 
till grund för bedömningen och beslutsfattandet. Beslutsunderlaget bygger på det insamlande 
materialet från de valda urvalsmetoderna intervju, tester/kompetensfrågor och referenstagning.   
 

Det är ju lite som processen så att det är både intervju och i samband med tester och referenser. 
det är ju där, sammantaget om dom grejer vi gör som ligger till grunden [...] (Louise). 

 
6.4.1 Analys av Vikten av ett ärligt informationsutbyte!
Utifrån respondenternas berättelser har ett ärligt informationsbyte en stor betydelse för att en 
rekryteringsprocess skall bli lyckad. Brister i informationen mellan parterna gör att det kan 
uppstå missförstånd och besvikelse. Enligt Brunsson (1985, s.88) kan brist på information leda 
till osäkerhet och även felaktig information kan leda till osäkerhet vid bedömningen. För att 
båda parterna skall få en så rättvis bild av varandra och att rekryteraren skall kunna göra en 
rättvis bedömning är det viktigt att de är ärliga mot varandra. Enligt det sociala perspektivet är 
det viktigt att skapa en ärlig relation och ett ärligt informationsbyte mellan parterna. Detta för 
att kunna få en mer realistisk bild av varandra (Wanus, 1992, s.160).  
 
För att säkerhetsställa att både kandidaten fått en realistisk bild av organisationen och 
arbetsuppgifterna, samt att rekryteraren fått en bra bild av kandidaten. Kan det enligt Malin 
vara en bra idé att ha en ytterligare träff då kandidaten får möta framtida kollegor och chef. 
Genom en ytterligare träff kan parterna verifiera att den informationen de fått stämmer överens 
med verkligheten. Detta skulle kunna minska risken för att ett beslut skulle fattas på fel 
grunder, eftersom rekryteraren får mer underlag av kollegorna om personen skulle platsa för 
tjänsten. (Förtroendekommissionen, 2004, s.230).  
 
När en kandidat skall presentera sig själv målar den ofta upp en för positiv bild av sig själv och 
lämnar ut de sakerna som är av negativ klang för att låta så bra som möjligt. Detta kan göra det 
problematiskt för rekryteraren och gör att rekryteraren måste styra in kandidaten och locka 
fram det man känner är svårt att få ur. För en lyckad rekrytering krävs det att rekryteraren och 
kandidaten har saklig information om varandra och att de skapar en ärlig relation (Wanus, 
1992, s.156ff) Det är viktigt enligt det sociala perspektivet att båda parterna lyfter fram både 
den positiva och negativa informationen från varandra (Herriot, 1989, s.180ff). Ibland kan 
organisationen ge en felaktig bild genom att förstora upp arbetets betydelse. Detta kan leda till 
en fel matchning, där båda parterna blir besvikna och därmed kan till exempel en lämplig 
kandidat tacka nej till anställningserbjudandet eller dra sig ur processen (Herriot, 1989, s.184). 
 
Det sista steget i rekryteringsprocessen är bedömningen av den insamlande informationen från 
de utvalda metoderna. Detta kan liknas med sista steget i bedömningscirkeln, där den 
systematiska bedömningen sker. I det här steget är det viktigt hur verksamheten summerar olika 
typer av information som de fått fram genom de utvalda bedömningsmetoderna. Ju mer 
information rekryteraren har om kandidaten desto bättre blir bedömningen. (Kahlke & Schmidt, 
2002, s.285). De utvalda bedömningsmetoderna skall möjliggöra ett gemensamt och ärligt 
informationsbyte mellan parterna och skapa plats för diskussion om tjänsten och 
förväntningarna. (Prien, 1992, s.243) Rekryteraren skall välja den kandidaten som enligt den 
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rationella beslutsmodellen ger störst nytta och minsta uppoffringar (March & Simon, 1993, 
s.158).  
 
6.5 Bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna 
Referenstagning är det sista steget i bedömningsförförandet. Under en referenstagning gäller 
det att bekräfta eller förkasta information om kandidaten genom att prata med de angivna 
referenspersonerna. Rekryteraren ställer frågor som utgår ifrån de angivna kompetenserna i 
kravprofilen samt den information som har framkommit under den personliga intervjun. För att 
kunna samla in och värdera kunskapen som samlats ihop i det slutgiltiga beslutet om 
kandidaten. Malin använder sig av referenstagning för att sätta in och värdera den tidigare 
informationen som framkommit under rekryteringsprocessen. Malins erfarenhet visar att 
referenspersonernas svar på hennes frågor inte alltid känns uppriktiga. Om en kandidat enbart 
har angivit tidigare kollegor och inte chefer som referenser skulle Malin bli tveksam om 
kandidatens lämplighet. Om hon inte känner sig helt säker på kandidaten och har för många 
funderingar, går oftast inte kandidaten vidare i processen.  
 

Ja men känner jag att det här är en tidigare kollega som umgås jätte mycket och personen har 
bara angett kollegor och ingen chef.. öh då får man liksom värdera det här och hur mycket 
liksom..  och finns det några frågetecken för det är ju mer det också. Har man med sig det där 
inre referenstagandet, att man har funderingar hur är det där egentligen med det här och du får 
inga svar på dom frågorna, ja då skulle jag dra åt mig om örona i alla fall. Liksom har vi för 
mycket funderingar så ska vi ju inte gå vidare heller. Så oftast så tycker jag att man har en 
sådan bra bild att så att det oftast inte är något problem. Men som sagt det är ändå personer 
som kandidaten själv har valt, så vi kan ju inte helt lita på att det här är den objektiva bilden 
(Malin). 
 

Enligt Malin får man oftast en bra bild av kandidaten vid referenstagningen, men som 
rekryterare skall man alltid vara försiktig att ta ett förhastat beslut. Kandidaten själv har valt ut 
sina referenser, vilket gör att det inte helt går att lita på att man får en objektiv bild av 
kandidaten. Det är därför viktigt enligt Louise att göra en bedömning hur tillförlitlig referensen 
är.  
 

Dels så tar man ju inte bara en referens utan man tar ju flera så får man väl se om det är någon 
som säger så. Sen när vi tar referenser brukar vi bedöma hur tillförlitlig den referensen är eh.. 
så vi tar ju inte bara…. och där i referenserna tar vi ju också eh.. asså kravprofilen sträcker sig 
som en röd tråd genom hela. Så vi gör ju också referensunderlaget utifrån kravprofilen och 
ställer frågor utifrån det. Och sedan bedömer vi hur pass väl tillförlitlig referenserna är 
(Louise). 
 

Tillförlitligheten blir inte alltid hög när kandidaterna väljer sina referenser själva. Det blir 
därför svårt för rekryteraren att bedöma om referenspersonen talar absolut sanning om 
kandidaten eller om den förskönar sina utsagor. Vid bedömningen tar Hugo in faktorer som 
relationen mellan kandidat och referens samt hur länge referensen har känt kandidaten. Detta 
gör Hugo för att kunna få en högre tillförlitlighet av referensens bedömning av kandidaten.  
 

Det var det jag satt och tänkte på, antigen att man inte får tag i personen eller inte har tid att 
svara på frågorna. Alternativt att man märker att det här är en polare. Sen har du inte speciellt 
mycket värde på det viset, du har själv valt dina referenser och utgått ifrån att personen 
kommer att säga bra saker om dig. Sen är det inte alltid att de gör det, men i de allra flesta 
fallen är det ju det. Det är ovanligt att nån säger att det här är en chef och att sen att det inte är 
det. Vi kollar alltid vad har ni haft för relation och vilka arbetsuppgifter, hur länge har du känt 
personen. Men det är klart, om det skulle sitta någon som ljuger på andra sidan så skulle det i 
teorin vara fullt möjligt, att det skulle va så (Hugo).  
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Referenstagning är en svår procedur för rekryterarna eftersom de önskar få sin uppfattning av 
kandidaten bekräftad genom referenserna. Rekryteraren bör ställa en variation av frågor för att 
få fram en bredare bild av kandidatens kompetenser och egenskaper. Ebba menar att rekryterare 
måste ställa mer detaljerade frågor under referenstagningen för att öka chansen att få en mer 
korrekt bild av kandidaten. En risk som kan uppstå är att referenspersonerna förskönar bilden 
om kandidaten för att bli av med personen i fråga. Det gäller därför att kunna genomskåda detta 
genom erfarenhet, enligt Ebba. Vid referenstagningen måste även rekryteraren göra en 
bedömning av referenspersonen, för att kunna avgöra om det går att lita på att den personen 
säger är korrekt.  
 

En annan del, som är lite tricky är det här med referenser. Vi hittar en kandidat och vill 
verifiera att det som vi har uppfattat under intervjun stämmer, vi vill bekräfta eller förkasta, det 
är referenserna går ut på. Men vi måste också i det läget göra en bedömning på den här 
referenspersonen, för du känner inte den här personen. Du ringer upp och du måste ändå på 
något sätt göra en bedömning, är det här en person som jag kan. Kan jag lita på den här 
personen, vad den säger är korrekt. För det skulle vara så här att det är nuvarande chef och den 
säger skitbra för att han vill bli av med den här individen. Jag vet inte om jag har stött på det 
under mina tjugofem år med rekrytering, eller också att det snarare finns det andra, att man vill 
så gärna vill hjälpa till och förskönar. Då gäller det att vi rekryterare ställer frågor på samma 
sätt, det gäller hela tiden att ringa in, så att du verkligen kommer ner till kärnan, så att du inte 
frågar, är han bra eller? Aa men så fungerar det inte att våra referenstagningar, utan beskriv hur 
den här personen hanterar konflikter, men vad kunde vederbörande kunnat ha gjort bättre då? 
Det är återigen den typen av frågor (Ebba). 
 

Rekryterarens arbete under referenstagningen blir att bedöma hur objektiv och relevant 
personen i fråga har bedömt kandidaten. Malin tycker att det svåraste med referenstagning är 
att veta om man får reda på hela sanningen om en kandidat.  
 

Men om man tittar på, eftersom vi använder referenser då som ett sätt att få verifiera den bild 
man har så är det ju alltid så att.. referenser är ju personer som de själva har angett, för vi kan 
ju inte hålla på att ringa kors och tvärs liksom utifrån vad vi själva tycker, utan vi ringer ju 
referenser som personen har uppgett och då gäller det ju att få en bild av hur objektiv den här 
personen är och hur relevant den är för att bedöma personens förmåga, så det kan väl vara en 
del ibland. Man får ju inte hela sanningen om man pratar med någon annan än om man fått 
andra uppgifter också (Malin). 
 

6.5.1 Analys av Bedömning av tillförlitligheten hos referenspersonerna!
Referenstagningen är det sista steget i bedömningen. Malin använder sig av referenstagningen 
för att samla in och värdera den informationen som hon fått fram under rekryteringsprocessen. 
Det gäller här att bekräfta eller förkasta den hittills inhämtade informationen om kandidaterna 
genom referenspersonerna. Detta kan kopplas till bedömningscirkelns femte steg om 
referenstagandet. Referenstagningen fungerar som ett komplement till informationen som 
tidigare kommit fram. (Kahlke & Schmidt, 2002, s.269f). 
!
Kandidaten väljer själv ut sina referenser det är därför viktigt att göra en bedömning hur 
tillförlitliga referenspersonerna är. Om referenspersonen har en nära relation med kandidaten är 
tillförlitligheten inte så hög. Kandidaten visar genom sina referenspersoner en subjektiv del av 
sig själv. Det blir därför svårt för rekryteraren att bedöma om referenspersonen talar sanning 
och om de får en objektiv bild av kandidaten. För att ta reda på sanningen måste rekryteraren 
vara uppmärksam vad som ligger bakom de positivt formulerade orden. För att lösa problemet 
kan rekryteraren be referenspersonen att ge exempel på specifika arbetsrelaterade händelser. 
(Kahlke & Schmidt, 2002, s.269). Det är viktigt att det sker ett ärligt informationsbyte mellan 
parterna för att rekryteringen skall bli lyckad (Prien, 1992, s.243). 
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För att rekryterarna skall känna tillit till referenspersonen måste den uppfylla fyra villkor enligt 
bedömningscirkeln. Referenspersonen måste ha iakttagit kandidaten och den måste inneha en 
viss kompetens för att kunna göra en trovärdig bedömning. Det tas även förgivet att 
referenspersonen är ärlig och kan uttrycka sig på ett sätt att informationen blir tydlig. (Kahlke 
& Schmidt, 2002, s.267). 
 
Vid referenstagningen bör rekryteraren ställa en variation av frågor för att få en bredare bild av 
kandidatens kompetenser och egenskaper. Enligt Ebba måste man ställa mer detaljerade frågor 
för att öka chansen att få en mer korrekt bild av kandidaten. Enligt Kahlke och Schmidt (2002, 
s.269) är det viktigt att frågorna som ställs till referenspersonen är strukturerade och att de utgår 
ifrån kraven.  
 
6.6 Hjälpmedel för objektiv bedömning 
Inom verksamheterna använder rekryterarna sig av tester i olika utsträckningar. Testerna kan 
hjälpa rekryteraren att utföra en mer objektiv bedömning.!En del av rekryterarna använder sig 
av tester tidigt i processen medan andra testar sina kandidater i slutläget för att kunna ge en 
bättre bild till kunden inför beslutsfattandet. Annika anser att tester skall visa på hur kandidaten 
upplever sig själv. Testning är det bästa verktyget när rekryterarna vill utreda den faktiska 
kunskapen. Under testerna gör kandidaten en självskattning, vad gäller kunskap och de 
personliga egenskaperna. Det kan bli ett avgörande moment senare i rekryteringen. Genom att 
slå ihop testerna med vad kandidaten beskriver kan rekryteraren få en bra bild av kandidatens 
faktiska kunskaper. 
 

[…] Jag kan ju aldrig tala om själv hur jag har upplevts av någon annan i ett…, utan det måste 
ju vara… eh ….ja rena kunskaper, då är det ju faktiskt.. det finns ju ingenting som slår 
kunskapstest. Alltså ska man testa någons matematiska förmåga så är det ju såklart att man ska 
testas, då testar du ju det. Det kan ju aldrig den personen beskriva eller berätta och någon 
annan ju inte förklara eller säga på en skala hur duktig Sophie är på engelska, utan ska man 
mäta min engelska förmåga så måste jag ju göra ett engelska test helt enkelt, det finns ju ingen 
annan väg… Sedan kan man ju uppskatta.. man kan ju i kombination med vad en person 
beskriver att dom har erfarenhet av och referenser också så är det ju klart att man får en bra 
bild av, men ren validering av en faktisk kunskap då är testning en, en absolut avgörande. Och 
det är ju också alldeles för få företag som använder sig utan tester i samband med rekrytering 
därför att man tror att det är dyrt (Annika). 
 

Hugo anser likt Annika att testerna visar på kandidatens självskattning av sig själv, men anser 
att man inte endast kan tillförlita sig på testerna. Om rekryteraren förlitar sig helt på testerna 
kan det bli en felbedömning av kandidaten. Testresultatet kan ge ett svar och kandidaten ett 
annat. Problematiken ligger i att rekryteraren måste undersöka i vilken miljö och under vilka 
omständigheter kandidaten skrev testet. Hugo menar på att själva hantverket ligger i att 
undersöka hur kandidaten beter sig i olika situationer. För att få svar på hur kandidatens 
personlighet är kan rekryterarna använda sig av personlighetstester. Personlighetstesterna tar 
reda på vilken sökande som, utifrån sina personlighetsdrag, har den bästa möjligheten att lyckas 
i arbetet.  
 

[…] Det är det som dom här testerna testar, de testar min egna verbala uppfattning om mig 
själv, om den då inte….om man inte är så van vid det eller inte är så bra på det, då kan det bli 
ganska fel och det har jag känt av ganska nyligen där man har en kandidat som svarar så man 
bara Woh! Vad är det här? Att prata med dom, man blir helt chockad av dom. Va?! Säger du 
det! Jag känner inte igen mig alls, man pratar med referenserna som visar på totalt andra saker 
och då blir det svårt, hur ska man väga då? Ska man lyssna på ett testresultat eller ska man 
lyssna på vad personen säger och min egen bedömning av personen och vad dess referenser 
säger. Ska man gå på teorin, så ska man diskvalificera den personen och det känns inte helt 
kosher om man säger det. Jag tycker det är en svår fråga, man skulle vilja ha det här braiga 
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tester som alltid säger det som det ska och visar sanningen, men det finns inte. Man måste 
alltid undersöka hur var det när du skrev det här testet, under vilka omständigheter du har 
svarat på dom här frågor, lite åt det här hållet hur tänker du om det, så man behöver undersöka 
det. Det är liksom ett hantverk i sig, tycker jag i all fall (Hugo). 
 

Vissa av rekryterarna menar på att testning kan ersättas av kompetensbaserade frågor. De 
kompetensbaserade frågorna ger svar på samma frågor som i ett personlighetstest. Malins egen 
bedömning av tester är negativ eftersom de är baserade på självskattning. Hon anser att testerna 
inte visar alla nyanser av kandidaten. Malin använder sig hellre av kompetensbaserade frågor 
under den personliga intervjun för att få en bättre bild av kandidaten. 
 

Jag har ju jobbat så också, jag har ju jobbat med rekrytering i många år, så jag har ju jobbat 
med OPQn (personlighetstester) rätt så mycket och då har man ju gjort det i alla rekryteringar. 
(tänker) Ja nej asså…. alternativet till test, asså personlighetsformulär som tittar på 
personlighet, det är ju egentligen de här kompetensbaserade frågorna och jag tycker ju att det 
räcker bra egentligen med en intervjuteknik, för att få fram det. För det är ju 
egentligen…personlighetsformulär bygger ju på en självskattning från personen i fråga, så det 
är ju mer ett annat sätt att få personen att ge en bild av sig själv. Att svara på ett antal frågor i 
ett personlighetsformulär, asså test än att du ställer dem i en intervjusituation. Så jag hade inte 
jobbat med kompetensbaserad rekrytering på det sättet innan jag började på organisation X så 
jag har inte saknat att göra tester här (Malin). 
 

Den senaste forskningen baseras på att skapa en ordentlig kravprofil att utgå ifrån för att sedan 
testa alla kandidater. Utifrån testresultatet väljer man sedan den bästa kandidaten. 
Problematiken är att rekryterarens egen bedömning blir oviktig eftersom testresultatet redan har 
besvarat alla frågor kring kandidaten. Hugo tycker dock att testerna inte tar upp alla aspekter 
och att de inte alltid säger rätt saker. Rekryterarens personliga bedömning blir därför viktig. 
 

Aa det är en bra fråga, asså det senaste forskningen menar på att det bästa är att göra en 
ordentlig profil och i princip numerisk rikta olika saker och sen testa alla och sedan välja 
utifrån det, testresultatet, då får du bästa urvalet, den högsta/lägsta nivån och mest jämlikt och 
det är en väldigt intressant aspekt tycker jag. Samtidigt som man får vara försiktigt med sitt 
egna ego därför då blir man oviktig i sin egen bedömning, att det här är en bra person och det 
där är inte. Sen tycker jag att man ska ha en rejäl portion sund respekt för att dom testerna inte 
alltid säger rätt saker och jag tycker att även om dom stämmer ganska väl jag har ju tagit dom i 
med att jag är psykolog […] (Hugo). 
 

Enligt forskningen minskar träffsäkerheten att hitta den bäst lämpade kandidaten när 
rekryteraren är med i processen och bedömer, vilket Hugo inte håller med om. Det är viktigt att 
väga in den mänskliga faktorn eftersom vissa rekryterare är bättre på att bedöma än andra.  
 

[…] Om man tittar på forskningen så säger den att ju mer du själv är med i processen och 
bedömer, ju sämre blir träffsäkerheten med att hitta med någon som lyckas bra på jobbet. 
Säger forskningen så, är det väl så, men jag vet inte nödvändigtvis om jag håller med (skrattar) 
Det är väl variation även där, så när du har med den mänskliga faktorn så finns det folk som är 
extremt bra på att bedöma och folk som verkligen är dåliga, såsom grupp blir det liksom på det 
viset, medans om du jämför med testet blir det mer en jämn lägsta nivå som är högre (Hugo). 

 
6.6.1 Analys av Hjälpmedel för objektiv bedömning!
Olika tester används för att pröva kandidatens kunskap och personlighet. Testerna används som 
ett hjälpmedel för rekryterarna att kunna utföra en mer objektiv bedömning. Enligt rekryterarna 
som jobbar på rekryteringsföretagen anses testerna vara en viktig del i rekryteringen. Testning 
och bedömning av arbetsrelevanta områden är det fjärde steget i bedömningscirkeln (Kahlke & 
Schmidt, 2002, s.199).  
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Enligt Hugo går det inte enbart att lita på testerna. Om en rekryterare förlitar sig helt på 
testresultatet kan det bli en felbedömning, eftersom testresultatet kan ge ett annat svar än vad 
kandidaten egentligen menar. Enligt Kahlke och Schmidt (2002, s.199) råder det just delade 
meningar gällande metoden, om verkligen testerna ger ett tillförlitligt svar. Det är därför viktigt 
att undersöka under vilka omständigheter och i vilken miljö testfrågorna besvarades. Enligt det 
sociala perspektivet påverkas sammanhanget i vilket det utförs beroende på hur arbetet 
genomförs, vilket i detta fall är miljön som kandidaten sitter i när den gör testet eller under 
vilka omständigheter som kandidaten besvarar frågorna. Det skulle till exempel kunna vara om 
kandidaten känt sig stressad eller trött. Kandidatens beteende bör därför bedömas i relation till 
den aktuella situationen. (Prien, 1992, s.243). Hugo anser att testerna kan gör att rekryterarens 
subjektiva bedömning blir oviktig. Enligt det psykometriska perspektivet är de viktigt att 
eliminera de “subjektiva” variablerna som gör att beslutsfattandet blir mindre objektivt 
(Herriot, 1989, s.171). Genom att välja kandidat utifrån vad testresultaten säger blir 
bedömningen mer objektiv och alla kandidaterna kommer att bedömas utifrån lika villkor 
(Bolander, 2002, s.8f). Hugo tycker dock att testerna inte alltid visar sanningen, eftersom de 
inte tar upp alla aspekter. Därför blir rekryterarens egen bedömning viktig. Det kan dock vara 
svårt för rekryteraren att fatta ett beslut, eftersom flera kandidater blir chockade och känner inte 
alls igen sig själv när testresultatet redovisas. Testresultatet kan även motsäga vad 
referenspersonerna har pratat om. Bedömningssituationen blir följaktligen svår för rekryteraren, 
skall man gå efter testresultatet eller skall man lyssna på kandidaten, ens egen bedömning av 
personen och vad dess referenser säger.  
 
För att ta reda på kandidatens personlighet kan rekryterarna använda sig av personlighetstester, 
kandidaten som testas försöker ge en bild av sin egen personlighet. Testerna visar på 
kandidatens självskattning av sig själv. Personlighetstest är det mest förekommande testet som 
används vid en rekrytering (Kahlke & Schmidt, 2002, s.231ff). Personlighetstest kan även 
användas när rekryteraren är osäker på om kandidaten är ärlig. Personlighetstest bygger ju som 
sagt på självskattning, vilket förutsätter att kandidatens svarar ärligt på frågorna. Men om 
personen istället försöker lista ut vilka svar som är “rätt ur organisationens synvinkel uppstår en 
bedömningsproblematik. Rekryteraren får således svårt att bedöma. (Hollway, 1984, s.48).   
 
Malin bedömer testerna som negativa eftersom hon anser att alla nyanser av kandidaten inte 
visas på grund av att testerna bygger på en självskattning från kandidaten. Malins tidigare 
erfarenheter om tester ger henne kunskap om vilket tillvägagångssätt eller urvalsinstrument 
som hon tycker fungerar bäst i en viss situation (Förtroendekommissionen, 2004, s.231). 
Människan är en tänkande och kännande varelse och hennes upplevelser och åsikter spelar 
därför en viktig roll i rekryteringsprocessen (de Wolff, 1989, s.85). Hennes kunskap och 
erfarenhet om tester och kompetensbaserade frågor är en nödvändig grund för sitt beslut om vilket 
av tillvägagångssätten som hon tycker fungerar bäst, detta går att koppla till den rationella 
beslutsmodellen. Modellen förutsätter att alla tänkbara alternativ och konsekvenser är välkända 
för beslutstagaren och att den kommer att kunna bedöma det bästa alternativet (Lee, Newman 
& Price, 1999, s.4f).  
 
7. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta studiens resultat och diskutera resultatets betydelse. 
Vi kommer även att diskutera studiens metod, vårt bidrag till den pedagogiska forskningen och 
förslag till fortsatt forskning inom ämnet.   
 
Syftet med vår studie är att undersöka rekryterarens perspektiv på och upplevelser om 
rekryteringsprocessen. För att få en djupare förståelse kring rekryterarnas 
bedömningsproblematik vid en rekrytering. Resultat bekräftar vad tidigare forskning 
presenterat om vilka svårigheter det finns vid bedömning och beslutsfattande vid en 



! 39!

rekryteringsprocess. Resultatet för vår studie visar på att en välarbetad kravprofil kan underlätta 
rekryterarnas arbete med bedömningen och kan vara ett räddande hjälpmedel i många fall. Om 
kravprofilen inte är tillräckligt noggrann kan rekryterarens bedömningsarbete försvåras på 
grund av att en saknad av tydliga riktlinjer. Rekryteraren har i detta fall ingen kunskap om 
vilken kandidat som skulle vara bäst lämpad för tjänsten. Vad gäller informationsutbytet är det 
viktigt att båda parterna är uppriktiga mot varandra och har ett ärligt informationsutbyte. Detta 
leder till att rekryteraren enklare kan göra en rättvis bedömning av kandidaten. När båda 
parterna (rekryterare och kandidat) undanhåller viktig information från varandra kan detta vara 
en orsak till att en felrekrytering sker. Både missförstånd och besvikelse kan uppstå när 
förväntningarna från parterna inte stämmer överens med varandra. 
 
Rekryterarna strävar efter att utföra en objektiv bedömning utifrån den insamlade 
informationen de fått från rekryteringsprocessen. Att sedan kunna utföra en helt objektiv 
bedömning är inte realistiskt enligt rekryterarna. Detta eftersom aspekter av den subjektiva 
bedömningen alltid finns med i beslutsfattningen. Rekryterarna kan därför ta hjälp av verktyg, 
som standardiserade frågeformulär för att kunna utföra en mer objektiv bedömning som inte 
påverkas av den personliga aspekten. I slutändan är det genom erfarenhet och kunskap, som 
rekryteraren lär sig att utföra en subjektiv bedömning. Utan att gå miste om den rättvisa 
bedömningen av alla kandidater, något som blir själva hantverket enligt en rekryterare.  
 
Ett problem som samtliga respondenter tog upp var svårigheten med referenstagningen. Under 
en referenstagning gäller det att bekräfta eller förkasta informationen om kandidaten. Problemet 
som de belyste var svårigheten med att veta om referenspersonen talade absolut sanning om 
kandidaten. Rekryteraren kan inte förlita sig på att få en helt objektiv bild av kandidaten från 
referenspersonen. Därför är viktigt att göra en tillförlitlighetsbedömning. Testerna kan vara ett 
hjälpmedel för rekryterarna att få en mer objektiv bedömning, men det finns både positiva och 
negativa åsikter gällande detta. Det positiva är att den ger en objektiv bedömning medan det 
negativa är att den inte alltid ger en rättvis bild av kandidaten. Det är inte alltid ”sanningen” 
som kommer fram, det är därför viktigt enligt en av respondenterna att undersöka i vilken miljö 
och under vilka omständigheter kandidaten besvarade testet. Testerna tar inte heller upp alla 
aspekter om kandidaten, som man kan få vid kompetensbaserade frågor i en intervju enligt den 
offentliga verksamheten. I vår studie kunde vi hitta en skillnad mellan den offentliga 
verksamheten och de privata verksamheterna och deras användning av tester. Den offentliga 
verksamheten använder sig inte av tester fo ̈rutom vid chefsrekryteringar.  
 
Sammanfattningsvis tyder vårt resultat och vår analys på att rekryteraren har svårt att finna en 
balansgång mellan den subjektiva och objektiva kunskapsbedömningen. I bedömningsfasen 
grundar samtliga respondenter sitt beslut på information insamlat från de olika metoderna samt 
från det personliga intrycket rekryteraren har fått om kandidaten. Informationen rör både 
formella och informella egenskaper och är beroende av vilken befattning som ska tillsättas. 
Rekryterarna är medvetna om vilka problem som kan uppstå och kan med hjälp av deras 
erfarenhet hitta lösningar på problemen. Vi kunde även finna att de problem som uppstår vid en 
rekrytering inte skiljer sig emellan rekryteringsföretagen och den offentliga verksamheten.  

Med hjälp av det empiriska materialet som samlats in har denna studie bidragit med ökad 
kunskap om hur själva bedömningen av kandidaterna sker och hur rekryteringsbesluten fattas i 
praktiken. Något som vi inledningsvis tog upp som ett relevant studieobjekt inom pedagogiken. 
Vi anser att med denna studie ha utökat det ytterst befintliga forskningsområdet om urvals- och 
rekryteringsfrågor inom pedagogiken. Detta genom att belysa att rekryteringen är en social 
process där rekryterarens erfarenheter och kunskaper värderas högt inom organisationen. Vi 
anser att det är av ytterst betydelse att rekryterare finner en balansgång mellan subjektiv och 
objektiv bedömning. Om rekryterarna endast utför en objektiv bedömning förlorar man den 
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personliga aspekten kring till exempel gruppdynamiken på arbetsplatsen. Om en sådan aspekt 
inte tas med i övervägandet kan det leda till större problem för organisationen i framtiden. Det 
är viktigt att belysa den personliga aspekten för att kunna skapa en bra arbetsmiljö där 
kandidaten kommer att passa in med resten av gruppen.  

Vi anser att den kvalitativa metoden har fungerat bra, eftersom vårt syfte har varit att finna den 
mest optimala rekryteringsprocessen för att kunna utföra en rättvis bedömning. Den kvalitativa 
metoden har även hjälpt oss under vårt arbete med resultatet och analysen, som ett första steg 
att få en bättre förståelse om bedömningsproblematiken. Vi anser att bekvämlighetsurvalet och 
snöbollsurvalet har bidragit till ett bra material för att besvara vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi tror möjligtvis att vi kunde ha uppnått en djupare förståelse om vi enbart 
hade fokuserat på rekryteringsföretag eller övriga privata verksamheter. Vi kände dock att vi 
ville göra någon typ av jämförelse. Om vi skulle ha använt oss av ett större urval hade det 
kunnat bidra till en bredare empirisk grund, men inom denna undersökning har vi varit nöjda 
med det material våra intervjuer har gett oss. Vi är dessutom medvetna om att vi i resultatet 
hade kunnat dela upp respondenterna från den offentliga verksamheten och privata 
verksamheterna var för sig. Vi anser dock att resultatet blev tydligare utan dessa indelningar 
eftersom vi fann så pass många likheter i de enskilda respondenternas svar. Under våra första 
intervjuer kände vi oss inte helt förberedda och säkra med intervjufrågorna. Det tog oss några 
intervjuer innan vi hade kommit in i frågorna och visste vilka följdfrågor vi kunde ställa. 
Intervjufrågorna kring validering valdes bort i analysen som tidigare nämnt i metoden eftersom 
vi fick osäkra svar från våra respondenter. Vi kände att vi la ord i mun på rekryterarna med vår 
definition kring validering, vilket skapade ett styrt samtal kring ämnet. Definition av validering 
var en svår fråga för våra respondenter, sedan de hade en egen version om validering är. Alla 
respondenter uttryckte även i intervjuerna att de inte gjorde en ren validering av kunskap och 
erfarenheter i deras arbete. Valideringen saknade i slutändan relevans i vår studie och vi kände 
att ämnet blev för brett för vår studie. Under vårt arbete med uppsatsen har vi fått en djupare 
förståelse om hur rekryteringsprocessen fungerar samt vilka fallgropar man bör tänka på för att 
göra en objektiv bedömning. Vi har upplevt att det finns olika perspektiv över hur man går 
tillväga i en rekryteringsprocess och att det endast inte finns en metod eller modell, som finns 
eller fungerar.  
 
Inför fortsatt forskning skulle det vara intressant om vår studie skulle upprepas i en 
uppföljningsstudie för att se om resultatet skulle bli detsamma. I en fortsatt och fördjupad 
forskning om vårt ämne kring bedömningsproblematiken i rekryteringsprocesser, skulle det 
vara intressant att få en mer djupgående förståelse kring hur rekryterare har tillförskaffat sin 
kunskap om bedömning. Vidare forskningen inom ämnet skulle fördjupa vår förståelse kring 
bedömningsproblematiken rekryterarna möter i vardagen. Genom att förstå hur rekryterarna har 
lärt sig att bedöma kandidater, kan vi uppnå en större förståelse kring hur de löser problemen 
med hjälp av metoderna, testning, frågeformulär och referenstagning.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Missivbrev 
 
Hej (namn)! 
 
Vi heter Sophie Karlerö och Sofia Englund, och vi studerar på Programmet med inriktning 
mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Just nu håller vi på att skriva 
vårt examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, där vi har valt 
att fördjupa oss i rekryteringsprocessen och validering av kunskap. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att belysa rekryteringsprocessen i tre skilda 
organisationer för en närmare förståelse av rekryteringsprocessen som ett praktiskt 
fenomen. Intervjun beräknas ta 30 minuter. 
 
Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna 
kommer att spelas in. Men liksom övrigt insamlat material, kommer all information från 
intervjuerna att behandlas på sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras. I 
rapporteringen kommer det inte att framgå vilka personer som medverkat. Det insamlade 
materialet kommer att förvaras så att inga obehöriga har tillgång till det, och behandlas 
konfidentiellt. Resultaten från intervjuerna kommer att publiceras tillsammans med övrigt 
material i en uppsats som kommer att finnas tillgängligt i databasen DIVA. 
Har du några frågor får du mer än gärna kontakta oss för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Sofia Englund                         
Mobil: 070- XXXXXXX 
 
Sophie Karlerö               
Mobil: 070- XXXXXXX 
 
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten 
för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
Handledare: Jonas Risberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
Mail: jonas.risberg@edu.uu.se 
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9.2 Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Namn 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst? 
Vilken är din roll vid rekryteringen? 
Kan du berätta hur det gick till när du själv blev rekryterad till den här arbetsplatsen?  
 
Rekryteringsprocessen 
Kan du beskriva hur en rekryteringsprocess går till steg för steg? Var gärna övertydlig! 
Använder ni er av någon intervjumall vid rekryteringen? Hur ser den då ut? 
Vilken betydelse har en intervjumall för er? 
Är det viktigt för er att använda en intervjumall? till exempel för att kunna jämföra 
intervjuresultaten senare i rekryteringsprocessen! 
Använder ni er av tester som ett verktyg i rekryteringsprocessen? och iså fall vilka och 
vilken funktion har de? 
Kan du beskriva en mindre lyckad rekryteringsprocess, finns det något särskild du minns 
med den? Kan du ge ett exempel på detta! 
Skulle du vilja rekrytera på något annat sätt? Hur? 
 
Validering av kunskap 
Vilka kunskaper är det som valideras? 
Vilka kunskaper och kompetenser värderar ni högst? Formella eller informella 
kompetenser? och i så fall varför? 
Hur validerar ni personliga egenskaper? Och varför är det viktigt för er? 
Hur testar ni det erfarenhetsbaserade lärandet? Ber ni om situationsbeskrivningar? 
Hur går valideringen till, används några särskilda valideringsmetoder, i så fall på vilket 
sätt? 
Hur jämför ni utländskutbildning med svensk utbildning? Stöter ni på några problem i 
jämförelsen? 
Vad anser du är det mest svåraste/krävande i en valideringsprocess? 
Vilka problem stöter ni på vid valideringen? och i så fall hur hanterar ni problemet? 
Beskriv gärna detta med några exempel! 
 
Övriga frågor 
Är det något du vill tillägga eller något som du funderat på under intervjuns gång som kan 
vara till hjälp för vår intervjustudie? 
Vill du att vi skickar vårt examensarbete till dig när det är färdigt? 
Tack för att du medverkade på vår intervju! 
 
Vår definition av validering: 
Hur man synliggör och ger erkännande till en persons tidigare erfarenheter i en 
rekryteringsprocess, till exempel: att genomföra tester eller hur man går tillväga för att 
bevisa de det säger är sant.  
 
 
 
 
 


