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Sammanfattning 

Idag kan arbetsgivaren vraka och välja bland arbetssökande och när de flesta jobben inte 

annonseras utan fås genom kontakter. Stora företag använder sig av stora rekryteringar när de 

ska nyanställa personal och den här uppsatsen handlar om hur småföretagares 

rekryteringsprocess vid nyanställning ser ut och vilka faktorer det är i rekryteringsprocessen 

som leder till beslut. Goffmans dramaturgiska modell med fokus på intrycksstyrning används 

för att förklara den arbetssökandes beteende som sedan kan kopplas till rekryterarens reaktioner 

vilka leder till beslut. I uppsatsen presenteras även hur litteraturen ser ut om hur en rekryterare 

bör gå tillväga när hen ska nyanställa personal. En kvalitativ insamlingsmetod genom intervjuer 

har använts för att undersöka småföretagares subjektiva uppfattningar och agerande när de 

rekryterar. Resultatet visar att småföretagare när de ska nyrekrytera ofta använder sig av 

sökmetoder som inte når allmänheten. De görs bland annat hos kontakter, internrekrytering, 

headhunting, spontanansökningar eller genom referenser. De starkaste faktorerna som leder till 

beslut är magkänslan som används för att analyser den arbetssökandes ärlighet och visar därmed 

förutsättningarna för att kunna utföra arbetet. Den absolut viktigaste faktorn för beslutstagande 

var goda referenser som kunde förmedla en bra bild av den arbetssökande.  
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1. INLEDNING 

Arbetsmarknaden i Sverige idag visar att arbetsgivaren kan vraka och välja mellan hundratals 

sökande, och när det kan vara 9300 sökande för 80 stycken jobb (Svedin 2014) lämnas väldigt 

lite hopp till den arbetssökande. År 2007/2008 ändrades lagen så att arbetsgivaren inte längre 

behöver annonsera sina lediga jobb hos Arbetsförmedlingen och därför rekommenderas den 

arbetssökande att söka jobb utanför deras jobbsajt (Borglund 2009). När närmare hälften av alla 

lediga jobb sägs numera gå via kontakter eller andra medel som inte når allmänheten och det är 

lättare att få sitt första jobb via kontakter än att söka ett utannonserat arbete (Bäcklund 2011). 

Som hjälp till att skriva en ansökan och förbereda sig inför intervjun finns det flera hemsidor 

på nätet som erbjuder rekommendationer till hur individen ska förbereda sig för att visa sig på 

bästa sätt. Om den arbetssökande till slut kommer på intervju så går hen ofta igenom flera steg 

i rekryteringsprocessen innan något beslut tas. Själv har jag gått på många 

anställningsintervjuer, men under våren 2015 fick jag möjligheten att vara på andra sidan i en 

rekryteringsprocess. I utbildningssyfte fick jag på en större arbetsplats assistera i en 

gruppintervju, en intervjuer och en praktisk övning med de arbetssökande. Trots att jag redan 

hade börjat förbereda min uppsats inom ett helt annat ämne så öppnade en sig en ny spännande 

frågeställning upp för mig. Stora företag anställer HR personal som ser över och planerar 

nyrekrytering, men hur går rekrytering till i mindre företag där de rekryteringsansvariga kanske 

inte har en formell utbildning inom just rekrytering. Vad är det som egentligen spelar roll för 

att kunna bli anställd? Vem tar besluten och på vilka grunder?  

1.1 BAKGRUND 

Att nyrekrytera kostar ett företag mycket pengar och att anställa fel person kan bli väldigt dyrt. 

Kostnaden utgörs av den tid som läggs ned på att planera och utlysa tjänsten, att gå igenom 

ansökningarna, intervjua och till sist tillsätta tjänsten. Själva rekryteringsprocessen inför en 

anställning på ett företag kan se ut på många olika sätt. Vissa använder sig av informella 

enskilda intervjuer, över en fika, och andra använder sig av stora event för flera hundra 

arbetssökande. Det finns de som använder sig av personlighetstester eller arbetsprover, men det 

vanligaste är att använda sig av en intervju som sker mellan två personer, en arbetssökande och 

en rekryterare. Rekryteraren frågar om den arbetssökandes erfarenheter och historik för att i 

slutändan bestämma sig för en person till tjänsten. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyrekryteringen av personal ser ut hos småföretagare. 

Jag vill undersöka hur rekryteraren går tillväga vid nyrekrytering och vad det är som påverkar 

rekryteraren under anställningsintervjuer med den arbetssökande att ta beslut angående 

anställning. I och med denna uppsats vill jag svara på följande huvudfrågeställningar: 

- Hur ser rekryteringsprocessen ut för småföretagaren? 

- Vilka faktorer är det som påverkar beslutet om anställning? 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

I slutet av kapitel ett presenteras begreppsdefinitioner som underlättar läsningen av kapitel två 

med tidigare forskning. I kapitel två presenteras forskningsområdet som anses vara relevant 

bakgrund för att besvara uppsatsens syfte. Kapitel tre redogör för den modell och de begrepp 

som anknyter till syftet och kommer att användas vid analys av insamlat resultat. Kapitel fyra 

består av den kvalitativ metod som har använts för insamling av material, men även en 

redogörelse av respondenterna, analysmetoden, etiska överväganden, samt begränsningar och 

avgränsningar. I kapitel fem presenteras resultaten från de kvalitativa intervjuerna jämte egna 

tolkningar med koppling till tidigare forskning och teorin. I kapitel sex diskuteras de huvuddrag 

som resultaten har visat, för att besvara syftet och problemformuleringen.  Därefter presenteras 

en slutsats och framtida forskning. 

1.4 BEGREPPSDEFINITIONER 

För att klargöra vad som menas med de olika begreppen som används i uppsatsen, kommer 

specifika begrepp separat förklaras innan presentationen av den tidigare forskningen inom 

området. 

1.4.1 REKRYTERINGSVERKTYG 

Med rekryteringsverktyg menas i texten de hjälpmedel som används i de olika 

rekryteringsmetoderna. Verktygen som används kan till exempel vara en arbetsbeskrivning 

eller kravprofil.  
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1.4.2 ARBETSBESKRIVNING 

En arbetsbeskrivning undersöks och skrivs ned av en rekryterare för att klargöra vilket behov 

som behöver den nya tjänsten ska innebära på en arbetsplats. Arbetsbeskrivningen används som 

hjälpmedel när rekryteraren ska utforma en kravprofil.  

1.4.3 KRAVPROFIL  

En kravprofil är en specifikation med önskemål som arbetsgivaren ställer på de arbetssökande 

vilken används för att undersöka om de arbetssökande passar behovet. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Under denna rubrik presenterar jag tidigare forskning inom området hur rekryteringen går till 

med fokus på mindre företag. Det kommer att innehålla hur rekryteringsprocessen är uppbyggd, 

hur interaktionen under rekryteringen påverkar rekryteraren och vad det är som påverkar hur 

rekryterare kommer fram till ett beslut kring vem som ska anställas.  

2.1 FÖRE INTERVJUN - VILKA REKRYTERINGSMETODER ANVÄNDS?  

2.1.1 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL  

Carroll, Marchington och Earnshaw (1999) genomförde en fältstudie med semistrukturerade 

intervjuer under fem månader av 40 mindre företag. De undersökte hur små företags rekrytering 

ser ut jämfört med rekommendationer och hur de informella rekryteringsnätverken används i 

små företag. Studien visade att små företag inte använder sig av formella eller systematiska 

rekryteringar. Företagen använde sig inte av någon kravprofil för att undersöka behovet av 

nyrekrytering medan arbetsbeskrivning användes av 60 % av företagen. Huffcutt et al. (2001) 

har undersökt 338 graderingar som använts som underlag till beslut från 47 intervjuer. Genom 

att skapa en arbetsbeskrivning för att undersöka vilken position som behöver täckas och sedan 

anställa utefter en kravprofil, som spaltar upp kraven som den ansökande behöver uppfylla 

skriver författarna att det skapar en mer strukturerad intervju som blir ett säkrare 

rekryteringsverktyg. (Huffcutt et al. 2001). 

2.1.2 REKRYTERINGSME TODER 

Vidare skriver Carroll et al. att den förekommande sökningen bland anställningar var så kallade 

stängda sökningar som inte når allmänheten. När företagen ansökte öppet, där ansökan nådde 

ut till allmänheten, var de vanligaste metoderna att kontakta arbetsförmedling eller att lägga ut 
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en annons i den lokala tidningen. Samtidigt uttryckte många ett missnöje till arbetsförmedlingen 

då de endast förmedlade ointresserade sökande, individer som inte kom till intervju, och sådana 

som inte alls var intresserade av att jobba. Alla företag använde sig av rekommendationer från 

sina anställda. 27 % hittade anställda via egna kontakter i företagsvärlden och 13 % stal sina 

anställda från andra företag. Författarna skriver att det för små företag underlättar att använda 

dessa metoder genom att de använder sig av existerande kanaler och inte behöver ha utbildad 

personal som jobbar med rekrytering samt att det minskar osäkerheten och risken som finns när 

man anställer ny personal. (Carroll et al. 1999). Zaharie och Osoian (2013) skickade ut enkäter 

till 92 företag; 67 stycken medelstora och 25 stycken mindre, som visade skillnader i deras 

rekryteringsmetoder, urval vid anställning och undersökning av arbetsinformation. De såg att 

de flesta mindre företag använde sig av rekommendationer från kontakter, som de har stort 

förtroende för. Detta ger ett mindre urval av potentiella anställda och att steg i 

rekryteringsprocessen oftare hoppas över, vilket i sin tur ökar risken för att felrekrytering sker. 

(Zaharie & Osoian 2013).  

2.1.3 REFERENSER FÖRE INTERVJUN 

En undersökning av den arbetssökande via referenser gav en validitet på 0.26 i Hunter och 

Hunters sammanställning vilket visar ett lågt samband (1984). En referenskoll kan, beroende 

på strukturen när man använder den, ge svar på bland annat social färdighet eller erfarenhet 

som även många andra färdighetstester kan ge svar på (Hunter & Hunter 1984). Det fanns 

däremot inget samband mellan förmåga och referenskoll (Schmidt & Hunter 1998). Tucker och 

Rowe (1979) undersökte 72 studenters uppfattning av arbetssökande genom att 24 stycken fick 

en positiv referens och 24 stycken fick en negativ referens i samband med ett ansökningsbrev. 

Studien visade att olika förväntningar kan leda till att samma information kan tolkas olika och 

leda till olika beslut om anställning beroende på om referensen var bra eller dålig. En förväntan 

från goda referenser gav effekten att mindre fokus lades på de negativa attributen än och 

negativa referenser gav mindre fokus på de positiva attributen. En intervjuare som går in med 

en negativ uppfattning om den arbetssökande leder oftare till flera negativt kopplade 

prestationer och en positiv uppfattning leder oftare till en positiv koppling av prestationerna. 

(Tucker & Rowe 1979). 
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2.1.4 INTERVJUER  

I sin undersökning om validitet och urvalsmetoder under en period på 85 år har Schmidt och 

Hunter (1998) i en metaanalys presenterat 19 stycken olika urvalsmetoder som kan förutspå 

den framtida arbetsprestationen, alla med olika validitet. Intervjuer som urval gav olika resultat, 

där de ostrukturerade intervjuerna har en prognostisk validitet på 0,38 och de strukturerade 

intervjuerna 0,51. För att räknas som god validitet krävs minst 0.4 i resultat och 1.0 för ett direkt 

samband. De ostrukturerade intervjuerna hade inget format att följa eller specifika frågor att få 

svar på medan de strukturerade intervjuerna var tvärt om och samtidigt som det är mer kostsamt 

att utföra strukturerade intervjuer ger det ändå högre validitet (Schmidt & Hunter 1998). 

Huffcutt et al. (2001) skriver vidare att strukturerade intervjuer har högre validitet än 

ostrukturerade då de återkopplar till arbetsprestationer hellre än utbildning. Den vanligaste 

formen av rekryteringsmetod i mindre företag är intervjuer, där Cv:t används som underlag, 

medan medelstora företag använder sig av fler undersökande metoder såsom praktiska övningar 

och prövoperioder. (Zaharie & Osoian 2013). Hunter och Hunter (1984) har sammanställt 

tusentals resultat som undersöker validiteten att förutspå en arbetsprestation i en rekrytering, 

bland annat genom intervjuer. I intervjuer som genomförs mellan endast en rekryterare och en 

arbetssökande, utvärderar rekryteraren bland annat, tidigare arbetserfarenheter, arbetskunskap, 

sociala färdigheter och arbetsattityder. Om flera olika rekryterare utför intervjuerna så ökar 

validiteten samtidigt som intervjuer i kombination med andra tester ökar validiteten ännu mer, 

men intervjun för sig själv är inte ett lika starkt underlag som till exempel arbetsprov eller 

erfarenhet (Hunter & Hunter 1984, Schmidt & Hunter 1998).  

2.1.5 INTRYCKSSTYRNING I ANSÖKNINGSBREVET 

Knouse et al. (1988)  har låtit 81 vana rekryterare gå igenom intrycksstyrda ansökningsbrev. 

De skriver att en aktiv användning av intrycksstyrning i ett Cv, för att få sig själv att ses i god 

dager gör att vana rekryterare ser på ansökan negativt. Rekryteraren har då en skeptisk 

inställning till ansökningarna och letar efter varningstecken i rekommendationsbreven. 

Negativa betyg från referenser väger tyngre än positiv information när beslutet ska tas. Den 

arbetssökande kan hamna i sämre position genom intrycksstyrning än om någon sådan taktik 

inte hade används. Några få utvalda intrycksstyrda ord kan däremot vara effektivt i det 

personliga brevet, då det kan få den ansökande att ses som självsäker. (Knouse et al. 1988).  
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2.2 UNDER INTERVJUN –  FAKTORER SOM PÅVERKAR  

2.2.1 FÖRSTA INTRYCKET 

Phillips och Dipboye (1989) har gjort fältstudier på 164 intervjuer där de undersökte 

rekryterarnas inställning till den arbetssökande från tiden innan intervjun till beslutet efter 

intervjun. De skriver att anställningsintervjuerna går igenom tre faser, före intervjun, under 

intervjun och efter intervjun. I den förberedande delen inför intervjun skapar rekryteraren ett 

första intryck av den arbetssökande, genom ansökningsbrev, referenser eller provresultat. I de 

nästföljande faserna, under intervjun och efter intervjun, speglas rekryterarens bild från det 

första intrycket genom att hen söker bekräftelse för sina initiala uppfattningar om den 

arbetssökande och tolkar ny information som framkommer kopplat till det första intrycket. 

Rekryteraren skapar en självuppfyllande profetia där hens första intryck av den arbetssökande 

styrks i intervju och sedan även i bedömningen. (Phillips & Dipboye 1989).  Huffcutt, Van 

Iddekinge och Roth (2011) har byggt upp en teoretisk modell angående den intervjuades 

prestation i intervjuer. De skriver att intervjuarens inställning i intervjun påverkar den 

intervjuades prestation och förmedlandet av information i intervjun. Om intervjuaren är positiv 

till kandidaten så kommer det till exempel att leda till en mer effektiv presentation av deras 

kvalifikationer (Huffcutt et al. 2011).  

2.2.2 ATTRAKTIVITET 

Attraktivitet skapar en effekt som kan ge sken av att den arbetssökande i fråga är bra på andra 

sätt, och attraktiva människor ofta ses som mer sociala, kompetenta och intelligenta. Lorenzo, 

Biesanz och Human har undersökte 73 studenter i 10 grupper som inte kände varandra, som 

träffades en och en i 3 minuter för att sedan gradera personliga egenskaper, intelligens och 

attraktivitet. Fysiskt attraktiva människor graderades som positiva och noggranna i högre grad 

än den som var mindre attraktiva. Genom att känna en fysisk attraktion så ökar sannolikheten 

att individen försöker förstå och ge mer uppmärksamhet till motparten i en interaktion. (Lorenzo 

et al. 2010). Attraktion i urvalsprocessen visade sig ha stor betydelse när Marlowe et al. (1996) 

undersökte 112 chefers utlåtande av 4 likvärdiga Cv:n av 2 män och 2 kvinnor som var endera 

attraktiva, endera mindre attraktiv. Ju mer erfaren rekryteraren var desto mindre spelade 

attraktion in i beslutet. (Marlowe et al. 1996).  
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2.2.5 LIKHETSEFFEKT 

I en undersökning av 40 studenter som arbetade med styrning i intervjun där de uppvisade 

noggrannhet har Sears och Rowe (2003), visat att det finns en likhetseffekt i 

anställningsintervjun. Studien visade att en likhet mellan arbetssökande och rekryterare som 

var noggranna påverkade rekryteraren och spelade in vid utvärderingen av den sökande, då 

rekryteraren ansåg sig själv vara en ideal kandidat. Däremot graderas de som var mindre 

noggranna lika som de som var noggranna av rekryterare som själva var mindre noggranna, 

vilket förklaras som att de använde ett utomstående ideal att jämföra den arbetssökande med. 

Vidare skriver dem att rekryteraren blir positivt inställd till den arbetssökande om de båda har 

karakteristiska drag som liknar varandra, som leder till en ökad chans att bli anställd. (Sears & 

Rowe 2003).  

2.3 EFTER INTERVJUN - BEDÖMNING AV KANDIDATERNA 

2.3.1 ATT PASSA IN I  DEN BEFINTLIGA ORGANISATIONEN 

Mindre företag sökte i större utsträckning de som passade in i den befintliga organisationen och 

tidigare arbetserfarenhet var mindre viktig (Zaharie & Osoian 2013, Carroll et al. 1999). De 

små företagen fokuserade mest på att de anställda skulle passa i organisationen och en tidigare 

anställd som rekommenderade ny personal kunde antas känna ett ansvar att få den nya individen 

att passa in vilket också säkrar passformen. (Carroll et al. 1999). 

2.3.2 REFERENSER EFTER INTERVJUN 

Enligt Hunter och Hunter (1984) var validiteten för referenskoll 0.26, där 0.4 gav ett reliabelt 

material och 1.0 ett perfekt samband. Knouse et al. (1988) och Tucker och Rowe (1979) skriver 

att negativa referenser väger tyngre än positiva referenser före intervjun vid fattandet av beslut. 

Taylor et al. (2004) har undersökt en serviceorganisation med 10 000 anställda under 8 månader 

där de undersökte 224 stycken som efter ansökningsbrev och intervju kommit till slutfasen i 

rekryteringsprocessen. Lokala rekryteringsföretag undersökte ansökningarna via strukturerade 

referenstagningar på telefon där de graderade noggrannhet, behag och kundfokus som alla var 

relevanta för arbetet. Genom att utföra strukturerade telefonintervjuer visade en bekräftande 

faktoranalys att studien av referenskoll via telefon gav en validitet på 0.36 och därför högre 

värde än Hunter och Hunters resultat 1984.  (Taylor et al 2004). 
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2.4 SUMMERING 

Mycket av den tidigare forskningen presenterar rekryteringsprocessen med utgångspunkt ur 

struktur hellre än om det är ett litet eller stort företag. Därför tas rekryteringsprocessen upp ur 

både strukturerat och ostrukturerat perspektiv för att visa hur en rekryteringsprocess skulle 

kunna se ut i småföretag idag. Den forskning som finns om mindre företag presenterar 

rekryteringsmetoder och vilka karakteristiska som värderas men inte specifikt vilka faktorer 

som leder till beslut. Referenser, intryck, utseende och likhet kan påverka beslutet i en 

rekryteringsprocess men hur de påverkar beslutet hos småföretagare finns kvar att undersöka.  

3. TEORI 

I detta kapitel presenteras den modell och de begrepp som används för att tolka resultaten och 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet tar upp Erving Goffmans dramaturgiska 

modell med fokus på interaktion, framträdande, roller, förvrängningar och intrycksstyrning för 

att förklara den arbetssökandes agerande i en intervju och hur arbetsgivaren kan tolka detta. 

Vidare presenteras samlad information om de rekommendationer som idag ges till de som 

jobbar med rekrytering för att skapa en samlad bild av rekryteringsprocessens potentiella 

upplägg.  

3.1 DEN DRAMATURGISKA MODELLEN  

Den dramaturgiska modellen förklarar interaktion mellan människor i en arbetssituation som 

ett skådespel. Skådespelet utspelas på en teaterscen, av en skådespelare, med en publik som 

mottar intrycket som skapas. (Goffman 2004:9) och efter avslutad föreställning drar sig 

skådespelaren tillbaka för att förbereda nästa show (Goffman 2004:101-103). 

3.1.1 INTERAKTION 

Då individer kommer i kontakt med varandra försöker de oftast skaffa upplysningar om den 

andra vilket hjälper dem att definiera situationen (Goffman 2004:11). I interaktionen kan 

aktören oavsiktligt skicka ut ett intryck, eller också välja att avsiktligt överföra ett visst intryck 

på publiken för att påverka den i en viss riktning. Genom att medvetet överföra ett givet intryck 

kan aktören skapa en definition av situationen och på så vis kontrollera hur andra individer 

uppfattar aktören. (Goffman 2004:53).  
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3.1.2 FRAMTRÄDANDE 

Scenen där framträdandet ska äga rum ramas in av möbler, dekor eller andra bakgrundsinslag 

och skapar en inramning för rollframträdandets ändamål. Framträdandet börjar när individen 

har kommit till platsen och avslutas när hen har lämnat den. (Goffman 2004:29). Om deltagarna 

inte känner varandra så kan observatören skaffa sig ledtrådar genom utseendet eller 

uppträdandet vilka kan användas i koppling till tidigare erfarenheter av liknande individer, för 

att skapa en uppfattning om aktören (Goffman 2004:11). Den expressiva utrustningen som 

associeras med en aktör under dennes framträdande är en personlig fasad, som inkluderar bland 

annat ålder, kön, kläder, gester, talmönster och likande (Goffman 2004:28, 30). De delas upp i 

uppträdande och manér, där uppträdande ger oss en bild av den agerandes sociala status, och 

manér är de stimuli som presenterar den roll som den agerande planerar att spela i situationen 

(Goffman 2004:30-31).  

3.1.3 ROLLER 

När individen tar på sig en roll som finns i samhället finns ofta en färdig fasad för den, vilket 

leder individen till att försöka agera så som förväntas i den givna rollen (Goffman 2004:33). 

Under interaktionen förmedlar skådespelaren den fasad som är associerad med den roll som 

spelas inför den publik som associeras med den. Samstämmigheten i vad man utger sig för att 

vara och hur väl man spelar den rollen är vital för att publiken ska ta skådespelet på allvar. 

(Goffman 2004:25).  

3.1.4 FÖRVRÄNGNINGAR 

Aktören kan medvetet spela en roll som leder till att aktören blir övertygad av sitt eget skådespel, 

och tro att den roll han spelar är äkta (2004:25). Men hen kan även se rollen som bara en roll, 

för att styra publikens uppfattning som ett medel för att uppnå sitt syfte. Mottagaren förväntar 

sig att en samstämmighet ska finnas mellan uppträdande och manér. (Goffman 2004:31). 

Förvrängningar av individen i rollframträdandet skriver Goffman kan presenteras via 

anspelningar, tvetydigheter och utelämnande vilket också skulle kunna ses som en 

kommunikationsteknik och ingen direkt lögn (2004:61). Ett framkallat intryck som visar en 

osäkerhet om äkthet kan göra att observatören ifrågasätter om aktören är en bedragare som inte 

har rätt att spela rollen hen framfört. Om aktörers uppträdande blir avslöjade som lögn, leder 

det till att aktören mister sitt anseende för all framtid. Ett framträdande som är övertygande och 
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känns äkta kan om det framkommer att det var falskt, därför få observatören att tvivla äktheten 

i ett framträdande i fortsättningen. (Goffman 2004:58).  

3.1.5 INTRYCKSSTYRNING 

Med Goffmans dramaturgiska modell beskrivs individen som en skådespelare i en roll där han 

interagerar med publiken. Individen förmedlar medvetet eller omedvetet ett intryck som han i 

rollspelet förväntar bli taget på allvar för att därigenom påverka motpartnern med sin definition 

av situationen. I en interaktion där individen medvetet förmedlar ett intryck kan hen genom 

intrycksstyrning skapa en gemensam definition av situationen. Intrycksstyrningen görs genom 

ett framträdande på en scen, där den platsen med en förbestämd fasad bestämmer vilken roll 

som ska spelas. Observatören kan få ledtrådar till hur hen ska förhålla sig till aktören genom 

framträdandet men även genom den personliga fasaden. Oftast finns en färdig fasad för hur 

aktören ska uppträda som genom framträdandet måste visa samstämmighet mellan rollen som 

tagits an och uppträdandet. En diskrepans i uppträdandet kan få observatören att tvivla på 

skådespelets äkthet och hens berättigande att spela rollen.   

 Arbetsintervjuer kan ge betydelsefulla konsekvenser för en arbetssökande. Intervjuaren 

grundar sitt beslut på intervjuframträdandet som ger hen information om den arbetssökande. 

Den intervjuade uppfattar minsta lilla handling som symbolladdad och lägger därför mycket tid 

på att förbereda sitt framträdande, för att skapa ett fördelaktigt intryck. (Goffman 2004:196). 

3.1.6 APPLICERING AV TEORI 

Goffmans dramaturgiska modell ger en förståelse för hur den arbetssökande kan jobba med 

intrycksstyrning under anställningsintervjun för att skapa ett fördelaktigt intryck. Platsen för 

intervjun skapar en scen där en given roll som intresserad arbetssökande ska spelas upp. Den 

arbetssökande jobbar med sin personliga fasad för att visa en fördelaktig bild av sig själv genom 

bland annat kläder och manér som måste samspela med scenframträdandet för att skapa en 

samstämmig bild. Om den arbetssökandes intrycksstyrning avslöjas som att inte vara helt 

uppriktig eller om hen har förvrängt informationen kan det leda till att hen tappar anseende. 

Rekryteraren sitter på den avgörande makten vid anställningsintervjun och det är 

samstämmigheten i uppträdandet som blir avgörande för om observatören litar på rollen som 

framförs. Bedömningen av den arbetssökande i intervjusituationen avgörs genom hur väl rollen 

spelas och om intrycket överför en känsla av äkthet. 
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3.2 FÖRE INTERVJUN - REKRYTERING 

Det finns flera böcker som ger tips och råd angående hur företagare ska gå tillväga när de söker 

ny personal. Nedan presenteras de böcker som anses vara relevanta för att tolka uppsatsen 

resultat kopplat till hur rekryteringsprocessen ser ut för småföretagare och vad som kan leda till 

ett beslut. I texten nämns den arbetssökande som kandidat.  

3.2.1 BEHOVSANALYS 

Mia Elg skriver i sin bok Rekrytering och anställning (2009:12) att, när behovet på en 

arbetsplats uppmärksammas är det viktigt att undersöka hur behovet ser ut, alltså om den nya 

tjänsten ska ersättas av en likadan tjänst eller om den behöver modifieras. Lars Prien förklarar 

i sin bok om Rekrytering och urval (1992:13) att en analys även bör göras för att klargöra vad 

som förväntas uträttas på den nya tjänsten vilket speglar organisationens förväntningar på 

innehavaren.  

3.2.2 KRAVPROFIL  

Malin Lindelöw Danielsson berättar i sin bok Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik 

och testning (2003:42) att när man inom ett företag identifierar ett behov av nyanställning 

behövs en befattningsbeskrivning och en kravprofil för att tydliggöra vad som krävs. I Åsa-Mia 

Fellingers böcker om Intervjuteknik vid urval (2002:11) och Den professionella 

anställningsintervjun (2010:41) skriver hon att en kravprofil är en lista med formell och 

informell kompetens såsom utbildning, meriter, egenskaper och erfarenheter en kandidat 

behöver ha för att kunna utföra de arbetsuppgifter som tjänsten kräver. Profilen skapas bäst om 

en arbetsgrupp bestående av personer som vet vilken kunskap som krävs för befattningen sätts 

ihop för att komplettera varandra med olika perspektiv (Fellinger 2010:104, Lindelöw 

Danielsson 2003:60). Det ska tydligt bestämmas vilka egenskaper som är önskvärda och vilka 

som är krav för tjänsten och när man skriver ner vad som krävs för tjänsten så är det bra att 

operationalisera begreppen för att tydliggöra vad som menas med olika egenskaper som har 

listats (Lindelöw Danielsson 2003:65, Fellinger 2002:13). Genom att ha uttalade kompetenser 

med en gemensam definition ökar chansen att man pratar om samma sak sinsemellan och det 

viktiga är att bestämma vilka delar som är avgörande och vilka delar som är önskvärda för en 

god arbetsprestation (Lindelöw Danielsson 2003:32, Fellinger 2010:45).  
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3.2.3 REKRYTERINGSMETODER 

Det finns flera olika metoder att gallra mellan de sökande, där den vanligaste är 

anställningsintervjun, men det finns även bland annat annonsering, referenser, muntliga 

rekommendationer eller arbetsprov. Lindelöw Danielsson (2003:42) skriver att sättet att söka 

efter en kandidat, det vill säga mediavalet, beror på vart målgruppen finns och hur den ser ut. 

En annons kan läggas upp billigt på en egen hemsida eller annonseras dyrt i dagspress, 

rekryteringsföretag kan söka kandidater som i sin tur presenteras för kundföretaget och så kan 

rekommendationer från bekanta eller tidigare kollegor leda till uppsökeri av 

rekommendationerna (Lindelöw Danielsson 2003:42-43). Det är viktigt att se till att de som 

söker uppfyller de krav som finns för tjänsten innan intervju genomförs.   

3.2.3.1 ANNONSERING 

Att annonsera kan vara ett dyrt alternativ till andra metoder genom både själva annonskostnaden 

men även tiden som läggs ned på att skapa en bra annons. Suzanne Ahrnborg Swenson skriver 

i sin bok Rekrytering i fokus (1997:127) att en annonsering möjliggör att företaget når ut till 

många sökande och de får även möjligheten att marknadsföra sin organisation. I annonsen 

behöver de krav som är ett måste tydliggöras. 

3.2.3.2 ARBETSFÖRMEDLING 

Ett enkelt sätt att leta kandidater på är att kontakta Arbetsförmedlingen angående den lediga 

tjänsten, då de i stort sett har alla yrkeskategorier representerade i sina databaser. Det som ges 

till det rekryterande företaget är rådata av de arbetslösa som skulle kunna passa med den 

framtagna profilen. (Ahrnborg Swenson 1997:131). Privata arbetsförmedlare genomför hela 

rekryteringsprocessen för kundens räkning och presenterar i slutändan en kandidat för tjänsten 

och det är viktigt att man inom företaget har förmedlat en tydlig kravprofil av vad man är ute 

efter för att den ska kunna matchas med potentiella kandidater (Lindelöw Danielsson 2003:58-

59, Elg 2009:31).  

3.2.3.3 KONTAKTNÄT/NÄTVERK 

Det absolut billigaste och snabbaste alternativet att hitta nya medarbetare är att söka bland de 

man känner och det nätverk man har. Risken med den så kallade mun-mot-mun metoden är att 

den som rekommenderar en kandidat har dålig kunskap om vad tjänsten innebär och endast går 

på de personliga egenskaperna. Det kan också vara så att man rekommenderar någon man 
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känner som verkligen behöver ett jobb men inte uppfyller kvalifikationerna. (Ahrnborg 

Swenson 1997:130).  

3.2.3.4 INTERN SÖKNING VID REKRYTERING 

En intern sökning inom företaget för att få fram kandidater till den lediga tjänsten har som 

fördel att de är införstådda med hur verksamheten se ut och hur den fungerar, vilket skapar en 

kort introduktionsperiod (Ahrnborg Swenson 1997:135). En utomstående kan däremot tillföra 

nya tankesätt och nya inputs för företaget (Elg 2009:33). Mindre bra med metoden är att de inte 

alltid har kompetensen att utföra arbetet som de nyanställs för eller att de saknar intresset att 

utföra tjänsten (Ahrnborg Swenson 1997:135). En internrekrytering bör vara lika kritiskt utförd 

som en externrekrytering för att säkerställa att rätt person anställs (Elg 2009:33).  

3.2.3.5 HEADHUNTING 

De kandidater som redan har ett arbete och inte söker något nytt kan diskret och tidsmässigt 

snabbt lockas till anställning utan annonsering eller utlysning av tjänst (Elg 2009:34-35). 

3.2.3.6 SPONTANANSÖKNING 

Sparade ansökningar från tidigare rekryteringar eller spontanansökningar är tidsmässigt 

fördelaktigt och billigt men medför en risk då administration krävs för att hålla listan med 

sparade ansökningar aktuella (Elg 2009:36).   

3.3 UNDER INTERVJUN - MAGKÄNSLA  

Malin Lindelöw skriver i sin bok Vald på en tiondels sekund (2014:11) att många företag gör 

en godtycklig bedömning när de ska genomföra rekryteringar. Genom att ha en stor tillit till sin 

egen förmåga och förlita sig på magkänslan kan individen påverkas av subjektiva uppfattningar 

såsom ett första intryck (2014:12). Kravprofilen kan ofta bli outtalad och anses som onödig då 

rekryteraren tror sig veta vad den letar efter och att hen kan ”känna av” om kandidaten är rätt 

för jobbet (Fellinger 2002:11). Att skapa en struktur i rekryteringsprocesserna kan vara 

tidskrävande och tröttsamt som leder till att ett rationellt tänkande inte följer med i beslutet. 

Större tilltro läggs till magkänslan som i slutändan inte återkopplar till kravprofilens struktur 

och den subjektiva bedömningen leder till felbeslut och missbedömningar. (Lindelöw 2014:14-

15). Det kan också handla om en övertygelse att individen är säker och har hög tilltro till sina 

erfarenheter (Lindelöw 2014:83). Subjektiva intryck påverkar intervjuaren till ett positivt eller 

negativt beslut. Det kan handla om att dra paralleller mellan ett handslag och social förmåga 

som i slutändan inte är kopplat till kravprofilen (Fellinger 2002:23). Om kandidaten inte känns 
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rätt trots att hen uppfyller kraven är det därför viktigt att granska känslan och se om den har 

något med kravprofilen att göra eller inte (Fellinger 2010:94). Beslutsfattaren väntas sätta sin 

personliga prägel på beslutet genom sina erfarenheter och sitt omdöme (Prien 1992:43). 

Lindelöw skriver att om individen gör en intuitiv bedömning att hen inte stannar upp och 

undersöker om mer information krävs för att göra en bedömning (2014:74). För att inte drabbas 

av ens subjektiva intryck som tillexempel första intryck eller gillande/ogillande bör 

arbetsgivaren lyssna på andras erfarenheter och intryck av kandidaten (Prien 1992:202). 

3.3.1 HALOEFFEKTEN 

Haloeffekten är när individen bedömer en aspekt hos en person och som sedan påverkar 

helhetsbedömningen av individen (Lindelöw 2014:88). Under en intervju kan detta innebära att 

intervjuaren uppfattar den som mycket trevlig, och glömmer att fråga väsentliga saker för 

anställningen och ändå ger ett positivt beslut (Fellinger 2002:21). En uppfattning om individen 

skapas utan att någon egentlig kunskap om hen finns vilket skapar felkällor vid bedömning 

(Lindelöw 2014:88). Om något uppfattas som negativt med intervjupersonen som tillexempel 

utseende eller kläder kan detta dra ner helhetsbedömningen, trots att det heller inte har något 

med kravprofilen att göra (Fellinger 2002:22). 

3.3.3 LIKHETSEFFEKTEN 

En kandidat som har liknande intressen, bakgrund eller klädstil som intervjuaren kan resultera 

i en övervärdering av förmågorna och lämplighet till arbetet (Fellinger 2002:24). En 

undersökning av en arbetssökandes potentiella arbetsprestation kan alltså om den saknar 

struktur i intervjun leda till att andra delar än de som är relevanta, leda till en subjektiv 

bedömning av den arbetssökande beroende på hur lik hen är rekryteraren.  

3.4 EFTER INTERVJUN - BEDÖMNING 

3.4.1 ÅTERKOPPLING TILL KRAVPROFILEN 

Att ha en färdig kravprofil innan intervjun möjliggör för en mer likvärdig bedömning mellan 

de olika kandidaterna. Kravprofilen bygger upp en struktur som används på samma eller 

liknande sätt och en jämförelse kan då göras utefter hur man har skattat de olika kandidaterna 

efter intervjun (Fellinger 2002:18). Vid en slutgiltig bedömning av kandidaten bör intervjuaren 

återgå till den nedskrivna kravprofilen för att se hur väl de olika kandidaterna har uppfyllt 

kraven (Fellinger 2002:57, Lindelöw Danielsson 2003:93). En kravprofil är ett minimikrav för 
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att kunna uppnå struktur i intervjuerna (Fellinger 2010:32). För att få större säkerhet i beslutet 

kan man använda sig av flera parter vid beslutsfattandet som komplettera varandra och är 

relevanta för bedömningen (Prien 1992:37).  

3.4.2 REFERENSER 

För att inte drabbas av en subjektiv säkerhet bör arbetsgivaren diskutera kandidaten med de 

som har arbetat med hen tidigare (Prien 1992:202). Referenser tas med fördel efter att 

rekryteraren har skaffat sig en uppfattning om kandidaten, för att inte låta referentens 

uppfattningar påverka den egna uppfattningen. Referenter som uppges av den arbetssökande 

kandidaten är uppbyggt av ett selektivt urval av de som förväntas ge en positiv bild av 

arbetsförmågan och har ett lågt prognostiskt värde att räkna ut arbetsförmågan (Fellinger 

2010:105). En referenstagning kan likställas med en intervju med samma principer och krav 

som en anställningsintervju med kandidaten (Lindelöw Danielsson 2003:50). Eftersom 

referenterna kan vara partiskt positiva för kandidaten skull eller vilja bli av med hen genom 

goda referenser bör referenternas egen position vägas in i beslutet (Lindelöw Danielsson 

2003:51-52). 

3.5 APPLICERING AV TEORIN 

I tidigare forskning såväl som ovan nämnd teori påpekades vikten av att ha struktur i 

rekryteringsprocessen från början till slut för att kunna förutspå framtida arbetsprestation. 

Upplägget används till stor del av utbildade rekryterare som utgår från en strukturerad process 

när de ska nyanställa personal. Delar av den tidigare forskningen visade att småföretagare ofta 

använder sig av en ostrukturerad process såväl som stängda sökningar som inte når ut till 

allmänheten. I teorin räknas dessa stängda metoder upp och visa hur en arbetsgivare kan gå 

tillväga när hen använder sig av dessa metoder. Under intervjun kan rekryteraren påverkas av 

sina egna subjektiva åsikter vilka kan sammanfattas som en magkänsla och innefattar bland 

annat första intryck, utseende, likhet och olikheter. Hur en arbetsgivare lägger upp sin 

rekryteringsprocess kan därför påverka vilka faktorer som i slutändan påverkar det slutgiltiga 

beslutet.  
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4. METOD 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens metodologiska ansats och varför 

kvalitativ metod är lämplig för min undersökning. Därefter förklarar jag hur jag har gått tillväga 

vid insamling av material och hur jag har kommit fram till urval av respondenter. Jag kommer 

även att presentera hur analysen av materialet har gått till och hur tillförlitlig och mätbar 

metoden är. Därefter går jag igenom vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till under 

datainsamlingen och till sist presenteras de begränsningar som metoden har medfört.  

4.1 METODOLOGISK ANSATS 

För att undersöka hur en rekryterare går tillväga för att hitta och bedöma en arbetssökande krävs 

insamling av data. Detta kan göras genom antingen en kvalitativ eller kvantitativ insamling. 

Med en kvantitativ insamling vill man få fram data som beskriver till exempel hur mycket, 

storlek eller mängd för att få fram statistiska resultat och därigenom söka samband i siffror för 

att kunna göra generaliseringar. Med en kvalitativ insamling vill man undersöka arten eller 

karaktären inom något för att få en djupare förståelse för den (Trost 2010:kap 2, Repstad 

2007:kap 4). Jag vill undersöka djupgående hur en person som rekryterar planerar, genomför 

och tar beslut ur ett subjektivt perspektiv. Därför är insamling av kvalitativ data genom 

intervjuer bäst lämpade då det ger detaljerad information om respondentens egna upplevelser 

och rekrytering som fenomen. Om mitt syfte hade varit att få ut kvantitativ data för att jämföra 

hur många som anställdes under olika perioder eller hur mycket tid en rekrytering kostade ett 

företag, så hade användningen av enkäter fungerat bättre.  

I en kvalitativ undersökning så använder man sig oftast av ett induktivt förhållningssätt, 

där forskaren samlar in uppgifter som hen sedan analyserar och bearbetar för att hitta mönster 

som hen sen kan dra slutsatser ifrån (Trost 2010:37). Det innebär att utgångspunkten i 

undersökningen är att samla information inom ett område för att presentera resultatet. En 

deduktiv undersökning bygger på teorier som man försöker bygga sin undersökning och slutsats 

på (Trost 2010:37). Jag utgår från en induktiv ansats där jag samlar information först för att 

sedan presentera ett samlat resultat.  

4.2 INSAMLING AV MATERIAL 

Det finns enligt Aspers (2011:143) fyra olika sätt att strukturera intervjuerna på, dessa är 

strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, tematiskt öppna intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju är uppbyggd med samma frågor som ställs 
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på samma sätt under alla intervjuer och används bäst för att få fram kvantifierbara resultat. En 

semistrukturerad intervju innebär att man utgår från samma frågor men kan sväva ut eller ställa 

följdfrågor där det skulle behövas och används gärna ihop med en intervjuguide. Den tematiskt 

öppna intervjun utgår från att forskaren identifierar ett antal teman som är kopplade till teorin 

som hen vill undersöka i intervjun där den som intervjuas delvis blir medkonstruktör till 

frågorna som ställs. En ostrukturerad intervju utgår inte från några frågor alls utan man ställer 

frågorna på olika sätt i olika intervjuer. (Aspers 2011:142-144). Jag kommer att genomföra en 

semistrukturerad intervju med öppna svarsalternativ tillsammans med en intervjuguide, 

eftersom jag till hög grad kommer att ställa samma frågor men lämna öppet för olika 

svarsalternativ. Ordningsföljden på frågorna kan skifta beroende på vad som känns relevant att 

fråga i olika intervjuer. De teman jag använder mig av är bakgrund, före, under och efter 

intervjun vilka inte är direkt kopplade till uppsatsens syfte utan används främst för att 

strukturera upp materialet vid transkribering och redovisning av data. 

Inspelning av intervjun har som fördel att man i efterhand kan skriva ned vad som sagts 

ord för ord i efterhand samtidigt som det kan bli besvärligt att leta reda på detaljer i materialet 

då man tvingas spola fram och tillbaka i inspelningen (Trost 2010:75). Respondenterna kommer 

att tillfrågas om inspelning av samtalet får ske, vilket görs i syfte att forskaren ska kunna lyssna 

på intervjun igen. Intervjun bygger på respondentens egna upplevelser och handlingar och i den 

används ett semistrukturerat upplägg med öppna frågor att utgå från. Under intervjun kommer 

färdigheter inom samtalskonst att tillämpas för att både få motparten att känna sig hörd och 

även lämna plats för respondentens egna ord. En tillämpbar taktik för att få motparten att tala 

är att samtalsledaren tiger eller pauserar, vilket i sig låter självklart samtidigt som det i 

sammanhanget kan bli svårt att inte rädda motparten från tystnaden (Crafoord 2005:145, Hägg 

& Kuoppa, 2007:56). Trost (2010:73) skriver om begreppet, modellmonopol att samma ord kan 

ha olika mening för de som pratar med varandra. För att försäkra att vi har samma 

meningsgrund för ord kommer jag be respondenten att utveckla ord eller lägga fram min 

förståelse av ordet för att se att de stämmer överens. Även ett aktivt användande av icke-verbalt 

uppmuntrande såsom kroppsspråk, ögonkontakt och gester samt följdfrågor såsom vad, hur och 

berätta kommer att tillämpas. Den man intervjuar är alltid väldigt uppmärksam på motparten 

vilket gör ovan nämnda förhållningssätt i intervjun viktiga för att motparten ska känna sig sedd 

och hörd. (Hägg & Kuoppa 2007:59-62).  
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4.3 URVAL 

Två urval som jag har tänkt använda mig av är bekvämlighets- och snöbollsurvalet. Ett 

bekvämlighetsurval är ett strategiskt urval där man använder sig av de intervjupersoner man 

råkar finna, på lämpliga ställen för forskaren. Snöbollsurvalet är en variant av 

bekvämlighetsurvalet där man efter en intervju kan fråga den intervjuade om hen känner någon 

som skulle vara lämplig och även villig att även hen bli intervjuad. (Trost 2010:140-141). 

Forskaren tar alltså kontakt med respondenter som hen sedan använder för att ta kontakt med 

andra som kan vara relevanta för studien. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval är att man inte får ett heltäckande perspektiv inom området som forskas på. Jag 

har valt att använda ovan nämnda urval eftersom mitt primära fokus är att ta reda på djupgående 

information som inte ämnar ge en heltäckande bild av området rekrytering. 

Ett snöbollsurval kan leda till att respondenterna vet vilka de andra deltagarna i studien 

är och skulle kunna påverka konfidentialiteten, och därför kommer ingen presentation av de 

enskilda individerna att göras. För att visa klara mönster och uppmärksamma dessa, kan 

däremot citat användas, om det inte är för tunt material att bygga en representativ bild på 

(Repstad 2007:147-148). När de presenteras i texten kommer de att göras genom en 

avrapportering där de benämns som intervju 1-4. 

4.3.1 BORTFALL 

Respondenterna kontaktades via mail eller telefon där de tillfrågades om de ägde eget mindre 

företag samt själv höll i den egna rekryteringsprocessen. Om de uppfyllde kriterierna 

informerades de om uppsatsens syfte och om tid och plats för intervjun. Av 10 respondenter var 

6 stycken villiga att delta i undersökningen. Under undersökningens gång har en fallit bort på 

grund av tidsbrist från respondentens sida. En av företagarna visade sig i intervjun ha erfarenhet 

senast 15 år tillbaka i tiden av rekryteringsprocessen och data kunde inte användas för att ge en 

representativ bild av området idag. Då tiden har varit begränsad har det inte varit möjligt för 

mig att söka upp nya respondenter. Trost (2010:144) skriver att ”[…]ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre utförda.” Min undersökning grundar sig 

därför på 4 stycken intervjuer.  

4.3.2 RESPONDENTER  

Ett urval av respondenter görs oftast med hänsyn till om den är representativ för populationen. 

Däremot är det i kvalitativa studier mer intressant att ha ett homogent/heterogent urval inom en 
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viss ram (Trost 2010:137). Deltagarna är en homogen grupp män i åldrarna 48 till 69 år. 

Erfarenheten av intervjuer som rekryteringsmetod låg på ett spann från 16 till 40 år. Alla 

företagarna har ägt fler än ett företag inom yrkeskategorierna: butik, bensinstation, 

möbelsnickeri, bilindustrin, träindustrin, finansbolag, hotell och fastighetsbolag, dit de även har 

rekryterat personal. Ingen av respondenterna har gått någon formell utbildning inom rekrytering 

utan alla har förvärvat kunskapen på egen hand. Tidsåtgången per intervju ligger mellan 

48minuter och 1 h 48 minuter i längd.  

4.4 ANALYSMETOD 

Alla respondenterna godkände inspelning av intervjun och transkribering av intervjuerna 

gjordes inom några dagar från inspelning, för att säkerställa att minnet kring intervjun fanns 

färskt i huvudet utifall att inspelningsverktyget inte fungerat. Materialet analyserades med en 

delvis tematisk analys där data presenteras tema för tema och inte per person, genom ”sax- och 

kuvertmetoden” där man klipper och sorterar materialet i en ny struktur (Repstad 2007:148). 

Om intervjun tog upp ämnen som var irrelevanta för undersökningen togs dessa delar inte upp 

i det transkriberade materialet utan skrevs som en sammanfattning mellan [klamrar]. Ljud som 

gavs av intervjuaren för att få respondenten att förstå att den blir lyssnad till såsom ”mm” 

och ”ja” uttryck togs också bort i transkriberingen om de inte var relevanta för att förstå 

sammanhanget. Intervjun behölls i ett original i ett separat dokument för att ha ett orört material 

att återkomma till om det skulle behövas. Även en kort sammanfattning av intervjun skrevs i 

slutet av varje transkriberad intervju för att få en tydlig bild av vad som uppfattats som viktigt. 

En induktiv synvinkel har använts, och därför bör man först kollar igenom sina 

fältanteckningar för att söka stickord eller förslag som man kan använda i analysen samtidigt 

som förekomsten i materialet bjuder in till tematisering vid analysering av data (Repstad 

2007:140). Därför har fältanteckningar prioriterats först, för att se om det finns gemensamma 

teman och nyckelord i intervjuerna. I intervjuerna användes 4 teman som sorterade upp 

materialet, dessa var bakgrund, före intervjun, under intervjun och efter intervjun. Temana 

underlättade vid analysarbetet då en struktur fanns att återkoppla till för att hitta koder. 

Fältanteckningarna gav upphov till en handskriven datamatris över de teman, aktörer och 

synpunkter använts som visade mönster och samband (Repstad 2007:140). I nästa steg skrevs 

de transkriberade intervjuerna ut för att få en god översikt över hela materialet som därefter 

markerades med marginalmetoden. Vid kodningen med marginalmetoden, skrivs nyckelord i 

marginalen på dokumentet, som hjälper till att urskilja likheter och skillnader mellan 
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intervjuerna (Aspers 2007:172). Jag har kodat rad för rad, istället för att koda enstaka ord då 

jag söker meningen i det som har sagts hellre än vilket ord som har använts. Till vänster skrevs 

om texten tillhörde bakgrund, före, under eller efter intervjun och till höger kodades 

nyckelorden från den transkriberade texten. Därefter klipptes dokumenten isär och sorterades 

utifrån olika grundteman och nyckelorden sorterades i underteman. De nyckelord som uppkom 

i kodningen användes för att sortera in materialet i olika kuvert. Därefter fördes anteckningarna 

in i datorn. Flera nyckelord tillhörde flera grundteman vilket gjorde att grundtemana efter första 

sortering bortsågs från och större fokus lades på nyckelorden. Arbetet lades upp utefter en 

hermeneutisk process där bearbetningen av samma material skedde flera gånger för att skapa 

en djupare förståelse och se datamaterialet från olika vinklar (Repstad 2007:137).  

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Vid bedömning av kvaliteten i ett arbete talar man ofta om validitet och reliabilitet. Validitet 

hanterar om forskaren mäter det hen avser att mäta och reliabilitet hanterar om undersökningen 

gjordes på nytt, om man skulle komma fram till samma eller snarlika resultat (Trost 2010:131-

133). Det kan innebära att man konsekvent använder sig av samma mätmetoder för att få 

reliabel data. I denna undersökning har semistrukturerade upplägg använts i alla intervjuer. 

4.4.1 VALIDITET GENOM VAL AV RESPONDENTER 

Respondenterna i undersökningen har valts ut, utefter om de själva har erfarenhet inom 

rekrytering, samt om de driver ett eget företag. Då mindre företag inte anställer lika ofta som 

stora företag har jag valt att bortse från att respondenten nyligen ska ha genomför rekrytering 

som krav vid urval. Detta kan dock påverka minnet av rekryteringen och i slutändan även 

resultatet för undersökningen. Respondenterna består av en homogen grupp män i olika åldrarna, 

och har inom ramen för rekrytering, heterogena erfarenheter, vilket trots att de är en liten grupp 

respondenter ge jämförbara resultat vilka kommer att presenteras i analysdelen. Datamaterialet 

som tillkommit genom ett bekvämlighetsurval har nackdelen att man kan få en selektion av 

intervjupersoner som är säregna i vissa avseenden och inte ”vanliga” människor samt att de inte 

är statistiskt representativa (Trost, 2010:140). Eftersom målet med studien inte har varit att få 

fram statistiskt representativa resultat utan presentera en mindre grupps upplevelser och 

handlingar i en specifik situation har denna avgränsning ändå tjänat sitt syfte.  
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4.4.2 RELIABILITET I INTERVJUGUIDEN 

I intervjuerna används en intervjuguide som innehåller ett antal frågor, samtidigt som den det 

semistrukturerade upplägget lämnar öppet för följdfrågor och därför ett frångående från guiden. 

Detta då det är respondentens egna erfarenheter som är i fokus samt att informationen de ger 

förmodligen kommer att leda till olika följdfrågor i olika intervjuer. Därför är guiden uppbyggd 

av öppna frågor, formulerade för att svara på syftet, för att inte leda in respondenten på ett 

specifikt svar. Genom att ha en guide så ökar tillförlitligheten att mätningen blir lika i olika 

intervjuer. För att prova intervjuguiden genomfördes en testintervju, där forskaren säkerställde 

att frågorna var lätta att förstå och att missförstånd inte skulle uppstå genom hur frågorna var 

formulerade (Trost 2010:144). Frågor och begrepp som kunde vara svåra att förstås gavs en 

förklaring innan frågan ställdes och skapade en gemensam referensram som både forskare och 

respondent kunde utgå från. För att respondenten skulle känna sig trygg att säga vad som helst 

utan att det kunde kopplas till dem som person garanterades de konfidentialitet genom att de 

lovades att materialet skulle presenteras utan koppling till dem vid namn eller genom en 

presentation av dem som person. Respondenterna informerades att citat kunde förekomma och 

de citat som har används har noga valts ut så att de inte ska vara tydligt vem som har sagt vad 

och även yrke har censurerat där det ansetts nödvändigt. Informationen respondenterna gav var 

förstahandsupplevelser där de själva har hållit i rekryteringen av anställda på sitt egna företag.  

De har alla varit närvarande vid företagets anställningsintervjuer.  

4.4.3 FORSKAREFFEKT 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om att en forskareffekt kan uppstå, specifikt i 

intervjuer, där respondenten ger forskaren det svar hen tror förväntas (Repstad 2007:39). Innan 

intervjun är det viktigt att tänka på allmänna grundläggande aspekter kring intervjuns 

utformning fysiskt. Lokalen som man vistas i bör vara vald eller godkänd av respondenten och 

att forskarens egen utstyrsel ska vara neutral och omärkbar så att den inte stör intervjun. (Trost 

2010:65,77). Samtliga intervjuer har genomförts i en lokal utanför respondenternas arbetsplats 

för att möjliggöra för dem att tala öppet om deras erfarenheter vilket kanske inte hade varit 

möjligt om intervjuerna hållits på arbetsplatsen. Forskarens utstyrsel har vid samtliga intervjuer 

varit likadan, för att säkra att olika kläder inte gav upphov till olika respons från respondenterna. 

Endast en forskare har genomfört intervjuerna, transkriberat och analyserat datamaterialet 

vilket gör att detaljrikedom och möjlighet att läsa mellan raderna finns med från början till slut 

finns med och underlättar vid analys av data (Trost 2010). 
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4.4.4 BEGRÄNSNINGAR GENOM INSAMLING AV MATERIAL  

Materialet har insamlats, analyserats och presenterats av en ensam forskare, vilket skapar en 

risk för ensidig tolkning av materialet då det är den enskilda individens uppfattning och 

fördomar som ligger till grund för tolkningen (Repstad, 2007:137-138). För att frångå den 

ensidiga tolkningen har jag tillämpat en hermeneutisk process i materialet där jag bearbetar 

materialet i detalj men även tar ett steg tillbaka för att se på helheten, för att skapa en förståelse 

för materialet såväl som de olika delarna (Repstad, 2007:137). Att ensamt tolka data skapar en 

subjektiv syn i resultaten, bland annat genom att den hermeneutiska process som materialet 

bearbetas genom (Repstad 2007:138) som kanske hade tett sig annorlunda om någon annan 

hade varit delaktig i kodningen. 

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I samband med intervjun är det viktigt att respondenten meddelas om de forskningsetiska 

aspekterna. Vad de innebär presenteras här nedan. Det är även viktigt att informera 

respondenterna om dessa innan själva intervjun då de kan ha frågor eller har glömt bort vad de 

innebar. Därför meddelas respondenten om detta ännu en gång innan intervjun startar. 

Vetenskapsrådet (1990) har publicerat fyra vägvisande forskningsetiska principer som en 

forskare kan utgå från när hen bedriver forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskap. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 1990:6). Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna 

om deras uppgift i undersökningen och villkoren för deras deltagande, samt att deltagandet är 

frivilligt och kan därför avbrytas under undersökningens gång. De ska delges information som 

kan påverka villigheten att medverka i undersökningen. (Vetenskapsrådet 1990:7-8). Denna 

information lämnas till respondenten i början av intervju så att han vet vad han kan förhålla sig 

till (för detaljerad information, se bilaga). Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska 

inhämta samtycke från den som deltar i undersökningen, att de informeras om att de har rätt att 

bestämma villkoren för deltagandet utan att deltagaren får negativa följder eller påtryckningar 

på grund av detta. (Vetenskapsrådet 1990:9-11).  Respondenten frågas om samtycke ges eller 

inte innan intervjun genomförs för att säkra att de är villiga att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att tystnadsplikt ska tillämpas om man hanterar känsliga 

uppgifter, och att identifierbara uppgifter om den deltagande ska avrapporteras så att de inte 

kan identifieras av utomstående. (Vetenskapsrådet 1990:12-13).  Uppgifterna som samlas kan 

vara av känslig natur, därför kommer konfidentialitetskravet att nyttjas i ovan nämnda form för 
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att deltagaren ska känna sig trygg med att svara hur han vill på frågorna utan att konsekvenser 

kan uppstå. Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som inhämtas endast får användas i 

forskningssammanhang och inte säljas vidare till, till exempel företag. (Vetenskapsrådet 

1990:14). Respondenterna informeras om hur informationen kommer att nyttjas, vilket är 

endast till denna uppsats. Rekryterarna kommer alltså att presenteras med deras samlade 

erfarenheter och egenskaper för att de inom gruppen och andra inte ska veta vem som har sagt 

vad utefter presenterad bakgrund. Detta för att upprätthålla utlovad konfidentialitet och genom 

det möjliggöra för att svaren jag får, inte påverkas av att de ska ledas tillbaka till enskilda 

individer. Detta är extra viktigt då jag har använt mig av ett snöbollsurval vilket leder till att 

respondenterna kan känna igen varandras svar eftersom de har en koppling till varandra utanför 

undersökningen.  

5. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från de kvalitativa intervjuerna i de tema som framkommit 

under sammanställningen av materialet. Presentationen görs med en uppdelning genom före 

intervjun, under intervjun och efter intervjun för att underlätta för läsaren att ta del av materialet 

och förståelsen om hur en småföretagare utför en rekryteringsprocess från behov till beslut och 

vad i interaktionen som kan påverka beslutet. Min tolkning av resultaten kommer att presenteras 

löpande i slutet av varje stycket efter resultatpresentationen. De jag har intervjuat benämns 

respondenter och de som företagarna har intervjuat kommer benämns kandidater. Enligt 

tidigare forskning så är det användandet av en strukturerad eller ostrukturerad intervju som 

skapar olika upplägg i rekryteringsprocessen. I teorin förklarades hur kandidatens påverkan i 

anställningsintervjun kunde leda till rekryterarens upplevelse och därigenom ett positivt eller 

negativt beslut. Under teorin beskrevs även hur en rekryteringsprocess rekommenderades att 

genomföras från början till slut.  

5.1 FÖRE INTERVJUN - VILKA REKRYTERINGSMETODER ANVÄNDS? 

5.1.1 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL 

Ett behov av nyanställning visade sig genom att ett nytt projekt skulle påbörjas, att de ”hade 

ett stort behov av det” eller att ”de behöver extra folk”. Då sökte många respondenter direkt 

efter en lösning, utan en uttalad kravprofil. Gemensamt kunde alla redogöra för vissa 

egenskaper som de letade efter vid nyanställning men att kravprofilen inte fanns nedskriven så 

att de kunde återgå till den om det behövdes.  
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”Jag har inte skrivit ner den. Utan jag pejlar ju, det är ju så att, när man är i min ålder och 

har varit med om rätt mycket så har man en bakgrund, va? Så lär man ju känna ganska snabbt 

vad den här personen är.” 

- Intervju 1 

Majoriteten av respondenterna använde sig istället av allmänna profiler som fanns i huvudet 

där de funderade innan intervjun hur etnicitet, kön, ålder såg ut och vilken tjänst som behövde 

tillsättas eller kompetens som behövdes inom företaget. De förklarade att de har en kravprofil 

även om den inte fanns nedskriven. 

”Eftersom vi är en liten arbetsplats så kan jag ju tycka att liksom att, det kanske är så att, vi är 

rätt många killar, eller vi är rätt många tjejer, och då vill man jämn, då tycker jag det funkar 

bra om man jämnar ut liksom åt båda håll, just nu så kan jag ju tänka till exempel ja men vi 

kanske skulle ha lite mera, vi kanske skulle tänka lite mera på etniciteten, det är ju rätt många 

som handlar som e från alla möjliga länder, liksom så att det kan ju va bra om det är lite 

blandat så.” 

- Intervju 2 

Här framgår det att det inte görs någon behovsanalys av arbetet i fråga, trots att Carroll et al. 

(1999) kom fram till att 60 % av företagen använde sig av arbetsbeskrivningar. Resultatet visar 

inte hur arbetsbeskrivningen på företaget ser ut inför varje tjänst och inga fler slutsatser kan 

därför dras utefter resultatet. Det är viktigt att undersöka för att kunna bestämma om den nya 

tjänsten som ska tillsättas ska se ut på samma sätt som den gjort innan och för att klargöra 

arbetsuppgifterna redan innan start (Elg 2009, Prien 1992, Lindelöw Danielson 2003). 

Respondenterna använder sig av en kravprofil som de har i huvudet, en rad kriterium som 

kandidaten ska uppfylla, men utan en direkt kravprofil kan det bli svårt att undersöka om 

kandidaterna uppfyller kravprofilen eller inte. Användandet av en kravprofil skapar en mer 

strukturerad rekryteringsprocess och ett säkrare rekryteringsverktyg (Huffcutt et al. 2001, 

Lindelöw Danielson 2003, Fellinger 2002 2010) som tydliggör vad det är rekryteraren ska leta 

efter i sina intervjuer. Utan denna kravprofil blir därför den fortsatta rekryteringsprocessen av 

ostrukturerad form och påverkar även vad som rekryteraren baserar sitt beslut på. Det stämmer 

överens med Carroll et al. undersökning (1999) där små företag inte använder sig av någon 

kravprofil. 
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5.1.2 REKRYTERINGSME TODER 

Majoriteten av respondenterna använde sig av andra mediaval än de som nådde ut till 

allmänheten. Vid sökning av kandidater uttrycktes enhälligt att de använde sig av stängda 

sökningar såsom kontaktnät, internrekrytering, headhunting eller spontanansökningar. 

5.1.2.1 STÄNGDA SÖKNINGAR 

5.1.2.1.1 KONTAKTNÄT/NÄTVERK 

Att söka kandidater via kontakter var vanligt bland respondenterna. Om de anställda inom 

företaget presenterade en kandidat eller om respondenten kände referenten så kunde kandidaten 

ofta gå runt hela ansökningsprocessen och bli anställd på en gång. 

”Om nån sluta och framför allt inför sommaren då och då rekryterade jag ju folk. Och det var 

ju via bekanta och det var många som sökte sommarjobb.” 

- Intervju 3 

”[…] i början så var det utifrån kontakter, jag kände ju dom, så jag visste vilka de var, så jag 

behövde inte intervjua.” 

- Intervju 1 

5.1.2.1.2 INTERNREKRYTERING 

Flera har internrekryterat från andra positioner inom företaget, vilket en förklarade att utan 

rekryteringsprocess ledde det till en sämre rekrytering.  

”[…]det var enkelt att plocka en från organisationen, som organisationen verkade ha 

förtroende för. Lite för dålig kunskap om människan ifråga. Asså jag hade ju träffat henne hur 

många gånger som helst eftersom hon jobba i mitt bolag, men hade inte uppfattat hur pass 

sluten människa det var. Så att det var mitt eget fel, det var lite slarvigt. Ja, det blev egentligen 

så att jag ställde frågan till henne, vill du kliva upp och bli [yrke]? […] Men när hon sen tog 

steget upp så blev det fel. SÅ kan man säga.” 

- Intervju 4 

Och för andra handlar internrekryteringen om att utöka arbetstiden för de som redan är anställda, 

så länge de inte hade behovet att utöka antal personer på plats samtidigt. 
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” […] det blir ändå en diskussion, skulle jag säga asså om vi ser att vi skulle behöva ha, men 

det beror på asså om det e en som slutar, så måste vi ju liksom ha en ny dåra på den tjänsten, 

men sen har det väl också varit så att vi har eee tillsatt nya liksom tider och så fast det är klart, 

när det gäller anställning, då är det väl egentligen det kan ju vara sånna diskussioner att jamen 

vi skulle ju behöva ha mera människor den och den tiden och då kan det alltid vara […] Ja men 

det kan ju lösas samtidigt genom att vissa vill jobba mera och då får dom mera tid och så 

liksom.” 

- Intervju 2 

5.1.2.1.3 HEADHUNTING 

Alla respondenter har headhuntat och varit i kontakt med anställda inom andra företag och några 

erkänner även att de har plockat sina anställda direkt från ett annat företag. 

”[…] asså när jag söker personal så blir det ju så att, eee, man vet vilka som är duktiga hos 

andra företag. Man vet vilka som är bra.” 

- Intervju 1 

”Jag erbjöd ju folk i andra butiker jobb också för jag såg hur duktiga de var. Jag var fräck där, 

det gjorde jag.” 

- Intervju 3 

En respondent har även plockat kandidater direkt ifrån utbildningen med läraren som referent 

och att han hade plockat sex av sina anställda därifrån.  

”Jag har pratat med läraren och frågat vilka är de duktiga här, ja, den och den ska du titta på. 

Och då tar vi den” 

- Intervju 1 

5.1.2.1.4 SPONTANASÖKNINGAR 

Som småföretagare fick respondenterna många spontanansökningar, påringningar och folk som 

kom till dem med ansökningsbrev. Flera respondenter hade erfarenhet av spontanansökningar, 

vilka om behovet fanns gav stor chans att komma in i företaget. En respondent berättar om en 

nuvarande anställd, att: 
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”[…] de handlade om var att vi kände att vi behövde ha nån som ville jobba och som vi kunde 

ringa om det behövdes vid nåt, vid tillfälle, så att säga och han hade väl han kom väl in i 

samband med att det behovet dök upp och frågade.” 

- Intervju 2 

5.1.2.1.5 REKOMMENDATIONER 

Det viktigaste för respondenten var att känna någon som kunde rekommendera en kandidat för 

tjänsten. Öppna sökningar som nådde ut till allmänheten användes i lägre grad än de slutna 

sökningarna. 

”[…] den sista som jag anställde nu, hon gick jag bara på mina anställdas referenser. För att 

hon hade jobbat med honom tidigare. Och hon sa att jag kan garantera att, men hon är ju 

timanställd, och jobbar ju ganska och hon är ju riktigt bra på att [arbete]. Och då litar jag på 

min kollega.” 

- Intervju 1 

När respondenterna stod inför ett behov på arbetsplatsen så använde de sig oftast av stängda 

sökningar i form av att kontaktnät/nätverk, internrekrytering, headhunting, spontanansökningar, 

eller referenser. Detta stämmer överens med Carroll et al. (1999) forskning som visar att mindre 

företag inte använder sig i mindre grad av formella eller systematiska rekryteringar. Jag tolkar 

denna process som att respondenterna utgår från ett bekvämt urval av kandidater när de ska 

nyrekrytera. De kollar med personer de känner för att se om någon kan tänkas jobba för honom, 

ser om det finns någon inom företaget som kan utföra arbetsuppgifterna eller låter 

ansökningarna komma till honom och i en enkel process. De stängda sökningarna gör att det 

blir billigt, snabbt och enkelt att nyrekrytera något som annars oftast är en dyr och tidskrävande 

process. Ur det lilla urvalet de har fått kan de därefter gå vidare till nästa steg i processen, såvida 

kandidaten inte har väldigt goda referenser, för då kan han börja jobba på en gång. Goda 

referenser har som nackdel att de som ger referenserna kan ha dålig kunskap om vad tjänsten 

innebär (Ahrnborg Swenson 1997) eller att de rekommenderar någon som de vill bli av med 

eller som verkligen behöver ett arbete och respondenten kan duperas av de goda betygen som 

ges (Tucker & Rowe 1979). Det är ett inaktivt sökande av kandidater vilket riskerar att 

sökningen inte presenterar alla de kandidater som skulle kunna passa in i organisationen 

(Zaharie & Osoian, 2013). 
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5.1.2.2 ÖPPEN SÖKNING AV KANDIDATER 

5.1.2.2.1 ANNONSER 

Endast en respondent hade någon gång använt sig av annonser för att utlysa tjänster där han 

också presenterade en företagsbeskrivning och kravprofil till kandidaterna. De andra 

respondenterna förklarade uttryckligen att de aldrig hade annonserat sina tjänster.  

”Och då gjorde jag en beskrivning av oss, och så hade jag en kravprofil på, hur ska du se ut 

som kommer till oss. […] kunskap ja, och sen så var det väl alltid nånting om entusiasm och 

framåt, vad ska jag säga, drivande person och sådär. Som man skriver. Positivt värdeladdade 

ord. […] Företagsbeskrivningen var alltid samma, men sen så var det lite olika, men vi hade 

alltid med social kompetens och den typen av värdeladdade ord.” 

- Intervju 4 

”Vi har ju aldrig annonserat efter personal. Utan vi har ju rekryterat via kontaktnät.” 

- Intervju 1 

5.1.2.2.2 ARBETSFÖRMEDLING 

Samtliga respondenter hade i samband med att behovet uppkom kontaktat arbetsförmedlingen 

eller annan rekryteringsfirma, med blandade erfarenheter. Genom att ringa till 

arbetsförmedlingen hade en respondent fått tag i en av sina anställda som jobbar på företaget 

idag, en annan hade använt sig av en inloggning för att kolla igenom deras register. En 

respondent hade använt sig av ett rekryteringsföretag och lämnat ansvaret helt till dom. Även 

om arbetsförmedlingen ses som en öppen sökning användes de av respondenterna genom en 

stängd sökning som inte nådde ut till allmänheten. 

”[…] jag tror vi har väl gått via arbetsförmedlingen har jag väl tagit hjälp av också. Dels 

kunde man, jag hade nån inloggning där så man kan söka i deras register, och eeee näe jag 

tror aldrig att jag faktiskt skrivit en annons.” 

- Intervju 2 

”Och då har vi helt enkelt ringt arbetsförmedlingen och sagt att vi behöver, sista gången när 

vi har behövt [yrke]…och så frågade om det fanns några arbetslösa tapetserare, så skrev vi 

brev till dom. […] vi ringde, och eller skrev, ingen svarade förutom en, efter tre veckor… atte, 
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du kan väl höra av dig utifall du om det är intressant. Dom var inte intresserade av att jobba. 

Vilket är ganska vanligt.”. 

- Intervju 1 

”Det största misslyckandet har varit när rekryteringsbolag har varit inblandade. Då har det 

varit katastrof.” 

- Intervju 4 

Rekryteringsprocessen för respondenterna utgick först och främst från de stängda sökningarna 

men det förekom även att öppna sökningar gjordes. En respondent hade använt sig av annonser 

för rekrytering, vilket är ett lågt resultat som inte är representativt för alla respondenter. 

Däremot hade alla haft kontakt med en arbetsförmedlare vilket stämmer överens med studien 

presenterad av Carroll et al. (1999) forskning om de öppna sökningar som når ut till allmänheten, 

där det i mindre företag är vanligare med både annonser och kontakt med arbetsförmedling om 

man är ett mindre företag som ska nyrekrytera. Arbetsförmedlare kontaktades i mindre 

uträckning då samtliga respondenter hade dålig erfarenhet av dem. Trots att arbetsförmedlingen 

är uppräknad som en öppen sökning så använde respondenterna den som en stängd sökning, 

som inte nådde ut till allmänheten vilket visar att rekryteringen sker på respondentens villkor 

där de själva kan välja vilka de vill ta vidare till intervju.  

5.1.3 CV OCH INTERVJU 

Om kandidaterna gick vidare i rekryteringsprocessen så använde sig respondenterna av 

intervjuer för att undersöka dem vidare. För att gallra bland de arbetssökande använde några 

sig av Cv:t och andra tog in de som kom spontant på intervju utan något Cv som underlag. Det 

förutsatte att de som ansökte jobbet hade ett Cv att lämna in, vilket kunde leda till intervju utan 

ett Cv som underlag av val eller för att det inte fanns. Cv:t hjälpte respondenterna att skapa en 

uppfattning om kandidaten samtidigt som de ansåg att det var mycket klyschor som skrevs.  

”För den här sista personen lämnade ju en otroligt fantastisk Cv med projekt […] och då eeeee, 

hon är ju den som har lämnat mest kompetenta Cv:n nånsin. De flesta har inte lämnat nånting.” 

- Intervju 1 

” […] jag känner att ett Cv inte är … så himla mycket sådär, Det är ju inte mycket att grunda 

en anställning på liksom det är ju inte. För om du läser Cv:n så skulle jag generalisera, så e 
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dom ju ofta ganska lika. Så egentligen så säger dom inte jättemycket liksom utan det känns som 

ja det är det där ja. Du tycker si och så, och det är alla dom där klyschorna liksom bla bla, 

många bollar i luften, och allt vad det är liksom. Så att egentligen så säger dom ju inte så 

mycket, man försöker ju kanske läsa lite mellan raderna mera, och titta på hur är det här 

uppställt och hur är det, så att det är många, det är mera det kanske egentligen i ett Cv som 

man tittar på kanske än det som står, faktiskt. Näe, det är mycket läsa mellan raderna skulle 

jag säga. Eee och det innebär ju då att när personen väl kommer så det är det som är, vad är 

det här för nån, det är superspännande att se.” 

- Intervju 2 

De flesta hade ändå en nedskriven checklista under intervjun som ibland var kopplad till Cv:n, 

att återkoppla till, men den följdes inte speciellt noga och upplägget varierade från intervju till 

intervju. Respondenterna förklarade att listan fanns där som ett hjälpmedel att titta på under 

intervjun men att de kunde hoppa över frågor som inte ansågs vara relevanta. Majoriteten 

respondenter hade då Cv:n som grund för checklistan medan en använde i stort sett samma lista 

hela tiden. En av respondenterna hade checklistan i sitt huvud och menade att han ändå har 

samma struktur i intervjuerna.  

”Ja, alltså nån egen liten checklista, absolut. Och det man kollade var sånna där saker som 

luckor i Cv:n och duvet, vänta nu, under de här 2 åren, vad hände då? Satt du i fängelset då 

eller?” 

- Intervju 4 

”Om jag ställer frågorna jamen om man tittar, om man ser det på ett enkelt sätt e ju, jamen att 

det var om du jobbar ju med det här så du har ju säkert varit med om att nånting som man 

kollar på, det är luckor i Cv:t liksom aha, men varför var det såhär mycket tid helt plötsligt, 

ingenting står det ee sånna grejer får jag, aha, här … vad gjorde du då? Liksom sådär […] 

Jamen, det gör jag ju, många gånger, asså, man tittar ju igenom det här när man väljer ut 

människorna så, så tittar man ju i Cv:t och i ansökan och sen så har man kanske ett antal frågor 

om det och funderingar om det som är, funderingar om varför är det såhär, och vad gjorde du 

då?” 

- Intervju 2 



31 
 

”Det beror på personen som sitter hos mig, ja det här behöver jag inte ta va, det hoppar jag 

över, vi kan ta det där istället. Sen är det ju, det beror på hur man känner när man kommer in 

tycker jag va.” 

- Intervju 3 

Även om Cv:t är bra så sa de alla att intervjun och känslan de får i intervjun är viktigare. 

Grundläggande arbetskunskap, historiskt rätt bakgrund eller bakgrund som borde funka för att 

kunna göra korrekta beslut krävdes hos två respondenter. De övriga två drev företag som inte 

krävde förkunskap. Gallring utefter kunskap gjordes redan i Cv:t innan intervju så att 

respondenterna kunde fokusera på personligheten under intervjun.  

”[Jag har] gallrat utifrån formella grunder; utbildning, att de kan stämma in och sen kommer 

man då till intervjuerna där jag tycker väldigt att personligheten är väldigt viktig. Därför att, 

att lära sig saker, det kan de flesta men att byta personlighet, det är svårt.[…] Men det finns ju 

ändå vissa frågor som alltid dyker upp liksom, formell bakgrund och jag tycker ju om att fråga 

mera informell bakgrund, vart kommer du ifrån? Jaha, vad gör dina föräldrar då?” 

- Intervju 4 

Majoriteten respondenter använde sig till och från av en kollega vid intervjun som kunde sitta 

med och lyssna och ställa frågor.  

”Ja men senaste gångerna så tror jag faktiskt att vi har varit eee, jag har försökt att det ska 

vara nån annan med så jag undrar ändå om de senaste gångerna, de senaste åren så har det 

oftast varit nån annan med mig också.” 

- Intervju 2  

Här kan man se att respondenterna har väldigt låg struktur i sin planering av intervjuer. 

Intervjuerna som är ostrukturerade har en låg validitet att beräkna framtida arbetsprestationer 

(Schmidt & Hunter 1998). Där det finns möjlighet använda Cv:t som underlag i rekryteringen 

samtidigt som största fokusen läggs på att lära känna personen som sitter framför dem. 

Processen skapar utan användandet av en kravprofil, en ostrukturerad process och någon direkt 

jämförelse mellan intervjuerna och intervjupersonerna kan därför inte göras. Att använda ett Cv 

som underlag vid intervjuer är vanligt för små företag (Zaharie & Osoian 2013). 

Respondenterna säger att Cv:t inte är så mycket att grunda ett beslut på och att de därför bara 

används som underlag i intervjun med en struktur som kan frångås om det skulle behövas. Det 
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viktigaste med Cv:t är att få svar på varför luckorna finns för att kunna utvärdera kandidaten 

för att sedan utvärdera hur personen är i intervjun på ett mer personligt plan. Här ser man att 

tillförlitligheten till Cv:t är låg från respondenternas sida och att de hellre vill träffa personen 

ifråga för att skapa en egen uppfattning om vem kandidaten är. Intervjuer som genomförs av 

fler än en rekryterare har högre validitet att räkna ut framtida arbetsprestation (Hunter & Hunter 

1984, Schmidt & Hunter 1998). Majoriteten av respondenter använde sig av flera rekryterare i 

intervjuerna som de sedan diskuterade beslutet med. Intervjuer i kombination med flera 

rekryterare höjer validiteten i rekryteringen samtidigt som icke-användandet av en kravprofil 

skapar en ostrukturerad process som leder till en lägre validitet. Upplägget inför intervjun ger 

därför en blandad struktur som kan leda till att grunden till beslut ger både hög och låg validitet 

i resultatet.   

5.2 UNDER INTERVJUN –  FAKTORER SOM PÅVERKAR 

5.2.1 FÖRSTA INTRYCKET 

5.2.1.1 NERVOSITET 

Respondenterna förklarade de sig vara medvetna om att nervositet kunde förekomma i 

intervjusituationen och att de hade ett övertag som kunde påverka kandidaten och att de därför 

försökte skapa en bättre kontakt till den kandidaten genom en ”kompiskänsla”, ”en relation 

med den som söker” för att bland annat skapa en ”personlig känsla för människan”. 

”[…] jag kan förstå hur vissa personer blir spända och nervösa inför, i en intervju och när de 

söker jobb, det är ju liksom för att man e på jobbet och då vill man visa sina bästa sidor. Och 

därför försöker jag har första träffen i en ganska avslappnad miljö.” 

- Intervju 1 

”Och sen en annan grej, som jag e tycker är väldigt viktigt det e, i en intervjusituation så är det 

ju alltid jag i ett jättestort övertag eller psykologiskt liksom så vill jag ju alltid att den som 

kommer till mig ska känna att det känns bra. På det så att jag brukar oftast inleda intervjun 

med att liksom bara prata lite sådär, om nåt som känns liksom naturligt och bra.” 

- Intervju 2 

Alla respondenter var medvetna om att kandidaterna kunde vara nervösa inför intervjun och 

gjorde därför sitt bästa för att motverka detta. En positiv inställning till kandidaten kan då leda 
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till en mer effektiv presentation av hens kvalifikationer (Huffcutt et al. 2011). Detta stämmer 

överens med respondenternas inställning om att lära känna kandidaten i själva intervjun då 

nervositeten kan släppa och kandidaten kan presentera sig själv och respondenten kan 

genomföra ett grundat beslut. Jag tolkar även detta som ett möjliggörande av ett mer korrekt 

beslut grundat i kandidatens självpresentation.  

5.2.2.2 ATTRAKTION 

Respondenternas gemensamma erfarenhet var att första intrycket inte alltid har stämt, både som 

positivt och negativt men att dessa saker ändå påverkade dem. En tog upp attraktivitet som en 

stor poäng i sammanhanget, då kopplat till att han inte ville ha någon askgrå rökare medan alla 

önskade rena och fräscha kandidater. Glitter i ögonen, bra ögonkontakt och vårdat yttre 

påverkade respondenterna positivt. Om kandidaten var överklädd, ovårdat eller ofräsch kunde 

detta påverka respondenten negativt. 

”Det har hänt åt bägge hållen [ändrad uppfattning], jag har trott att det här är perfekt och så 

vid intervju. Och tvärt om, det här känns väl kanske sådär men jag tittar på dom och så blir det 

bra.” 

- Intervju 4 

”Om personen ser bra ut. […] och då pratar vi inte om snygg tjej, stora tuttar, men är det 

liksom en askgrå som står ute och röker, det påverkar givetvis. Den personliga hygienen om 

jag uttrycker mig så. Det är en fördel om personen känns fräsch, och då menar jag inte att jag 

tar på mig finkostymen, men utsidan har påverkan. En jättestor påverkan. […] Som ger samma 

leende till alla 300 gubbarna som kommer. […] Det är bara så. Dom vinner. Det är oerhört 

viktigt i mitt yrke.” 

- Intervju 1 

”[…] för mig ser bra ut, det kan vara glitter i ögonen, asså att det är liv (knäpper med 

fingrarna) att det händer nånting. Bildskön då blir det jobbigt.” 

- Intervju 4 

Fysiskt attraktiva människor hade till synes ingen fördel i intervjun men respondenterna 

förklarade att ett samlat intryck av fräschhet, snygg klädsel, hygien och ett välvårdat yttre 

skapade en positiv helhetsbild av kandidaten. Attraktiva arbetssökande graderas oftast högre än 

mindre attraktiva (Lorenzo et al. 2010) men ju mer erfaren rekryteraren är desto mindre 
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påverkas hen av attraktionen (Marlowe et al. 1996). Respondenterna har 16-40 års erfarenheter 

från rekrytering vilket jag tolkar som en avgörande faktor för påverkan till beslut. Genom att 

ha en längre erfarenhet från rekrytering har de lärt sig att bortse från attraktion som avgörande 

faktor i beslutet och räknar istället med välvårdat yttre som en outtalad del av kravprofilen.  

5.2.2.3 UTSEENDE OCH UPPTRÄDANDE 

Gemensamt sa alla respondenter att det gick snabbt att skapa en uppfattning om kandidaten och 

att det var viktigt att klä sig inför arbetet man skulle söka. Det innebar att inte komma i kostym 

om man skulle söka ett jobb där man hade arbetskläder för grovarbete men även att vara 

välvårdad och hygienisk. Även uppträdandet under intervjun och att komma i tid påverkade 

respondentens första intryck.  

”Hur man sitter, hur man uppträder, hur man pratar, duvet den där samlade bilden. Det är väl 

klassiskt det där, vad brukar man säga? Man har 2-3 minuter på sig att göra ett gott intryck.” 

- Intervju 4 

”Jamen kommer du i kostym och söker jobb hos mig det är såhär, har mamma skickat dig? […] 

Oftast de som söker jobb hos mig, de kommer i arbetskläderna.” 

- Intervju 1 

”Att de kommer i tid, att dom är snygga. […] Och fräsch, inte nå vackra sådär alltså men. 

Vårdad, rena och snygga.”  

- Intervju 3 

Respondenterna var medvetna om att deras förförståelse av kandidaten inte alltid behövde 

stämma överens med hur de skulle uppfatta hen under intervjun. Det stämmer inte överens med 

Phillips och Dipboyes (1989) forskning som säger att rekryteraren söker bekräftelse för sina 

initiala uppfattningar av den arbetssökande där de kopplar ny information till det första 

intrycket. Jag tolkar det som att det bero på att respondenterna inte alltid använde sig av ett Cv 

som underlag för intervjun och därför inte hade så mycket uppfattning om kandidaten att skapa 

ett nytt intryck på. Respondenterna har genomgående hävdat att det är i intervjun som de lär 

känna kandidaten för att skapa en uppfattning om hen. Kandidaten förmedlar ett intryck genom 

den personliga fasaden som tydligt uppskattas av respondenterna. Stimuli som presenteras 

genom kläder som passar arbetet och den inramade intervjusituationen presenterar kandidaten 
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som en potentiell anställd. Att uppträda i något annat uppskattas inte av respondenterna och ger 

kandidaterna negativa omdömen och uttrycks även vara något som förväntas.  

5.2.2.4 INTRYCKSSTYRNING FRÅN CV:T TILL INTERVJU 

Att utgå från ett Cv inför intervju förekom inte så ofta, detta på grund av att alla som kom till 

intervju inte hade lämnat in ett Cv. Respondenterna som hade läst ett Cv innan, hade därigenom 

en bild om hur kandidaten skulle vara. Foton som fanns i Cv:t sades vara bra för att skapa en 

uppfattning om vem det var och en koppling mellan person och Cv. Ingen av respondenterna 

påstod att fotot påverkade möjlighet till anställning. 

” […] asså jag har ju läst Cv och jag har, så jag har ju direkt skapat mig en uppfattning, och 

eee oftast så e det ju en bild med, och den bidrar ju till att skapa en uppfattning i kombination 

med, med texten då liksom man har skrivit. […] det är mer att det blir ju mer personligt om du 

har en bild såatt man, jag skulle säga, jag tror att man tjänar mycket på att ha en bild i sitt Cv. 

Det är ju inte alla som har, men många har ju det.” 

- Intervju 2 

Cv:t som scen för intrycksstyrning skapar en inramning där kandidaten medvetet överför ett 

specifikt intryck till observatören och skapar då en definition av situationen (Goffman 2004). 

Respondenterna lägger däremot inte så mycket fokus på Cv:t och påverkas därför inte så mycket 

av den intrycksstyrning som sker där. Man kan se att kandidaterna som spelar en given roll som 

intresserade arbetssökande och respondenternas medvetenhet av denna gör att de bortser från 

klyschorna, som påpekades under rubriken Cv och intervju, och fokuserar mer på luckorna i 

Cv:t under själva intervjun. Upplysningarna som respondenterna fokuserar mest på som hjälper 

dem att definiera situationen är de som kommer genom den personliga interaktionen under 

intervjun, och den expressiva utrustningen som presenteras genom den personliga fasaden.  

5.2.3 MAGKÄNSLAN 

5.2.3.1 KÄNSLAN 

Magkänslan låg oftast till grund som slutgiltigt beslut för att anställa en kandidat. Endast en 

respondent använde sig inte av magkänslan, han förklarade att den var farlig att gå på då den 

oftast inte stämmer. Även de som använde sig av magkänslan beskrev att det kunde bli fel 

ibland men förklarade inte det som något hinder att använda det i framtiden.  
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”Det finns inget som heter magkänsla. Man får en känsla för en person, som oftast inte stämmer 

alls, så det är farligt att gå på. Så om nån säger att de går på magkänsla så säger jag, men det 

ska du inte göra och då säger jag såhär till mina anställda att, tro, det ordet, det använder du 

i kyrkan. Här, jag vet eller jag vet inte, och då frågar man. Så enkelt är det.” 

Intervju 1 

”[…] det är intuitivt och magkänsla och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Så är det.” 

- Intervju 4 

Magkänslan förklarades även som ett helhetsintryck, och att man trivs med människan framför 

sig, att de är sunda och att magkänslan är något man märker. När de ombads beskriva 

magkänslan ytterligare så förklarade de den som kandidatens engagemang, uppriktighet, 

ödmjukhet, attityd, ärlighet, att de trivs med kandidaten, att de hade samma intressen. 

”[…] det här viktiga här är att du och jag kommer överens och att vi är uppriktiga mot 

varandra, för jag kommer försöka va så uppriktig jag kan med mina krav liksom på dig, då vill 

jag att du också faktiskt svarar på ett bra sätt, eller svara uppriktigt helst.” 

- Intervju 2 

”Gesundheit! Asså sundhet, att man är en sund person. Och med sund menar jag att man är 

hyfsat trygg i sig själv. Man har ett hyfsat sätt utan att bli flamsig, det är en balansakt det där. 

Ja, det är så mycket känslor i det så det är inte sant.” 

- Intervju 4 

Respondenterna har även tagit upp olika aspekter som påverkade utfallet att anställa utefter 

magkänsla vilket en förklarade som att livet inte var rättvist. Att gå på magkänslan har för 

många av respondenterna lett till felrekrytering inom företaget, vilket oftast har använts när 

beslutet ska gå fort eller respondenten har slarvat sig igenom processen.  

”Det är svårt, nämen återigen, det är intuitivt och magkänsla och ibland blir det rätt och ibland 

blir det fel. Så är det. […] Ja, då är det den där magkänslan, intuitionen…ja. Livet är inte 

rättvist.” 

- Intervju 4 
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Respondenterna litar alla till sin egen förmåga att komma fram till ett bra beslut som de flesta 

förklarar som en känsla eller magkänsla. Jag tolkar det som att eftersom kravprofilen inte 

används i beslutsprocessen som ett strukturerat verktyg lämnas mycket plats för andra verktyg 

som respondenterna litar på, vilket är ens egna erfarenheter och känslor. Den subjektiva 

bedömningen kan leda till missbedömningar och felbeslut (Lindelöw Danielson 2003) och flera 

respondenter har även haft erfarenhet av detta. Trots det använder de magkänslan som grund 

för beslut vilket jag tolkar som att respondenterna fortfarande har hög tilltro till sin egen 

förmåga trots tidigare felbedömningarna. En egenföretagare måste ha tilltro till sig själv och sin 

verksamhet för att kunna driva det med goda resultat vilket leder till att den säkerheten visar 

sig även i rekryteringsprocessen. En rekryterare som inte stannar upp och granskar sina känslor 

kontra om mer information krävs riskerar att drabbas av sina egna subjektiva intryck av 

kandidaten som inte är väsentliga för arbetet (Prien 1992).   

5.2.3.2 LIKHETSEFFEKTEN OCH HALOEFFEKTEN 

Respondenterna gillade när kandidaterna uttryckte ett intresse eller egenskap som liknade dem 

själva. De förklarade att det skapade ett gott intryck och en förstärkt säkerhet att kandidaten var 

en bra person. Ett intresse som kandidaten förmedlade användes förutom för att bygga upp en 

helhetsbild av personen men även för att undersöka hens karaktärsdrag. Idrott förklarades som 

sunda intressen av nästan alla och alla tog upp hur man agerade i utövandet av intresset som 

grund för beslut.  

”De gjorde ett fint intryck på mig och vi hade en bra dialog och vi hade lite samma intresse 

[…] [idrottare] e duktiga och uthålliga och jobbar länge och kanske kan jobba natt, vi hade 

nattöppet också, kanske kunde sluta tio och fortsätta när det var problem och sånt där. Det var 

uthållighet kan man säga.” 

- Intervju 3 

”[…] jag har idrottsbakgrund själv. Oftast är det så att idrottsmän har ett driv, dom har en 

tävlingsinstinkt, som jag tycker är bra.” 

- Intervju 4 

Lyckade rekryteringar beskrevs skämtsamt av nästan alla respondenter som att det var för att 

kandidaterna hade liknat de själva.  
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”[Hur kommer det sig att rekryteringen blev så lyckad?] Han var som mig, näe (hehehe).” 

- Intervju 3 

”[Menar du att du dras till dom som har egenskaper som liknar dig själv?] Absolut, jag tycker 

jag är fantastiskt (hehehe)” 

- Intervju 4 

En påpekade att möjligheten att välja vilka han fick jobba med var en fördel med att vara 

egenföretagare. 

”Man har ju fördelen som egenföretagare att man faktiskt får bestämma vem man vill jobba 

med. Och då gör man ju det. Om jag har en sökande som i slutet av intervjun ligger över bordet 

och skrattar, då har han jobbet, så är det! Att vi känner att det klickar va. Man ska ju ofta ha 

en väldig massa tid med de här människorna.” 

- Intervju 4 

En kandidat som hade lika intressen som en respondent ökade chansen att respondenten skulle 

bli positivt inställd till hen. En rekryterare som anser sig själv vara en ideal kandidat blir mer 

positivt inställd till den arbetssökande om de har liknande karakteristiska drag (Sears & Rowe 

2003) som kan leda till en övervärdering av förmågorna och kandidatens lämplighet (Fellinger 

2002). Respondenterna förklarade likheten i övertygande termer om att det var goda egenskaper 

som de själva också råkade ha och var inte medvetna om den effekt som likheten ledde till. 

Risken med att inte vara medveten om effekten är att den påverkar bedömningen utan att det 

har koppling till vad som krävs för att utföra arbetet utan leder till en positiv helhetsbedömning 

av kandidaten (Lindelöw 2010). Här kan man se att respondenternas möjlighet att välja vilka 

de kommer att arbeta med färgar av sig på vilka som kommer vidare i ansökningsprocessen. 

Att kunna välja sina kollegor leder därför till att magkänslan såväl som likheter spelar in mer i 

beslutet än om man hade rekryterat till ett stort företag där man själv aldrig skulle ha kontakt 

med de som anställdes.  

5.2.3.3 INTRYCKSSTYRNING 

Respondenten önskade sig en ärlig bild av kandidaten och gillade därför inte de kandidater som 

smörade och medvetet styrde intrycket till något som de trodde att respondenten skulle gilla. 

Om en kandidat presenterade sig utan brister blev respondenterna alltid misstänksamma, både 

för att de sa att de kunde allt, var otroligt kompetenta och duktiga för att det förmodligen var 
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för bra för att vara sant. Att säga att man kan saker som man egentligen inte klarar av eller visa 

upp en bild av sig själv som inte stämde gjorde respondenter negativt inställd till kandidaten. 

Det förklarades med att intrycksstyrningen gjorde det svårare för respondenterna att hjälpa dem 

i det framtida arbetet och att de därför ville ha en ärlig bild av vem respondenten var för att 

kunna grunda sitt beslut på det för att veta vad kandidaten behövde för förutsättningar eller 

hjälpmedel i framtiden på arbetsplatsen. Intrycksstyrningen fick dem även att tro att 

kandidaterna inte var ärliga personer och att de därför inte passade in i organisationen. Att 

kandidaten har påstått sig kunna mer än vad hen har gjort har lett till felrekryteringar.  

”Det är för lätta poänger på nåt sätt. Att va inställsam och alltid säga rätt saker och det där. 

Då blir jag lite tveksam, Det är lite utstuderat. Lite…jag kanske känner att en sån person inte 

riktigt är ärlig, och då passar det inte mig. […] men det är så jag tänker, att man liksom bygger 

upp en fasad istället för att va den man är. Jag vill ha det,”What you see is what you get” 

liksom.” 

- Intervju 4 

”A, men det är väldigt svårt det där, man kan tycka att många gånger som, egentligen så är 

min erfarenhet e ju att man tycker ju att man känner folk när man sitter och pratar, liksom och 

å under en intervju, men man måste ju ändå komma ihåg är att alla vill ju, man vill ju sälja sig 

själv, också eee så det, man säger ju förstås saker som man vet att en som sitter och intervjuar 

vill höra, eee fast många, oftast så brukar man ju känna ändå att amen det här känns bra eller 

det här känns inte bra men sen ibland så gör man inte, märker man inte det där.” 

- Intervju 2 

”Jag minns, jag hade en kille som var så kaxig så att det liknade ingenting, så till slut sa jag 

att nämen du, du är 27 år, du kan ju inte ha gjort allt här i världen, han kunde allt va, så det 

vart inte nåt jobb.” 

- Intervju 4 

”[Jag har] litat på att det finns en kunskap och när jag sen har upptäckt att kunskapen brast, 

då vart jag förvånad.” 

- Intervju 4  
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En känsla av att kandidaterna inte är sanningsenliga leder ofta till ett negativt beslut, vilka inte 

direkt har koppling till kravprofilen men tolkas som att de ger sken av hur kandidaten kommer 

att bete sig på arbetsplatsen i framtiden. Anställningsintervjun spelar upp en scen med en 

inramning precis som Cv:t där en färdig roll och fasad av en intresserad arbetssökande ska 

spelas upp (Goffman 2004). Respondenten försöker skaffa upplysningar om kandidaten vilket 

överförs genom en avsiktlig intrycksstyrning från kandidaten för att påverka respondenten i en 

viss riktning. Men att framställa och sälja in sig själv utan brister genom anspelningar, 

tvetydighet eller utelämnanden får istället respondenten att ifrågasätta kandidatens rätt att spela 

den roll hen har antagit. Kandidaten blir avslöjad som en bedragare och tappar anseende och all 

möjlighet till anställning. En arbetssökande lägger mycket tid på att planera ett framträdande 

för att skapa ett fördelaktigt intryck (Goffman 2004) vilket inte uppskattas av respondenten om 

hen känner att hen inte får en ärlig bild av den arbetssökande. Även här är det känslan som styr 

respondenten, känslan av att kandidaten inte är ärlig och därför inte passar för jobbet. Den långa 

erfarenhet som ligger till grund för beslutet ger respondenten tyngd och kraft att låta känslan 

styra tillsammans med tidigare erfarenheter där intrycksstyrning har lett till negativa 

konsekvenser. Detta skapar validitet för respondenten att hans eget agerande i situationen är 

korrekt.  

5.3 EFTER INTERVJUN –  BEDÖMNING 

5.3.1 EGENSKAPER, ENGAGEMANG OCH INTRESSE 

Så länge kandidaterna uppfyllde grundläggande krav för att kunna utföra arbetet i form av 

utbildning, erfarenheter eller teknisk kunskap gick de vidare i ansökningsprocessen. 

Respondenterna förklarade det som att man kan lära sig saker men inte byta personlighet.  

”Så intervjun handlar inte så mycket om att ta reda på om de är duktiga på att jobba och [utföra 

arbetet], för det, det handlar 80 % om det andra.” 

- Intervju 1 

”[…] gallrat utifrån formella grunder; utbildning, att de kan stämma in och sen kommer man 

då till intervjuerna där jag tycker väldigt att personligheten är väldigt viktig. Därför att, att 

lära sig saker, det kan de flesta men att byta personlighet, det är svårt.” 

- Intervju 4 (samma citat som under Cv:n och intervju) 
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Vad som var viktigare för alla respondenter var att kandidaten visade ett stort intresse och 

engagemang för tjänsten, varför de söker de det här jobbet och varför de skulle passa för det 

här jobbet.  

”Och en fråga som jag tycker är väldigt viktig att ställa, det är ju den här, att vill du liksom, 

hur gärna vill du ha det här jobbet då? För det e ju, väldigt olika, och jag vet inte, det är väldigt 

lustigt det där. Men det och det kan man tycka e en sån där konstig fråga, jag har ju sökt jobbet 

liksom, det är ju klart att jag vill ha det. Men när man väl ställer frågan så är det liksom rätt 

lustigt att ja, det känns som att rätt många människor söker jobb bara liksom och sen när dom 

blir erbjudna så är det ojojoj, jaha det var det här.” 

- Intervju 2 

Respondenterna nämnde ingen återkoppling till någon specifik kravprofil när de skulle ta beslut 

angående en kandidat, utan det handlade mest om att uppfylla grundläggande krav för att klara 

av tjänsten vilka redan hade gallrats i tidigare skede. Användandet av en kravprofil i 

rekryteringsprocessen och en återkoppling av den vid beslut är grundläggande för att uppnå 

struktur (Fellinger 2002) då det är viktigt att återkoppla till den för att se hur väl kandidaterna 

har uppfyllt kraven (Fellinger 2010). Det var viktigare med de personliga egenskaperna och 

engagemang samt intresse för tjänsten då de är lättare att lära sig något nytt än att ändra på sig 

själv. Jag tolkar det som att det är viktigt för respondenterna att hitta någon som passar i den 

befintliga organisationen hellre än tidigare arbetserfarenhet vilket stämmer överens med 

forskning gjord av Carroll et al. (1999) och Zaharie och Osoian (2013).  

5.3.2 ATT PASSA IN I  ORGANISATIONEN 

5.3.2.1 DE ANSTÄLLDAS DELAKTIGHET I BESLUTET 

Flera respondenter pratade om att det var viktigt att ha god sammanhållning på arbetsplatsen, 

och en tog upp att han aldrig anställde om hans anställda inte gillade kandidaten. Om de 

anställda inte gillar kandidaten leder det alltså i ett av företagen till att kandidaten inte blir 

anställd.  

”Och där jag presenterar och personalen efteråt får känna, jag frågar personalen sen, på 

måndagen, vad tycker ni om den här personen?” 

- Intervju 1 
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5.3.2.2 PASSFORM MED ÄGAREN 

En respondent förklarade att det aldrig skulle bli någon anställning om han själv inte kom 

överens med kandidaten.  

”[…] den här personen skulle jag inte trivas med, då blir det aldrig ett jobb, hur duktiga dom 

än är.” 

- Intervju 4 

5.3.2.3 INGEN PÅVERKAN PÅ GRUND AV PASSFORM 

En tredje förklarade passformen som viktigt men inget han grundade beslutet på, eftersom det 

var hans företag och hans pengar om något skulle gå fel, och det beslutet ville han inte lägga på 

sina anställda.  

”Det har alltid varit jag som har bestämt, ja. […] och så berättar man lite om de dom ska jobba 

ihop med givetvis, för dom e ett set och hur dom ska passa in i gänget.” 

- Intervju 3 

5.3.2.4 DE ANSTÄLLDAS ÅSIKTER I INTERVJUN OCH BESLUTET 

Tre respondenter hade ofta med någon mer anställd på intervjun och diskuterade kandidaten 

med respondenten efter intervjun. En berättade att delaktigheten i beslutet fick honom att göra 

den bästa rekryteringen han hade gjort, vilket han inte hade gjort om den personen inte varit 

närvarande.  

”Och en av mina bästa rekryteringar faktiskt, gjorde jag på grund av en kollega som jobbade 

hos mig, som var helt övertygad att denna person skulle funka men jag var tveksam, men jag 

sa okej! Du ska få chansen. Det är den bästa rekryteringen jag har gjort.” 

- Intervju 4 

Vikten av att kunna passa in i den befintliga organisationen visade blandade resultat, både 

genom att det var viktigt för beslut, att ägaren aldrig skulle anställa någon han inte tyckte om, 

att det inte påverkade beslutet alls. Dessa resultat ger inget material att bygga någon slags 

generalisering på men visar en tendens till att det ändå är viktigt men på olika sätt. Att låta 

någon annan vara delaktig i beslutet var en metod som användes av tre respondenter. Genom 

att vara flera personer vid beslutsfattandet får man större säkerhet i beslutet och en 

referenstagning hjälper rekryteraren att inte drabbas av subjektiv säkerhet i beslutet (Prien 
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1992). Att låta någon annan vara med i beslutet hade gjort att en respondent hade gjort en av 

sina bästa rekryteringar. Det märks här att respondenterna har påverkats av delaktighet i beslutet 

och gjort det till en del av beslutsprocessen vilket leder till ett säkrare beslut angående 

anställning.  

5.3.3 GODA REFERENSER 

Enhälligt svarade respondenterna att det absolut viktigaste för att ta ett beslut var goda 

referenser. Respondenterna kände en trygghet i att någon kunde gå i god för kandidaten och det 

har också varit bakomliggande flera goda rekryteringar bakåt i tiden. Vilket också var en 

avgörande faktor för om anställning skulle ske eller ej. Den bästa referensen är någon som 

respondenten känner, har kontakt med eller jobbar inom samma yrke. 

”Mestadels faktiskt så har jag rekryterat på rekommendationer, det är många som har sökt, 

jag har aldrig annonserat, en annons, det är rekommendationer och lite fingertoppskänsla 

tycker jag.” 

- Intervju 3 

”Såatt om jag ser nån sorts röd tråd mellan dom lyckade rekryteringarna så e det att det finns 

en bra referens, som jag känner.” 

- Intervju 2 

”Ja, om jag känner att man dels asså bara ha en bra referens och en bra referens för mig, den 

allra bästa referensen för mig, det är egentligen en [företagare i samma yrke], som jag känner 

bra. Har jag en [företagare i samma yrke] som jag känner bra som lämnar bra referenser på 

en arbetssökande, då vet jag, då känner jag mig jättetrygg med det och tänker, det är nästan 

det allra starkaste skälet till att jag ska välja att anställa.” 

- Intervju 2  

5.3.3.1 ATT INTE KOLLA REFERENSER 

Att inte lägga ner tid på att kolla referenser genom en snabb och stängd rekrytering eller slarvig 

koll efter intervjun har lett till båda lyckade och misslyckade rekryteringar. 

”[…] man ska inte ha för bråttom, man ska hinna känna in det litegrann. Men sen generellt, 

rekrytering är jättesvårt, man tror nu har jag hittat, det här känns rätt och så kan det va helt 

fel.” 
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- Intervju 4 

5.3.3.2 FÖR BRA REFERENSER 

Om referenter ger jättebra betyg så skapar det osäkerhet hos respondenten. En respondent 

berättade att han själv hade använt sig av jättebra referenser för att bli av med en anställd och 

var fullt medveten om att detta kunde ske gentemot honom också. En annan respondent sökte 

sig hellre ett led bakåt i tiden för att de inte skulle behöva spela upp att det var bra, då kandidaten 

inte jobbade där längre.  

”[…] men eeh rekommendationer, för bra rekommendationer från tidigare arbetsgivare är jag 

alltid misstänksam mot. Man säger ju inte sanningen där, det bara e så, man vill bli av med 

folk, det har jag gjort själv […]” 

- Intervju 3 

”Sen är jag mycket skeptisk till referenser från en arbetsgivare där personen jobbar, därför att 

om dom jobbar på ett visst ställe och jag får kanonreferenser då tänker jag såhär ”Hm. Dom 

vill nog bli av med den där personen” Så jag söker gärna något led bakåt i tiden. För då 

behöver dom inte, duvet, spela upp att det är bra utan då säger dom som dom tycker.” 

- Intervju 4 

Uttryckligen förklarade respondenterna att goda referenter var viktigt för deras beslut, 

och att det var tryggheten att någon kunde gå i god för kandidaten som gjorde dem viktiga. 

Referenterna är uppbyggda av ett selektivt urval från kandidaten vilket ger den en lågt 

prognostiskt värde (Fellinger 2010) och en partisk positiv bild av den arbetssökande (Lindelöw 

Danielson 2003). Jag tolkar det som att respondenterna påverkas av den mänskliga faktorn att 

tro på andra människor och att dessa spelar in mer i beslutet på grund av det ostrukturerade 

upplägget som tillämpas. En referens betydelse väger tyngre än arbetsprestationer trots att 

referenten inte alltid vet hur tjänsten ser ut. Men att inte kolla referenter alls leder däremot till 

en sämre struktur och ett jämförande material att beakta vid beslut. En strukturerad 

referenstagning ger en validitet på 0.36 (Taylor et al. 2004) och om man använder flera tester 

tillsammans med referenstagning, såsom intervjuer så ökar validiteten att förutspå framtida 

arbetsprestationer (Hunter & Hunter 1984, Schmidt & Hunter 1998). Men om för bra referenser 

rapporterades gjorde detta respondenten mer skeptisk än positiv till kandidaten vilket hade mer 

att göra med deras egna hanteringar av anställda än egna erfarenheter. Även om positiva 



45 
 

referenser väger tungt vid ett beslut men negativa referenser väger tyngre (Tucker & Rowe 

1979) så visar detta att riktigt bra referenser ger det mest avgörande negativa resultatet. En 

referenstagning bör utföras på samma sätt som en strukturerad intervju (Lindelöw Danielson 

2003) och denna studie kan varken dementera eller bekräfta hur om det genomförs.  

6. DISKUSSION 

Med en arbetsmarknad där flera sökande på samma tjänst gör att den arbetssökande måste bli 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och de flesta jobben går genom kontakter blir det 

intressant att se hur småföretagare går tillväga när de anställer. Denna uppsats påbörjades med 

ett syfte att undersöka hur rekryteringsprocessen såg ut för småföretagare som inte har någon 

formell utbildning i att bedriva en rekrytering och vad det är i processen som leder till beslut. 

Tidigare forskning och böcker inom området fokuserar till största delen på stora företag och 

rekryteringsprocess med fokus på strukturerade eller ostrukturerade upplägg. Huvuddragen av 

vad som kom fram i resultatdelen kommer att presenteras nedan.  

6.1 SUMMERING 

En småföretagare som ska nyanställa använder inte någon nedskriven behovsanalys eller 

kravprofil att återkoppla till under rekryteringsprocessen. Avsaknaden ger upphov till en 

ostrukturerad process där företagarna använder sig till större delen av stängda sökningar såsom 

kontaktnät, internrekrytering, headhunting, spontanansökningar och rekommendationer. 

Erfarenheten av arbetsförmedlingen var dålig och när metoden användes så var det som en 

stängd sökning.  Om den arbetssökande inte hade anställts genom de stängda sökningarna så 

användes intervjun för att lära känna den arbetssökande. Om det fanns någon Cv att återkoppla 

till var frågorna utformade utefter vad som stod i den. Samma struktur av frågeformulär 

användes därför inte i olika intervjuer och frågorna kunde även hoppas över eller frångås.  

Det första intrycket förklarades som en påverkande faktor men ingen större vikt lades vid 

nervositeten, attraktiviteten eller intrycksstyrningen från ansökningsbrevet. Störst vikt lades vid 

utseendet och att hur de uppträdde inom ramen för intervjusituationen med att komma i tid och 

dyka upp ren och fräsch. Vad som påverkade företagarna mer var själva känslan som var en 

stor faktor vid grundandet av beslut. Magkänslan visar sig genom en intuitiv process som lägger 

stor vikt vid uppriktighet och ärlighet men som även visar sig vid likhetseffekten, där 

företagaren väljer någon de gillar och klickar med eller som har liknande intressen.  

Intrycksstyrning i intervjun uppskattades inte då det påpekades som oärligt och en fasad där 
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den arbetssökande försökte sälja sig själv. Det viktigaste med att vara ärlig och inte presentera 

sig utan brister var för att den arbetssökande skulle klara av arbetsuppgifterna som de skulle 

anställas för. Magkänslan har dock lett till att felrekryteringar har skett men det hindrar inte 

företagarna att använda den in framtiden igen. 

De sista påverkande faktorerna för beslut handlade om den ansökande uppfyllde 

grundläggande krav var det tillräckligt för att vara en potentiell anställd och större fokus lades 

på engagemang och intresse för tjänsten. En viss påverkan fanns för vissa företagare att den 

ansökande skulle passa med de anställda eller sig själv för att få en anställning medan det hos 

andra inte var viktigt för själva beslutet. Men att involvera de anställda i intervjun gav positiva 

effekter. Men vad som påpekades vara ännu viktigare var goda referenser som gav företagaren 

en trygghet i att någon kunde gå i god för den ansökande. Den bästa referensen var någon de 

kände och misslyckade rekryteringar kunde ofta härledas tillbaka till en dålig referenskoll. För 

bra referenser var däremot avskräckande och fick företagarna att tro att det var något fel med 

den arbetssökande, speciellt när de själva hade använt sig av samma teknik för att bli av med 

anställda själva.  

6.2 DISKUSSION AV RELATIONEN MELLAN RESULTAT/ANALYS OCH TIDIGARE FORSKNING 

Inom den tidigare forskningen fanns det skralt med forskning som visade på småföretagares 

rekryteringsprocess och vad det var för faktorer som ledde till beslut. Det mesta fokuserade på 

om rekryteringsprocessen var strukturerad eller ostrukturerad. Strukturen som visade sig i 

resultaten saknade den grundläggande formen av en arbetsbeskrivning och kravprofil. 

Småföretagarna använde sig mest av stängda sökningar när de letade ny personal vilket inte 

krävde någon omfattande struktur. De kollade i sitt kontaktnätverk, hanterade 

spontanansökningar och hade kontakt med referenser men alla utom en avstod från öppna 

sökningar helt och hållet. Det bygger vidare på den ostrukturerade rekryteringsprocessen där 

företagarna använder sig av enklare metoder för att finna personal. När Cv:t användes som 

underlag vid intervju gjordes även det ostrukturerat.  

Första intrycket som faktor för beslut vägde till viss del in, men inte mer än att klädsel 

och hygien påtalades. Referenser som enligt tidigare forskning kunde varit en påverkande faktor 

kunde istället leda till att den arbetssökande blev anställd på en gång utan en rekryteringsprocess 

vilket går att återkoppla till det ostrukturerade upplägget i rekryteringen. Om ingen strukturerad 

undersökning insamlas så kan företagaren heller inte påverkas av informationen han får innan 

intervjun. Attraktion påverkade inte beslutet medan likhetseffekten där företagaren kunde se 
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sig som en idealt anställd påverkade beslutet desto mer, där de som var lika företagaren hade 

större chans att bli anställda.  

Vikten av att passa in med de inom organisationen gav delade resultat där det visade sig 

vara viktigt för beslut såväl som oviktigt för beslut. Enligt tidigare forskning skulle små företag 

fokusera mer på passformen vilket inte gick att hävda genom resultaten. Referenser var den 

absolut viktigaste faktorn för att besluta om anställning och avsaknad av referenser var ofta 

faktorn till en sämre rekrytering. Tidigare forskning visar att negativa referenser leder till 

negativa beslut medan resultaten i denna uppsats visar att för bra referenser väger tyngst.  

6.3 DISKUSSION AV RELATIONEN MELLAN RESULTAT/ANALYS OCH TEORI   

Att undersöka den arbetssökandes roll som en avgörande faktor i beslutsfattandet har gett en 

ökad förståelse för hur intrycksstyrning påverkar företagaren. Det påverkar genom att individen 

spelar en given roll som en intresserad arbetssökande eller som rekommenderas från hemsidor 

om överdrifter eller utelämnanden vilket gör att företagaren tvivlar på ärligheten som han anser 

är viktigt för att skapa rätt förutsättningar i arbetet. Även hur en rekryterare bör gå tillväga från 

start till slut i en rekryteringsprocess har visat hur småföretagarna avviker från 

rekommendationerna. Genom att inte använda någon direkt behovsanalys och kravprofil tappar 

de struktur som hade hjälpt dem att ta ett beslut som är grundat i hur väl de kommer att prestera 

på arbetet hellre än vad magkänslan och referenserna säger.  

6.4 DISKUSSION AV RELATIONEN MELLAN RESULTAT OCH METOD 

Den kvalitativa intervjun som metod för insamling av material har gett en god förståelse för de 

subjektiva upplevelser och åsikter en småföretagare har när han planerar och genomför sin 

rekrytering. För resultatets skull hade det kanske blivit tydligare skillnader om de hade verkat 

inom samma yrke samtidigt som resultatet som har presenterats har visat stora likheter trots att 

yrkena inte varit densamma. Den hermeneutiska process som analysen bygger på har 

möjliggjort en upplevelse av samma material från olika vinklar. Då endast en forskare har 

genomfört bearbetningen av materialet finns därför en risk för ensidig tolkning men även en 

möjlighet att föra med sig detaljrikedomen från början till slut. Metoden har tjänat syftet att 

undersöka småföretagarens planering och genomförande av rekryteringsprocessen och hjälpt 

till att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som ligger bakom det slutgiltiga beslutet.  
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6.5 SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en småföretagare går tillväga för att söka 

personal och vilka faktorer i rekryteringsprocessen som är avgörande för beslut. Urvalet av 

respondenter har trots skillnader sinsemellan ändå uppvisat likheter vilket har bidragit till att 

generella slutsatser har kunnat dras angående småföretagarens rekryteringsprocess. Resultatet 

har visat att vissa delar i rekryteringsprocessen väger tyngre än andra. Den ostrukturerade 

rekryteringsprocessen utan användandet av en kravprofil ledde till att faktorer som inte alltid 

var avgörande för arbetsprestationen blev avgörande för beslut. Stängda sökningar användes 

för att rekrytera tillsammans med intervjuer och ibland återkoppling till Cv:t. Att vara ren och 

fräsch, komma i tid och ha lika intressen påverkade företagaren positivt. Passform i 

organisationen hade påverkan för beslut men var inte en avgörande faktor för alla. När 

rekryteraren i ett stängt urval undersökte arbetssökande och när han i intervjuns slutskede hade 

kontakt med referenser så vägde de tyngre än något annat i hans beslut. Magkänslan som även 

kunde benämnas känslan visade sig också vara en välanvänd metod som användes av nästan 

alla rekryterare. Metoden innefattade mer än bara en känsla, utan även en bedömning av den 

arbetssökandes ärlighet och förutsättningar i arbetet och användes trots att den inte alltid var 

pålitlig.  

6.6 IMPLIKATIONER FÖR FORSKNING OCH PRAKTIK 

Inom området rekrytering hos småföretagare finns flera spännande förgreningar att forska 

vidare på. En intressant gren är att undersöka småföretagares rekrytering inom samma bransch 

för att jämföra deras rekryteringsprocess med andra småföretagare i andra branscher. Detta för 

att ta reda på om skillnader i rekrytering finns för självlärda rekryterare inom olika branscher.   
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BILAGA 

INFORMATIONSBREV OCH INFORMATION INNAN INTERVJUN 

Hej! 

Mitt namn är Ellinore Swing och jag studerar på Uppsala Universitet, socialpsykologiska institutionen. Denna vår 
genomför jag en undersökning angående egna företagares rekryteringsprocess, närmare bestämt intervjun och 
vad det är i intervjun som leder till beslut.  

Därför vill jag intervjua just dig om dina erfarenheter inom rekrytering! 

Jag kommer att intervjua flera egenföretagare i Uppsala under två veckor för att få fram data som jag sedan 
kommer att redovisa i form av en uppsats. Det finns inga svar som är rätt eller fel.  Deltagandet är frivilligt och 
du har rätt att avbryta under intervjuns gång om du känner för det. Resultaten kommer att användas i min 
undersökning där ingen annan än jag kommer att ha tillgång till det.  Rapporteringen är konfidentiell och det du 
säger kommer att skrivas ner utan koppling till dig som person för att göra det oidentifierbart för utomstående.   

Om du skulle ändra dig angående ditt deltagande under intervjuns gång så, meddela mig så avbryter vi där.  

INFORMATION ENDAST INNAN INTERVJUN 

Går det bra att jag spelar in samtalet så att jag kan lyssna på intervjun i efterhand och bearbeta informationen 
en andra gång om det skulle behövas? Endast för eget bruk, denna intervju genomförs konfidentiellt, det vill säga 
att en utomstående inte ska kunna känna igen vem det är som blivit intervjuad eller citeras i texten.  

INTERVJUGUIDE (SKICKADES EJ UT TILL RESPONDENTEN)  

BAKGRUND 

Vem är du? (namn, ålder, utbildning)  

Kan du beskriva vad du jobbar med? 

Kan du beskriva kort hur du jobbar med rekrytering:  

Hur många intervjuer har du genomfört hittills?  

- När genomförde du din första intervju? 
- När genomförde du din senaste intervju? 

FÖRBEREDELSE INNAN INTERVJUN 

Hur går du tillväga när du ska anställa ny personal? 

Hur kommer du fram till om behovet av nyrekrytering finns?  

- Finns det några mallar eller riktlinjer, inom företaget, som du använder dig av för att utlysa behovet? 

Använder du dig av en kravprofil/arbetsbeskrivning när du ska anställa? 

Använder du dig av ett Cv eller annan information för att förbereda dig inför intervjun?  

Hur planerar du dina intervjuer?  

UNDER INTERVJUN 

Hur påverkas du av det första intrycket du får av en arbetssökandes?  

- Hur påverkas du av en arbetssökandes yttre?  
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Använder du Cv:t som underlag när du ska utföra intervjun?  

- (Om ja) Hur använder du det som underlag i intervjun? 

Om en arbetssökande är inställsam i sitt Cv, hur hanterar du det under intervjun?  

- Hur påverkar det chansen till anställning? 
- Har det hänt att du har ändrat uppfattning om den arbetssökande senare i intervjun? 

EFTER INTERVJUN 

(Om de tar upp känsla eller magkänsla) Kan du beskriva vad en magkänsla är för dig?  

Om två personer är likvärdiga kandidater för tjänsten, vad skulle kunna göra att den ena blir anställd och inte 
den andra?  

Har det hänt någon gång att du har rekryterat någon som liknar dig själv eller någon i organisationen?  

Om du tänker tillbaka till en mindre lyckad rekrytering, vad tror du att det var som gjorde att den blev mindre 
lyckad? 

Om du tänker tillbaka på en lyckad rekrytering, vad tror du att det var som gjorde att den blev lyckad? 

AVLSUTNING (I  INTERVJUN) 

Vill du ändra något av det du har sagt/tillägga något? Om inte så tackar jag för din medverkan!  

Om du behöver kontakta mig med frågor eller annat, så kan du nå mig på mail eller telefon måndag till fredag 
mellan 8-17.  

 

(Jag har valt att inte skriva ut min mail eller telefon i bilagan däremot fanns de med i originalet). 


