
 

Med bedömning i centrum -  
En kvalitativ studie av assessment 

center som rekryteringsmetod 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

VT 2015 
 

Datum för inlämning:  2015-06-04 

Daniel Bratel 

Theodora Malmström 
 

Handledare:  Anna Bengtson 



1 
 

SAMMANDRAG 

Följande C-uppsats är skriven vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 

och omfattar 15 högskolepoäng. Studien behandlar motivering av olika komponenter av 

assessment center i rekryteringsprocessen för företag inom IT- och 

managementkonsultbranschen. Detta sker genom en studie av fem företag, där företagen 

inom nämnd sektor studerats utifrån en referensram innehållande teorier inom 

organisationskultur, kompetensbaserad rekrytering, samt assessment center. Dessa teorier 

kombinerades sedan till en enhetlig analysmodell av cykliskt format. Syftet med 

undersökningen har varit att analysera varför och hur ett företag väljer sina komponenter i 

rekryteringsprocessen  och vad för effekter dessa har på organisationskulturen. För att skapa 

en bred och balanserad empirisk bas har både representanter från rekrytering samt 

nyanställda på företagen intervjuats. De slutsatser som kunnat dras är att skillnaden i 

rekryteringsprocessen delvis beror på företagens storlek och tillgängliga resurser, subjektiva 

faktorer såsom upplevd effektivitet, samt tradition och tidigare erfarenheter. Hur effektiv 

rekryteringsprocessen beror på ett antal faktorer och deras komplexitet, samt att rätt 

kandidater attraheras till företaget. 
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1. INLEDNING 

Det har länge funnits ett behov av att bedöma människor. De olika metoder som används för 

att klassificera och utvärdera människor avspeglar också det samhälle eller den kultur där 

metoderna utnyttjas och förändras över tid. Den grekiske filosofen Platon kategoriserade 

människor utifrån deras åsikter. Hippokrates, en annan grekisk filosof, studerade sambandet 

mellan kroppsvätskor och känslor. I Kina bedömdes tjänstemän efter deras förmåga att 

komplettera ofullständiga poetiska verser. Sedan dess har det gjorts alltmer systematiska 

försök att på ett så rättvisande sätt som möjligt analysera människors beteende, 

prestationer och kompetenser, något som blir mycket komplext då mänskligt beteende är 

komplicerat av naturen (Danielsson, 2003, s.104-106). 

Även i dagens arbetsliv har det länge funnits en önskan att så exakt som möjligt utvärdera 

arbetssökande med hjälp av olika sorters analysmetoder. Den traditionella intervjuformen 

för anställningsintervju får alltmer konkurrens av alternativa metoder och tekniker för 

rekrytering. Exempelvis förekommer tester, utvärderingar, gruppintervju och speed-dejting 

som ersättning eller komplement till konventionella intervjuer (Arbetsförmedlingen, 2014, 

s.6). En av dessa metoder som ökat i popularitet på senare år är det så kallade assessment 

center. 

Assessment center är enligt Zaar och Tillman (2003, s.16-18) en metod som kombinerar olika 

former av intervjuer, test och simuleringsövningar för att ge en enhetlig bild och bredare 

analys av en kandidat och dennes kompetens. I metoden bedöms kompetensfaktorer som 

anses relevanta, och som definierats i en kompetensmodell. Det ska också ingå flera olika 

utbildade bedömare som utvärderar en arbetssökande. Alla test och övningar måste 

bedömas på ett standardiserat sätt utifrån samma kriterier. Därefter ska alla resultat 

rapporteras och sammanställas för att ge en övergriplig och sammanhängande bild av 

kandidatens prestation. Sedan dess introduktion under mitten av 1900-talet har assessment 

center tillämpats av tusentals företag, med användning av så många som 70% av de stora 

organisationerna i Storbritannien och med en stor spridning i resten av Europa (Kello, 2007). 

En bransch där assessment centers är vanligt förekommande är konsultbranschen 

(targetjobs, 2015). Enligt Svenska Akademin (2009) definieras ordet konsult som en person 

som innehar expertkunskap inom ett område och hyrs in av ett företag under en begränsad 
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tidsperiod för att hjälpa till eller stötta organisationen där det behövs. Konsult, som 

yrkesform, tog verklig fart i Sverige under 70- och 80-talet när optimering av lönsamhet blev 

något som premierades inom näringslivet. Positioner och tjänster som tidigare funnits inom 

företagen, ersattes med inhyrda konsulter av olika slag. När privat arbetsförmedling blev 

tillåtet 1992, så ökade bemanningsbranschen explosionsartat. År 2012 var drygt 6000 

anställda i Sverige som managementkonsulter för de 16 största konsultföretagen, med 

sammanlagd omsättning på 11 miljarder kronor  (Karberg & Karström, 2012). 

1.1 PROBLEMATISERING 

Urvalet av personal har kommit att spela allt större roll på arbetsmarknaden, speciellt inom 

tjänstesektorn, där personalen är den främsta resursen. I en alltmer konkurrensdriven 

marknad krävs det att, bland annat, vara i framkant när det kommer till kompetens 

(Danielsson, 2003, s.17-18). Enligt StepStone (2013) så planerade ca 42% av anställande 

organisationer i Sverige att öka sin rekrytering 2012, och bara 8% planerade att reducera sin 

personalstyrka. Detta är dock ingen enkel uppgift. Arbetsmarknaden är i ständig förändring 

och den hårda konkurrensen skapar många utmaningar för arbetsgivarna. Vid 

undersökningen gjord av Stepstone (2013) behandlas de svårigheter eller viktiga frågor som 

företag möter inom rekryteringsområdet, som visas i figur 1. Högst upp på listan ligger att 

öka antalet lämpliga sökande, något som är nära relaterat till den andra och tredje 

utmaningen; att öka medvetenheten om företaget som arbetsgivare och att förbättra 

företagets image som attraktiv arbetsgivare.  
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FIGUR 1: STÖRSTA REKRYTERINGSUTMANINGAR (STEPSTONE, 2013) 

Det upplevs även inom organisationerna att kvaliteten på arbetssökande kandidater har 

sjunkit, utbudet på kompetent personal motsvarar inte efterfrågan. På grund av de 

konjunktursvängningar som inträffat de senaste åren, tvingas många arbetssökande att 

lämna sin bekvämlighetszon och söka jobb som inte är optimala för deras yrkesprofil. 

TABELL 1: VIKTIGA ASPEKTER VID ANNONSERING (STEPSTONE, 2013) 

Arbetssökande Arbetsgivare 

1. Arbetsuppgifter 1. Arbetsuppgifter 

2. Lön och ersättning 2. Arbetsplatsens läge 

3. Anställningstrygghet 3. Företagets Image 

4. Arbetsplatsens läge 4. Företagskultur 

5. Extra ansvarsområden 5. Karriärmöjligheter 

 

För att bemöta detta bör arbetsgivarna anpassa sig efter vad som driver och motiverar 

anställda att välja jobb. En viktig faktor, enligt Stepstones (2013) undersökning, är att det 

finns god kommunikation genom hela rekryteringsprocessen. Kommunikationen hjälper inte 

bara att genomföra en mer framgångsrik rekrytering, den påverkar också kandidatens bild av 

arbetsgivaren. Således kan en väl utformad kommunikationsstrategi stärka ett företags 

varumärke. Redan i platsannonsen uppvisar Stepstones (2013) undersökning en viss 

diskrepans i vad som prioriteras av arbetssökande och arbetsgivare, som visas i tabell 1. 
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När det kommer till anställningsprocessen är kommunikation och information lika viktig för 

att en nyanställd medarbetare ska känna sig förberedd och vilja stanna inom företaget. Hela 

67% av nyanställda (Stepstone, 2013) medger nämligen att de fortfarande är öppna för 

andra möjligheter när de precis börjat på en ny arbetsplats. Även för de kandidater som inte 

får någon tjänst är det värdefullt att föra en dialog med, för att värna om organisationens 

varumärke. Dessutom följer endast 61% av svenska företag upp hur arbetssökande hittade 

tjänsten, något som kan hjälpa organisationen att hitta rätt marknadsföringskanaler. 

Att ha en bra kommunikation och uppföljning bidrar till att rätt person blir anställd. Vikten av 

rekrytering ligger dock inte bara på att hitta rätt person, det gäller också att undvika att 

anställa fel person. En felrekrytering kan leda till stora problem och kostnader för ett 

företag. Exempel på sådana problem är underprestation hos medarbetaren, vantrivsel och 

sjukskrivningar, eller behov av utökat stöd och rådgivning för den anställde. I värsta fall krävs 

en nyanställning. Danielsson (2003, s. 25) uppskattar att kostnaden för en felrekrytering kan 

uppgå till mellan en kvarts och en miljon kronor, men priset kan även lätt överstiga de 

summorna. 

Problemen med felrekrytering behöver inte nödvändigtvis bero på bristfällig kompetens hos 

en nyanställd, det krävs också kompabilitet med företagets kultur och medarbetarens 

värderingar. Utan ett kulturellt samförstånd blir det mycket svårt för en anställd att passa in i 

en organisation och kan resultera i stora problem för organisationen som helhet, speciellt 

om den anställde innehar en ledarposition (Mcdonald, 2013). 

Detta visar på hur viktigt det är att välja medarbetare på rätt sätt. För att möta utmaningen 

som rekrytering ställer, finns det åtskilliga metoder och tekniker för urval av ny personal. 

Tillförlitligheten hos dessa metoder varierar kraftigt beroende på hur ett företag arbetar och 

hur pass objektiv bedömning de rekryteringsansvariga lyckas göra (Danielsson, 2003, s.23). 

Några av de frågor som då uppstår är, hur beslut tas inom ett företag, vilka 

rekryteringsmetoder som passar just deras organisation bäst, och hur pass tillförlitligt dessa 

beslut är? Går det alltså att se huruvida den valda metoden ger de effekter som är avsedda 

och om dessa avsikter är passande för organisationen? 

Då assessment center är en av de rekryteringsmetoder som anses mest tillförlitlig och har 

blivit så pass spridd i företagsvärlden (Kello, 2007) gör detta ämnet fascinerande att studera 
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och det finns stor möjlighet för intresseväckande resultat. Denna uppsats är avsedd att 

undersöka olika anledningar till användandet av valda delar av assessment center och de 

potentiella positiva eller negativa effekter det kan ha för en anställande organisation. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att utreda motiveringen för användning av olika komponenter 

av assessment center hos organisationer inom konsultbranschen för IT och management, 

samt vilka effekter som kan observeras utifrån en organisations utformning av assessment 

center. Detta syfte kommer att utforskas genom en kvalitativ undersökning av rekrytering 

och urvalstekniker för ett flertal företag. 

De frågor som kommer behandlas i undersökningen är: 

 Varför har organisationen valt, eller inte valt, att använda olika delar av assessment 

center som del av sin rekryteringsprocess? 

 Hur utvecklas organisationskulturen som en effekt av rekryteringsprocessen? 
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2. TEORI 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de teorier som kommer att ligga till grund för 

analysen av det valda problemet. Teorin kommer behandla företagskultur och rekrytering 

mer generellt för att ge ett lämpligt sammanhang till studien. Därefter utvecklas konceptet 

assessment center, då detta är kärnan i studien och kommer analyseras ingående, samt en 

genomgång i hur test kan motiveras och utvärderas. Slutligen kommer det teoretiska 

ramverket att kondenseras och operationaliseras till en analysmodell som är avsedd som 

verktyg vid analysen av empirin. 

Konceptet assessment center kommer hädanefter att benämnas med förkortningen “AC”. 

2.1 ORGANISATIONSKULTUR 

2.1.1 DEFINITION AV ORGANISATIONSKULTUR 

Kärnan i alla organisationer är dess kultur, vilka ideal och värderingar som gör just denna 

organisation unik. Organisationskultur kan definieras som “delade uppfattningar om 

organisatoriskt arbetsutövande inom organisatoriska enheter som kan skilja sig från andra 

organisatoriska enheter”. En annan definition lyder “särskilda sätt att utföra organisatoriska 

funktioner som har utvecklats över tid. Dessa arbetssätt reflekterar den delade kunskapen 

och kompetensen som finns i en organisation”(van den Berg & Wilderom, 2004). 

Enligt van den Berg & Wilderom (2004) är det framförallt arbetssätt, snarare än värderingar, 

som utmärker en organisations kultur. Eftersom värderingar generellt sett är ett väldigt 

abstrakt koncept, så gestaltas värderingarna oftast i form av arbetsprocesser. På så sätt kan 

värderingar inom en organisation utläsas genom att se till hur olika arbetsformer är 

upplagda. Genom att se till hur arbetsprocesser används och vad som saknas, går det att 

hitta mycket större skillnader mellan organisationer. Det går även att fastställa kulturens 

styrka genom att undersöka hur pass liknande värderingar de anställda har inom en 

organisation och vilka åsikter de har om hur organisationen bör drivas. 

2.1.2 EMPLOYER BRANDING 

I kontexten av organisationer och organisationskultur kan employer branding förklaras som 

hur ett företag framställs för att framstå som attraktivt för potentiella medarbetare. 

Företagets varumärke, eller det som får företaget att förefalla unikt, definieras som de 

psykologiska, ekonomiska och funktionella fördelar som medföljer en anställning och är 
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relaterade till arbetsgivaren. Varumärket identifierar företaget som arbetsgivare och 

innefattar de värderingar, system, policys och beteende som existerar för att dra till sig och 

behålla personal. Med en ökad konkurrens på arbetsmarknaden innebär detta att det krävs 

strategier för hur ett företag ska anses som tilltalande för arbetssökande och öka antalet 

passande kandidater (Wilden et al, 2010). 

Wilden et al (2010) påpekar att arbetsmarknaden ofta innebär en asymmetrisk 

informationsfördelning. Innan en kandidat blivit anställd, kan denne inte förstå arbetssättet 

eller kulturen hos en arbetsgivare fullt ut. Samma sak gäller med arbetsgivarens förståelse 

för vem kandidaten är som person och potentiell medarbetare. För att minska denna 

osäkerhet är det av intresse för arbetssökande att ta reda på så mycket om arbetsgivaren 

som möjligt. Därför är det lika viktigt att organisationen visar en tydlig bild av vilka 

kompetenser och egenskaper som utmärker just denna organisation. Om kandidater får 

otillräcklig eller missvisande information om ett företag, kan de uppfatta en större risk att 

vantrivas inom företaget. 

2.1.3 KULTUR OCH URVAL 

Stephen Robbins, Timothy Judge och Timothy Campbell (2010, s. 464-465) diskuterar bland 

annat företagskultur vid rekrytering och de menar att det finns olika tillvägagångssätt eller 

processer för att upprätthålla en kultur inom en organisation. Här är urval av anställda 

synnerligen viktigt. När arbetsgivaren ställs inför ett val av flera kandidater med liknande 

kvalifikationer, kommer värderingar att spela en stor roll. De arbetssökande som uppvisar 

störst överensstämmelse med företagets vision och värderingar, blir de som anställs. Vidare 

så påverkas det tillgängliga urvalet för en tjänst av vilka som söker den. Följaktligen kommer 

de kandidater som ansöker, troligtvis, att ha ett intresse för företaget och dess synsätt. 

Dock är det viktigt att först definiera kulturen och värderingarna som faktiskt förekommer på 

ett specifikt företag. Här går det bland annat att applicera Danielssons (2003) 

kravspecifikation, som kommer utvecklas i nästföljande avsnitt. Även om det finns vissa 

trender inom företag för vilka värderingar som hålls högt och vilka egenskaper som krävs, så 

kan generaliseringar vara skadliga för företagsmiljön. Driv och konkurrensinriktning är något 

som ofta hålls högt hos säljare, men om samarbete och lagspel värderas högre inom ett 

företag kommer en sådan säljare inte passa in alls. Därför är det ytterst användbart att ställa 
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upp en utförlig specifikation för vilka erfarenheter och karaktärsdrag som passar bäst in i 

organisationskulturer (Danielsson, 2003, s.59-60). 

2.2 KOMPETENSBASERAD REKRYTERING 

För att skapa och främja en bestående kultur krävs alltså, bland annat, att urval och 

rekrytering sker på ett sätt som överensstämmer med etablerade arbetssätt och värderingar. 

Psykologiforskaren Malin Lindelöw Danielsson skriver i sin bok Kompetensbaserad 

rekrytering, intervjuteknik och testning (2003) om viktiga lärdomar och utmaningar som 

uppkommer vid rekrytering. Som tidigare nämnts, är det av stor betydelse vilken 

rekryteringsmetod som används inom ett företag. Det finns ett antal olika intervjumetoder 

och urvalstekniker som är allmänt använda vid anställning, som kan ses i tabell 2, där den 

strukturerade anställningsintervjun är den vanligast förekommande (Danielsson, 2003, s. 22-

23). Denna intervjuform är också mer pålitlig än endast ett slumpmässigt urval. Hur pass 

effektiv en rekryteringsmetod är mäts enligt Danielsson dels i validitet och dels i reliabilitet. 

Danielsson berättar att kompetensbaserade intervjuer är överlägsna alla andra former av 

intervju och den rekryteringsmetod som har högst valididet är just AC, vilket är en 

kombination av test, gruppövningar, simuleringsövningar och intervjuer (Danielsson, 2003, s. 

25). 

TABELL 2: VALIDITET HOS REKRYTERINGSMETODER (DANIELSSON, 2003, S.26) 

Validitet Metod 

1,0 Perfekt förutsägande av personens prestation 

0,65 AC 

0,55 Kompetensbaserad intervju 

0,45 Färdighetstest och arbetsprover 

0,40 Gruppövningar och sammanställning av personlighet 

0,35 Strukturerade intervjuer och inkorgsövningar 

0,15 Typiska anställningsintervjuer och enskilda personlighetsskalor 

0,10 Utbildningskvalifikationer 

<0,10 Grafologi, astrologi och frenologi 

0,0 Slumpmässigt samband mellan urval och prestation 
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2.2.1 VALIDIDET 

Begreppet validitet är uppskattning på hur väl ett test mäter det som det är avsett att mäta. 

Dock är det inte helt oproblematiskt då det ställer krav på att bedömaren faktiskt vet vad 

som ska mätas, och hur det definieras (Danielsson, 2003, s. 146-147). Det finns flera olika 

sätt att mäta validitet, som säger olika saker om en metod. Yttre validitet behandlar den 

subjektiva uppfattning en person har av ett test. Även om detta mått inte bör kvantifieras, är 

det viktigt att ha i åtanke hur kandidater upplever testet. Därför är det viktigt att samla in 

feedback från kandidater, för att se om något upplevs som överflödigt eller oprofessionellt 

(Danielsson, 2003, s. 147). 

Danielsson (2003, s. 147-148) fortsätter med innehållsvaliditet, vilket innebär i vilken mån 

frågor eller delmoment i ett test reflekterar det som faktiskt är avsett att mätas. Ett 

personlighetsformulär ska till exempel inte innehålla frågor om religiös övertygelse, då detta 

frångår syftet med testet. Enligt Danielsson (2003, s. 147-148)  bör inte heller denna 

dimension kvantifieras statistiskt, utan det är en bedömningsfråga för den som tar fram 

testet. I likhet med innehållsvaliditet, är begreppsvaliditet en uppskattning på hur väl ett 

test mäter ett specifikt teoretiskt begrepp, till exempel IQ. Det krävs mycket tid och resurser 

för att korrekt analysera ett begrepp, men det ger också en berikad förståelse för 

begreppets natur (Danielsson, 2003, s.148). 

Till sist nämner Danielsson (2003, s.148) kriterierelaterad validitet som ett mått på 

sambandet mellan resultaten för ett test och ett relevant kriterium. Exempelvis studeras 

huruvida dominerande personer är bättre ledare eller om utåtriktade personer är bättre på 

att bygga ett socialt nätverk. Här går det att jämföra orsak och verkan antingen direkt eller 

vid olika tillfällen. 

2.2.2 RELIABILITET     

I samband med validitet nämner Danielsson (2003, s. 143-144) också reliabilitet. Detta 

begrepp innefattar hur pass väl ett test fungerar som mätinstrument, oavsett vad det är 

avsett att mäta. Vanliga felkällor som påverkar ett tests pålitlighet kan till exempel vara 

mätfel på grund av bristande standardisering, en alltför rigid rättningsmall, misstag vid 

bedömning eller dåligt formulerade frågor i ett formulär. Även kandidatens hälso- eller 
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sinnestillstånd kan vara viktigt att ha i åtanke. I likhet med validitet används eller förklaras 

också reliabilitet i olika former. 

En av dessa former är test-omtest-reliabilitet, som behandlar hur pass stabilt ett test är över 

tid. Detta undersöks genom att jämföra resultaten av samma test vid olika tillfällen för att se 

om resultaten är ekvivalenta. Det är viktigt att ett test är rättvisande oavsett vilken tidpunkt 

det utförs på, så att utfallet inte beror på okontrollerade faktorer (Danielsson, 2003, s. 145). 

2.2.3 KRAVSPECIFIKATION 

Danielsson fortsätter utveckla rekrytering genom att diskutera kravspecifikation. Kandidaten 

måste leva upp till de krav som en tjänst ställer och passa in i organisationen. För att 

försäkra sig om att personen är kompatibel med företagets kultur och arbetskrav beskriver 

Danielsson (2003, s. 62-66) en så kallad kravspecifikation. Kravspecifikationen tas fram inom 

företaget, med tydliga formuleringar om vad de anser är viktigt hos en kandidat samt vilka 

kvalifikationer som eftersöks.  Kravspecifikationen behandlar sju områden: 

 Utbildningskrav - Vilka krav som finns på kandidatens formella utbildning. 

 Erfarenhetskrav - Vilka erfarenheter som anses viktiga för tjänsten, både mer 

generella arbetslivserfarenheter eller specifika funktioner. 

 Kunskapskrav - Kunskaper som inte faller inom utbildning eller arbetslivserfarenhet. 

Exempelvis språkkunskaper eller tidigare användning av relevanta datasystem. 

 Färdighetskrav - Mer generella egenskaper hos den arbetssökande, till exempel god 

analytisk förmåga eller fallenhet för muntlig framställning. 

 Personlighetskrav - Ett komplement till färdighetskraven, hur en person förhåller sig 

till olika situationer och vilken miljö de trivs bäst i. Här spelar framförallt den sociala 

dimensionen av arbetsplatsen in. 

 Utvecklingspotential - Vilka möjligheter och förhoppningar den arbetssökande har 

att lära sig nya saker och roller eller avancera inom företaget. 

 Medicinska och andra krav - Krav som att anställda måste vara frisk för att klara av 

de flesta arbeten. Det kan även vara inställningar till specifika frågor, till exempel vad 

en blivande personalchef har för syn på alkoholism eller sexism. 
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Danielsson (2003, s. 62-66) varnar för att det lätt blir en lång och otydlig kravspecifikation, 

med alltför många krav på kandidater. Därmed är det bättre att lägga ner ordentligt med 

energi på att ta fram en tydlig och koncis kravspecifikation. 

Utifrån de krav och kompetenser som efterfrågas kan sedan rekryteraren utvärdera 

kandidaten. Danielsson (2003, s. 93-97) förklarar att det ofta används någon form av 

bedömningsskala där kandidater graderas efter hur väl de anses uppfylla specifika krav. 

Ibland används en jämn skala för detta, då det tvingar bedömaren att göra ett val och 

undvika en intetsägande mittenskattning. Efter rekryteringsprocessen så används det 

sammantagna resultatet som bedömningsunderlag för en kandidat. Dock är det viktigt att 

inse att detta resultat inte är något uteslutande beslutsunderlag, utan endast en indikation, 

som bör kompletteras med ytterligare test eller intervjuer.  

2.3 ASSESSMENT CENTER 

2.3.1 BAKGRUND 

En metod inom kompetensbaserad rekrytering med tydliga krav och utförlig bedömning är 

AC. AC är en metod för att bedöma en persons beteende, personlighet och lämplighet, är 

inte en ny företeelse även om den blivit uppmärksammad och fått starkt fotfäste just i 

Sverige på senare tid. Förlagan till AC:s skapades redan i Tyskland under första världskriget 

och mellankrigstiden då de behövde utvärdera vilka personer som var bäst lämpade som 

officerare i och med att deras armé blev begränsad till 100 000 man enligt Versaillefördraget 

(Zaar och Tillman, 2003, s. 9-15). Sedan dröjde det till mitten av 1900-talet innan den första 

stora studien av AC:s publicerades av Douglas Bray, dåvarande HR-chef för det amerikanska 

telefonbolaget AT&T. Studien följde olika chefers karriärer då de avancerade i graderna 

under 25 år, och visade på att metoden med AC framgångsrikt kunde förutse en 

organisations prestationer. Resultatet av studien blev väl uppmärksammad och ledde till att 

många företag, både i USA och internationellt, anammade dess metodik vid befordring och 

rekrytering inom både privat och offentlig sektor (About Assessment centers, 2015). 

2.3.2 RIKTLINJER 

Den stora framgången beror i mångt och mycket på att metoden inkluderar många olika 

moment som kompletterar den sedvanliga personliga intervjun i rekryteringsprocessen och 

ger en bättre bild av en persons personlighet och förmåga. Här blandas intervjuer med 

personlighetstester, kognitiva tester, och simuleringar av bland annat arbetsrelaterade 
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situationer. Ett AC har ett antal riktlinjer som måste följas för att det dels ska få kallas AC, 

samt för att ge ett så bra resultat som möjligt. Dessa riktlinjer är utvecklade och godkända av 

specialister inom forskning, utveckling och implementering av AC:s, och uppdateras löpande. 

Den senaste versionen av Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center 

Operations (Rup et al. 2014) är från 2014 och innehåller: 

1. Systematisk analys för att bedöma jobb-relevanta beteendekonstruktioner - Skapa 

en mall för de önskvärda kompetenser som eftersökes hos en kandidat till den 

specifika tjänsten eller specifika företaget. Kompetenserna bör vara specifika, 

observerbara samt verifierbara så att de på ett tillförlitligt sätt kan relateras till det 

som eftersöks samt framgång i den sökta tjänsten. Denna kompetensmall måste 

härkoma från en rigorös och systematisk process som tar i beaktning hur 

konstruktionen yttrar sig i det faktiska arbetet. Om jobbet inte finns än kan analyser 

av liknande tjänster och situationer hjälpa till att formulera vilka kompetenser som 

eftersöks. 

2. Beteendeklassifikationer - De beteenden som har identifierats måste klassas in i 

relevanta kategorier 

3. Flertalet komponenter bygger upp ett AC - Alla AC:s måste innehålla ett flertal 

bedömningskomponenter. Dessa komponenter kan vara, till exempel; strukturerade 

intervjuer, simuleringsövningar, frågeformulär, olika typer av tester, etc. Vilka 

komponenter som väljs ut till ett specifikt AC är beroende av, eller väljs, genom dess 

förmåga att framkalla en rad olika beteenden eller information som är relevanta för 

de specificerade kompetenserna framtagna i steg 1. Varje bedömningskomponent 

måste för-testas för att se till att den ger pålitlig, objektiv och relevant 

beteendeinformation för det specifika företaget i fråga. 

4. Samband mellan beteendekonstruktioner och AC komponenter - En matris som 

kartlägger vilka kompetenser som bedöms i vilken AC komponent bör sättas upp.   

5. Simuleringsövningar - Ett AC måste innehålla möjligheter att observera de 

beteenden och kompetenser relevanta till den kompetensmodell som satts upp. 

Detta görs genom att ha jobbrelaterade simuleringsövningar där kandidaten har 

möjlighet att visa upp bestämda beteenden genom situationsstimuli. Exempel på 

simuleringar kan vara; rollspel, fallstudier med analys och/eller presentation, 
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gruppdiskussioner, ett kontrollerat och simulerat moment som förekommer i den 

sökta jobbsituationen.   

6. Bedömare - Flera bedömare bör användas för att observera och senare utvärdera 

kandidaten. Detta för att få en så objektiv helhetsbedömning av kandidaten som 

möjligt. Bedömarna bör vara av olika demografisk tillhörighet (så som ålder, ras, 

etnicitet, kön) samt ha olika arbetsroller (till exempel, HR-ansvarig, divisionschef, 

senior konsult). 

7. Utbildning av bedömare - Bedömare måste genomgå en utbildning samt 

demonstrera sin förmåga att genomföra en dömning som möter fördefinierade 

kriterier. 

8. Bedömningsmall av beteenden och kompetenser - Bedömarna måste systematiskt 

dokumentera och i vissa fall bedöma, specifika observationer av kompetenser och 

beteenden. Den här proceduren kan inkludera att anteckna, att checka av i en 

checklista över beteenden, att gradera på en skala över kompetenser eller beteenden 

med mera. All form av kategorisering, bedömning och rapportering av beteenden och 

kompetenser måste alltid vara i enlighet med den framtagna kompetensmodellen. 

9. Dataintegrering - Den sammansatta bedömningen av observationer och/eller 

bedömningar av en kandidat måste vara baserad på en diskussion av sammanslagna 

observationer och bedömningar från alla bedömare. Processen måste utföras i 

enlighet med gällande riktlinjer.   

10. Standardisering - Administrationsprocessen för alla aspekterna av ett AC måste vara 

standardiserade så att alla kandidater har samma möjligheter att demonstrera de 

beteenden och kompetenser som är relevanta enligt kompetensmodellen. 

Standardiseringen kan bli äventyrad på många olika sätt genom administrationen av 

AC. Exempel som kan äventyra standardiseringen kan vara de instruktioner som ges, 

den tid som ges för att fullfölja olika övningar, tillgängligt material, rummet där 

övningarna utförs, gruppdynamiken i gruppövningar, etc. 

2.4 MOTIVERING OCH UTVÄRDERING AV TEST 

Det finns många aspekter att ha i åtanke vid val av rekryteringsmetod och test. Danielsson 

(2003, s.156-157) poängterar vikten av att metoderna är vetenskapligt underbyggda. Testen 

bör uppfylla grundläggande krav för både reliabilitet och validitet. Vanligen är metoderna 
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relaterade till erkända teorier för att rekryteringen med viss säkerhet ska uppnå önskvärd 

pålitlighet hos metoderna. Det är dock viktigt att inse att resultaten, och framförallt 

validiteten, hos olika test kan skilja sig kraftigt beroende på vilket sammanhang de utförs i. 

För personlighetstest till exempel, är validiteten väldigt låg, något som kan bero på att 

forskare oftast inte tar hänsyn till behovet av en återkopplande intervju för att vidare 

undersöka resultaten från testet. Följaktligen beror styrkan i ett test mycket på hur utfallet 

tolkas, rekryteraren bör inte se resultatet som en exakt beskrivning av en person, utan en 

indikation som kräver vidare förklaring. Det är alltså värdefullt att följa upp konsekvenserna 

av bedömningar, för att se om bedömningen stämde, möjliga felkällor och hur metoden kan 

förbättras (Danielsson, 2003, s. 150). 

Eftersom olika test beror mycket på hur resultaten bedöms, beror också val av vilka test som 

ska användas mycket på hur organisationen ser på rekrytering. Inom vissa företag kan det 

anses att en kompetensbaserad intervju är ett lika, eller bättre, sätt att mäta personlighet än 

ett test. Rekryterare inom andra organisationer kan anse motsatsen. Testen bör också vara 

anpassade efter den svenska marknaden, för att säkerställa att de fungerar i en svensk miljö. 

Generellt går det att säga att det bör finnas en medvetenhet inom organisationen till varför 

ett test används och vad det förväntas resultera i. Rekryteringsprocessen bör alltid utgå från 

den kravprofil eller de dimensioner som efterfrågas för tjänsten, så att inte samma 

instrument används rutinmässigt för all rekrytering (Danielsson 2003, s. 156-157). 

2.4.1 MOTIVERING OCH UTVÄRDERING AV ASSESSMENT CENTER 

Kello (2007) förklarar att just AC har många fördelar, förutom att det ger en användbar 

profilering av en kandidats kompetenser. Ett välstrukturerat AC ger en realistisk 

förhandsvisning av en tjänst, men kan också ge arbetssökande värdefulla insikter om sina 

egna styrkor och svagheter (Zaar & Tillman, 2003, s.25). Även bedömarna kan ha användning 

för sådan förståelse. 

Kello (2007) fortsätter med att påpeka att AC generellt sett har väldigt höga resultat för 

validitet, och framförallt kriterierelaterad validitet, för ett stort urval av olika yrkesroller. 

Även innehållsvaliditeten har visat sig vara relativt hög jämfört med andra 

rekryteringsmetoder. 
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Dock finns det även en del nackdelar och kritik mot AC. Framförallt gäller det komplexitet 

och kostnad för metoden. Att utveckla och utföra ett effektivt AC är både tidsödande och 

dyrt, till den utsträckning att om det inte använts flera gånger så kan det vara olönsamt att 

användas. Även vid regelbunden användning så blir tidsmässiga och ekonomiska kostnader 

stora, då utbildning och åtagande av bedömare kräver mycket tid och pengar. Dessutom så 

kan även ett väldesignat AC ge dåliga resultat om det implementeras felaktigt (Norton, 

1977). Vidare behöver kandidaterna också lägga ner mycket tid och resurser för att delta. 

Därför passar metoden bäst för stora organisationer, som har ett stort antal potentiella 

chefs- eller ledarpositioner och där kostnaden för felrekrytering kan bli synnerligen hög. 

Joiner (2012) påpekar dock att kostnaden kan minskas genom att öka standardiseringen för 

testen och utföra färre eller kortare övningar. Det har också visat sig att AC har dåliga värden 

för begreppsvaliditet, då mätresultaten för en kompetens kan vara inkonsekventa mellan 

olika test (Kello, 2007). 

Meriac, Hoffman och Woehr (2014) utökar kritiken mot AC genom att skriva om bristen på 

teoretiska underlag för framtagningen av mätbara dimensioner inom AC. Oftast baseras 

dessa på kompetensmodellen eller en analys av tjänsten, utan någon hänsyn till befintlig 

forskning inom bedömning och mätning av ledarskap eller beteende. Just eftersom AC kan 

appliceras på så många olika dimensioner, kan detta vara en orsak till de dåliga värden för 

begreppsvaliditet som AC uppvisat. Också att AC varierar kraftigt mellan olika organisationer 

där det används, gör att det blir svårt att dra några generella slutsatser om metoden. Dock 

påpekar Meriac et al (2014) att det finns en del dimensioner som kan utvärderas effektivt 

med hjälp av AC, framförallt administrativ förmåga, men också social förmåga samt driv eller 

engagemang. Däremot menar Meriac et al (2014) att det inte finns teoretiskt stöd för så pass 

många dimensioner som ofta mäts vid rekrytering. 

Kuncel och Sackett (2014) menar dock att denna brist på begreppsvaliditet förekommer 

endast vid de AC där kandidater bedöms efter varje enskild övning istället för efter att alla 

test och intervjuer genomförts. När alla delmoment är avklarade kan bedömare använda 

underlag från alla delar och således sammanväga resultaten från de olika testen för att 

utvärdera en kandidat mer rättvisande och konsekvent. 

 



19 
 

2.5 ANALYSMODELL 

 

FIGUR 2: ANALYSMODELL 

Tanken med de olika teoretiska begreppen är att de ska ge en sammanhängande och 

övergripande bild av anledningar och effekter av rekrytering, då syftet med studien är att 

studera motivering till val av AC som rekryteringsmetod. Anställningsprocessen kommer att 

behandlas som ett cykliskt fenomen, där en rekryteringscykel startar med hur 

marknadsföring används och motiveras för att attrahera de kandidater som anses mest 

lämpade för ett företag, så kallad employer branding. De personer som därigenom fattar 

intresse för företaget kommer sedan att gå igenom en inledande ansöknings- och 

urvalsprocess, där kandidaterna gallras beroende på om de uppfyller den kravprofil som 

ställts. 

Efter det initiala urvalet så går de återstående kandidaterna igenom en rekryteringsprocess, 

med varierande utformning beroende på organisation. Här kommer val och motivering av 

rekryteringsmetoder i allmänhet att studeras, och AC i synnerhet. Slutligen kommer de 

individer som anses mest passande att erbjudas anställning hos arbetsgivaren. De nya 

medarbetarna kommer sedan att integreras i organisationens kultur, något som bör gå 

felfritt om de bedömts rättvisande under rekryteringsprocessen. Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att själva organisationskulturen växer fram och utvecklas av de som arbetar inom 
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Ansökningar och 
urval

Rekryteringsprocess
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organisationen. Som ett fullbordande av cykeln påverkas ett företags employer branding 

utav vilka värderingar som hålls högt och vilken kultur som råder på företaget. 

3. METOD 

Detta kapitel kommer att presentera och motivera den metod som ämnas användas vid 

genomförandet av denna uppsats. Avsnitt 3.1 beskriver valet av forskningsmetod för att 

genomföra empiriinsamlingen. Avsnitt 3.2 beskriver valet av studieobjekt, för att sedan i 

avsnitt 3.3 beskriva valet av insamlingen av information genom intervjuer, och avsnitt 3.4 

beskriver källkritik. 

3.1 VAL AV FORSKNINGSMETOD 

I forskningsvärlden finns det många olika sätt att ta sig an problem och på olika sätt hantera 

relationen mellan teori och praktik. De två huvudsakliga ansatserna är deduktiv ansats, där 

teorin testas utefter logiska antaganden, och induktiv ansats, där teorin framställs utifrån 

slutsatser dragna utifrån observationer (Bryman & Bell, 2013). Då syftet med studien är att 

undersöka motiveringen av val av rekryteringsmetoder och delar i AC, samt att undersöka 

vilka effekter dessa metoder har, kommer en abduktiv ansats ligga som grund för arbetet. 

Abduktiv ansats (Dubois & Gadde, 2002) är den relation man får via en kombination av 

deduktiv och induktiv ansats, där man kombinerar lämpliga teoretiska ramverk med 

empiriska studier så som, exempelvis, observationer. Detta passar denna studie då vi 

kommer att använda oss av teorier om rekryteringsmetoder och assessment centers för att 

därefter undersöka dessa med hjälp av empiriska observationer på valda studieobjekt. 

Eftersom vi vill undersöka motiveringen kring den aktuella användningen av AC:s inom IT- 

och managementkonsultbranschen, hävdar Yin (2006) att en djupgående studie kan vara att 

föredra då metoden ger utrymme för användning av ett flertal, olika slags empiriska 

material. Vidare förklarar han för- och nackdelar med att utforma studien antingen med ett 

studieobjekt eller med flera studieobjekt, där vi anser att metoden med flera studieobjekt 

skulle vara mest den mest lämpliga i denna studie. Detta då en av fördelarna med att 

undersöka flera studieobjekt är att resultatet ofta kan vara mer representativt för det 

område som undersöks. Dessutom minimeras risken att det fall man annars skulle undersöka 

med ett studieobjekt, är ett extremfall och därav inte skulle kunna gå att generalisera. Även 

analytiska fördelar finns att vinna med att undersöka ett flertal studieobjekt, då de slutsatser 
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som överensstämmer mellan de olika fallen gör att möjligheten att generalisera syftet till 

andra situationer ökar. Dock är det ett större åtagande att samla information från en mängd 

olika källor och tar därav mer tid och resurser i anspråk än vid studerande av endast ett 

objekt (Yin, 2006). Metoden passar alltså väl för denna studie då den ger en hög grad av 

flexibilitet i informationsuppsamlingen. På så sätt kan frågor som behöver omformuleras 

eller saknas, åtgärdas vid ett senare skede i undersökningen (Holme & Solvang, 1997). 

3.2 VAL AV STUDIEOBJEKT 

I denna uppsats har vi som lämpliga studieobjekt valt ett antal konsultföretag som på olika 

sätt använder sig av delar av AC i sin rekryteringsprocess. Urvalet har skett dels med tanke 

på företagets verksamhetsområde och storlek, samt dels angående möjlighet till samarbete 

under den tidsperiod som var aktuell vid uppsatsförfarandet. Utifrån detta urval så kommer 

fem företag ingå i studien, alla inom IT- och managementkonsultbranschen. För att få en mer 

rättvisande representation består urvalet av både större och mindre företag inom nämnd 

bransch. Företagen kommer ej nämnas vid namn och kommer behandlas utan inbördes 

ordning. I den utsträckning företagen kommer behöva nämnas, kommer de noteras med en 

bokstav, A till E, enligt figuren nedan. 

 

FIGUR 3: BESKRIVNING AV VALDA STUDIEOBJEKT 

3.3 INTERVJUER 

Den huvudsakliga källan till empirisk information till detta arbete är intervjuer med våra 

valda företag. Intervjuer som metod har valts eftersom det bedömts som den bästa källan till 

information utifrån kriterierna att de dels kommer ge information av hög kvalité, samt dels 

ge en stor mängd information (Dexter, 1970, s. 87). För arbetet har det därför varit centralt 

att ha en bra grund vad gäller intervjumetodik och att förbereda intervjuerna väl. 

Företag A

•Ett större 
konsultbolag 
inom IT-
management 
med över 100 
000 anställda i 
mer än 40 
länder.

Företag B

•En växande 
konsultfirma 
inom IT och 
management, 
med kontor i ett 
flertal 
europeiska 
länder och ca 
500 anställda.

Företag C

•Ett globalt 
företag inom 
management 
consulting med 
nästan 200 000 
anställda 
världen över.

Företag D

•Ett litet 
konsultföretag 
som 
specialiserar sig 
på IT och 
affärsprocesser, 
med ca 100 
medarbetare i 
Norden.

Företag E

•Ett mellanstort 
företag som 
erbjuder 
lösningar inom 
IT och 
management, 
med ungefär 
300 anställda i 
14 länder.
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3.3.1 UTFORMNING AV INTERVJUSTRUKTURER 

Utformningen av intervjustrukturerna har gjorts genom att en intervjumall skapades (se 

bilaga 1). Intervjumallen har använts som utgångspunkt för intervjun för att alla intervjuer 

ska vara så lika som möjligt. Den är utformad så att den innehåller information om oss som 

utför studien, återigen framhåller studiens syfte och frågeställningar, samt att på nytt 

kontrollera att intervjuobjektet känt sig bekväm och varit insatt i vad de åtagit sig att göra 

(Bell, 2000, s. 120-122). 

Utöver detta har mallen även innehållit våra intervjufrågor. Intervjufrågorna har skiljt sig 

beroende på vem vi har intervjuat, alltså har vi använt ett frågebatteri för företagens 

rekryteringsansvariga, och ett annat frågebatteri för företagens nyanställda med reservation 

för vissa specifika följdfrågor som uppstått vid de olika intervjutillfällena. Dessa återfinns i 

bilaga 1. Intervjufrågorna till rekryteringsansvariga skapades för att till stor del återspegla 

den kontinuitet som återfinns hos de flesta rekryteringsprocesser, det vill säga att AC ofta 

föregås av någon form av behovsanalys med tillhörande kravprofil, utlysande av tjänst, följt 

av ansökningsperiod och screening av de inkomna ansökningarna. För att sedan efterföljas 

av utvärdering, eventuell anställningserbjudande och feedback. Vi har även tagit in frågor av 

mer subjektiv karaktär om upplevda för- och nackdelar med nuvarande rekryteringsmetod, 

frågor rörande organisationskultur och hur återkoppling sett ut. Detta för att skapa utrymme 

för personliga funderingar och motiveringar kring de rekryteringsprocesser de 

rekryteringsansvariga utför åt företaget. Den motiverande aspekten om upplevda effekter av 

rekryteringen på organisationskulturen har berättigat frågor om bl.a. återkoppling. 

Intervjufrågorna till de nyanställda baserades på deras upplevelse av den 

rekryteringsprocess de gått igenom hos företaget, vad de hade för förväntningar och om 

dessa infriades. Även frågor rörande organisationskulturen och vad som fick dem att söka till 

just det företaget togs upp. Detta för att få en bredare förståelse för processen och en annan 

synvinkel på processen. Frågorna är baserade på vår frågeställning utefter den teoretiska 

referensramen. Vi har även i de flesta fall skickat ut våra intervjufrågor till de olika 

intervjuobjekten inför varje intervju så att de ska ha fått chansen att förbereda sig. 

Alla intervjuerna skedde på respektive företags kontor med vald intervjuperson. Detta då, 

som även styrks av Bell (2000), det var det bekvämaste alternativet för respondenten som 

tog tid från sin ordinarie arbetsdag för att kunna medverka, samt att det gav bäst utsikt för 
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att ostörda kunna genomföra intervjun. Under alla intervjuer har vi varit två som hållit i 

intervju och en respondent. Dock har en av oss innehaft en mer aktiv roll som 

huvudintervjuare som ställt frågor, följt upp svar osv., medan den andre har haft en mer 

passiv roll med uppgift att dokumentera svaren, men också fått ställa uppföljningsfrågor 

eller förtydliganden om så ansetts behövligt. Denna uppställning har varit ett aktivt val med 

syftet att försöka motverka och förhindra skevhet. Samtliga intervjuer var semi-

strukturerade av samtalskaraktär, där de förberedda frågorna fick fungera som 

utgångspunkt för vad samtalet kom att handla om, utan att nå den mest formella typen av 

intervju där intervjuaren endast registrerar svar (Bell, 2000, s. 120). Alla intervjuer tog 

mellan 45 minuter till en timme i anspråk. Intervjuerna spelades in i samråd med 

intervjupersonen i fråga för att minska risken för bortfall av information. 

Alla intervjuerna inleddes med att gå igenom intervjumallen med respondenten, för att 

därefter ställa inledande frågor av mer allmän karaktär (se bilaga 1) för att skapa oss en bild 

av vilken typ av rekryteringsmetod företaget använder sig av. För att sedan ge rum för frågor 

mer specificerade till deras valda metod. Fokus låg på varför och hur företagen motiverar 

deras specifika rekryteringsmetod, med följdfrågor som undersökte effekterna inom 

företagskulturen av denna, samt urvalsspecifika frågor. 

3.3.2 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Holme och Solvang (1997) förklarar att det är värdefullt att hitta personer som på goda 

grunder kan ha kunskap inom det undersökta ämnet. Vi har intervjuat en person på 

respektive företag som på olika sätt är ansvarig för rekryteringsprocessen. Detta med 

anledning att vi ansåg att de skulle ha bäst insikt i företagens motivering av 

rekryteringsmetod, samt att de med största förmodan även är delaktiga i själva förfarandet 

av rekryteringen. I studien kommer därför störst vikt att läggas på information insamlad från 

dessa intervjuer. Vi har även valt att intervjua en nyanställd på respektive företag. Detta för 

att få en kompletterande inblick i hur rekryteringsprocessen upplevdes från någon som har 

faktisk erfarenhet av att delta i processen, samt hur organisationskulturen upplevdes för en 

då utomstående. Detta är intressant för att se om något glapp föreligger mellan hur 

företagen vill uppfattas och hur de faktiskt upplevs. Nedan ges en kort beskrivning av de 10 

olika intervjupersonerna. Notera att samma företagsnotation används som i figur 3: 
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FIGUR 4: INTERVJUPERSONER 

Första kontakten med de intervjupersoner som har en rekryteringsroll togs via mail efter att, 

genom rådfrågningar i det personliga nätverket, fått hänvisningar till lämpliga kandidater. 

Via mail förklarades övergripande studiens ämne och syfte, samt en allmän fråga om intresse 

av att medverka. I ytterligare mailkontakt bestämdes detaljer så som datum, tid och plats, 

samt att intervjupersonerna fick ta del av de intervjufrågor som vi komma att utgå från i vår 

intervju. På liknande sätt skedde kommunikationen med de nyanställda som avsågs 

intervjuas, dock fick vi i de flesta fall den initiala kontakten genom rekommendation via den 

rekryteringsansvarige. 

3.4 ANALYS AV INSAMLAT MATERIAL 

Efter att intervjuer utförts med intervjuobjekten, bearbetades data från samtliga intervjuer. 

Intervjuerna med rekryteringsansvariga transkriberades fullständigt, då dessa ansågs ge 

mest värdefull information. För övriga intervjuer analyserades endast den inspelade ljudfilen 

från intervjun direkt, utan djupare förbehandling. Anledningen till detta var dels av tidsskäl, 

men också då de endast var av kompletterande karaktär. Två intervjuer genomfördes via 

mail, och en via Skype, framförallt på grund av tidsaspekten. Den intervju som genomfördes 

via Skype spelades in, och de intervjuer som skedde via mail sparades för vidare analys. För 

att slutligen omvandla rådatan till färdigskriven empiri gjordes kärnfulla anteckningar av 

relevanta delar från intervjuerna, färgkodade efter varje företag. Utifrån anteckningarna 

kunde sedan den färdiga uppsatstexten utformas. 

3.5 KÄLLKRITIK 

När intervjuer används som huvudsakliga källa till empirisk information finns det alltid en 

risk att resultaten kan bli missvisande. Företrädesvis då intervjuarna kan påverka 
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respondentens svar och således utfallet av intervjun. Därför är det fördelaktigt att använda 

flera intervjuare i processen, för att tydligare skapa medvetenhet om skevhet, enligt Bell 

(2000, s. 123). Då alla intervjuer utförts av två personer, minskar detta delvis risken för 

missvisande resultat. Dock kan personliga åsikter eller bemötande vid intervjun färga de svar 

som ges, något som bör tas i beaktande. I ett ytterligare steg för att motverka missvisande 

reslutat skickades även materialet till samtliga intervjupersoner för godkännande av 

innehållets riktighet. Samtliga intervjupersoner talar för sina yrkesområden, och det kan 

därför inte uteslutas att det kan komma att färga deras svar i en mer positiv riktning 

gentemot den egna verksamheten. En annan skevhet som kan förekomma är att de som 

intervjuats utöver de rekryteringsansvariga är anställda hos det företag som varit målet för 

studien, och då alltså klarat sig igenom rekryteringsprocessen med gott resultat. Det hade 

eventuellt varit relevant att även intervjua personer som varit med i rekryteringsprocessen 

men sen inte blivit erbjudna jobb hos företaget för bättre objektivitet, dock ansåg vi att 

arbetet skulle bli alltför omfattande och den bidragande informationen alltför knapp för att 

kunna göra detta inom ramen för denna uppsats. 
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4. REKRYTERINGSPROCESSER I PRAKTIKEN 

I detta kapitel kommer insamlad information om de fem företagen som ingår i studien att 

presenteras. Kapitlets disposition följer rekryteringsprocessens kronologi enligt följande steg: 

Först kommer ett inledande avsnitt om employer branding och initialt urval. Här förklaras 

marknadsföring hos företag och hur kandidater gallras ut innan de avancerar till den 

centrala rekryteringsprocessen på själva företaget. Därefter beskrivs den huvudsakliga 

rekryteringen på respektive företag med utgångspunkt från AC. Hur kandidater utvärderas 

och deras möjlighet till att påverka eller tycka till om rekryteringsprocessen tas också upp. 

Vidare behandlas upplevda konsekvenser av företags upplägg av rekrytering, där 

intervjupersonerna berättar vad de såg för fördelar eller brister. Slutligen kartläggs 

organisationskultur hos samtliga företag och hur nyanställda medarbetare integreras på en 

arbetsplats. 

4.1 INITIALT URVAL OCH EMPLOYER BRANDING 

Innan den huvudsakliga rekryteringsprocessen startar är det flera aspekter som avgör vilka 

kandidater som söker sig till ett företag och på vilka grunder de väljs ut som potentiella 

medarbetare. De fem tillfrågade företagen använder alla någon form av strategi för att 

framstå som attraktiva för arbetssökande, men också för att utmärka sig gentemot sina 

konkurrenter. Hur företagen använder sig av employer branding för att nå ut till en avsedd 

målgrupp varierar dock i vissa avseenden, medan andra element är mer generella för alla 

företagen. Något som visar sig vara gemensamt för företagen är att de gärna visar upp sitt 

varumärke genom att delta i diverse arbetsmarknadsmässor som främst riktar sig till 

studenter eller nyutexaminerade. Förklaring till detta var överensstämmande för samtliga 

företag, med motiveringen att det var viktigt att potentiella arbetssökande skulle få träffa 

medarbetare och få ett gott intryck av företagets kultur och arbetssätt. Företag D, det 

minsta företaget i studien, var också det som uppvisade minst närvaro på mässor av detta 

slag. D1, HR-ansvarig på företag D, förklarar att anledningen till detta ligger mycket i att 

deras begränsade resurser har gjort besök på arbetsmarknadsmässor underprioriterat. Hen 

berättar att företaget inte har någon marknadsavdelning, utan det är ett ansvar som faller 

utöver arbetsuppgifter hos en nuvarande anställd, i detta fall D1. En annan observation av 

intresse var att företag B, också ett av de mindre företagen, sällan använde någon form av 

betald reklam. B1, som arbetar med rekrytering inom B, menar att anledningen till detta är 
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att sociala medier, event och personkontakt är ett mer effektivt och personligt 

tillvägagångssätt för marknadsföring, dessutom sparar företaget in mycket pengar genom att 

undvika köpt media. Hen förklarar att de, gällande juniora ansökande, inte annonserar ut 

tjänster utan tar emot spontanansökningar under hela året, något som företag B är ensamt 

om bland de tillfrågade företagen. B1 underbygger detta med att företaget växer så pass 

mycket att det nästan alltid går att hitta plats för nya medarbetare. 

B1 berättar att de använder sig mycket av headhunting 1och sociala nätverk, till exempel via 

nätverket Linkedin2 , även vid urvalet av lämpliga kandidater. Detta är också vanligt 

förekommande hos D. Rekryteringsansvariga från båda företagen förklarar att detta är ett 

effektivt sätt att hitta nya potentiella kandidater genom rekommendationer från befintliga 

medarbetares professionella och privata nätverk. Dessa potentiella kandidater har också, 

oftast, mer kunskap om företaget i fråga, om deras bekanta känner till företaget. Vidare 

använde samtliga företag CV och personligt brev eller enklare ansökningsformulär som 

metod för att bedöma kandidater i ett första skede. Här utmärkte sig företag C genom att 

även i det initiala urvalet av kandidater använda diverse färdighetstest inom induktion, 

numerisk och verbal förmåga, samt engelska, för att komplettera bedömningen av 

ansökande. C1 berättar att detta tidigare varit en del av deras AC, men allteftersom 

företaget växte, ställdes större krav på utsållningen av kandidater. Därför lades 

färdighetstesterna som en del av den inledande gallringen, något som också byggde på 

observationer av en stark korrelation mellan hög prestation på testerna och en anställning. 

C1 förklarar dock att detta kan innebära att bra kandidater blir bortsållade för tidigt, en risk 

som de accepterat inom företaget för att få en mer hanterbar mängd personer att intervjua i 

ett senare skede. 

                                                                 
1 Engelsk låneord som betyder att leta upp specifikt lämpade kandidater till ett jobb eller en tjänst 
2 Linkedin är en företagsorienterad social nätverks-tjänst 



28 
 

Företag 
A

Personlighet

Lagspelare

Prestigelöshet

Företag 
B

Kompetens och 
erfarenhet

Kreativitet och 
intresse

Affärsmässighet

Företag 
C

Engagemang och 
Stabilitet

Samarbete

Kreativitet

Företag 
D

Intresse och 
bakgrund inom 

IT

Erfarenhet inom 
bank och finans

Kompetens, 
engagemang och 

prestigelöshet

Företag 
E

Analysförmåga 
och struktur

Social, 
kommunikativ 

och teamplayer

Professionell och 
entreprenöriell

Företagen utgår generellt från egna värderingar och grundläggande krav för att välja vilka 

kandidater som passar bäst. För vissa av företagen gällde att personlighet, 

överensstämmelse med företagsvärderingar och engagemang vägde tyngre än att fylla 

samtliga kompetenskrav, medan andra lade större vikt på kompetens och erfarenhet, se 

figur 5.  

4.2 REKRYTERING UTIFRÅN ASSESSMENT CENTER 

Då en eller flera kandidater valts ut för att gå vidare efter den initiala ansökningsperioden 

och gallringen, vill företagen träffa personen för att ta reda på mer om kandidaten. Detta är 

det led i rekryteringsprocessen som avgör om en kandidat blir anställd eller inte, och utgörs 

av olika moment, så som intervjuer, case-övningar och/eller olika test. För de fem tillfrågade 

företagen ser processerna olika ut men har också många gemensamma drag. Nedan visas ett 

diagram över de komponenter som ingår i respektive företags rekryteringsprocess. 

Komponenterna står i tidsordning från vänster då kandidaten gått vidare från gallringen, till 

höger där de eventuellt får ett anställningsbesked:  

FIGUR 5: VIKTIGA EGENSKAPER HOS KANDIDATER 
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FIGUR 6: REKRYTERINGSPROCESSEN HOS RESPEKTIVE FÖRETAG. DE STRECKADE LINJERNA AVGRÄNSAR DELMOMENT SOM SKER UNDER 

OLIKA TILLFÄLLEN 

I företag A så kallas ett antal ansökande till en rekryteringsdag där samtliga 

rekryteringsmoment genomförs av alla kandidater, även om varje moment utförs 

individuellt. Detta, förklarar A1, är dels för att underlätta utförandet av processen, men 

framförallt för att det ger rekryterarna en chans att se hur kandidaterna interagerar i grupp, 

på ett mer avslappnat sätt medan de sitter ute och fikar och väntar på nästa station. De har 

nämligen en avsedd “fika-station” där medarbetare hos A deltar och ser hur kandidaterna 

umgås med varandra. Hos företag A är inte komponenterna i en viss tidsföljd, utan 

kandidaten kan lika gärna börja med case-övningen som med fika-stationen. De andra 

företagen bjuder istället in kandidaterna på nytt per rekryteringskomponent, eller i olika set 

av rekryteringskomponenter. Företag C har en liknande process som företag A, då de bjuder 

in ett flertal kandidater till en dag med flera komponenter. Där ingår en personlig intervju 

med ett mini-case, samt en större case-övning. Då dagen är avslutad så hålls en utvärdering 

och ett beslut tas om kandidaten går vidare eller ej. Om kandidaten går vidare skickas en 

länk till ett personlighetstest till kandidaten och därefter bjuds kandidaten in igen för 

ytterligare intervju med en senior medarbetare, samt till en intervju med en person från HR 

som återkopplar svaren från personlighetstestet. Slutligen utvärderas kandidaten igen, 

berättar C1, och om allting känns bra så erbjuder vi anställning. 

Företag E har istället två större rekryteringsdagar, där den första dagen innehåller ett 

analytiskt/matematiskt test och två kortare intervjuer med case-övning. Därefter sker en 

utvärdering av kandidaten, och om denna går vidare så får den komma till den andra 
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rekryteringsdagen som innehåller ett större case, en mer djupgående personlig intervju, och 

även en intervju med en partner, berättar E1. 

Företag D har intervjuer som främsta rekryteringsprocess, och om de anser det nödvändigt 

läggs även personlighetstester till som moment. Kandidaten kallas först in för en intervju 

med HR-ansvarig och sedan för en intervju med en av avdelningscheferna, beroende på 

vilken avdelning kandidaten kan tänkas passa. Här kan även en medarbetare delta vid 

intervjun. Därefter görs en utvärdering av kandidaten och om behövligt görs ett 

personlighetstest. Slutligen får kandidaten komma på intervju med VD:n och blir därefter 

erbjuden anställning. 

Företag B har alla sina moment på separata dagar och kallar kandidater individuellt. Först 

kallas kandidaten till intervju med en headhunter. Därefter tas ett beslut av både kandidat 

och företaget om de vill gå vidare. Då kallas kandidaten in till en case-övning med en senior 

konsult, och om kandidaten går vidare i det steget väntar en intervju med en av företagets 

partners. Sedan sker en gemensam utvärdering och erbjudande om anställning beslutas. 

4.2.1 INTERVJUER 

Samtliga företag använder sig av intervjuer som ett led i sin rekryteringsprocess, vilket kan 

ses i figur 6. Dock ger olika företag olika mycket utrymme för intervjuer, beroende på om det 

är den enda komponenten eller ej, och förhör sig även om olika saker. A1 berättar att på A:s 

rekryteringsdag så utförs tre kortare intervjuer på ca 25 minuter vardera. I och med att 

processens moment inte utförs i någon specifik ordningsföljd så behandlas CV och 

yrkesmässig bakgrund i en intervju. De har även en intervju som är mer inriktad mot de 

områden tjänsten gäller. För till exempel projektledare diskuteras projektmetodik och 

ledarskap, medan programmerare snarare får påvisa kunskaper inom olika 

programmeringsspråk. De har också en intervju då rekryteraren och kandidaten talar om 

potential och framtidsutsikter. 

B baserar mycket av sin rekrytering på intervjuer. Processen börjar med en första intervju 

som hålls med en rekryterare. Intervjun ligger till grund dels för att lära känna kandidaten 

bättre men lika stor del går åt till att berätta om företaget och ge information hur just de 

jobbar. Detta för att ge kandidaten möjlighet att känna av om de kan identifiera sig med 

företaget men också för att ge en grund inför nästa steg i processen vilket är en case-
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intervju. B2 beskriver sitt andra steg i processen som just en blandning mellan en case-

övning och en intervju, där hen skulle lösa en uppgift men även föra ett samtal med den 

person som hade hand om caset, och därigenom kunna beskriva liknande övningar hen gjort 

eller erfarenheter hen varit med om. Det sista steget i rekryteringsprocessen är en intervju 

av mer traditionellt slag med en partner i företaget och bygger på den information man fått i 

de tidigare intervjustegen. Intervjun motiveras med att en tredje person ger en mer vägd 

bedömning av kandidaten. 

Företag C har en intervju som del i sin rekryteringsdag där fokus ligger på att kandidaten ska 

uppfylla ett antal olika parametrar företaget har identifierat som viktiga hos en anställd, så 

som att ha teamkänsla, vara engagerad och stresstålig. Efter rekryteringsdagen när 

kandidaten blir kallad igen så genomförs ytterligare en intervju med en senior medarbetare 

som arbetar inom den avdelning kandidaten blivit kategoriserad inom. Denna intervju 

beskrivs av C2 som mer personlig än den första, där hen fick berätta mer om sig själv och 

sina erfarenheter. I samband med den andra intervjun träffar även kandidaten en 

representant för HR-avdelningen för att få en återkoppling kring personlighetstestet. Detta 

blir en tredje intervju där kandidaten och personen från HR diskuterar den profilering som 

framkommit av testet. 

Företag D är det företag som baserar sin rekrytering mest på intervjuer, och om nödvändigt 

även lägger till ett test. Som ett första steg kallas kandidaten till en intervju med HR-

ansvarig. Intervjun är en konventionell personlig intervju där en intervjumall följs, enligt D1, 

och där fokus ligger på att ta reda på personliga egenskaper, intressen, ambitioner. Därefter 

har kandidaten en intervju med någon av cheferna på de avdelningar som finns på D, ibland 

med fler än en chef. Vem kandidaten träffar beror på kandidatens erfarenhet och intresse, 

men också om det finns något behov i den avdelning då. Denna intervju har mer fokus på 

kompetens och vad kandidaten kan. Ibland deltar även en medarbetare vid intervjun som 

sitter i ett projekt där kandidatens kunskap kan komma till användning. Detta då personen 

innehar viktig kompetens inom området och således är bäst lämpad att utvärdera 

kandidatens kunskaper. I det sista steget i rekryteringsprocessen träffar kandidaten VD:n för 

företaget för intervju och eventuell kontraktskrivning. 
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Företag E har två dagar med olika moment. Första dagen ingår två stycken intervjuer som, 

liksom företag C, kombinerar caseövning med intervju båda gångerna. Dock gör företag E det 

lite annorlunda. Där är fokus på case-övningarna men kombineras med vad de kallar för cv-

intervjuer. Dessa intervjuer baseras helt på kandidatens CV och lyfter det som känns 

intressant, annorlunda och gör att kandidatens egenskaper kommer fram. Den tredje 

intervjun sker om kandidaten kommer till den andra rekryteringsdagen. Denna är en mer 

djuplodande intervju av mer generell karaktär där kandidaten får mycket exemplifierande 

frågor om hur denne har, eller skulle ha, betett sig i olika situationer. Den sista och 

avslutande intervjun är med teamlead eller partner, och beskrivs av E2 som väldigt 

avslappnad: 

“Jag tror, vi pratade inte mer än i 20 minuter eller något sånt där varav 15 minuter av det var det jag som 

ställde frågor.  Så det var nog mycket bara en kvalitetsstämpel. Att den som fortfarande äger bolaget vill träffa 

dig innan du blir anställd, och se till att du passar i kulturen, passar med den personen. Och jag tror att man får 

relativt fort en uppfattning kring huruvida man vill anställa någon eller inte.“ - E2 

I samtliga fall kan kandidaten bli kallad till ytterligare intervju om något anses oklart. 

4.2.2 CASE/SIMULERINGS-ÖVNINGAR 

Alla företag har dessutom case-övningar som en del av deras rekryteringsprocess, förutom 

företag D. Detta motiveras enligt D1 med att de tycker att rollerna är så pass olika att en 

case-övning blir svår att utforma. Vidare förklarar hen att den information som skulle 

utvinnas från en case-övning, i dagsläget, framkommer vid den andra intervjun mellan 

kandidaten och relevant områdeschef tillsammans med medarbetare. Under intervjun 

diskuteras kompetenser inom det specifika området. D1 påpekar att områdeschefen och 

deltagande medarbetare är bättre lämpade att bedöma dessa kompetenser, då de har 

erfarenheter inom det fältet. Således får kandidaten bevisa sin kunskap genom en 

konventionell intervju istället för case. 

Företag B och E har istället valt att ha caseintervjuer, vilket då är en blandning av rena case-

övningar och intervjuer, där kandidaterna under caset snarare för ett resonemang för hur de 

skulle lösa situationen jämfört med att presentera ett färdigt lösningsförslag. Dock är 

caseintervjuerna ett tillfälle för kandidaterna att visa vad för praktiska erfarenheter de 

innehar, och inte bara personliga egenskaper, är båda företagen noga med att poängtera. 

Det som är utmärkande för företag E är också att de har valt att ha tre tillfällen med 
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caseintervjuer, två under första dagen och sedan en till om kandidaten går vidare till andra 

dagen. Enligt E2 tror hen att det beror på att företag vill gardera sig för att kandidaterna inte 

bara har tur under ett case, utan att de vill kvalitetssäkra sig om att kandidaten är 

konsekvent i sitt logiska tänkande. Dels för att de har fler än ett case men också då de har 

delat upp casen på två separata dagar. 

Företag A och C har däremot mer renodlade case-övningar. Hos A är caset uppbyggt som en 

kundsituation, där kandidaten får sätta sig in i att vara konsult hos A och hjälpa en kund med 

en fiktiv utmaning. Case-uppgifterna hos A är konstruerade för att vara generiska till den 

grad att samma uppgifter används för alla kandidater, oavsett yrkesroll. A1 menar att det 

inte bara är lösningen i sig som är viktigt, utan också personens tillvägagångssätt för att 

angripa problemet. Hur kandidaten löser caset visar på vilken nivå personen ligger på, om 

den arbetar mer tekniskt eller föredrar ett mer processinriktat upplägg. I företag C:s case har 

kandidaten 30 minuter att förbereda sig, för att sedan presentera lösningen på 20 minuter. 

Caset är en kombination av en ren numerisk övning där det gäller att hitta rätt nyckeltal och 

en lösning, men också en mer öppen frågeställning där man kan diskutera kanske fördelar 

och risker. C2 berättar att hen upplevde case-övningen som resultatinriktad, utan någon 

form av diskussion om resonemang kring lösningen, under själva övningen. Det kommer i 

stället när kandidaten har intervjun då man diskuterar vad de kunde gjort annorlunda i ett 

försök att undersöka kandidatens självbild och hur väl de själva kan identifiera feedback, 

säger C1. 

Av alla tillfrågade rekryterare var det bara hos E som gruppcase tidigare använts, detta hade 

dock efter utvärdering valts bort. Detta förklarar E1 med att det gav en alltför subjektiv 

analys av kandidaterna. Hen fortsätter och säger att även hos kandidaterna hade de fått 

blandade åsikter om övningens användbarhet. E2 utvecklar detta och säger att hen 

personligen motsätter sig gruppövningar, då övningar inte producerar några pålitliga 

mätresultat och ger för mycket utrymme för kandidater som försöker hävda sig själva. Flera 

av de rekryteringsansvariga hade liknande kritiska kommentarer: 

“vi resonerar så att i gruppcase kan man vissa individer som sticker ut framåt, tar för sig väldigt mycket och 

kanske några som blir väldigt tysta. Och sen finns det en grupp i mitten som kanske gör några inspel och liksom 

blir nån slags mellanmjölk. Och det kan vara ett bra sätt att identifiera dom har två extremiteterna [...] men vi 

tycker också att det är en risk att man tappar den mittengruppen”  - A1 
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“Risken med [gruppcase] [...] är att man skulle  få väldigt point-in-time analys av folk som kanske aldrig har 

träffat varandra tidigare och som ska samarbeta i en fråga. Dom har intern konkurrens och det finns massor 

med dynamik som inte reflekterar hur det skulle vara att jobba i ett team här på bolaget. Är vi ett team av 

människor har vi med största sannolikhet träffats tidigare, känner varandra och har ett gemensamt mål, 

snarare än ett mål att jag ska få mig själv att se bra ut. Så det skulle jag väl se som risken med att ha ett 

gruppcase att man skulle ha en gruppdynamik som tillsammans vill göra ett bra jobb men samtidigt har man 

individer som vill sticka ut ovanför resten och det lirar inte med hur vi jobbar internt och det lirar inte med våra 

värderingar.” - C1 

4.2.3 TESTER 

Vilka tester som utförs skiljer sig från företag till företag. Det kan till exempel vara 

språktester, logiska tester eller personlighetsbaserade tester, beroende på vad för 

information företaget är intresserad av att få fram. Företag C använder sig av 

färdighetstester redan i urvalet, men under den huvudsakliga rekryteringsprocessen används 

ett personlighetstest. En person från HR ger kandidaten återkoppling på resultatet från 

personlighetstestet under en uppföljande intervju, intervju 3. C1 förklarar det som ett 

komplement till intervju 2 där det uppdagas om det finns riskfaktorer att ta hänsyn till. Dessa 

riskfaktorer täcker in parametrar så som stresstålighet, engagemang och om kandidaten 

skulle trivas med konsultrollen med många olika typer av uppgifter under kort tid. 

Företag A och E använder sig också av olika tester under rekryteringsprocessen. Företag A 

använder sig av ett webbaserat formlär som en egen station under sin rekryteringsperiod. 

Testerna tar ungefär en timme i anspråk och innefattar personlighetstest, logiktest med 

numerisk förståelse, samt ett verbalt test. A1 berättar att testerna spelar lika stor del in i den 

sammanvägda utvärderingen som något av de andra momenten i rekryteringsprocessen. 

Företag E har sina tester under den första av sina två rekryteringsdagar och består av ett 

logisk test och ett matematiskt-analytiskt test. Dessa tar ca 1 timme att utföra. 

Företag D däremot, använder sig av personlighetstest vid behov. Testen är inte en 

standardiserad del av deras rekryteringsprocess, men i den utsträckning de utförs är det av 

ett utomstående företag. Testerna motiveras, enligt D1, med att om en kandidat saknar 

tidigare arbetslivserfarenhet och ska direkt in i ett konsultuppdrag, kan det vara 

föredelaktigt om kandidaten gör ett personlighetstest för att få ett utomstående, andra 

utlåtande. Annars, om de anställer en kandidat som inte ska direkt ut på uppdrag, så vet de 

inte riktigt vad de ska göra med de svar testerna ger, berättar D1. Om kandidaten och 
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företaget fungerar tillsammans beror på så mycket mer än vad som framkommer vid ett 

personlighetstest. 

Endast företag B använder sig inte alls av tester i deras rekryteringsprocess. Detta motiveras 

med: 

“Vi har en ganska mjuk, men selektiv, rekryteringsprocess om man säger så. Det är inga tester och det har inte 

att göra med vilken poäng du får på nåt särskilt, utan för oss handlar det om väldigt mycket mer, vi ser till 

situationen, vi ser till personen, vi ser till potentialen, vi ser till hur ser förutsättningarna ut just nu i vårt företag 

med andra kandidater som är inne.” - B1 

4.3 UTVÄRDERING AV KANDIDATER 

Efter att en kandidat genomgått en fullständig rekryteringsprocess, sker den slutgiltiga 

bedömningen. För att bedöma en kandidat görs en utvärdering av kandidatens resultat på 

de olika delmomenten. Denna bedömning sker inom vissa företag efter varje steg, medan 

andra företag gör en slutgiltig bedömning när hela processen är avslutad. Hos företag A 

träffas alla intervjuare först efter att rekryteringsprocessen är avslutad. Detta då de olika 

stegen genomförs av flera olika kandidater, utan inbördes ordning av de olika delmomenten. 

Även företag D hade endast en gemensam bedömning i ett slutgiltigt skede. Hos företag C 

genomfördes dels en utvärdering efter inledande intervju och case, därefter ytterligare en 

bedömning efter att kandidaten avslutat kompletterande personlighetstest och intervjuer 

med seniora medarbetare. C1 menar att de använde ett sådant tillvägagångssätt för att få en 

bättre helhetsbedömning av en kandidat och inte fokusera för mycket på ett enskilt 

moment. Även hos företag B och E förekommer en mellanliggande diskussion efter en första 

rekryteringsomgång, där de delaktiga intervjuarna överlägger. E1 påpekar vidare att 

kandidaterna fick feedback mellan varje delmoment, något som var intressant att se hur 

pass väl kandidaten tog till sig. Alla rekryterare poängterade att inget av delmomenten i 

rekryteringsprocessen vägde tyngre än något annat, utan att det viktiga var en 

helhetsbedömning. Tabell 3 visar vilka aspekter som togs i beaktande vid de olika 

delmomenten. 

  



36 
 

 

TABELL 3: VIKTIGA FAKTORER VID UTVÄRDERING AV KANDIDATER 

Företag Test Intervju Case 

A 

 Personlighet, verbal 
förmåga och logik 
testas 

 Viktigt att passa in i 
organisationskulturen 

 Erfarenhetsbaserad, letar 
efter konkreta exempel 

 Hur kandidaten lagt upp lösningen, 
om den är teknisk eller 
processinriktad 

 Stresshantering och 
presentationsteknik 

 Kreativitet 

B - 
 Grundläggande 

bedömning av kandidaten 
 Engagemang i företaget 

 Problemlösningsförmåga och 
teknisk kunskap 

 Bevisa kompetens, kreativitet och 
affärsmässighet 

C 

 Kandidaten bör gilla 
variation 

 Stresstålighet och 
engagemang 

 Ledaregenskaper och 
social förmåga 

 Se helhet och detaljer 

 Engagemang 
 Kreativitet 
 Samarbete 
 Stabilitet 

 Struktur 
 Presentationsteknik 
 Lösningens relevans 
 Analysförmåga 

D 
 Drivkrafter 
 Personlighet 
 Kritiskt tänkande 

 Intresse och personliga 
egenskaper 

 Arbetslivserfarenhet 
 Kompetens, engagemang 

och prestigelöshet 

- 

E 
 Logik och 

analysförmåga 

 Personlighet 
 Matchning med 

företagskulturen 
 Anpassning till feedback 

 Analysförmåga 
 Kreativitet och process-tänk 

 

Samtliga företag använder sig av flera intervjuare och bedömare, även om företag D hade 

relativt få intervjuare delaktiga i processen. Övergripande involverades flertalet intervjuare 

dels för att fördela arbetsbelastningen som uppkommer vid rekryteringsprocessen, men 

också för att få en mindre subjektiv och personberoende bedömning av kandidater. Det är 

även ett användbart sätt att lära upp juniora rekryterare genom att de får delta i processen 

tillsammans med en mer erfaren intervjuare. Dessutom förekommer intervjuer med aktuella 

områdeschefer, för att bedöma hur väl en arbetssökande passar inom ett relevant område. 

E2 påpekar att intervjuer och övningar med flera olika representanter från företaget ger den 

arbetssökande en bra insikt i arbetssätt och företagsklimat. Alla intervjuade rekryterare 

påpekade också att inget delmoment var avgörande för kandidatens resultat, utan det var 

alltid en avvägning mellan samtliga steg i rekryteringsprocessen. Alla företag använde också 

någon form av graderad skala utifrån en specifik kravprofil eller kompetensmodell, utom 

företag D, där detta dock var under utveckling. 
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4.4 FEEDBACK OM REKRYTERINGSPROCESSEN 

Alla företagen hade någon form av återkopplingsmöte eller liknande utvärdering en kort tid 

efter nyanställning. Inget av företag hade någon utförligare återkoppling med de kandidater 

som tackat nej till en anställning. A1 förklarar att detta hade varit värdefull information att 

fånga upp, men att det skulle bli alltför tidskrävande och ta upp för mycket administrativa 

resurser. B1 säger att det är väldigt viktigt att kandidaten får ett bra bemötande och en 

positiv bild av företaget, vare sig de blir anställda eller inte. Hos C ingår varje år någon form 

av övning där nya medarbetare får komma med åsikter om rekryteringsprocessen. C1 säger 

att något som uppkommit vid dessa övningar är att den egna avdelningen kan bli bättre på 

att marknadsföra sig mot studenter och visa vad de gör. 

4.5 UPPLEVDA FÖR- OCH NACKDELAR MED REKRYTERINGSPROCESSEN 

Det finns många olika sätt att utforma en rekryteringsprocess, och varje metod har sina 

styrkor och svagheter. De flesta rekryterarna underbyggde valen av rekryteringsmetoder 

med tidigare erfarenheter och tradition. Överlag var rekryterarna inom alla företag nöjda 

med hur organisationen arbetade med rekrytering, men det fanns vissa aspekter som de vill 

påvisa som extra värdefulla, och andra som var risker eller brister.  

Subjektivitet är en stor risk under de olika momenten, något som flertalet intervjuade 

påpekar. Som exempel säger B1 att eftersom de inte utnyttjar någon form av test eller 

liknande bedömningsform, blir det extra viktigt att försöka bedöma kandidater så opartiskt 

som möjligt. Även att deras rekryteringsprocess är så pass kort tidsmässigt, gör att det ibland 

kan bli svårt att få en tillräckligt rättvisande bild av en kandidat. Företag A, C och E har en 

mer omfattande process, både gällande tid och antal inblandade rekryterare. Rekryterare 

inom dessa företag menar att fördelen med detta är att kandidater får träffa många 

personer inom företaget, vilket både ger mindre risk för en subjektiv bedömning, men också 

ger kandidaterna möjlighet att träffa potentiella kollegor. Just att få träffa potentiella 

kollegor ser ett flertal nyanställda som en viktig del i rekryteringsprocessen. Detta för att få 

en bättre förståelse för kulturen på företaget samt att kunna, på ett mer avslappnat sätt, få 

svar på frågor rörande arbetsuppgifter. E1 förklarar dock att det går åt mycket tid och 

resurser till att utbilda intervjuare och bedömare. Detta motiveras med att det är viktigt för 

E att alla intervjuare ska ha samma utvärderingsgrund samt att det krävs utbildning och 

erfarenhet för att bli en bra intervjuare.  Problemet blir också att processen kan bli relativt 
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utdragen. A1 säger att hen gärna sett en individuell återkoppling för varje kandidat direkt 

istället för efter företagets rekryteringsperiod, men detta blir alltför tidskrävande när så pass 

många kandidater involveras samtidigt. E1 berättar att även om deras ambition är att avsluta 

rekryteringsprocessen efter två veckor, är detta inte alltid möjligt. I värsta fall går en 

kandidat förlorad. C1 förklarar att deras lösning på tidsaspekten är att ha en hårdare gallring. 

Som ett resultat av detta får företaget en mer hanterbar mängd kandidater att utvärdera, 

men risken blir att personer som kunnat passa företaget blir utslagna i förtid, vilket C1 

förklarar är en medveten risk. Då företag D är så pass specialiserat och av mindre storlek, får 

de inte lika många ansökningar. D1 berättar att ibland förlorar de uppdrag från kunder för 

att de inte kunnat anställa någon i ett projekt tillräckligt snabbt samtidigt menar hen att de 

inte vill ha personer som sitter sysslolösa, utan alla anställda ska helst sitta i projekt. 

Lösningen på problemet har hittills varit att använda medarbetare som redan är anställda, 

tills en lämplig kandidat hittats. 

När det kommer till ansökningar berättar C1 att de fått mycket feedback på att kandidater 

vill ha mer information om de olika avdelningarna. Eftersom C är ett så pass stort företag, 

har inte varje enskild avdelning en egen ansökningsprocess, med annonser och 

marknadsföring etc. C1 menar dock att detta är bästa alternativet, då kandidater oftast inte 

har tillräckligt med kunskap för att välja vad som passar dem. C2 ger ytterligare 

kommentarer på företagets rekrytering och säger att hen gärna sett mer sociala inslag, som 

gruppövningar eller lunch tillsammans med andra kandidater. Hen påpekar att en stor del av 

arbetet inom branschen har sociala drag, något som kan återspeglas bättre i 

rekryteringsprocessen. 

Inom alla företag, förutom B, avsattes specifika perioder för att ta emot och behandla 

ansökningar. Motiveringen hos B att ha öppen ansökan är att de har kapacitet att ta in 

nyanställda under hela året. Dock påpekar flera andra rekryterare att en organiserad 

rekryteringsperiod underlättar överblicken av kandidater och utformningen av 

introduktionsutbildning. 

4.6 ORGANISATIONSKULTUR 

Efter att en kandidat genomgått en fullständig rekryteringsprocess introduceras denne 

till  den nya arbetsplatsen. Hur organisationskulturen ser ut skiljer sig från företag till 
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företag, men det finns också vissa liknande drag. Överlag beskrev många respondenter 

företagskulturen på deras arbetsplats genom företagsvärderingarna, men det förekom vissa 

avvikelser, se tabell 4. Generellt sett fanns det även event inom alla företag för att ge 

anställda en bra upplevelse av arbetsplatsen och deras kollegor. De organiserade också 

någon form av introduktionsutbildning, där nyanställda fick information om kultur och 

arbetssätt på arbetsplatsen. I både företag B och C tilldelas nyanställda någon form av 

mentor eller liknande, som varit anställd på företaget en längre tid, vars uppgift är att stödja 

och hjälpa nya medarbetare. C1 påpekar att de är snabba med att dela ut ansvar och redan 

första måndagen efter introduktionsutbildningen involveras de nya konsulterna i projekt. 

Detta bekräftas även av C2 som menar att det ställs höga krav på medarbetarna och det 

gäller att ha skinn på näsan. Hen förklarar att det är flertalet anställda som faller av efter en 

tid, då det höga tempot inte passar alla. Även hos D händer det ofta att nyanställda snabbt 

går ut i projekt. Inom samtliga företag får medarbetare också tillfälle att ge feedback på 

deras upplevelse av arbetet och om det är något de är missnöjda med. 

Om det är något som en medarbetare inte är nöjd med, gäller det att försöka lösa 

problemet. Vanligt förekommande svårigheter är att en medarbetare inte är nöjd inom sitt 

område eller känner sig understimulerad. I värsta fall så är det företaget som inte passar. A1 

berättar att de lyckats minska omsättningen av personal på senaste tiden, något som kan 

bero på att urvalsprocessen har blivit mer rättvisande. Om det är några kriterier de tummat 

på, så kanske personen inte passar in i företaget eller säger upp sig. B1 tar upp att de inom B 

har avslutningssamtal en kortare tid efter en uppsägning för att följa upp vad det var som 

fick en person att sluta. Efter samtalet görs en utvärdering för att undersöka om något kan 

förbättras inom organisationens processer. 
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Företag Företagsvärderingar 
Företagskultur enligt 

rekryterare 
Företagskultur enligt nyanställd 

A 

 Ärlighet 
 Djärvhet 
 Förtroende 
 Frihet 
 Laganda 
 Prestigelöshet 
 Att ha roligt 

 Lagspelare 
 Fri struktur på 

karriärtrappan 
 Prestigelöshet 
 Kompetens 
 Entreprenöriella 

 Global och inspirerande 
miljö 

 Utrymme att utvecklas 
 Roligt och utmanande 
 Drivande och motiverande 

kollegor 
 Bra work-life balance 

B 
 Kompetens 
 Kreativitet 
 Affärsmässighet 

 Teamwork 
 Platt - inga 

formella hierarkier 
 Väldigt 

entreprenöriellt 
 Utrymme för egna 

initiativ 

 Teamkänsla 
 Öppet arbetsklimat 
 Mångfald och jämställdhet 
 Stöttande 

C 
 Integritet 
 Respekt 
 Laganda 

 Integritet 
 Teamwork 
 Energi 
 Entusiasm 
 Entreprenöriellt 

 Inte så hierarkiskt 
 Socialt 
 Ta egna initiativ och ha 

skinn på näsan 
 Mycket hårt jobb 

D 
 Kompetens 
 Engagemang 
 Prestigelöshet 

 Stöttande och 
hjälpsam 

 Glad 
 Platt struktur 
 Tillåtande klimat 

 Hjälpsamhet 
 Ödmjukhet 
 Öppenhet 
 Professionalism 

E 

 Engagemang 
 "Teaming" 
 "Excellence" 
 Passion 
 "Stewardship" 

 Resultatorienterad 
 Ödmjuk 
 Frihet under 

ansvar 
 Arbeta i team 

 Platt struktur 
 Trevliga människor 
 Teaminriktad 
 Mycket aktiviteter 

TABELL 4: BESKRIVNING AV FÖRETAGSKULTUR 
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer studiens empiriska underlag att behandlas och analyseras utifrån den 

presenterade analysmodellen. De fyra områden som kommer att ingå i analysen är employer 

branding, ansökningar och urval, rekryteringsprocessen samt organisationskultur. 

5.1 EMPLOYER BRANDING 

Vilka personer som ansöker till ett företag, och hur många, styrs mycket av företagets 

marknadsföring. Teorier om employer branding visar på att svårigheten med detta är att nå 

ut till rätt personer, men framförallt att uppnå en så fullständig informationsfördelningen 

mellan kandidat och företag som möjligt. För att öka medvetenhet om sina varumärken hos 

kandidaterna har samtliga företag närvarat på diverse arbetsmarknadsmässor. Det går här 

att se en viss korrelation mellan storleken på företaget, och deras närvaro på event för 

studenter, något som kan relateras till brist på resurser för mindre företag. Förutom 

arbetsmarknadsmässor som kanal för employer branding var det endast företag B som helt 

avstod från betald reklam som marknadsföring och istället fokuserade på sociala medier. 

Detta ansågs som en mer effektiv fördelning av resurser, och ett bättre sätt att nå ut till 

relevanta kandidater. Men flertalet av övriga företag har också stark närvaro på sociala 

medier för att stärka sitt varumärke. Här går det att se vikten av “word of mouth” för ett 

företags employer branding. Dock framkommer det av feedback från kandidater att flera av 

företagen behöver bli bättre på att framhäva information om arbetsuppgifter och 

yrkesroller, något som också är en viktig del av employer branding som beskrivits i avsnitt 

2.1.2. Svårigheten här är att avgöra hur pass mycket kunskap en kandidat behöver vid 

ansökningen och vad som är överflödig information i ett så tidigt skede. Företag B till 

exempel använder sällan annonser, vilket gör att kandidater som ansöker har begränsad 

information om arbetsuppgifter och organisationsstruktur. 

5.2 ANSÖKNINGAR OCH URVAL 

När det kommer till rekryterande organisation behöver även rekryterarna så mycket 

information som möjligt om kandidaterna för att kunna göra en rättvisande bedömning. 

Detta sker i ett första steg vid behandling av ansökningar och en inledande gallring av 

sökande. För de mindre och delvis mellanstora företagen utnyttjas sociala medier och 

nätverk för att headhunta attraktiva kandidater. Det som framhålls som positivt med denna 
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metod är att kandidaterna genom dessa sociala kontakter ofta redan känner till företaget 

och dess varumärke, vilket minskar en skev informationsfördelning. Även att företaget i 

fråga har en uppfattning om kandidaten, samtidigt som de undviker en resurskrävande 

process att genomgå stora mängder ansökningar, som en vanlig ansökningsprocess skulle 

medföra, är fördelaktigt. Enligt teori om kultur och urval bör det tas i beaktande att om 

kandidaterna kallats till företaget, och inte sökt själva, är det möjligt att de inte har ett 

intresse för organisationen, något som är troligare om kandidaten sökt självmant. 

I det fall annonser användes utformade de alltid från en kravspecifikation framtagen 

antingen av ansvarig rekryterare, eller relevant områdeschef, i vissa fall involverades bägge 

parter. Detta medföljde att kravspecifikationen blev relevant och tydlig, något som ligger 

linje med utformningen av specifikationen enligt Danielssons beskrivning. Förutom en 

gemensam grund för alla företag utefter utbildningskrav, erfarenhetskrav, färdighetskrav 

och kunskapskrav, var det framförallt personlighetskrav som utskiljde de olika företagen. 

Personlighetskraven följer tätt inpå viktiga värderingar inom organisationen och hur deras 

employer branding är upplagd. När det kommer till färdighetskrav stod företag C ut, där de 

gallrade kandidater redan i ansökningsstadiet utefter ett färdighetstest. Motivering till detta 

var en hög kriterierelaterad validitet mellan goda resultat på testet och en anställning hos 

företaget. I teorin belyses att eftersom ett företag av C:s storlek medför ett stort antal chefs- 

och ledarpositioner med mycket ansvar, kan kostnaden för felrekrytering bli hög, något som 

ytterligare motiverar en utförlig rekryteringsprocess. 

5.3 REKRYTERINGSPROCESS 

De företag som använder någon form av personlighets- eller färdighetstest i deras 

rekryteringsprocess motiverade också detta med en hög kriterierelaterad validitet mellan 

dessa och kandidaternas prestation på de andra delarna. Det är dock värdefullt att följa upp 

resultaten på dessa test med en återkopplande intervju, något som endast ett av de större 

företagen gjorde. Annars finns en risk att resultaten från testet feltolkas. Det bör vidare 

framhävas att de företag som inte regelbundet använde test ansåg att testens 

begreppsvaliditet var för låg för att användas. Även när det kommer till gruppcase ansåg 

flera intervjuobjekt att den yttre validiteten för momentet var för låg och därför hade beslut 

tagits om att inte begagna sig av detta. Däremot kan det vara intressant att påvisa att de 

nyanställda på företag C och E gärna hade sett en utökad social aktivitet med de andra 
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sökande kandidaterna, dock inte nödvändigtvis ett gruppcase. Företag A:s lösning på den 

sociala aspekten var att inkludera en mer avslappnad “fika-station”. 

Tillförlitligheten för de olika momenten kandidaten genomgår är lika viktig. Företag E hade 

högst test-omtest-reliabilitet. Detta då de utförde samma typ av moment, i detta fall 

caseintervjuer, ett flertal gånger under varierande dagar för att se att kandidaten var 

konsekvent i sitt handlande och logiska tänkande. Alla moment i rekryteringsprocessen var 

standardiserade med avseende på ansökande kandidater, förutom case-intervjuerna hos 

företag B och personlighetstesterna hos företag D. Hos företag B utfördes olika 

caseintervjuer beroende på vilken arbetsroll kandidaten var aktuell för, men däremot 

användes samma caseintervju för de kandidater som sökt samma typ av roll. Hos företag D 

saknas konsekvens för utförandet av personlighetstest för alla kandidater utan det är ett 

moment som utförs då företaget har behov av det. 

Utifrån den modell som AC bygger på var det en del aspekter som samtliga företag 

uppfyllde, medan andra delar saknades hos ett eller flera företag. En kravprofil eller liknande 

används alltid i samband med utlysandet av tjänsten. Detta då det är viktigt att kandidater 

tydligt förstår vad som krävs av dem som anställd, både för att passa till tjänsten, men också 

i företaget som helhet. Endast D saknade någon form av bedömningsskala för de olika 

kraven, något som underprioriterats andra processer i företagets verksamhet. Även i fallet 

med antalet komponenter var företag D bristfälligt, med enbart intervjuer. Det motiveras 

främst med brist på personal och resurser, men också att utökade moment för tillfället inte 

passade företag D som organisation. Här utmärkte sig också företag B som avstod från någon 

form av test. Begreppsvaliditeten ansågs helt enkelt inte tillräckligt hög, utan här tillförlitade 

rekryterare sig istället på intervjuer och case, som ansågs vara effektivare metoder hos B. 

Företag B och D var också de företag som hade minst antal bedömare inblandade, något 

som är riskabelt för objektiviteten i bedömningen av en kandidat, då den kan bli snedvriden. 

Återigen är det resurser som avgör hur många bedömare som är inblandade, då företagen 

måste avsätta både tid och utbildningstillfällen. Alla företag involverade samtliga intervjuare 

och bedömare i den slutgiltiga utvärderingen av en kandidat. Dock var det bara företag A 

som hade denna utvärdering som enda bedömningstillfälle, medan andra företag sållade 

bort kandidater efter ett eller ett par delmoment. Risken med detta är att kandidaterna inte 

har möjlighet att uppvisa sin fulla potential.  
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Alla företag i studien är enade om att det krävs ett flertal bedömningskomponenter för att 

på ett relevant sätt bedöma om en kandidat är lämplig för företaget och dess 

arbetsuppgifter. Dock går metoden för utformning av rekryteringsprocessen isär. Både på 

grund av företagens olika storlek samt vilka resurser de innehar, men också vad de har för 

tidigare erfarenheter och behov i företaget. Det går att uttolka det som att alla företag vill 

kvalitetssäkra sitt urval, men att tillvägagångssättet för att göra detta skiljer sig från fall till 

fall. Här är det viktigt att inte använda tidigare metoder vanemässigt, utan försäkra sig om 

att metoderna fungerar även i nuvarande sammanhang, vilket har starkt stöd i det teoretiska 

underlaget. Överlag går det att se hur komplexitet och kostnad av AC inte alltid kan 

rättfärdigas av de resultat som kan fås fram, som också stöds i teorin. 

5.4 ORGANISATIONSKULTUR 

Generellt sett finns det hos alla företag ett eller flera moment i rekryteringsprocessen som 

utvärderar personliga egenskaper och kompatibilitet med organisationen. Dessa utvärderas 

mot företagets kultur och värderingar. Ju fler moment, desto större sannolikhet att få en 

rättvisande bild av hur väl en kandidat passar i företagskulturen. Efter rekryteringsprocessen 

befästs viktiga värderingar genom olika former av interna event och aktiviteter. Detta 

beskrivs av flera av företagen som ett sätt att dels få de nya medarbetarna att känna sig 

välkomna och delaktiga hos deras nya arbetsgivare, men också ett sätt att försäkra sig om 

att både nya och gamla medarbetare har en enhetlig bild av arbetsgivaren. 

Överlag råder det en väldigt hög överensstämmelse för beskrivningen av kulturen mellan 

seniora och nyanställda, något som tyder på en enhetlig och välformulerad 

organisationskultur enligt teorin. Det går att anse att större företag har mer resurser att 

stärka företagskulturen, men det är också möjligt att det skapas subkulturer, till exempel 

inom företag C, där båda intervjuobjekten kommer från en mindre avdelning inom företaget. 

Samtidigt är det möjligt att ett mindre företag, med färre anställda, mycket lättare kan 

upprätthålla en enhetlig kultur. Vidare ger utbildningen, som tidigare nämnts, goda grunder 

för en samstämmig uppfattning av organisationskulturen. Det fanns också en del värderingar 

som var snarlika även mellan organisationer. Uttryck som “platt struktur”, “prestigelöshet”, 

“laganda” eller “teamwork”, och “entreprenörskap” var vanligt förekommande, vilket även 

ses i tabell 4 Beskrivning av företagskultur. Organisationskulturen är unik för varje företag, 

något som också bör återspeglas i hur företaget utvecklar sin employer branding. Därmed är 
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det viktigt att veta vilka personer som passar in i företaget, men också hur detta uttrycks 

genom rätt sorts värderingsord och marknadsföring. Vidare påverkar också 

rekryteringsprocessen hur kulturen tar form. Ju noggrannare kandidater bedöms, och utefter 

väl framtagna och specifika krav, desto större sannolikhet att personen passar och trivs i 

företaget. 

6. SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur och varför organisationer använder olika 

delar av AC som rekryteringsmetod, samt vilka observerbara effekter som kan uppfattas 

utifrån metoderna. Detta syfte har utvecklats genom att besvara frågeställningarna: 

 Varför har organisationen valt, eller inte valt, att använda olika delar av assessment 

center som del av sin rekryteringsprocess? 

 Hur utvecklas organisationskulturen som en effekt av rekryteringsprocessen? 

Den första och tydligaste slutsatsen som observerats är att resurser spelar en stor roll i hur 

ett företag utvecklar sin rekrytering. Företag med mer resurser har större möjligt att 

utveckla AC av högre komplexitet, med fler moment och noggrannare utvärdering. Den 

högre komplexiteten medför också att risken för felrekrytering minskar, vilket är extra 

skadligt inom större företag där det finns fler chefsroller med mycket ansvar. Faran med för 

hårda krav blir dock att kompetenta kandidater blir eliminerade i förtid. Mindre företag har 

färre moment och således en rekryteringsprocess som är mindre rättvisande, men den 

potentiella risken är inte lika hög. Ett sätt att underlätta rekryteringsprocessen är att 

företaget redan i marknadsföringen ska vara så tydlig som möjlig med vilka de är och vad 

arbetsrollen innebär för att rätt kandidater ska söka sig dit. Således minskar kraven på 

resursanvändning i rekryteringsprocessen, och risken för felrekrytering minskar. 

När det kommer till vilka moment som inkluderas i rekryteringsprocessen, var subjektiva 

argument en stor del av vad som ansågs fungera bäst för företag. Dessa kunde till exempel 

vara traditioner eller tidigare erfarenheter hos rekryteraren. Det bör dock tas i beaktande att 

metoder som fungerar i vissa situationer inte nödvändigtvis fungerar i andra sammanhang. 

En hög validitet var också en stark motivering till val av rekryteringsmetod. Vissa företag 
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uppnådde också hög reliabilitet genom att utföra moment på olika dagar, för att undvika 

situationsbaserade felkällor.  

Företagen uppvisade en god överrensstämmelse av uppfattad organisationskultur mellan 

nyanställda och rutinerade medarbetare. Det finns indikationer som tyder på att detta är en 

orsak av en välutvecklad rekryteringsprocess och fortbildning inom företaget, men kan också 

bero på andra faktorer såsom företagets storlek.  

Ett slutgiltigt bidrag med denna uppsats är den analysmodell som utvecklades i teorikapitlet 

och använts till analysen. Företagens rekryteringsprocess överensstämmer till hög grad med 

det cykliska skedet. Employer branding påverkar urval, vilket leder till tillgängliga kandidater 

under rekryteringsprocessen, som sedan integreras och utvecklar företagets kultur. 

Allteftersom feedback tas upp från medarbetare, både de som stannar och de som lämnar 

företaget, förändras kulturen. Detta påverkar i sin tur åter hur företaget marknadsför sig, 

således fortsätter företagets evolution kontinuerligt. 

7. FRAMTIDA FORSKNING 

Denna studie har undersökt motiveringen av användningen av olika delar av AC, och vad 

dessa får för effekter på organisationskulturen hos företagen. För att bygga på de slutsatser 

som funnits i denna uppsats skulle det vara av intresse att utföra en kvantitativ studie för att 

kunna upptäcka mer generella resultat om rekrytering och organisationskultur. Det skulle 

också styrka den analysmodell som framtagits genom en mer gedigen empirisk grund.  

Under studiens gång har ytterligare faktorer bortom uppsatsens fokusområde uppdagats. 

“Word of mouth”, marknadsföring via professionella och personliga kontakter, samt dess 

betydelse för employer branding skulle vara värdefulla att studera. Det skulle också vara av 

intresse att undersöka hur företagens storlek påverkar organisationskulturens homogenitet. 

Även att studera organisationer som levererar AC som en rekryteringstjänst och vad det får 

för konsekvenser för företag som köper in dessa tjänster skulle vara intressant att 

undersöka.  

  



47 
 

8. REFERENSER 

Arbetsförmedlingen, 2014. Platsjournalen, vol. 49, 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.7a65fdce149e45844c541e/141717839996

0/PJ49_2014_webb.pdf 

Bell, Judith, (2000), Introduktion till forskningsmetodik, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund. 

van den Berg, P, & Wilderom, C 2004, “Defining, Measuring, and Comparing Organisational 

Cultures”, Applied Psychology: An International Review, 53, 4, pp. 570-582, Business Source 

Premier, EBSCOhost, viewed 19 March 2015. 

bli-konsult.se, 2015, “Managementkonsultens ordlista - Case-intervju”, hämtad 9e februari, 

2015 från http://bli-konsult.se/managementkonsultens-ordlista/case-intervju 

Bryman, A. & Bell, E., 1968 (2013), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 

Stockholm. 

Dexter, Louis A. (1970), Elite and Specialized Interviews, cit efter Merriam, (1994) Fallstudien 

som forskningsmetod. 

Danielsson, L, Malin, (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. 

Stockholm: Natur och kultur 

Dubois, A. & Gadde, L. 2002, "Systematic combining: an abductive approach to case 

research", Journal of Business Research, vol. 55, no. 7, pp. 553-560. 

Fellinger, Åsa-Mia (2002). Intervjuteknik vid urval: handbok i hur man genomför 

strukturerade anställningsintervjuer. Lund: Studentlitteratur 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

jobbsajten.se, 2014, “Olika anställningsintervjuer”, hämtad 9e februari, 2015 från 

http://www.jobbsajten.se/olika-anstallningsintervjuer 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.7a65fdce149e45844c541e/1417178399960/PJ49_2014_webb.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.7a65fdce149e45844c541e/1417178399960/PJ49_2014_webb.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.7a65fdce149e45844c541e/1417178399960/PJ49_2014_webb.pdf
http://bli-konsult.se/managementkonsultens-ordlista/case-intervju
http://www.jobbsajten.se/olika-anstallningsintervjuer
http://www.jobbsajten.se/olika-anstallningsintervjuer


48 
 

Joiner, Dennis A. 2012. Assessment Centers: Fundamentals & Trends. Presentation at “IPAC 

Conference”. Las Vegas, Nevada, July 25, 2012 

Karlberg, L. A, Karström, J, 2012, “Så växte konsulterna till jätteföretag”, Konsultguiden, 

hämtad 20e april, 2015 från http://www.konsultguiden.se/incoming/article3564647.ece 

Kello, J 2007, ‘Assessment center’, in SG Rogelberg (ed.), Encyclopedia of industrial and 

organizational psychology, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA, pp. 31-5, viewed 19 

March 2015, doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781412952651.n13. 

Kuncel, N, & Sackett, P 2014, “Resolving the Assessment Center Construct Validity Problem 

(as We Know It)”, Journal Of Applied Psychology, 99, 1, pp. 38-47, Business Source Premier, 

EBSCOhost, viewed 3 April 2015. 

Meriac, J, Hoffman, B, & Woehr, D 2014, “A Conceptual and Empirical Review of the 

Structure of Assessment Center Dimensions”, Journal Of Management, 40, 5, pp. 1269-1296, 

Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 2 April 2015. 

Merriam, Sharan B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. 

Norton, SD 1977, “The Empirical and Content Validity of Assessment Centers vs. Traditional 

Methods for Predicting Managerial Success”, Academy Of Management Review, 2, 3, pp. 

442-453, Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 1 April 2015. 

Povah, Nigel. & Thornton, George. (2011). Assessment Centres and Global Talent 

Management [Elektronisk resurs].. Farnham: Ashgate Publishing Ltd 

Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A. & Campbell, Timothy (2010). Organizational 

behaviour. [New European ed.] Harlow [etc.]: Financial Times Prentice Hall/Pearson 

Rupp, D. E., Hoffman, B. J., Bischof, D., Byham, W., Collins, L., Gibbons, A., ... & Thornton, G. 

2015. “Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations”. Journal of 

Management, 0149206314567780. 

Stepstone, 2013, “Rekryteringstrender 2013”, hämtad 20-04-2015 

Svenska Akademien (2009). Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Stockholm: 

Svenska Akademien. Sid. 627. ISBN 978-91-1-302267-3 

http://www.konsultguiden.se/incoming/article3564647.ece
http://dx.doi.org/10.4135/9781412952651.n13
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Akademien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_ordbok_utgiven_av_Svenska_Akademien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Bokk%C3%A4llor/9789113022673


49 
 

targetjobs, 2012. "What happens at a consulting assessment centre?". Hämtad 25e maj, 

2015 från [https://targetjobs.co.uk/career-sectors/management-consulting/283375-what-

happens-at-a-consulting-assessment-centre] 

The International Congress of Assessment Center Methods, “History of Assessment Centers”, 

Development Dimensions International, Inc., 1970-2015, 

http://www.assessmentcenters.org/about, (hämtad 2015-03-20) 

Universum, The Head Foundation and INSEAD Emerging Markets Institute, 2014, 

“Understanding a Misunderstood generation”, hämtad 21-04-2015 

Wilden, R, Gudergan, S, & Lings, I 2010, “Employer branding: strategic implications for staff 

recruitment”, Journal Of Marketing Management, 26, 1/2, pp. 56-73, Business Source 

Premier, EBSCOhost, viewed 25 March 2015. 

Yin, R. 2006. Fallstudier: Design och genomförande. Liber, Malmö. 

Zaar, C., 1946, Tillman, P., Landstingsförbundet & Personnel Decisions International 

Scandinavia 2003, Assessment center: för bättre ledarskap och mer framgångsrika 

organisationer : assessment center-metoden och dess effekter : teori och fallbeskrivningar, 

Ekerlid i samarbete med Personnel Decisions International Scandinavia AB (PDI) och 

Landstingsförb, Stockholm 

8.1 INTERVJUPERSONER 

A1, roll inom HR och employer branding, Stockholm, 23e mars 2015, personlig intervju. 

A2, går graduateprogrammet hos A, 20e maj 2015, mail-intervju. 

B1, arbetar med headhunting och rekryteringar, Stockholm, 24e mars 2015, personlig 

intervju. 

B2, nyanställd konsult, Stockholm, 6e maj 2015, personlig intervju. 

C1, projektledare med rekryterande roll, Stockholm, 27e mars 2015, personlig intervju. 

C2, nyanställd konsult hos C, Stockholm, 13e april 2015, personlig intervju. 

D1, HR-ansvarig, Stockholm, 27e mars 2015, personlig intervju. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Bokk%C3%A4llor/9789113022673
http://www.assessmentcenters.org/about
http://www.assessmentcenters.org/about


50 
 

D2, nyanställd konsult som var med i juniorprogrammet 2015, 11e maj 2015, mail-intervju. 

E1, HR-konsult, Stockholm, 13e april 2015, personlig intervju. 

E2, nyanställd business analyst hos E, 13e maj 2015, Skype-intervju. 

  



51 
 

BILAGA 1 - INTERVJUMALL 

Hej! 

Tack för att du vill vara med och för att du tar dig tid! Vi heter Theodora Malmström och 

Daniel Bratel och studerar till civilingenjör vid Uppsala Universitet. I vår utbildning ingår det 

att skriva c-uppsats inom bland annat vårt valda område företagsekonomi och, som vi skrev i 

tidigare mail, har vi har valt att skriva om rekryteringsprocesser för företag verksamma inom 

IT/management konsult-branschen.  

Vårt syfte med studien är närmare att utreda motiveringen av val av rekryteringsmetoder 

hos organisationer inom konsultbranschen, samt vilka effekter som kan observeras utifrån 

dessa metoder, inom organisationerna. Vår frågeställning i studien behandlar varför 

organisationen valt, eller inte valt, att använda olika delar av assessment center som del av 

sin rekryteringsmetod. Samt vilka fördelar och/eller nackdelar i organisations-strukturen och 

-kulturen går att observera som orsak av dessa. (Några frågor, oklarheter? Känner du att du 

fortfarande vill ställa upp på intervjun?)  

Dessutom vill vi informera att all information som kommer från vår intervju kommer att 

endast användas av oss och till vår studie. Önskar du/ert företag vara anonym i uppsatsen? 

Innan vi börjar,  är det okej att vi spelar in intervjun? Även inspelningen kommer bara 

användas av oss till vår uppsats och syftet är endast vidare analys och transkribering.  

Intervjufrågor rekryterare 

 Vad har du för roll inom företaget? 

 Beskriv er rekryteringsprocess i stora drag? 

o Vilka delar ingår? 

o Är processen standardiserad och isåfall till vilken grad? (exakta frågor till alla, 

är det samma människor som bedömer alla kandidater?)  

o Vilket syfte ska de olika delarna uppnå? 

 Hur länge har ni använt er nuvarande rekryteringsmetoder? 

o Vad påverkade valet av rekryteringsmetod? 
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 Har ni någon kompetensmodell? (När ni skriver att ni söker en social person, har ni 

fördefinierat vad en social innebär för er? Så att ni ev. kan förmedla det till sökande 

kandidat) 

o Hur är denna modell framtagen? 

Innan intervju (rekryteringsprocessen) 

 Har ni någon kravprofil för den sökta tjänsten? 

o Hur är denna kravprofil framtagen? 

 Hur jämför ni olika intervjukandidater?  

o Innan och efter intervju 

o Hur har underlag för jämförelser tagits fram? 

o Vilka kriterier används för att bedöma och jämföra kandidaterna? 

o Hur är dessa kriterier framtagna? 

Delar i rekryteringsprocess 

 Använder ni en konventionell intervju? 

o Vilket upplägg har dessa intervjuer? 

o Varför har ni valt att lägga upp intervjuerna på det sättet? 

o Vilka bedömningsmetoder har ni under och efter intervjun? 

o Vilka resultat letar ni efter? 

 Vad är det ni letar efter vid en case/simulerings-intervju? 

o Vilket upplägg har dessa intervjuer? 

o Varför har ni valt att lägga upp intervjuerna på det sättet? 

o Vilka bedömningsmetoder har ni under och efter intervjun? 

o Vilka resultat letar ni efter? 

 Använder ni någon form av test? (t.ex. personlighetstester, kognitiva tester etc.) 

o Vilket upplägg har dessa test? 

o Varför har ni valt att lägga upp test på det sättet? 

o Vilka bedömningsmetoder har ni under och efter test? 

o Vilka resultat letar ni efter? 

Upplevda för- och nackdelar 
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 Vad ser du för för- och nackdelar med användningen av metoderna? (allmänna 

rekryteringsmetoder, delarna i rekryteringsprocessen etc.) 

o Har det uppkommit några problem? 

o Vad har ni fått för feedback från kandidater som deltagit i 

rekryteringsprocessen? 

Organisationskultur 

 Hur skulle du beskriva er organisationskultur? 

o Vilka värderingar håller ni högt? 

o Hur ser arbetet ut inom organisationen, i stora drag? 

Återkoppling 

 Hur anser du att nya kandidater passar in i företaget? 

o Påverkas urvalet efter hur väl de anses passa i organisationen? 

o Hur hanterar ni om någon har svårigheter att passa in i företaget? 

 Hur undersöker ni effekterna av urvalsprocessen? 

Intervjufrågor nyanställd/nyligen anställd 

 Beskriv hur du upplevde rekryteringsprocessen i stora drag? 

o Visste du när du sökte tjänsten om alla steg i rekryteringsprocessen?  

o (Dessa frågor gäller för alla olika delar av AC, var noga med att påpekat det) 

o Kände du att du visste vad som skulle ingå i de olika delarna och varför dessa 

delar användes? 

o Kände du att du hade tillräckligt med information om företaget och dess 

kultur innan rekryteringsprocessen? 

o Kände du att du visste vad som krävdes av dig som kandidat? 

o Vad tror du rekryteraren var ute efter? 

o Kände du att något saknades/kunde ändras på/kunde förbättras i processen? 

o Har du gett, eller haft möjlighet att ge, feedback på rekryteringsprocessen? 

Hur anser du att den blev/skulle blivit mottagen? 

o Fick du någon återkoppling på ditt resultat från rekryteringsprocessen? 

o Kände du att du blev rättvist bedömd/Hur kände du att du blev bedömd? 
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o Vad känner du att du fått för utbyte/lärdommar av rekryteringsprocessen och 

de olika delarna? 

 Varför sökte du dig till företaget? 

o Vad kände du var “attraktivt” hos företaget som arbetsgivare?  

o Uppfylldes förväntningarna du hade på företaget? 

 Hur skulle du beskriva kulturen/arbetsklimatet på företaget (om du är anställd) eller 

din upplevelse av kulturen/arbetsklimatet (om icke börjat jobba än). 

o Vilka värderingar är viktiga? 

o Hur ser arbetet ut i stora drag? 

o Hur känner du att rekryteringsprocessen återspeglade arbetsklimatet (om du 

är anställd) eller din upplevelse av företaget som arbetsplats? 

 


