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SAMMANFATTNING 
 
Mycken tid och energi bör läggas på personalrekrytering då de anställda är företagets viktigaste 
tillgång. En lyckad rekrytering leder till en ny medarbetare som tillför både den kompetens 
företaget söker samt nya idéer och erfarenheter medan en misslyckad blir en stor utgift för 
företaget. Föreliggande arbete handlar om personalrekrytering och den teoretiska bakgrunden 
utgörs av den sociala ansatsen där även realistic job preview och det psykologiska kontraktet 
ingår (Bolander, 2002). Syftet är att studera den sociala ansatsen vid urval och rekrytering i 
privata företag. För att besvara syftet har frågeställningar som rör den sociala ansatsen, realistic 
job preview och det psykologiska kontraktet utformats och semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med rekryteringsansvariga på 13 privata företag i Luleå och Piteå. Slutsatsen som 
kan dras är att företagen använder delar av den sociala ansatsen som ett komplement till de 
rekryteringssteg som vanligtvis används, den så kallade standardiserade ansatsen. Den sociala 
ansatsen kommer främst till uttryck när det gäller bedömningen av den sökande.  
 
Nyckelord: rekrytering, urval, den sociala ansatsen, den standardiserade ansatsen, realistic job 
preview, det psykologiska kontraktet 
 



 

ABSTRACT 
 
Much time and energy should be given to the recruitment of personnel, as they are the 
company’s most important asset.  A successful recruitment will lead to a new co-worker that 
provides both the competence the company is looking for as well as new ideas and experiences 
while an unsuccessful recruitment becomes a large cost for the company.  This essay is dealing 
with recruitment of personnel and the Social Approach including the realistic job preview and 
the psychological contract constitutes its theoretical background (Bolander, 2002). The aim is 
to study the social approach at selection and recruitment in private companies. In order to 
reach the goal of the essay questions concerning the social approach, realistic job preview and 
the psychological contract have been posed.  Semi-structured interviews have been carried out 
with directors of human resources at 13 private companies in Luleå and Piteå.  The conclusion 
that can be drawn is that the companies apply some parts of the Social Approach as a 
complement to the so called standardized approach and that the Social Approach is mainly used 
in the assessment of the applicant. 
 
Keywords: recruitment, selection, the social approach, the standardize approach, realistic job 
preview, the psychological contract 
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1 INLEDNING 
 
Företagets viktigaste tillgång är de anställda. Därför måste mycken tid och energi läggas på 
personalrekrytering (Lundén, 2000). Rekrytering hade ursprungligen betydelsen att locka till 
sig medarbetare. Numera används ordet i en vidare mening som förutom att locka till sig 
medarbetare även handlar om att bedöma, välja ut och anställa medarbetare (Kahlke & 
Schmidt, 2002). En nyanställning är en viktig investering för företaget. Den ska motsvara 
företagets krav och behov av att få rätt person på en befattning. En lyckad rekrytering leder till 
en ny med arbetare som tillför både den kompetens företaget söker samt nya idéer och 
erfarenheter (Bogislaus, 1997). En felaktig anställning blir däremot en dyr utgift för företaget. 
Vinsten minskar och resurser har i onödan lagts ner på den nya medarbetaren. Företagets 
övriga medarbetare har använt tid till introduktion av den nya medarbetaren. Det kan även 
uppstå en cynism i företag där det är hög personalomsättning bland de nyanställda. Lyckade 
anställningar kan däremot frigöra mycket energi, produktivitet och kreativitet hos båda parter 
(Kahlke & Schmidt, 2002). 
 
Synen på de anställda har sedan 1900-talets början förändrats. De styrande har fått mer kunskap 
och ökad insikt om hur människor fungerar. Arbetare betraktades tidigare enbart som kuggar i 
maskineriet när fabrikerna började ta form i början av den industriella epoken. Den behandling 
och kompensation de fick tvingade så småningom fram de fackliga organisationerna som 
kollektivt och individuellt kunde tillvarata sina medlemmars intressen. Arbetsmiljön för 
industriarbetare har successivt förbättrats. Arbetsrättslagar har stiftats och sociala reformer har 
genomförts. Dock har utvecklingen på teknikens område nu gått så långt att människan har 
börjat bli överflödig. Trots ökad tillväxt i industriföretagen är resultatet mycket hög 
arbetslöshet (Ahrnborg Swenson, 1997). 
 
Samhällets och arbetslivets utveckling sedan 1900-talets början har givetvis också inneburit en 
förändring av personalpolitiken även vad gäller tillvägagångssättet vid nyrekrytering på olika 
arbetsplatser. När en arbetare med en viss arbetsuppgift på en fabrik skulle ersättas anställdes en 
annan arbetare som kunde utföra samma arbete som denne tidigare hade haft. Dagens 
rekryteringsprocess är mer komplicerad men även mer framtidsinriktad. Varje nyanställning är 
ett led i företagets utvecklingsstrategi. Nya lagar och de fackliga organisationernas makt har 
försvårat arbetsgivarens möjlighet att avskeda en anställd, vilket leder till att en felrekrytering 
idag kan upplevas som en katastrof (Ahrnborg Swenson, 1997). 
 
Vid en rekrytering använder sig arbetsgivare vanligtvis av vissa steg. Dessa steg har inte något 
vedertaget samlingsnamn utan benämns här som den standardiserade ansatsen. Bratfisch & 
Hagman (1991) menar att stegen i denna modell inte behöver följas exakt, utan kan användas 
som utgångspunkt för att göra en egen urvalsmodell.  
 

1.2 Den standardiserade ansatsen 
Englund (1999), Kahlke & Schmidt (2002) samt Bratfisch & Hagman (1991) har definierat 
rekryteringens olika steg på följande sätt:  

1. Fastställa behov 
2. Arbetsanalys 
3. Rekryteringsvägar 
4. Grovgallring 
5. Anställningsintervju 
6. Referenstagning 
7. Utvärdering/fatta beslut 
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1.2.1 Fastställa behov 

I detta första steg gäller det att fastställa om behovet av ny arbetskraft finns. Det kan till 
exempel vara så att arbetsuppgifterna kan omfördelas inom arbetsgruppen eller att arbets- 
uppgifterna kan förenklas eller rationaliseras. Det kanske till och med redan finns någon 
anställd som med lämplig utbildning eller praktisk träning kan klara av, och är intresserad av, 
den aktuella tjänsten. Om inte något av dessa alternativ är lämpliga återstår att genomföra en 
extern rekrytering (Englund, 1999). 

1.2.2 Arbetsanalys 
En definition av arbetsanalys är ”Ett systematiskt insamlande av viktig information om ett givet arbete. 
Syftet är att göra en beskrivning av arbetet och det sammanhang där det finns, för att mot denna bakgrund 
ställa upp personkrav. Arbetsanalysen är den grund som personbedömningar och urval vilar på.” (Kahlke 
& Schmidt, 2002, s. 335)  
 
Hallén (2005) menar att det är viktigt att vara strukturerad då en kravanalys utformas och att 
denna givetvis beror på vilken tjänst som ska tillsättas. Vidare förklarar Hallén att detta kan 
göras genom att konstruera en kravanalys utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, kunskapskrav, 
personlighet samt utvecklingspotential.  

1.2.3 Rekryteringsvägar 

Med kravanalysen som grund är nästa steg att leta upp ett antal lämpliga kandidater. Detta kan 
bland annat göras genom internrekrytering, Arbetsförmedlingens tjänster, annonsering i lokal- 
eller rikstidning, använda någon jobbsajt på Internet, headhunting, anlita rekryteringsföretag, 
delta i en jobbmässa eller leta bland arkiverade ansökningar som använts vid tidigare 
rekryteringar samt spontanansökningar (Englund, 1999; Lundén 2000). 

1.2.4 Grovgallring 
För att inte lägga ner onödig tid på intervjuer med ”fel” person är det viktigt att göra ett 
noggrant urval. Bedömning av en ansökan görs utifrån de fakta som finns i ansökan, vilka 
sedan ställs mot de fakta som finns i kravanalysen. Sedan kan de personer som inte alls passar in 
i bilden sorteras bort och därefter kan de kvarvarande personerna sorteras utifrån de som är de 
mest intressanta till dem som är mindre intressanta (Englund, 1999). De vanligaste 
handlingarna är personligt brev, meritförteckning, kopior av intyg och betyg samt arbetsprov 
eller examensdokument (Irving, 2004).  

1.2.5 Anställningsintervju 

Efter en grovgallring är det dags att kalla ett antal av de mest intressanta sökande till 
anställningsintervju (Lundén, 2000). Det är genom anställningsintervjun företaget får fram de 
upplysningar om den sökande som de vill ha och samtidigt ger den sökande de upplysningar 
hon/han önskar (Englund, 1999). Anställningsintervjun har en avgörande betydelse eftersom 
det personliga mötet är den mest centrala källan för urvalet och för beslutet om anställning 
(Irving, 2004). Den självklara utgångspunkten för innehållet i anställningsintervjun är 
arbetskravbeskrivningen (Bratfisch & Hagman, 1991). 
 
Strukturerad intervju 
Den strukturerade intervjun kännetecknas av en förutbestämd form med frågor som är 
genomtänkta och planerade i förväg ner till den enskilda frågan. Samma frågor ställs till 
samtliga sökande och det är intervjuaren som styr intervjun (Hallén, 2005; Kahlke & Schmidt, 
2002). 
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Ostrukturerad intervju 
Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att den inte är planerad eller styrd utan att det 
sker ett ömsesidigt informationsutbyte, vilket leder till att olika sökande inte alltid är 
jämförbara. Dessutom grundas bedömningarna oftast på subjektiva intryck (Kahlke & Schmidt, 
2002).  
 
Delvis strukturerad intervju 
Den delvis strukturerade intervjun är planerad i stora drag och det finns en övergripande 
planering av vilka områden som ska täckas av. Dessutom finns ett ömsesidigt 
informationsutbyte inom ramarna för intervjuns syfte (Kahlke & Schmidt, 2002).  

1.2.6 Referenstagning 

Syftet med en referens är alltid att komplettera och kontrollera uppgifter, signaler eller 
hypoteser som inte anses vara helt besvarade genom tidigare urvalsinstrument (Irving, 2004). 
Vid referenstagandet kan den information som har framkommit under exempelvis 
anställningsintervjun bekräftas eller förkastas (Kahlke & Schmidt, 2002). Referenstagningens 
främsta värde är att få kontakt med människor som haft möjlighet att observera den sökande 
under en betydligt längre tid än vad som kan åstadkommas under rekryteringens urvalsarbete 
(Irving, 2004). Oftast rekommenderar den sökande själv sina referenspersoner och de flesta 
referenstagningarna sker i slutet av en rekryteringsprocess (Kahlke & Schmidt, 2002; Lundén, 
2000). 
 
Då referenstagningen enbart är inriktad på den sökandes framtoning är det inte lämpligt med 
ett standardformulär för alla sökande i alla situationer (Irving, 2004). Överensstämmelsen 
mellan olika referensgivares reliabilitet kan förbättras om frågorna struktureras. Då ställs frågor 
mycket specifikt om den sökandes beteende med avseende på de viktigaste kompetenserna i 
det kommande arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002).  

1.2.7 Utvärdering/fatta beslut 

Huvudsyftet med hela urvalsförfarandet är att välja ut den eller de rätta medarbetarna (Kahlke 
& Schmidt, 2002). Om flera personer medverkat vid en rekrytering ska dessa, efter att ha 
skapat sig en egen uppfattning utifrån det samlade bedömningsunderlaget, diskutera 
tillsammans i rekryteringsgruppen vem/vilka som ska anställas (Bratfisch & Hagman, 1991). 
 
Enligt Englund (1999), Kahlke & Schmidt (2002) samt Bratfisch & Hagman (1991) finns det 
ytterligare tre steg vid en rekrytering; erbjuda anställning, introduktion samt uppföljning. Dessa steg 
berörs dock inte här.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1 Den sociala ansatsen 
Bolander (2002, s. 16) beskriver att ”Kärnan i den sociala ansatsen är en syn på rekrytering som en 
social process där mänsklig interaktion är helt avgörande för hur rekrytering går till. Mänskliga relationer 
och interaktion, förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och självuppfattning står i 
centrum.”  
 
Den sociala ansatsen innefattar att ta hänsyn till att människor är sociala varelser och att deras 
föreställningar om sig själva, varandra och omvärlden spelar en roll för hur interaktionen sker 
(Bolander, 2002). 
 
Den sociala ansatsens teoretiska plattform är Socialpsykologi (Bolander, 2002). Brehm, Kassin 
och Fein (2002, s. 5) definierar socialpsykologi som ”…vetenskapliga studier av hur individer 
tänker, känner och beter sig mot andra människor samt hur individers tankar, känslor och beteende 
påverkas av andra människor.”  
 
Herriot (refererad i Bolander, 2002) förklarar den sociala ansatsens grundläggande antaganden 
på följande sätt:  
 
Underliggande antaganden om människor 

o Människor förändras ständigt 
o Hur individen ser sig själv är av avgörande betydelse 
o Dessa självperceptioner är subjektiva och beroende av varandra 
o Arbetsbeteendets konsekvenser är en del av en process som involverar sociala 

interaktioner och perceptioner 
Underliggande antaganden om arbetet 

o Arbetet består av en rad förändringar av rollförväntningar och relationer 
o Dessa kan ofta vara framförhandlade av arbetsgivaren 

Underliggande antaganden om den selektiva processen 
o Urvalet innebär att båda parter väljer varandra 
o Urvalsproceduren är en social process där en relation formas och utvecklas 
o Den selektiva processen innefattar informationsutbyte och förhandling 
o Den selektiva processens syfte är att etablera ett psykologiskt kontrakt eller att upptäcka 

att detta inte är möjligt 
 
Herriot (refererad i Bolander, 2002) föreslår en rekryteringsgång som utgår ifrån den sociala 
ansatsen och som fungerar som ett alternativ till den standardiserade ansatsen.  
 

o Organisationen informerar potentiella sökanden om arbetet, utvecklingsmöjligheter 
och om organisationen.  

o Organisationen informerar också om den typ av information den skulle vilja erhålla 
från sökanden och varför detta är relevant. Detta för att tydliggöra urvalsprocessens 
kommande förlopp, om den sökande bestämmer sig för att fortsätta.   

o Den sökande väljer själv att fortsätta eller inte genom att tillhandahålla den efterfrågade 
informationen. Den sökande kommer också att frågas ut om dennes förväntningar och 
ambitioner. 

o Båda parter bedömer sin egen lämplighet gentemot den andra mot bakgrund av den 
identiska information om båda parter som båda parter har i sin ägo.  
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o Beroende på det tillstånd som råder på arbetsmarknaden, eller på den nivå till vilken 
organisationens rekryteringsprogram har nått eller på individens jobbsökande, kommer 
parterna att förhandla, kompromissa och fatta beslut. 

o I vissa fall kommer ”maktbalansen” i denna förhandling att ligga hos organisationen, i 
andra hos den sökande, och i ytterligare andra kommer makten att vara lika balanserad. 

o Följaktligen är målen med denna urvalsprocess urval, ”attraktion” eller förhandling.  
 
I den sociala ansatsen menas att människor bör behandlas som subjekt och inte som objekt. 
Människan är en tänkande och kännande varelse vilket gör att dennes upplevelser och åsikter 
har stor betydelse i en rekryteringsprocess. En anställning innebär alltså att två parter har 
kommit överens, organisationens representanter och den sökande, vilket resulterar i att det 
finns två beslutsprocesser som påverkar varandra. Den sociala ansatsen poängterar att 
människans egenskaper är föränderliga och att dennes förutsättningar i arbetslivet kan förändras 
exempelvis med hjälp av utbildnings- och utvecklingsinsatser (Bolander, 2002). 
 
Vidare bör rekryteringsprocessen, enligt den sociala ansatsen, bygga upp ett engagemang hos 
både den sökande och organisationens representanter. Engagemang skapas genom att parterna 
delar med sig av information, diskuterar arbetet tillsammans och ser beslutsfattandet som en 
gemensam process (Bolander, 2002). 
 
Den ostrukturerade intervjun ges en central plats inom den sociala ansatsen liksom arbetsprov 
och så kallade assessment centers, vilket exempelvis omfattar övningar i beslutsfattande, 
presentationer samt rollspel. Den sociala ansatsen menar att urvalsinstrumentet ska möjliggöra 
ett ömsesidigt och ärligt informationsutbyte mellan den sökande och företagets representanter 
samt skapa utrymme för diskussion om arbetet och förväntningar. Ansatsen bygger även på en 
klinisk snarare än en statistisk prediktion där skillnaden förklaras på följande sätt:  
 

”När urvalspsykologerna arbetar med stora grupper har de bearbetat sina data med statistiska 
metoder och från detta har man kunnat utveckla psykometriska modeller. Dessa har i sin tur 
gjort det möjligt att utveckla urvalsmodeller som baseras på statistiska metoder för förutsägelser – 
statistisk prediktion. Mot detta har man ställt bedömningsmetoder som utgår ifrån att den 
enskilda bedömaren väger tillgängliga informationer mot varandra och med hjälp av egna 
erfarenheter och intuition drar slutsatser och gör förutsägelser – klinisk prediktion.”  (Prien, 
1992,  s. 65)  

 
Dessutom ligger fokus inom den sociala ansatsen på urvalsinstrument som beskriver den 
sökandes beteende snarare än egenskaper. Den sökandes beteende bör beskrivas i relation till 
den aktuella situationens krav eftersom hur ett arbete utförs i stor utsträckning påverkas av 
sammanhanget i vilket det utförs (Bolander, 2002). 
 
Inom den sociala ansatsen läggs störst värde på att relationen mellan den sökande och företaget 
är god. Det är också viktigt att hänsyn tas till hur rekryteringsprocessen påverkar den sökande 
(Bolander, 2002).  

2.1.1 Realistic job preview 

Information har en viktig betydelse under själva rekryteringsprocessen och många fel som 
uppstår under denna process beror på att parterna har för lite information om vad som 
förväntas av dem, till exempel att företaget sorterar bort sökande som kunde ha varit lämpliga 
eller att den sökande tackar nej till ett anställningserbjudande trots att denne hade kunnat trivas 
med arbetet. Därför måste rollförväntningar tydliggöras under rekryteringsprocessen (Bolander, 
2002).  
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En aspekt som bör tas i beaktande är huruvida den sökande kommer att trivas med de nya 
arbetsuppgifterna, den nya arbetsplatsen, chefer och de nya arbetskamraterna. Detta kan vara 
en svår bedömning att göra för utomstående men väl så viktig för att integreringen av den nya 
medarbetaren ska bli lyckosam. Det händer allt för ofta att en nyrekryterad lämnar sin 
anställning efter en kort tid, när denne upptäcker att arbetet inte stämde överens med vad 
vederbörande hade föreställt sig. Därför är det viktigt att den som intervjuar och utvärderar en 
rekrytering är så objektiv och ärlig som möjligt, både när det gäller tjänsten ifråga samt 
arbetsplatsen, eftersom ingen vinner på att försköna vare sig det ena eller andra (Ahrnborg 
Swenson, 1997).  
 
Enligt Dipboye, Smith, & Howell (1994) finns forskning som visar på att företag tenderar att 
framställa en utannonserad tjänst som överdrivet fördelaktig.  Det är dock troligt att detta i 
förlängningen leder till missnöje hos den sökande när denne inser att tjänsten inte motsvarade 
dennes förväntningar, vilket kan leda till att ett företags framgång vid en rekrytering kan bli 
kortlivad. För att undvika detta bör därför företaget ge en realistisk beskrivning av vad tjänsten 
innefattar. Modellen för realistic job preview (RJP) är framtagen i syfte att ge både den 
sökande såväl som företaget bättre förutsättningar för ett fungerande samarbete. I enlighet med 
denna modell bör företaget sålunda ge en realistisk redogörelse för bland annat 
arbetsförhållandet, möjligheter till avancemang inom tjänsten samt vad som krävs för att 
förverkliga dessa möjligheter. Vanligtvis använder sig företaget av en videofilm som visar på de 
för tjänsten relevanta arbetsuppgifterna. Det förekommer också att den sökande, genom direkt 
observation, tillgodogör sig den nödvändiga informationen. Det väsentliga med dessa 
arbetsbeskrivningar är att de ger en representativ och riktig bild istället för att fokusera på de 
positiva aspekterna. Nackdelen med detta förhållningssätt är givetvis att den sökande kan 
lockas att välja en annan tjänst (Dipboye, Smith, & Howell, 1994).  
 
Det krävs att både företaget och den sökande har realistisk information om varandra för att 
rekryteringen ska bli lyckad. Det finns dock en tendens, vid rekryterig, att båda parter lyfter 
fram positiv information och döljer den negativa. Detta riskerar dock att leda till en situation 
där båda parter blir besvikna och eventuellt känner sig tvungna att avsluta anställningen 
(Bolander, 2002) 
 
Lundén (2000) menar, å andra sidan, att företaget ska passa på att visa en positiv bild av både 
företaget och de anställda. Detta på grund av att den sökande kan bli en bra ambassadör för 
företaget, även om den sökande inte får eller vill ha tjänsten. Vidare menar han dock att 
företaget ska ge en realistisk beskrivning av den lediga tjänsten, eftersom det annars kan 
resultera i att den sökande kan få alltför höga förväntningar vilket leder till besvikelse då denne 
börjat sin anställning.  
 
Syftet med att bygga upp engagemang och ömsesidigt utbyta realistisk information är att nå 
den sociala rekryteringsprocessens slutmål: att etablera ett psykologiskt kontrakt mellan 
organisationen och den arbetssökande (Bolander, 2002).  

2.1.2 Det psykologiska kontraktet 

Begreppet ”det psykologiska kontraktet” introducerades i början av 1950-talet. Den mer 
detaljerade beskrivningen av det psykologiska kontraktet kom år 1960 och definierades 
som ”båda parters uppfattning av anställningsförhållandet, organisationen och individen samt de därmed 
underförstådda skyldigheterna. Detta kontrakt är den sociala process varigenom parterna kommer fram till 
sina respektive uppfattningar.” (Kahlke & Schmidt, 2002, s. 26) 
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Det psykologiska kontraktet handlar bland annat om ömsesidigt förtroende, om att samma 
uttalanden kan uppfattas olika, samt om möjligheter att kontinuerligt omförhandla det som 
inte gått att få grepp om vid själva anställningstillfället. Oavsett medvetenhet om dessa delar har 
de en avgörande betydelse för kvaliteten i den sociala kontakten och i samspelet på 
arbetsplatsen (Kahlke & Schmidt, 2002).  
 
Mellan varje anställd och chef finns det hela tiden en uppsättning oskrivna förväntningar. Det 
handlar om i vilken utsträckning den enskildes förväntningar om vad företaget kommer att ge 
och vad den enskilde i gengäld är skyldig företaget stämmer överens med företagets 
förväntningar om vad den enskilde ska ge och få tillbaka (Kahlke & Schmidt, 2002). 
 
Arbetsmarknadens förändringar påverkar relationen mellan företag och dess anställda vilket 
medför att det löpande sker förändringar av förväntningarna mellan dessa. Detta medför ett 
dilemma i dagsläget eftersom en företagssituation med större omorganisationer och ned-
skärningar ändå ska stämmas av mot de ömsesidiga förväntningarna på en framtid som inte går 
att förutse. Samtidigt väljer många anställda att bibehålla sitt marknadsvärde och hålla sina egna 
kunskaper aktuella för att, om ett företag inte behöver kunskaperna, kanske de kan komma till 
användning i ett annat. Detta leder till att företagen måste arbeta med att locka till sig och 
behålla goda medarbetare. I allt större utsträckning handlar det om att det inte bara är företag 
som väljer ut de sökande, utan att även sökande väljer företag (Kahlke & Schmidt, 2002). 
 
 
 Som medarbetare erbjöd eller 

erbjuder man: 
Som företag erbjöd eller erbjuder 
man: 

Tidigare o Lojalitet mot företaget – att inte söka 
utmaningar någon annanstans. 

o Anpassning – att göra det som 
förväntas. 

o Engagemang – att göra en extra insats. 
o Förtroende – att tro på att företaget 

ska hålla sin del av avtalet. 

o Anställningstrygghet – kanske till och 
med anställning fram till pensionen 
och belöning av stabilitet. 

o Möjligheter till planerade 
löneökningar och planerade 
befordringar. 

o Rättvisa – att inte utnyttja 
medarbetarna.  

o Ansvar – om medarbetarna skulle få 
problem. 

o Entydiga krav. 
Nu o Lojalitet mot sig själv – inte sätta allt 

på ett kort. 
o Hög arbetsinsats – ofta i form av 

många timmar på arbetet. 
o Stort ansvar – men även inriktning på 

det egna marknadsvärdet. 
o Fler kompetenser – ofta i form av en 

eller flera högre utbildningar. 
o Att vara beredd på omställning. 
o Vara kritisk till bristande sammanhang 

mellan företagets värderingar, image 
och handlingar.  

o Hög ersättning – men bara för goda 
resultat. 

o Utmärkta medarbetare skiljs ut från 
sådana som bara presterar det som 
förväntas av dem.  

o Stimulerande arbete eller 
arbetsområden. 

o Slit och släng-mentalitet. 
o Mer arbete med färre medarbetare.  
o Flertydiga krav. 
o Dialog och osäkerhet om mål, resultat 

och krav. 
 
Figur 2.1 Tidigare och nuvarande bytesförhållande mellan medarbetare och företag (Kahlke & Schmidt, 
2002, s. 29). 
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Det har inte skett någon klar förändring av bytesförhållandet på senare tid. För drygt tjugo år 
sedan kunde båda parter inom traditionellt stabila företag känna sig relativt säkra på den andra 
partens förväntningar. En anställd som arbetade lojalt fick i gengäld trygghet och många gånger 
också erkännande för lång och trogen tjänst samt respekt från omvärlden. I dag ser dock 
bytesförhållandet annorlunda ut (Figur 2.1). 
 
Kahlke & Schmidt (2002) nämner tre överordnade områden som kontraktsförhandlingarna ska 
omfatta:  

o Det materiella området, som exempelvis lön, lunchsubventioner, resor och 
vidareutbildningsåtgärder.  

o Det sociala, som bland annat handlar om förhållandet till arbetskamrater samt om 
relationer i allmänhet i arbetssituationen.  

o Det etiska eller värderingsmässiga, som handlar om företagets etik, värderingar samt 
idégrund.  

 
Dessa tre områden har samband med varandra, vilket innebär att de ömsesidigt kan 
kompensera varandra.  
 
Det kan vara svårt att täcka in den värderingsmässiga sidan av det psykologiska kontraktet, men 
det kan ändå löna sig att stämma av värderingarna hos bägge parter. Detta bör göras eftersom 
parternas principer och värderingar ofta är vägledande för deras handlande vilket därför snabbt 
kan avgöra hur bra ett anställningsförhållande utvecklas. Eftersom principer och värderingar är 
grundläggande för de flesta människor, är det viktigt att inte försumma den värdegrundande 
sidan av kontraktsförhandlingarna, då detta kan leda till att det blir svårt att stärka 
förhandlingsfasens mer relationsorienterade del (Kahlke & Schmidt, 2002). 
 
Det är viktigt att anställa människor med någorlunda lika värderingar och sätt att tänka, 
samtidigt som en viss spridning dock är nödvändig för att företaget ska kunna hantera olika 
möjligheter och negativa händelser som kan uppstå (Kahlke & Schmidt, 2002). Kahlke & 
Schmidt (2002) nämner också att det finns undersökningar som tyder på att samstämmighet i 
värderingarna hos företag och dess anställda har stor betydelse för de anställdas tillfredsställelse 
och engagemang samt för den faktiska personalomsättningen.  
 
Kahlke & Schmidt (2002) beskriver att karriärkontraktsförhandlingen kan delas upp i fyra lika 
viktiga stadier: 

o Informationsstadiet: båda parter informerar om sina önskemål och om vad de har att 
erbjuda.  

o Förhandlingsstadiet: parterna förhandlar sig fram till det som var och en till slut erbjuder. 
o Uppföljningsstadiet: båda parter undersöker om deras önskemål har ändrats, om 

kontraktet följs och om det upplevs som rättvist. 
o Omförhandlingsstadiet: båda parter kan här justera och arbeta in nya aspekter i det 

gemensamma avtalet. 
  
De två första stadierna sker vanligtvis under själva urvalsprocessen, det vill säga vid 
anställningsintervjun, medan de två sistnämnda framför allt blir aktuella under en pågående 
anställning.  
 
Det kan vara lockande för både företaget och individen att ge varandra ”överbud”, men 
undersökningar tyder ändå på att en realistisk arbetsinformation ger större fördelar samt att 
detta leder till betydligt lägre personalomsättning. En mer realistisk avstämning av den 
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sökandes förväntningar före anställningen gör att en mer positiv upplevelse av 
arbetstillfredsställelse kan uppnås (Kahlke & Schmidt, 2002). 
 
Förhandlingsklimatet kan också komma att påverka utfallet genom att varje obalans i 
maktförhållandet, som parterna för med sig in i förhandlingssituationen, påverkar det slutliga 
kontraktet. Redan under förhandlingen kan dessa obalanser antyda vilken part som kontraktet 
troligen kommer att tillgodose mest (Kahlke & Schmidt, 2002). 
 
Eftersom det inte finns något standardsätt att genomföra förhandlingen har Kahlke & Schmidt 
(2002) ändå uppmärksammat två olika kontraktstyper samt deras konsekvenser för parternas 
inriktning efter kontraktsupprättandet. Dessa kontraktstyper är: 
 

o Den handlingsinriktade, där det i första hand handlar om ett instrumentellt 
bytesförhållande (lön, semester, lunchförmåner med mera). 

o Den relationsinriktade, som dessutom innehåller ett ömsesidigt, aktivt åtagande.  
 
Det kan även bli nödvändigt att ta hänsyn till både de handlings- samt de relationsinriktade 
aspekterna. Genom att använda dessa aspekter samtidigt kan det leda till en gardering mot ett 
långsiktigt avtal utan reellt innehåll eller ett kortsiktigt ”gott” avtal med kort giltighetstid. 
 
Det psykologiska kontraktet bör upprättas och justeras både före, under och efter 
anställningsintervjun (Kahlke & Schmidt, 2002).   
 

2.2 Syfte  
Syftet med studien är att studera den sociala ansatsen vid urval och rekrytering i privata företag.  
 

2.3 Frågeställningar 
o Hur tillämpas den sociala ansatsen? 
o Hur tillämpas realistic job preview? 
o Hur är synen på upprättande av det psykologiska kontraktet? 
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3 METOD 
 

3.1 Respondenter 
I studien deltog 13 rekryteringsansvariga från 13 olika privata företag. Deltagandet baserades på 
frivilliga och urvalet utgjordes av ett så kallat bekvämlighetsurval. 
 
Respondenternas yrkestitlar varierade mellan personalchef, affärschef, administrativ chef, 
gruppchef, avdelningschef och rekryteringsansvarig. Det gemensamma för respondenterna är 
dock att samtliga medverkar vid rekrytering av tjänstemän. Företagen var lokaliserade i Luleå 
och Piteå och tillhörde olika branscher. Företagens storlek på lokal nivå var mellan 15 och 
1400 anställda.  
 

3.2 Material 
För att besvara syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide (Bilaga 1). Denna 
konstruerades utifrån den litteraturstudie som först genomfördes och grunden för 
intervjuguiden är delvis strukturerad. Denscombe (2000) förklarar att med detta menas att 
frågeställningen belyses med i förväg bestämda frågeområden där respondenten har möjlighet 
att utveckla sina idéer och mer utförligt beskriva sina upplevelser av de frågeområden som tas 
upp. Utifrån detta ges möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuguiden innehåller även en enkät 
(Bilaga 2) med femton påståenden som utformats utifrån den sociala ansatsen. Svarsalternativen 
till dessa påståenden är: instämmer helt, instämmer delvis, osäker, delvis oenig samt helt oenig.  
 
Enkäten valdes som komplement till intervjuerna för att få respondenterna att ta ställning till 
de femton påståendena med avsikt att tydliggöra deras inställning och underlätta analysarbetet. 
Efter enkätens genomförande var avsikten att respondenterna mer djupgående skulle få förklara 
hur de resonerat om dessa påståenden.  
 

3.3 Procedur 
Det har inte funnits något strategiskt urval vid valet av företag utan det har skett genom att 
författarna har kontaktat olika privata företag och frågat om intresset att medverka i denna 
studie. Företagen kontaktades via telefon varav 13 respondenter gav sitt godkännande att 
medverka. Under telefonsamtalen informerades respondenterna om vilka författarna var, vilket 
universitet och program författarna studerade på samt syftet med uppsatsen. Under 
telefonsamtalen med respektive respondent bestämdes också datum för när intervjun kunde 
genomföras. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företag där respondenterna själva 
valt ut en plats där intervjuerna kunde ske. Ingen av respondenterna fick ta del av 
intervjuguiden eller enkäten innan själva intervjutillfället. Respondenterna upplystes om att de 
hade fullständig anonymitet, det vill säga att ingen enskild person eller inget enskilt företag 
kommer att kunna urskiljas i det färdiga resultatet, att datamaterialet ej kommer att användas 
av någon annan än författarna samt att ingen obehörig kommer åt datamaterialet efter arbetets 
publicerande. Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades respondenterna om bandspelare fick 
användas och att syftet med detta var att underlätta analysarbetet. Ingen av respondenterna 
nekade till att använda bandspelare. Intervjuerna genomfördes på ett sådant sätt att båda 
författarna var lika aktiva vid alla intervjuer, och ställde frågor där det behövdes. Detta för att 
ge en mer levande intervju. Den författare som inte ställde frågan förde anteckningar.  
 
För att kontrollera att intervjuguiden var relevant och tydlig gjordes en testintervju på en 
person som arbetar med rekrytering, som sedan gav feedback på hur intervjuguiden upplevdes. 
Detta resulterade i större insikt om hur frågorna borde ställas och var det ansågs mest lämpligt 
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att ställa följdfrågor. Därefter skedde vissa justeringar av frågorna, vilket även Jacobsen (1993) 
beskrivit. 
 

3.4 Databehandling  
Vid samtliga intervjuer användes bandspelare. Till att börja med delade författarna upp 
intervjuerna sinsemellan så att vardera författare fick sju intervjuer (inklusive testintervjun) att 
avlyssna och nedteckna ordagrant. Dessa transkriptioner skedde så fort tillfälle gavs, för att 
ingen information skulle falla bort samt för att försöka minimera egna tolkningar. Denna del av 
analysarbetet genomfördes i en tyst miljö för att undvika att yttre störningar skulle kunna 
påverka denna del av analysarbetet.  
 
På grund av den utlovade anonymiteten har viss information tagits bort eller förändrats för att 
respondenterna inte ska kunna identifieras. I vissa fall har citaten dessutom ändrats något från 
talspråk till en mer förståelig form. Upprepningar och ofullständiga meningar har också tagits 
bort från flera av citaten, för att på så sätt förtydliga texten och innebörden i yttrandet. 
Betydelsen är dock alltid densamma.  
 

3.5 Avgränsningar 
Denna studie berör inte de delar av en rekrytering som innehåller introduktion och 
uppföljning eftersom syftet med studien är att se hur urvalet vid rekryteringen går till och alltså 
inte då en person redan valts ut till anställning. Användningen av olika test som kan komma 
ifråga vid en rekrytering har inte heller tagits i beaktande. Författarna vill också tydliggöra att 
denna studie bygger på respondenternas, i detta fall rekryterarnas, subjektiva syn vilket alltså 
inte ger utrymme till den sökandes perspektiv. De företag som författarna valde att vända sig 
till är privata företag då rekryteringsförfarandet ofta är något mer kontrollerat inom offentlig 
och statlig verksamhet. Författarna valde att inrikta sig på rekryteringsprocessen vid en 
tjänstemannaanställning eller tjänster som kräver eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig 
kompetens. Detta för att antaganden har gjorts om att en rekrytering till en enklare tjänst inte 
kräver lika mycket omsorg om rekryteringsarbetet som vid en mer krävande tjänst. 
Chefstjänster har också uteslutits då dessa tjänster oftast kräver betydligt mer rekryteringsarbete 
och ofta kompletteras med tester av olika slag.   
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4 RESULTAT 
 

4.1 Den sociala ansatsen 

4.1.1 Social process och den mänskliga interaktionen 

Tabell 1 visar att de allra flesta håller med i påståendet att urvalsprocessen är en social process 
där en relation formas och utvecklas. De som svarat att de instämmer helt ansåg att det var en 
självklarhet och ifrågasatte vad det annars skulle vara om inte en social process. Några av dessa 
förklarade att den sociala processen startar redan när de börjar läsa ansökningarna. 
  

”Egentligen så formas och utvecklas en process redan när man börjar läsa ansökningarna, 
någonstans så gör man ju sig en bild av den personen.” 

 
En annan av dessa respondenter menade att den sökande och de som är engagerade i en 
urvalsprocess måste utveckla en social relation för att den sökande ska få en uppfattning om 
vad det är för slags organisation och arbete denne sökt, och för att organisationen ska kunna 
bedöma om den sökande kommer att göra ett bra jobb. De som svarat att de instämmer delvis 
ansåg att det var mer mot slutet av urvalet, från och med första intervjun, som den sociala 
relationen uppstår. 
 

”De första träffar du ju inte, utan du läser ju bara deras ansökningar så det är först i slutskedet 
som det uppstår en viss relation som formas på något sätt.” 

 
De som svarat delvis oenig förklarade att de tyckte att relationen formas först när den nya 
medarbetaren börjar arbeta på företaget. 
 
Tabell 1. Svarsfrekvenser för om urvalsprocessen ses som en social process (n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

En social process som 
formar och utvecklar en 
relation.  

7 4  2  

 
Tabell 2 visar att alla, utom en, instämde helt eller delvis i påståendet om att den mänskliga 
interaktionen med den sökande är helt avgörande i urvalsprocessen.  
 
De flesta ansåg att påståendet var en grund för, och en fortsättning på, det förra påståendet. De 
menade att båda dessa påståenden handlar om att den sökande och de ansvariga för urvalet 
känner att de kan kommunicera med varandra och att de pratar någorlunda samma språk. De 
som hade svarat instämmer helt ansåg att interaktionen är helt avgörande för att kunna ta 
beslut om att anställa någon.  
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Tabell 2. Svarsfrekvenser om vikten av den mänskliga interaktionen med den sökande i urvalsprocessen 
(n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Den mänskliga 
interaktionen är helt 
avgörande. 

4 8 1   

 
”Det är helt avgörande. Om vi inte kan kommunicera med varandra och inte känner att vi kan 
ha en interaktion med varandra så finns det ju inga förutsättningar att man ska få jobb heller.” 

 
Vissa andra respondenter menade att interaktionen handlar om en slags intuition, att kunna läsa 
lite mellan raderna av det som den sökande berättar om. Detta menade respondenterna är 
viktigt därför att det annars är lätt att sortera bort någon, som kanske visat sig vara en bra 
kandidat, redan vid grovgallringen.  
 
Den respondent som inte höll med de övriga svarade ”osäker” på påståendet. Denne menade 
att det finns fler faktorer, än bara interaktionen, att ta hänsyn till. 
 

”Det får ju inte vara så att bara den är avgörande utan det är ju hela kompetensbiten som blir 
avgörande i urvalsprocessen.”    

 

4.1.2 Förhandling, delaktighet, jämvikt och engagemang 

Tabell 3 visar att svaren på påståendet att urvalsprocessen är en form av förhandling varierade 
mellan alla svarsalternativ. Ganska många av respondenterna ansåg att det är en förhandling 
först i slutet av urvalsprocessen, när en person erbjuds arbete, och de ska komma överens om 
anställningsvillkoren. Andra menade att det är en form av förhandling genom hela processen 
eftersom den sökande väljer om den går med på de villkor som företaget ställer eller ej.  
 

”Om jag pratar med någon så är det ju en form av förhandling. Jag berättar vad jag vill och den 
andre kan säga att den kan ställa upp på det eller ibland säger de nej, det här vill inte jag göra 
och då slutar det ju där.” 

 
Tabell 3. Svarsfrekvenser på om urvalsprocessen anses vara en förhandling (n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Är en form av förhandling. 1 3 2 4 3 
 
Vissa av respondenterna ansåg att hela urvalsprocessen är ett givande och ett tagande och att 
den sökande och företaget måste vara överens om grunderna. För att bli det menade de att 
förhandling krävs. De respondenter som svarat ”delvis oenig” eller ”helt oenig” menade att de 
kunde förstå att det går att se på urvalsprocessen som en slags förhandling, men att de själva 
inte ansåg att det är just en förhandling som pågår. 
 

”Jag tycker inte att man ska se det som en förhandling utan snarare om det stått att 
urvalsprocessen är en form av dialog så hade jag hållit med. Men förhandling för mig, det låter 
lite annorlunda.” 
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De menade också att anställningsvillkoren inte går att förhandla bort. En sökande kan till 
exempel inte förhandla till sig mer vidareutbildning mot en lägre lön.  
 

”Det finns ju också ganska starka delar i det här där vi inte förhandlar utan där vi också ställer 
krav på hur den här personen ska vara och vad de ska kunna, och det förhandlar vi inte om.”      

 
De som svarade att de är helt oeniga menade att de hade svårt att se hur urvalsprocessen skulle 
kunna vara en förhandling då de ansåg att det är företaget som helt avgör vilka av de sökande 
som får gå vidare i processen, från grovgallring till anställningsbeslut.   
 
Tabell 4 visar att majoriteten instämde helt eller delvis i påståendet att det är viktigt med 
delaktighet, jämvikt och engagemang i urvalsprocessen. De menade att det är viktigt att alla 
som är inblandade i urvalsprocessen, både den sökande och företagets representanter, är på 
samma nivå och att båda tar sitt ansvar och förstår att allas åsikter är viktiga. 
 

”Det måste bli rätt för alla. Därför är det viktigt att de som är inblandade känner att de har 
delaktighet, att det är viktigt vad de tycker, att det finns en jämvikt i det.” 

 
Tabell 4. Svarsfrekvenser om delaktighet, jämvikt och engagemang i urvalsprocessen (n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Det är viktigt med delaktig-
het, jämvikt & engagemang. 

8 4 1   

 
 I detta, menade respondenterna, ingår också att den sökande visar att den verkligen vill ha just 
den här tjänsten på just det här företaget. 
 

”Det är otroligt viktigt att de sökande vill hit och att de också visar att de faktiskt vill hit och att 
de inte bara söker jobb för att...får jag det eller får jag det inte har väl ingen större betydelse.” 

 
Några av respondenterna svarade ”instämmer delvis”. Detta berodde oftast på att de inte tyckte 
att alla som är inblandade i urvalsprocessen har samma möjlighet att vara lika delaktiga i alla 
delar. Den sökande ansågs till exempel inte kunna påverka innan själva intervjutillfället ägde 
rum. Även jämvikten ansågs vara ett problem då de flesta av respondenterna menade att 
arbetsgivaren ofta har den större makten i urvalet.  
 

”Det är ju en dålig jämvikt i en urvalsprocess, vi har ju hela makten nästan, eller inte hela 
makten, men i Norrbotten med den arbetsmarknad vi har är det arbetsgivarens marknad. Så det 
är dåligt med jämvikt.” 

 
Denna respondent menade dock att vid en sådan situation måste jämvikten hamna på ett 
mänskligt, socialt plan så att den sökande behandlas med respekt. En av respondenterna 
svarade ”osäker” på påståendet och menade att dessa tre faktorer är viktiga, men att jämvikten 
väldigt mycket beror på vilken situation den sökande befinner sig i. 
 

”Om den sökande redan har ett arbete där denne trivs och därför känner att det inte är hela 
världen huruvida man får jobbet man sökt eller inte, då kan man nog vara ganska jämna. Men 
är man arbetslös och går och söker ett arbete så är man nog i underläge hur man än vrider och 
vänder på det.” 
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4.1.3 Bestående egenskaper eller att vara föränderlig 

Tabell 5 visar att respondenternas svar varierade mellan ”instämmer helt” och ”delvis oenig” 
på påståendet att den sökande, i urvalet, bedöms med bestående egenskaper i förhållande till 
arbetets krav. Vad gäller påståendet att den sökande, i urvalet, ses som föränderlig i förhållande 
till arbetets krav visar Tabell 5 att svaren varierade något men att majoriteten instämde helt 
eller delvis.  
 
Tabell 5. Svarsfrekvenser för hur den sökande bedöms i urvalet i förhållande till arbetets krav (n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Den sökande bedöms ha 
bestående egenskaper. 

4 4 5   

Den sökande bedöms som 
föränderlig. 5 5 1 2  

 
De respondenter som hade svarat ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” på att 
egenskaperna är bestående förklarade att de anser att de egenskaper personen visar under 
urvalsprocessen är de egenskaper som de har och att dessa är bestående.  
 

”Bestående egenskaper är väl att jag gör en bedömning utifrån om en person till exempel är 
noggrann eller någon annan egenskap som krävs för tjänsten, och de egenskaperna förändras ju 
inte.” 

 
En av respondenterna menade också att människor har en sorts medfödd tendens att antingen 
vara till exempel en starter eller en förvaltare och bär med sig detta genom hela livet. Flera av 
dessa respondenter hade samtidigt svarat ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” i 
påståendet om att den sökande ses som föränderlig. Dessa förklarade att även om de ansåg att 
egenskaperna är bestående måste personer de anställer utvecklas och vara flexibla i arbetet 
eftersom arbetets krav förändras hela tiden. 
 

”Vi är människor och förhoppningsvis utvecklas vi. Om vi inte gör det då är det något fel…då 
har det blivit något fel.”  

 
De som hade svarat ”osäker” eller ”delvis oenig” på detta påstående ansåg att människan inte 
förändras speciellt mycket i en arbetssituation. En av respondenterna förklarade att om en 
person arbetat länge inom samma bransch och skött sina arbetsuppgifter på ett visst sätt 
fortsätter denne så, även vid byte av arbetsplats. 
 
Respondenterna som hade svarat ”osäker” på påståendet om att egenskaperna ses som 
bestående förklarade detta på olika sätt. Några av dessa menade att eftersom de vill ha 
människor som utvecklas måste personer försöka arbeta med sig själva och då även förändra 
vissa egenskaper. En respondent berättade att de på dennes företag anställer mest unga 
nyutbildade personer, vilka respondenten anser har lätt att anpassa sig till arbetets krav. Därför 
tyckte respondenten att de inte behöver fokusera särskilt mycket på just egenskaper vid en 
nyanställning. En annan respondent förklarade att, eftersom det framförallt är i en 
intervjusituation de ser en persons egenskaper, är det orättvist att se egenskaperna som 
bestående då olika sökande hanterar den situationen olika. 
 

”En intervjusituation är alltid en intervjusituation. Där ser man ju att det är så olika, vissa är 
väldigt spända, och det får man inte ta för att det är sådan personen är, då lurar man sig själv.” 
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4.1.4 Subjektiv eller statistisk prediktion 

Tabell 6 visar att majoriteten instämde helt eller delvis i påståendet att det är viktigare med en 
subjektiv än en statistik prediktion. Vissa av respondenterna berättade att de vid grovgallringen 
skattar eller poängsätter de sökande genom att till exempel ställa upp en slags matris med 
grundkraven de satt för tjänsten i fråga, vilken de sedan kryssar i utifrån de uppgifter som 
framkommer i ansökningshandlingarna. De flesta av respondenterna menade dock att de vid 
själva anställningsbeslutet följer sin intuition och litar på sin känsla. Många av respondenterna 
nämnde ordet maggropskänsla eller magkänsla, och menade att detta ofta styr deras val när de 
är få kandidater kvar. En av respondenterna ansåg att statistiska skattningar inte är något som 
ska tas speciellt mycket hänsyn till överhuvudtaget. 
 

”Jag jobbar mycket med det här med magkänslan och med hjärtat, hur det känns.” 
 
”Till syvende och sist är det ju ändå känslan som styr beslutet.” 

 
Tabell 6. Svarsfrekvenser om subjektiv eller statistisk prediktion (n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Viktigare med subjektiv 
prediktion än statistisk 
prediktion. 

5 5 3   

 
De respondenter som hade svarat ”osäker” menade att de både tar hänsyn till känsla och 
intuition, men även statistisk prediktion. En av dessa respondenter förklarade att den statistiska 
prediktionen styr vid jämförelsen mellan ansökningshandlingar och arbetskrav, men vid 
bedömning av en sökandes personlighet är den subjektiva prediktionen viktigare. 
 

4.1.5 Beteende eller egenskaper 

Tabell 7 visar att majoriteten instämde helt eller delvis i påståendet att den säkandes beteende 
är viktigare än dennes egenskaper. Flera av respondenterna förklarade detta med att säga att 
även om personen har de rätta egenskaperna och är kunnig och duktig på själva 
arbetsuppgifterna fungerar det inte om personen har ett dåligt beteende mot arbetskamraterna. 
Några nämnde också att det är svårt att förändra en person. 
 

”Är de allmänt taskiga och har ett dåligt beteende så går det aldrig att få dem att bättra sig, det 
finns liksom inte i den här världen. Däremot kan man alltid få människor att lära sig nya saker. 
Men just att ändra…du kan aldrig ändra andra utan bara ändra dig själv.”  

 
Tabell 7. Svarsfrekvenser för vad som är viktigast att ta reda på – den sökandes beteende eller egenskaper 
(n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Den sökandes beteende är 
viktigare än dennes 
egenskaper. 

2 6 3 2  
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Några av dessa respondenter ansåg också att det inte går att se en persons sanna beteende och 
egenskaper innan de arbetat tillsammans med denne. De respondenter som hade svarat ”delvis 
oenig” ansåg också att det är svårt att se detta under en anställningsintervju. Dessa 
respondenter tyckte dock att det är viktigare att ta reda på personens egenskaper än beteende 
eftersom de ansåg att det är egenskaperna som är bestående hos en person.   
 

”Jag tycker att egenskaperna är viktigare än beteendet, för beteendet kan ju variera. Och beteendet 
är aldrig normalt när man kommer hit på en anställningsintervju, så det måste man som försöka se 
bortom och se till personens egenskaper som man vill komma fram till.” 

 
En av respondenterna som hade svarat ”osäker” förklarade att det är svårt att särskilja en 
persons egenskaper från dennes beteende. Övriga två menade att det är lika viktigt att ta reda 
på den sökandes beteende som egenskaper. 
 

4.1.6 Företaget, sökanden och det sociala utbytet 

Tabell 8 visar att respondenterna var helt oeniga med påståendet att det är viktigare att 
företaget är nöjd med den sökande, än att den sökande är nöjd med företaget och 
arbetsuppgifterna. Respondenterna ansåg att det blir bäst om båda parter är nöjda med 
varandra då de menade att de annars har gjort allt urvals- och rekryteringsarbete i onödan. De 
påpekade också att det är viktigt att den sökande känner sig nöjd eftersom denne då kommer 
att göra ett bättre jobb. De menade också att den sökande antagligen inte kommer att stanna 
kvar på tjänsten om denne inte känner sig nöjd. 
 

”De ska känna sig nöjda, för jag tror att känner man sig nöjd och känner att det här kommer att 
bli ett roligt och stimulerande jobb så kommer man att göra ett himla bra jobb också. Det är 
jätteviktigt att personen i fråga verkligen känner och vill jobba här.” 
 
”Det spelar ingen roll om vi tycker att någon är jättebra om det är någon som ständigt darrar på 
underläppen och är missnöjd, för då har vi misslyckats…då har vi rekryterat fel person.” 

 
Tabell 8. Svarsfrekvenser för vad som är viktigast – att företaget är nöjd med den sökande eller vice versa 
(n=13).  
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Viktigare att företaget är 
nöjd     5 8 

 
De resterande respondenterna som hade svarat ”delvis oenig” höll med ovanstående 
respondenter om att det är viktigt att båda blir nöjda, men menade att i det korta loppet vill 
framför allt företaget känna att de är nöjda och att de har fått en bra anställd. För att behålla 
den anställde krävs det dock, i det långa loppet, att denne också är nöjd.  
 

”Alla vi erbjuder jobb är vi ju nöjda med. Men om man kommer hit som ny och inte är riktigt 
nöjd så funkar det inte långsiktigt.” 

 
På frågan vad respondenterna har för slags socialt utbyte med den sökande svarade flera av 
respondenterna att de under en urvalsprocess har många trevliga samtal med de sökande och 
att de för många bra dialoger som kan leda till nya tankar och idéer. Många av respondenterna 
ansåg dock att detta berodde av om den sökande är nervös eller lugn under intervjun.  
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”Vissa är ju lite nervösa och dem kommer man inte in på livet på samma sätt. Det är väldigt 
olika.” 

 
Vissa menade att de fick bra kontakt med en del av de sökande, men de ville inte kalla det för 
en relation, medan andra ansåg att det är just en relation som skapas under intervjun. 
 

”Visst får man ett utbyte rent mänskligt men det är ganska kort. Man träffar ju personen, pratar 
lite, kanske tycker att det verkar vara en kul prick med sunda åsikter. Utifrån det får man 
givetvis ett utbyte, men sen hur mycket man bär med sig om man aldrig träffar människan igen... 
nått frö kan väl fastna men... det är en svår fråga det där.”  
 
”…sedan skapar man också en relation. För det tycker jag att man hinner göra under en 
intervju.” 

 

4.1.7 Föränderlighet  

På frågan vad det är som är positivt respektive negativt med att människan är föränderlig eller 
inte är föränderlig menade alla respondenter att de hellre anställer någon som är 
förändringsbenägen än någon som inte är det. Respondenterna menade att dagens 
arbetsmarknad är mycket föränderlig, vilket leder till ständigt nya krav på de anställda. Detta 
gör att det är viktigt, eller nästan en förutsättning, att de personer som de anställer kan anpassa 
sig till olika situationer. Respondenterna förklarade att de ville se att den de anställer är flexibel 
och kan ändra tempo då det behövs. De ansåg också att det är viktigt att den de anställer kan ta 
till sig nya kunskaper och kan arbeta med nya människor. 
 

”Om människor har en potential att stå ut med förändringar och även har någon sorts drive och 
glädje, att man är stimulerad av förändringar så blir resultatet mycket bättre.” 

 
Några av respondenterna kunde inte se något positivt med att en människa inte är föränderlig. 
 

”Om man förändras så har man en förmåga att lära sig hela tiden. Den dagen man inte längre 
kan förändra sig så lär man sig ingenting, så jag ser inget positivt med att inte vara föränderlig.” 

 
De respondenter som ansåg att det finns något som är negativt med att vara föränderlig 
menade bland annat att det inte är bra om en anställd springer för fort i förhållande till 
omgivningen eller är så flyktig att denne inte lägger ner någon energi på den aktuella 
arbetsuppgiften.  
 

”Det negativa kan vara om man har svårt att vara i det här mer rutinmässiga som också behövs, 
utan hela tiden söker förändring. Det gäller väl att ha en balans i det.” 

 
Några av respondenterna menade att även om de hellre anställer en person som är 
förändringsbenägen behövs det, inom vissa branscher, personer som klarar av att utföra tråkiga 
eller monotona arbetsuppgifter.  
 
På frågan om arbetsuppgifterna förändras efter människan eller om människan förändras efter 
arbetsuppgiften sa flera av respondenterna att dessa påverkar varandra och att det beror mycket 
på vilken typ av befattning det handlar om. De flesta ansåg dock att människan förändrar 
arbetsuppgifterna i större utsträckning än tvärtom.    
 

”Om arbetsuppgifterna förändrar människan är det ju inte den människa vi anställde. Utan det 
måste ju vara människan som förändrar arbetsuppgifterna för det är väl bättre.” 
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Några av respondenterna menade att hur länge en person innehaft en tjänst kan ha stor 
betydelse.  
 

”I början så är arbetsuppgifterna kanske väldigt…vad ska man säga…utstakade och alltid har 
sett ut så. Men sen när personen väl kommer in i arbetet så tror jag att det kan ske mycket 
förändring.” 

 
Några få av respondenterna menade att människan förändras efter arbetsuppgifterna eftersom 
en del tjänster ser ut på ett visst sätt och inte går att förändra på. 
 

”Det är nog mer så att personen får förändra sig lite efter arbetsuppgiften. För vi bygger ju inte 
speciella tjänster till folk.” 

 

4.2 Realistic job preview 

4.2.1 Realistisk eller positiv bild av företaget 

Tabell 9 visar att på påståendet att det är viktigare att ge en realistisk än en positiv bild av 
arbetsuppgifterna och företaget vid annonsering av en tjänst instämde de flesta helt. Tabellen 
visar även att de flesta av respondenterna var delvis eller helt oenig med påståendet att det vid 
intervjun är viktigare att ge en positiv än en realistisk bild av arbetsuppgifter och företaget. 
 
Tabell 9. Svarsfrekvenser för vilken bild av arbetsuppgifterna och företaget som är viktigast att ge vid 
annonsering respektive vid intervjun (n=13).  
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Vid annonsering är det 
viktigare med en realistisk 
än en positiv bild.  

9 4    

Vid intervjun är det 
viktigare med en positiv än 
en realistisk bild.  

  1 7 5 

 
Respondenterna ansåg att det är viktigt att vara realistisk och att hålla sig till sanningen både 
vid annonsering och vid intervju. Många menade att lura någon sökande bara skulle leda till en 
missnöjd ny medarbetare.  
 

”Håller du dig till sanningen, så vet du alltid vad du har sagt, och det stämmer i alla lägen. 
Försöker man göra sig bättre än vad man är, försöker man göra företaget bättre än vad företaget 
är så blir man ju genomskådad efter det, för att det är inte sanningen.”  

 
Vissa sade dock att även om det är viktigt att ge en realistisk bild så är annonsen en reklam för 
företaget och därför lätt blir lite för positiv för att få så många intressanta ansökningar som 
möjligt. De sa dock att det inte får gå till överdrift utan att det realistiska ändå är det viktigaste.  
 

”Visst kan man ge en väldigt positiv bild av sitt företag, men någonstans så skulle det kännas 
oetiskt om man målade upp en alltför positiv bild istället för att den är realistisk.”    

 
Vissa menade att det var ännu viktigare vid själva intervjun att vara så realistisk som möjligt 
eftersom det är då de hittar intressanta kandidater till tjänsten. Respondenterna menade att de 
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sökande oftast inte har någon klar bild av tjänsten genom annonsen och att de vid 
intervjutillfället därför måste få möjlighet att känna på vad det är för slags arbete. 
 

”Är man då framme vid rätt person är det ju bara dumheter att försöka slå blå dunster i någons 
ögon.”   

 
”Jag tycker inte att man förskönar heller under intervjun, för det ger ingenting. Personen i fråga 
blir väldigt besviken om han/hon har målat upp en bild om hur det ska vara och så är det inte 
alls så.” 

 
En av respondenterna nämnde också att en av fördelarna med att vara så ärlig och realistisk 
som möjligt vid intervjun är att den sökande då får en möjlighet att eventuellt upptäcka att 
jobbet inte är något för denne. 
 

”Det kan ju också vara så att den här personen känner nämen det här är inget jobb för mig, och 
då har man ju en möjlighet att avbryta en rekryteringsprocess väldigt tidigt. Det blir bra för 
personen och det blir bra för oss, så det tycker jag är viktigt.”  

 

4.2.2 Ärlig bild av den sökande 

På frågan hur respondenterna går tillväga för att den sökande ska ge en så ärlig bild av sig själv 
som möjligt sa de flesta att de försöker skapa ett bra klimat i diskussioner med en öppen och 
avslappnad atmosfär för att få de sökande att känna sig någorlunda lugna och trygga. En av 
respondenterna sa också att om en person är mycket nervös är det dem som håller i intervjun 
som är orsaken till detta och det är deras uppgift att göra något åt det. 
 

”Är en person så nervös att de inte kommer till sin rätt, då är det rätt mycket vårt fel. Då måste 
jag försöka anstränga mig så att den här personen lugnar ner sig. Eller så kan jag säga till 
personen att jag ser att han/hon är väldigt nervös och att jag vill sticka hål på det på något vis, 
för vi vill ju bara veta vem du är så att vi vet om du passar hos oss och att du ska veta så mycket 
som möjligt om oss så att du kan dra en slutsats om du skulle passa här.” 

 
Nästan hälften av respondenterna pratade om att följa upp svaren som de sökande gett och till 
exempel fråga ”vad menar du med det?”, samt att ställa samma frågor men från olika håll till 
den sökande för att se om svaren blir desamma. Några av respondenterna sa att detta blir extra 
viktigt om det är en sökande som är svår att få grepp om eller om det personen säger mest 
verkar vara snack. Flera av respondenterna sa dock att de tror att de flesta människor är ärliga. 
 

”Jag har en känsla av att de flesta försöker vara ganska ärliga, sen vore det ju märkligt 
om man inte framhävde sina positiva sidor mer än de negativa.” 

 

4.3 Det psykologiska kontraktet  

4.3.1 Sociala, värderingsmässiga eller det materiella 

Tabell 10 visar att på påståendena om vad respondenterna ansåg är viktigare att företaget och 
den sökande är överens om, när det gäller det sociala, värderingsmässiga samt materiella 
(ekonomi och utvecklingsmöjligheter), ansåg drygt hälften av respondenterna att det 
värderingsmässiga var viktigare än det sociala och materiella. Enbart en ansåg att 
utvecklingsmöjligheter, som är en del av det materiella, var det allra viktigaste. När 
respondenterna sedan fick utveckla och förklara sina svar visade det sig dock att svaren blev 
mer varierande.  
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Tabell 10. Svarsfrekvenser för vad som är viktigast att företaget och den sökande är överens om (n=13). 
 
 
Påstående 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Osäker Delvis 
oenig 

Helt oenig 

Sociala, t.ex. personkemi  7 1 3 2 
Värderingsmässiga, t.ex. 
värderingar och etik 6 5  1 1 

Ekonomiska, t.ex. löner och 
anställningsvillkor 

 4 2 5 2 

Utvecklingsmöjligheter, 
t.ex. vidareutbildning 

1 3  7 2 

 
Endast två av respondenterna kvarhöll sitt svar om att det värderingsmässiga var det allra 
viktigaste. En av dessa förklarade att den bransch som företaget tillhör styrs mycket av 
etikregler och värderingsregler. Den andra respondenten berättade att företaget i hög grad styrs 
av värderingar, etik och moral, vilket är något som de börjat arbeta med även under 
rekryteringsprocessen för att ge den sökande en förtydligande bild av företaget för att denne 
sedan ska kunna känna efter om företaget passar denne eller inte. 
  

”Här är det här med värderingar väldigt viktigt, det skulle jag nog säga är det viktigaste.” 
 
Efter att de övriga respondenterna, som hade angivit det värderingsmässiga som viktigast, fått 
förklara sig, framkom att dessa fortfarande ansåg värderingar som viktigt men i kombination 
med det sociala. Den ena respondenten förklarade att värderingar är viktigast, men i själva 
urvalsprocessen är den personliga relationen det viktigaste. En annan respondent menade att 
det var en knepig jämförelse mellan det värderingsmässiga och det sociala då han tyckte att 
detta påverkar varandra. 
 

”Har man en etisk värdegrund som är bra har man ofta en social kompetens som fungerar mot 
andra människor.” 

 
Flera av respondenterna som ansåg att det värderingsmässiga och/eller det sociala är viktigare 
än det materiella förklarade detta genom att säga att det materiella också var viktigt men att 
anställningen inte får hänga på det och att det brukar gå att komma överens om delarna i det 
materiella ganska smidigt. En respondent menade att det materiella inte får vara på bekostnad 
av det sociala och att det idag finns bra möjligheter till vidareutveckling inom företagen vilket 
innebär att det sällan blir någon diskussion om detta.  
 

”För de flesta personer så tror jag att det är viktigare att man känner att man ska trivas på 
arbetsplatsen än att man får hundra kronor mer än man har begärt.”  

 
Den respondent som ansåg att utvecklingsmöjligheter var det allra viktigaste förklarade att det 
är väldigt viktigt att företaget och den sökande har samma bild av hur arbetet kommer att 
utvecklas. 
 
Det visade sig vid utvecklingen av svaren att det var flera respondenter som inte kunde säga 
vad de ansåg var allra viktigast. Respondenterna menade att alla dessa faktorer är viktiga för att 
en person ska trivas på arbetet och för att företaget ska trivas med personen. De sade också att 
det inte går att välja bort någon av dessa och att ingen faktor får vara på bekostnad av någon 
annan. 
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”Men alltså, vi kan inte lämna bort något av det här…vi måste vara överens om alla de här 
sakerna.” 

 

4.3.2 Undvika missförstånd 
På frågan om hur respondenterna går tillväga för att undvika att missförstånd uppstår samt få 
bekräftelse på att de har förstått varandra, påpekade samtliga respondenter att detta är möjligt 
att göra endast under själva anställningsintervjun. Nästan hälften av respondenterna uppgav att 
de brukar göra sammanfattningar där de bland annat går igenom med den sökande vad som 
sagts och vad de kommit överens om för att säkerställa att de uppfattat varandra rätt. Dessa 
sammanfattningar görs antingen löpande under intervjuns gång eller i slutet av denna. Några 
respondenter uppgav att de brukar ställa följdfrågor till den sökande om det uppstår någon 
form av oklarhet. 
 

”Vi stämmer av under intervjuns gång med frågor och följdfrågor om vi känner oss osäkra, till 
exempel har jag tolkat dig rätt när du säger si eller har jag förstått dig rätt när du säger så här.” 

 
En respondent nämnde även att denne var medveten om att den sökande kan vara nervös 
under en anställningsintervju. 
 

”Sen tror jag ju att man är så pass nervös när man är på anställningsintervju så man hör inte så 
bra, man minns inte vad man säger eller man kan missförstå väldigt mycket.” 

 
En respondent upplevde dock inte att det varit några större svårigheter med att förstå den 
sökande.  
 

”Men det känns inte som att det har varit något stort problem, oftast förstår man vad personen 
säger och menar.” 
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Den sociala ansatsen 
Bolander (2002) beskriver urvalsprocessen som en social process där en relation formas och 
utvecklas. Detta styrks av att majoriteten av respondenterna ansåg det vara en självklarhet för 
att företaget och den sökande ska ha en möjlighet att kunna förutsäga att anställningen blir bra 
för båda parter, det vill säga att urvalsprocessen utgörs av en social process. Det förekom dock 
skillnader i när denna sociala process ansågs börja. Vissa menade att den startar redan under 
läsning av ansökningshandlingar, medan andra tyckte att den inte påbörjas förrän vid 
anställningsintervjun. Vidare menar Bolander (2002) att människor bör behandlas som subjekt 
och inte som objekt. De flesta av respondenterna ansåg också att en god kommunikation 
mellan den sökande och företaget är av avgörande betydelse för ett anställningsbeslut. Tanken 
om att skapa en social process anses, av författarna, vara positiv eftersom det är en förutsättning 
för god kommunikation. Det är dock svårt att förstå hur en social process kan starta redan vid 
läsning av ansökningshandlingar då en social process enligt Bolander (2002) anses påbörjas först 
vid mötet med den sökande, i detta fall anställningsintervjun. Den sociala processen som 
påbörjas under anställningsintervjun kan dock inte automatiskt antas leda till en relation. 
 
Bolander (2002) förklarar att urvalsprocessen inom den sociala ansatsen omfattar 
informationsutbyte och förhandling mellan den sökande och företaget. De flesta respondenter 
höll inte med om detta och pekade på att de anställningsvillkor som företaget fastslagit inte är 
förhandlingsbara samt att det är företaget som har det större avgörandet vad gäller 
anställningsbeslutet. Dessutom ansåg de att det är mer en dialog med den sökande än en 
förhandling. Det fanns dock respondenter som ansåg att det är en förhandling eftersom de 
menade att det är ett givande och tagande mellan parterna då dessa framlägger sina villkor och 
motparten antingen får acceptera, omförhandla eller dra sig ur. Respondenterna tydliggjorde 
vikten av att den sökande själv väljer huruvida den vill gå med på villkoren eller ej, något som 
även bekräftas av Bolander (2002). Vidare skriver Bolander (2002) att båda parter väljer 
varandra under urvalet, vilket även flertalet av respondenterna verkar instämma i då de 
framhöll vikten av att båda parter är nöjda med varandra. Särskilt viktigt ansågs det vara att den 
sökande är nöjd då detta torde leda till en bättre arbetsprestation. Det anses vara en självklarhet 
att urvalsprocessen omfattar informationsutbyte precis som Bolander (2002) skriver, däremot är 
det tveksamt om processen verkligen är en förhandling som Kahlke & Schmidt (2002) menar. 
Författarna anser att förhandling endast förekommer vid anställningsbeslutet där företag och 
sökande tillsammans diskuterar anställningens villkor. Dessutom anses urvalsprocessen vara mer 
av en dialog än en förhandling.  
 
Rekryteringsprocessen bör också bygga upp ett engagemang hos båda parter. Detta kan ske 
genom ett ömsesidigt inflytande (jämvikt) samt genom att delge varandra information 
(delaktighet) (Bolander, 2002). Majoriteten av respondenterna ansåg att det är viktigt att båda 
parter tar sitt ansvar i urvalsprocessen genom att vara engagerade och framföra sina åsikter. De 
menade också att det är av stor vikt att lyssna och respektera varandras åsikter. Jämvikt och 
delaktighet upplevdes dock som ett problem av vissa. Jämviktens problem exemplifierades 
genom en förklaring om att den höga arbetslösheten bidrar till att vissa sökande kan hamna i 
underläge gentemot företaget. Delaktighetens problem uppstår i vissa delar av urvalsprocessen 
där den sökande inte har lika stort inflytande. För att en rekrytering ska bli lyckad anses 
delaktighet och engagemang vara en förutsättning. Däremot upplevs jämvikten som ett 
problem då företaget oftast torde befinna sig i ett överläge gentemot den sökande. Detta på 
grund av att det är företaget som styr urvalsprocessen och slutligen väljer vilken sökande de vill 
erbjuda tjänsten. Den sökande hamnar i underläge, särskilt om denne är arbetslös.  
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Den sociala ansatsen betonar att människors egenskaper ständigt förändras och därigenom 
förändras också förutsättningarna i arbetslivet (Bolander, 2002). De flesta av respondenterna 
ansåg dock att egenskaperna är bestående men poängterade samtidigt att människor ständigt 
utvecklas i sitt arbete. Majoriteten av respondenterna ansåg att det är viktigare att ta reda på 
den sökandes beteende än dennes egenskaper, vilket även den sociala ansatsen (Bolander, 2002) 
fokuserar på. Detta exemplifieras genom förklaringen att även om en person har de rätta 
egenskaperna för att utföra arbetsuppgifterna korrekt fungerar inte detta om beteendet är dåligt. 
De respondenter som gick emot detta menade att det är viktigare att fokusera på egenskaper då 
dessa, i motsats till beteende, anses vara bestående. Författarna anser, precis som vissa av 
respondenterna, att egenskaper är bestående i större utsträckning än beteenden. 
Respondenterna menade att människor ständigt utvecklas i sitt arbete men att egenskaperna är 
bestående. Författarna anser dock att om människor utvecklas i sitt arbete borde detta även 
kunna leda till att egenskaper kan förändras. 
 
Den sociala ansatsen bygger snarare på en subjektiv (klinisk) prediktion än en statistisk 
prediktion (Bolander, 2002). Detta styrks genom att samtliga respondenter förklarade att de 
följer sin intuition och litar på sin känsla under urvalet. Några få respondenter använder dock 
viss statistisk prediktion vid grovgallringen, beroende på att det statistiska styr då de jämför 
ansökningshandlingarna mot arbetets krav, samtidigt som det vid en bedömning av den 
sökandes personlighet blir viktigare med den subjektiva bedömningen. Under en urvalsprocess 
bör varken subjektiv eller statistisk prediktion uteslutas, då en kombination av dessa torde leda 
till en bättre rekrytering. Dock anses att den statistiska är mer lämplig i början av 
urvalsprocessen, exempelvis vid grovgallringen. Den subjektiva blir istället mer framträdande i 
det senare urvalet, särskilt vid anställningsbeslutet. Teoretiskt sett kan den statistiska 
bedömningen anses ha ett större värde, men i verkligheten anses ändå att beslut fattas utifrån 
intuition och känsla. 
 
I den sociala ansatsen menas att rollförväntningar och relationer i arbetet är föränderliga 
(Bolander, 2002). Respondenterna förklarade att de föredrog att anställa personer som är 
förändringsbenägna och kan anpassa sig till olika situationer, då det ständigt ställs nya krav på 
de anställda på grund av arbetsmarknadens föränderlighet. I detta ingår även att de anställda 
måste kunna anpassa sig till att arbeta med nya människor. De flesta av respondenterna menade 
dessutom att individen själv i hög grad kan påverka sin arbetssituation vilket dock beror på 
vilken typ av befattning individen har.  
 

5.2 Realistic job preview 
Dipboye m.fl. (1994) menar att syftet med realistic job preview är att förbättra 
förutsättningarna för ett fungerande samarbete mellan den sökande och företaget. För att göra 
detta bör företaget ge den sökande en realistisk bild av vad arbetet innebär. Samtliga 
respondenter ansåg att detta är viktigt både vid annonsering och vid anställningsintervju för att 
få en nöjd medarbetare. Det framkom även att det är en fördel med att vara ärlig för att på så 
sätt ge den sökande en möjlighet att själv avgöra huruvida arbetet passar för denne. Det är 
något som även Ahrnborg Swenson (1997) vidhåller.  
 
Lundén (2000) menar att företaget kan visa en positiv bild av företaget för att på så sätt bidra 
till att den sökande får en positiv bild som denne sedan kan ta med sig, även om denne inte får 
jobbet. Även respondenterna påpekade detta och nämnde bland annat att annonsen fungerar 
som en bra marknadsföring för företaget.  
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Bolander (2002) menar att både företaget och den sökande tenderar att lyfta fram positiv 
information och dölja den negativa. Flera av respondenterna trodde att de sökande framställer 
sig själv på ett ärligt sätt men var även medvetna om att de sökande gärna framhäver sina 
positiva sidor framför de negativa.  
 
Respondenterna ansåg att det är viktigt att visa en realistisk bild av företaget och arbetet både 
vid annonsering och vid anställningsintervjun. Företag har dock en tendens att ge 
beskrivningar i en väl så positiv anda, vilket kan resultera i att den sökande inte får en realistisk 
bild samtidigt som den sökande framhåller sina positiva sidor framför de negativa, vilket leder 
till att företaget inte får en realistisk bild av den sökande. Att den sökande framställer sig på 
detta sätt anses vara en självklarhet med tanke på den konkurrenssituation denne befinner sig i 
och vice versa om företaget verkligen behöver just denna sökande.  
 

5.3 Det psykologiska kontraktet 
Bolander (2002) beskriver att den sociala rekryteringsprocessens slutmål är att etablera ett 
psykologiskt kontrakt. Kahlke & Schmidt (2002) förklarar att detta kan upprättas inom 
materiella, sociala och värderingsmässiga områden, vilka alla har ett samband. Majoriteten av 
respondenterna ansåg att värderingar är viktiga och de flesta menade då värderingar i 
kombination med det sociala. En förklarande åsikt som framkom var att det sociala är viktigast 
i urvalet medan den sökandes värderingar måste överensstämma med företaget då 
anställningsbeslut tas. En annan åsikt var att en persons värderingsmässiga grund påverkar den 
sociala relationen till andra människor. Det materiella ansågs inte ha lika stor betydelse vilket 
förklarades med att överenskommelsen när det gäller det materiella oftast fungerar utan större 
problem. Detta medför att det materiella sällan blir avgörande vid ett anställningsbeslut. Några 
respondenter hade dock svårigheter att värdera dessa olika områden, då de ansågs vara av lika 
stor betydelse. Förklaringen till detta var att alla dessa områden behövs för att både företaget 
och den sökande ska vara nöjd med anställningen, vilket är troligt men hur fungerar det i 
praktiken? Det förefaller osäkert om det upprättas ett ”kontrakt” på det sätt som teorin om det 
psykologiska kontraktet (Kahlke & Schmidt, 2002) antar. Kanske handlar det i stället mer om 
en avstämning mellan parterna med avseende på de olika områdena.  
 

5.4 Slutsats 
o Hur tillämpas den sociala ansatsen? 
De företag som ingick i studien använde vissa delar av den sociala ansatsen. Det framkom att 
sökande behandlas som subjekt eftersom det ansågs viktigt med delaktighet och engagemang 
från båda parter vilket leder till att båda väljer varandra och båda blir därmed nöjda. Dock 
framkom att jämvikt är ett problem då företaget har ett övertag, vilket leder till att det blir mer 
en dialog än en förhandling, vid beslutsfattandet. I urvalet ingick informationsutbyte och en 
social process kunde påbörjas, men det rådde oenighet huruvida en relation formas eller ej. 
Även om det skedde viss statistisk prediktion framkom det att den subjektiva prediktionen 
ändå användes mer. Det framkom även, precis som den sociala ansatsen påpekar, att det är 
viktigare att ta reda på den sökandes beteende än att ta reda på dennes egenskaper.  
 
o Hur tillämpas realistic job preview? 
De företag som ingick i studien använde realistic job preview. En realistisk bild av företaget 
och arbetsuppgifterna gavs vid såväl annonsering som anställningsintervjun. Dock framkom att 
annonseringen tenderade att ge en något mer positiv bild av företaget än vad som gavs vid 
anställningsintervjun.  
 
o Hur är synen på upprättande av det psykologiska kontraktet? 
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De företag som ingick i studien ansåg att delarna i kontraktet är viktiga även om det inte 
upprättades ett kontrakt. Det framkom att värderingsmässiga, sociala och materiella områden är 
viktiga att vara överens om, men att det blev mer en avstämning än ett kontrakt.  
 
Syftet med studien var att utreda den sociala ansatsen vid urval och rekrytering i privata företag. 
De företag som omfattas i studien använde delar av den sociala ansatsen som även inkluderar 
realistic job preview samt det psykologiska kontraktet. Sättet som företagen genomförde urval 
och rekrytering på omfattade delar av den sociala ansatsen och kom främst till uttryck när det 
gäller synen på den sökande. Den sociala ansatsen användes dock inte som ett alternativ till den 
standardiserade ansatsen utan mer som ett komplement till denna då dessa två kombineras.  
 

5.5 Reliabilitet 
Den litteratur som använts vid denna studie är begränsad till svensk och engelsk litteratur från 
1990-talet och framåt för att få så aktuell och uppdaterad information som möjligt eftersom det 
sker snabba förändringar på dagens arbetsmarknad. Dessutom var avsikten att förklara hur 
rekryteringsprocessen går tillväga i just Sverige, varför främst svensk litteratur har använts för 
detta ändamål. Utifrån det urval som gjorts påverkas resultaten på så sätt att det inte går att 
säkerställa att all relevant litteratur belysts.  
 
En testintervju gjordes med en person som arbetade med rekrytering. Syftet med testintervjun 
var att stärka reliabiliteten. Testintervjun gav en bild av hur frågorna uppfattades och vilken 
information de olika frågorna gav, vilket sedan resulterade i vissa ändringar av intervjuguiden.  
 
För att alla respondenter skulle få ta del av samma information användes en presentationsmall 
(Bilaga 4). Denna gicks muntligt igenom med respektive respondent innan själva intervjun 
genomfördes, vilket ytterligare anses ha stärkt reliabiliteten (Svartdal, 2001). Dessutom ställdes 
frågorna, till samtliga respondenter, i samma ordningsföljd som i intervjuguiden (Bilaga 1). Det 
hände dock att vissa respondenter gav svar på frågor som ännu inte hunnit ställas. För att 
undvika upprepningar av en redan besvarad fråga ställdes inte denna fråga igen. Även frågor 
som går att besvara med ja eller nej har undvikits i så stor utsträckning som möjligt. Där ja eller 
nej frågor ändå förekommit har dessa följts upp med följdfrågor om varför, hur, när och var.  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor förutom i två fall då respondenterna 
själva valt ut ett av företagets konferensrum. Samtliga respondenter vidarekopplade sina 
telefoner innan intervjun genomfördes, för att på så sätt undvika yttre störningar. Dock 
inträffade ett par incidenter. En respondent fick avlägsna sig för ett ögonblick då det ringde på 
ytterdörren och under en annan intervju kom en anställd för att fråga respondenten om något. 
Det kan även ha upplevts som ett störningsmoment i de fall då sidbyte av kassettband behövde 
göras. Dessutom kan oväsen från korridoren, utanför de rum där respektive intervju 
genomfördes, ha upplevts som störande. Sammantaget kan de ovannämnda störningarna i form 
av ovidkommande variabler ha påverkat respondenterna olika och således påverkat validiteten 
och reliabiliteten.  
 
Bandspelare användes vid intervjuerna och dessa skrevs ordagrant ned så fort tillfälle gavs för 
att datainsamlingen inte skulle förvrängas eller information tappas bort vilket även kan anses ha 
förbättrat reliabiliteten i undersökningen.  
 
Vissa av respondenterna kanske inte var vana vid att stå i fokus och själva svara på frågor 
eftersom situationen vanligtvis är den omvända då de företräder sina respektive företag vid en 
eventuell rekrytering. Detta kan ha påverkat de svar respondenterna gett på frågorna. Det går 
heller inte att garantera att respondenterna svarat sanningsenligt, något som även är svårt att 
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kontrollera. Vidare kan intervjuarens personlighet och/eller arbetssätt ha påverkat 
respondenterna att exempelvis ge önskvärda svar (Kruuse, 1998). För att minska risken för 
detta undveks ledande frågor och respondenterna gavs möjlighet att prata till punkt.  
 

5.6 Validitet 
Samtliga 13 intervjuer spelades in vilket bör bidra till att det datainsamlade underlaget blir mer 
precist och på så sätt påverkar validiteten positivt. Enligt Denscombe (2000) ska utrustningen 
alltid kontrolleras så att den fungerar. Inför varje intervju kontrollerades och testades därför 
bandspelarens och kassettbandens funktionsduglighet. Dessutom bör validiteten på 
mätinstrumentet öka då båda författarna har medverkat under hela processen med arbetet. 
Fördelen med att vara två intervjuare är bland annat att den ene har kunnat observera och 
skriva stödanteckningar medan den andre har ställt frågor.  
 
Begreppsvaliditet 
Intervjuguiden (Bilaga 1) och enkäten (Bilaga 2) innehåller vissa begrepp som respondenterna 
upplevde som svåra att förstå, exempelvis subjektiv prediktion och statistisk prediktion. 
Problem som kan uppstå vid en tolkning av ett begrepp är att denna tolkning alltid är subjektiv 
(Denscombe, 2000). Detta kan alltså resultera i att begreppets betydelse kan variera över 
personer. Dock anses en intervju ge möjlighet till att förtydliga frågor och begrepp som 
respondenterna inte förstår, vilket kan leda till en ökad begreppsvaliditet.  
 
Intern validitet 
Respondenternas svar kan ha påverkats av rädsla för att inte vara anonym, rädsla för att 
bandspelare användes samt att de kan ha svarat utifrån de förväntningar de trodde att 
intervjuarna hade. Detta kan ha påverkat den interna validiteten. Denscombe (2000) menar att 
den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera eftersom det bara är en persons 
uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck. Dock är det svårt att kontrollera 
sanningshalten i de svar som ges. Kruuse (1998) nämner dessutom att respondenternas 
sinnesstämningar kan komma att påverka dennes svar, vilket också kan påverka den interna 
validiteten.  
 
Extern validitet 
Resultaten som framkommit i denna uppsats går inte att generalisera då resultaten endast berör 
de respondenter som medverkat i studien. 
 

5.7 Etik 
Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning såsom informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna upplystes om syftet med studien samt 
hur och var uppsatsen kommer att offentliggöras. Dessutom var deltagandet frivilligt och 
respondenterna hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Kruuse (1998) 
nämner att det är en god idé att upplysa undersökningspersonerna om hur mycket tid deras 
medverkan i undersökningen kan beräknas kräva, något som respondenterna fick information 
om under de initierande telefonsamtalen. Dessutom fick respondenterna information om vilka 
författarna var och vilket universitet och program författarna studerade på, något som Kruuse 
(1998) föreslår att undersökningspersonerna ska delges.  
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I och med att respondenterna godkände att delta och på så sätt gav sitt samtycke uppfylldes 
således samtyckeskravet.   
 
Vad gäller konfidentialitetskravet så uppfylldes det genom att respondenterna gavs största möjliga 
konfidentialitet då materialet antecknades, lagrades och avrapporterades på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av materialet. I enlighet med vad Kruuse (1998) beskriver fick 
respondenterna information om vad bandspelaren hade för syfte, att respondenterna inte 
kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet samt att det identifierbara materialet 
kommer att förstöras så snart det inte finns någon användning för det. 
 
Slutligen uppfylldes även nyttjandekravet eftersom de insamlade uppgifterna om respektive 
respondent endast kommer att användas för detta arbete. 
 
Respondenterna som deltagit i denna studie har dessutom utsatts för minimal risk, något som 
Kruuse (1998) förklarar på följande sätt; ”Med minimal risk menas att risken att ådra sig fysiska 
eller psykiska skador genom deltagande i ett forskningsprojekt inte förväntas vara större än i 
vardagslivet eller genom rutinmässiga fysiska, pedagogiska eller psykologiska undersökningar.” 
(Kruuse, 1998, s. 201) 
 

5.8 Förslag på fortsatt forskning 
o Eftersom denna studie enbart fokuserar på företagets syn på urval och rekrytering, 

skulle det vara intressant att inrikta sig på den sökandes syn. 
o Eftersom studien enbart bygger på intervjuer där respondenternas svar är subjektiva, 

skulle det vara intressant att utifrån en observation jämföra hur det fungerar i 
verkligheten.  

o Eftersom denna studie enbart fokuserar på privata företag skulle det vara intressant att 
undersöka om den sociala ansatsen skiljer sig åt jämfört med offentlig och statlig 
verksamhet. 
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INTERVJUGUIDE 
 
1. När börjar en rekrytering? När slutar den? 
 
2. Hur genomförs en rekrytering hos er? Använder ni er av olika steg? Varför? Hur? 
 
2.1. Fastställa behov: Varför? Hur? 
 
2.2. Arbetskravsbeskrivning: Varför? Hur? Vad är det viktigt att få fram? 
 
2.3. Rekryteringsvägar: Varför? Hur? 
 
2.4. Grovgallring: Varför? Hur? 
 
2.5. Anställningsintervju: Varför? Hur? 
Strukturerade/Ostrukturerade/Halvstrukturerade frågor? 
Hur många medverkar under en intervju? Är det alltid så? 
Hur förbereder du dig inför en intervju? 
Hur går du tillväga efter intervjun? 
 
2.6. Referenstagning: Varför? Hur? 
När under processen tar du referenser? 
Tar du alltid referenser? 
Vem hämtar du referenser av? 
 
2.7. Anställningsbeslut: Hur? 
 
ENKÄT (Bilaga 2) 
 
3. Vad för slags socialt utbyte har du med den sökande?  
 
4. Vad är det som är positivt/negativt med att människan är föränderlig/inte är föränderlig? 
4.1. Kan arbetsuppgifterna förändras efter människan eller förändras människan efter 
arbetsuppgifterna i störst utsträckning? 
 
5. Hur går ni tillväga för att den sökande ska ge en så ärlig bild av sig själv som möjligt? 
 
6. Hur går ni tillväga för att undvika att missförstånd uppstår mellan er och den sökande och få 
en bekräftelse på att ni förstått varandra.  
 
 
Bakgrund om personen 
Yrkestitel? 
Utbildning? 
Hur länge har du arbetat med rekrytering & urval? 
 
Bakgrund om arbetsplatsen 
Företagets storlek? 
Hur många intervjuas varje år? 
Hur många anställs varje år? 
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ENKÄT MED SVAR 
 

 Instämmer Instämmer Osäker Delvis Helt 
Påståenden. helt delvis  Oenig oenig 
            
Urvalsprocessen är en social          
process där en relation formas 7 4  2  
och utvecklas.      
       
       
Den mänskliga interaktionen      
med den sökande är helt  4 8 1   
avgörande i urvalsprocessen.      
       
       
Urvalsprocessen är en form av  1 3 2 4 3 
förhandling.      
       
       
Det är viktigt med delaktighet,      
jämvikt & engagemang i 8 4 1   
urvalsprocessen.       
       
       
I urvalet bedöms den sökande      
med bestående egenskaper i 4 4 5   
förhållande till arbetets krav.      
       
       
I urvalet ses den sökande som       
föränderlig i förhållande till  5 5 1 2  
arbetets krav.       
       
       
Det är viktigare med en       
subjektiv prediktion än med  5 5 3   
en statistisk prediktion.      
            
            
Det är viktigare att ta reda på         
den sökandes beteende än att ta 2 6 3 2  
reda på dennes egenskaper.          
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 Instämmer Instämmer Osäker Delvis Helt 
Påståenden. helt delvis  Oenig oenig 
            
Det är viktigare att företaget         
och den sökande är överens när         
det gäller det sociala, t.ex.          
personkemi mellan den   7 1 3 2 
sökande & arbetskollegor, än      
när det gäller det materiella       
och etiska.      
       
       
Det är viktigare att företaget      
och den sökande är överens när      
det gäller det värderings- 6 5  1 1 
mässiga, t.ex. värderingar &      
etik, än att vara överens när det      
gäller det materiella och sociala      
       
       
Det är viktigare att företaget      
och den sökande är överens när      
det gäller det ekonomiska, t.ex.  4 2 5 2 
löner & anställningsvillkor, än      
att vara överens när det gäller      
det sociala och etiska.      
       
       
Det är viktigare att företaget      
och den sökande är överens när      
det gäller utvecklingsmöjlig-  1 3  7 2 
heter, t.ex. vidareutbildning, än      
att vara överens när det gäller          
det sociala och etiska.          
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 Instämmer Instämmer Osäker Delvis Helt 
Påståenden.  helt delvis  Oenig oenig 
            
Vid annonsering av en tjänst är         
det viktigare att ge en realistisk 9 4    
än en positiv bild av arbets-       
uppgifterna och företaget.       
       
       
Vid intervjun är det viktigare      
att ge en positiv än en realistisk   1 7 5 
bild av arbetsuppgifterna och       
företaget.      
       
       
Det är viktigare att företaget är       
nöjd med den sökande, än att    5 8 
den sökande är nöjd med       
företaget och arbetsuppgifterna.         
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PRESENTATIONSMALL 
 
o Presentera sig 
 
o Informera om syftet med undersökningen  
 
o Informera om anonymitet 
 
o Fråga om det går bra att spela in intervjun 
 
o Fråga om han/hon vill ha en kopia av uppsatsen efter att denne publicerats  
 
 
 
 


