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Förord 
 
Stort tack samtliga informanter som deltagit i studien för medverkan, engagemang och ett 
trevligt bemötande. Era åsikter, tankar och beskrivningar har varit ovärderliga för 
studiens slutliga resultat. Vidare önskar jag tacka min studiekamrat och samarbetspartner 
Siri Mattisson, som under undersökningen varit mitt bollplank i många frågor. Tack till 
Åsa Thomtén-Jacobsson och George Nilsson från Luleå kommun som gav mig och Siri 
uppdraget och förtroendet att göra våra respektive studier om rekryteringsprocessen på 
kommunen. Min handledare Anita Westerström har självklart varit en bidragande faktor 
till uppsatsens slutförande vilket jag är glad och tacksam över. Mycket stöd och 
uppmuntran till hårt arbete kommer till stor del från min sambo och min familj, ni är guld 
värda! 
 
Sist men inte minst vill jag tacka mina studiekamrater och vapendragare. Tillsammans 
har vi kämpat oss igenom en mycket rolig, givande och arbetsam process med våra 
respektive uppsatser. Utan er vore jag inte här, tack för allt! 

 
Sara Bäckström 
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Sammanfattning 
 
För att finna rätt medarbetare till organisationen har arbetsgivaren Luleå kommun 
utarbetade riktlinjer vid rekrytering. Kommunen önskade en utredning av detta i syfte att 
rekrytera rätt medarbetare vilket tillsammans med intresset av ämnet var anledningen till 
denna undersökning. Denna studies syfte var att studera om dessa riktlinjer upprätthålls, 
om möjliga förbättringar kunde göras och hur deltagare i processen upplevde den. 
Studiens avgränsning var att studera det Luleå kommun kallar urval i sina skrivna 
riktlinjer för rekrytering vilket innefattar meritvärdering, anställningsintervju samt 
referenstagning.  Denna kvalitativa studies avgränsning beskriver även två perspektiv 
från Luleå kommuns rekryteringsprocess, dels från kommunens rekryteringsgrupp och 
dels från de arbetssökande till kommunens perspektiv. Två valda rekryteringsprocesser 
studerades, varav sex intervjuer genomfördes. Informanterna bestod av representanter 
från kommunens rekryteringsgrupp, de som rekryterats till kommunen samt de som inte 
rekryterats men varit på anställningsintervju. Studiens teoretiska ramverk består av 
tidigare forskning gällande ämnet rekrytering, organisationsutveckling samt om 
sociologins beskrivning av social interaktion. Sammanfattningsvis visar resultatet att 
Luleå kommun har väl framarbetade rekryteringsriktlinjer vilka används på olika sätt av 
olika enheterna i organisationen. Kommunen bör arbeta med sin marknadsföring gällande 
de arbeten som finns inom organisationen. Resultatet visar att den sökandes personlighet 
och ”magkänslan” som rekryteringsgruppen får i mötet med den arbetssökande är 
avgörande faktorer för en möjlig anställning. Rekryteringsprocessen skulle möjligen 
kunna förbättrats så att rätt person rekryteras, om kommunen träffade de sökande som 
valts ut till anställningsintervju vid fler än ett tillfälle. Det är viktigt att kommunen vid 
anställningsintervjun fokuserar mer på den sökandes kompetens och inte tar beslut främst 
utifrån sin ”magkänsla” som de får av den arbetssökande.  
 
 
Nyckelord: Rekrytering, rekryteringsprocess, urval, social interaktion, Luleå kommun. 
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Abstract 
 
To find the right employees to the organization, the employer Luleå municipality has 
drawn up guidelines for recruitment. The municipality wanted an investigation of this in 
order to recruit the right employees, which together with the interest of the substance was 
the reason for this investigation. This study aimed to examine if these guidelines was 
maintained, if possible improvements could be made and how participants in the process 
experienced it. Study delimitation was to study the Luleå municipality call selection in its 
written guidelines for the recruitment, which includes credit score, job interview, and the 
reference shot. This qualitative studies definition also describes two perspectives from 
Luleå municipality's recruitment process, both from the municipality's recruitment group 
and from the job to the municipality's perspective. Two selected recruitment processes 
were studied, including six interviews were carried out. Informants consisted of 
representatives from the municipality's recruitment team, those who were recruited to the 
municipality as well as those not recruited but were on a job interview. The studies 
theoretical framework consisted of previous recruitment research, organizational 
development and sociology's description of social interaction. In summary, the results of 
Luleå municipality presented worker recruitment guidelines well which were used in 
various ways by different entities in the organization. The results showed that the 
applicant's personality and the recruitment groups gut feeling is a critical factor for a 
possible job. The recruitment process would possibly be improved so that the right person 
was recruited, if the municipality met with the selected applicants for interview on more 
than one occasion. It is important that the municipality at the job interview focused on the 
applicant's skills and not on the gut feeling between them and the candidate line. 
 
 
Keywords: Recruitment, recruitment process, selection, social interaction, Luleå 
municipality. 
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Inledning 
Sociologi handlar om människans sociala liv, om människor i grupp och samhällen vilket 
också består av organisationer och institutioner.1 Utmärkande drag för organisationer är 
människor som tillhör organisationen eller står utanför.2 Exempelvis om man är anställd 
vid en organisation, eller om man möjligen söker arbete hos organisationen. Människor är 
de som handlar i samhället, ett exempel är att handla genom att arbeta för sin ekonomiska 
försörjning. Arbetet är en stor del av människors vardag och arbetsplatsen utgör 
tillsammans med hemmet den plats individen spenderar sin största del av daglig tid på, 
tillsammans och i interaktion med andra människor.  
 
Forskning kring arbetssociologi och organisationsutveckling har förändrats med tiden. 
Kontinuerligt utvecklas samhället och det forskas idag mycket inom ämnet 
personaladministration och dess innehåll såsom exempelvis arbetsutbildning, 
introduktion och rekrytering.3 Nya rekryteringsmetoder tillkommer genom forskning. 
Metoder utvecklas och det är viktigt att organisationer ser över vilka metoder som passar 
bäst när de rekryterar. Vissa organisationer har tydliga krav för hur rekrytering ska gå till, 
riktlinjer arbetsgivaren ska förhålla sig till och samtidigt måste lagtexter gällande 
nyanställningar och anställdas rättigheter beaktas. Hur en organisation rekryterar på bästa 
sätt är en komplex fråga. 
 
Samhället står inför en generationsväxling. Många arbetare når pensionsålder och 
kommer av den anledningen att avgå från sina arbetsplatser, därav kommer många 
organisationer och företag att påverkas. Ett rekryteringsbehov finns och det är viktigt för 
företag att hitta rätt medarbetare till rätt plats, detta gäller även arbetsgivaren Luleå 
kommun. I kommunens utarbetade riktlinjer för rekrytering beskriver kommunchefen att 
Luleå kommun är en av de organisationer som står inför en generationsväxling och att 
rekryteringsprocessen är av yttersta vikt för att kommunen ska utvecklas och förbli en 
attraktiv arbetsgivare.4 
 
Rekryteringsbehovet hos Luleå kommun påverkas främst av faktorerna rörlighet; att 
medarbetare slutar på grund av pensionsavgång eller annan orsak, demografi; 
befolkningsutveckling i kommunen och tjänstledighet; sjukledighet och övriga 
tjänstledigheter.5  
 
Valet av ämnet rekrytering föll mig i smaken då min sociologiutbildnings inriktning är 
arbetsvetenskap och personaladministration, och rekrytering kan komma bli aktuellt i 
mitt framtida yrke. Mitt intresse av detta ämne är även tack vare mina tidigare 
arbetslivserfarenheter i ett mindre privat företag. I samråd med företagsledningen skötte 
jag delar av dess rekrytering av nya medarbetare. Dessa erfarenheter har varit användbara 
vid denna undersökning då jag har förståelse för rekryteringens krav, dels som 
rekryterare och dels som arbetssökande som hoppas bli eller blir rekryterad. 

                                                 
1 Giddens (2003)  
2 Ahrne, Roman, Franzén (2003) 
3 Berglind, Tunevall (1982)  
4 Riktlinjer för rekrytering, Luleå kommun (2008)  
5 Nilsson (2008)  
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Problemdiskussion 
Luleå kommun är en stor arbetsgivare i Norrbottens län med cirka 6777 anställda. Enligt 
en personalprognos från år 2008, beräknas de månadsanställda öka med 433 medarbetare 
fram till år 2016.6 Kommunen räknar med 4949 avgående medarbetare under den aktuella 
perioden, vilket innebär att 5382 medarbetare kommer att rekryteras. Till viss del 
kommer dessa medarbetare att vara sådana som rekryteras internt från organisationen och 
till viss del kommer det att vara externa medarbetare som rekryteras. I båda fallen ska 
hänsyn tas till det rekryteringsriktlinjer Luleå kommun arbetar utifrån. 
 
Luleå kommuns personalkontor önskade att en granskning av dess rekryteringsprocess 
skulle göras. Kommunen vill söka kunskap om hur de möjligen kan förbättra eller 
förändra sin rekryteringsprocess för organisationens samt för de arbetssökandes skull. 
Tillsammans med min studiekamrat Siri Mattisson kontaktade vi kommunen för att visa 
intresse av studien. I samråd med två representanter från Luleå kommuns personalkontor 
diskuterades ämnet och det beslutades att vi skulle undersöka Luleå kommuns 
rekryteringsprocess. 
 
Luleå kommun har aktuella utarbetade riktlinjer för sin rekryteringsprocess som skrevs år 
2008, med syftet att skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt när det gäller mål, etik, 
arbetsgång och samverkansformer. Frågan är om dessa riktlinjer upprätthålls, om de 
möjligen kan förbättras och hur det i sådant fall skulle kunna förändras?  
 
Problematiken kring ämnet rekrytering är en aktuell fråga då den Svenska 
arbetsmarknaden påverkas av den ekonomiska lågkonjunktur som råder i Sverige idag. 
Jag antar att efter samhällets lågkonjunktur följer troligen en uppgång, vilket då innebär 
att rekryteringsbehovet framtiden kommer att öka. Samhällets ekonomiska läge går 
vanligen upp och ned. Då samhället gått in i tidigare lågkonjunkturer har detta följts av en 
konjunkturuppgång, vilket kommer att innebära att organisationer i framtiden nyanställer 
mer igen och arbetslösheten sjunker. Många människor varslas och förlorar sina arbeten 
just nu. Högre arbetslöshet leder till att de organisationer som rekryterar har fler sökande, 
många söker tjänster trots att de kanske inte är kvalificerade för dem. Urvalet blir större i 
rekryteringsprocessen, vilket kan anses positivt, men gör det också svårare och tar mer tid 
för de som ska rekrytera.  
 
Rekrytering är ett aktuellt sociologiskt ämne som ur ett organisationsutvecklings 
perspektiv har studerats. Hur Luleå kommun förhåller sig och anpassar sin rekrytering till 
samhällets förändringar och utveckling. Sociologi har en grenad inriktning vid namn 
socialpsykologi som delvis beskriver social interaktion, alltså möten mellan människor. 
Direkta möten mellan människor menas med möten ansikte mot ansikte.7 Detta kommer 
senare i studien att hänvisas till interaktionen mellan rekryteringsgrupper på Luleå 
kommun och de arbetssökande till organisationen. 
 
 

                                                 
6 Nilsson (2008)  
7 Angelöw, Jonsson (2006) 
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Syfte 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att utifrån Luleå kommuns 
rekryteringsriktlinjer studera huruvida dess rekryteringsprocess upprätthålls och hur de 
möjligen kan förbättras.  

Frågeställningar 
Utifrån huvudsyftet valde jag att studera två slutförda rekryteringsprocesser för Luleå 
kommun utifrån dessa frågeställningar; 

- Följs Luleå kommuns policy och riktlinjer i rekryteringens urvalsprocess? 
- Hur går urvalsprocessen till och hur upplevs den av de sökande?  
- Påverkas beslut om anställning utifrån rekryterarnas ”magkänsla” i mötet mellan 

de och den arbetssökande?  

Avgränsning 
Hela kommunens rekryteringsprocess har studerats, från det att ett behov av personal 
uppstår tills dess att medarbetare anställs. Min avgränsning i resultatet fokuserar på hur 
urvalsproceduren kring meritvärdering, anställningsintervju samt referenstagning har gått 
till när Luleå kommun rekryterade sina medarbetare i två utvalda rekryteringsprocesser.  
 
Luleå kommun är en stor arbetsgivare, därför avgränsades studien till att studera två 
rekryteringar från den grupp av medarbetare som kommunen kallar ”övrig verksamhet” 
och motsvarar cirka 25 procent av den kommunala verksamheten. Gruppen innefattar 
teknik och administration, där pensionsavgångarnas andel ligger på ca 50 procent av de 
avgående, och generationsväxlingen är tydlig.8 Detta innebär att dessa 
verksamhetsenheter på kommunen är några som kommer att göra många rekryteringar 
inom en snar framtid. 
 
Undersökningen kan ses från olika perspektiv, dels från Luleå kommuns, dels från de 
arbetssökande och dels från samhället i stort. Mitt fokus är att belysa perspektiv från två 
av dessa håll. Det första perspektivet innefattar de arbetssökande. Perspektiv två 
innefattar rekryterare som deltagit i Luleå kommuns rekryteringsgrupper. 

                                                 
8 Nilsson (2008) 
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Teori 
Följande kapitel beskriver inledningsvis centrala begrepp som används i studien och 
benämningar av återkommande använda ord i uppsatsen. Syftet med detta är att förenkla 
vidare läsning av uppsatsen. Vidare följer en beskrivning av Luleå kommun och olika 
forskares teorier om rekrytering. Slutligen beskrivs teori om social interaktion med 
anledning av studiens frågeställning. 
 

Centrala begrepp och benämningar för studien 
Arbetsmarknaden; arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft mot betalning, det vill säga 
lön, där individerna utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön.9 Arbetsmarknaden är inte 
ett begrepp som kommer behandlas närmare i studien, men är väsentligt att ha i åtanke då 
övriga begrepp befinner sig i arbetsmarknadens sammanhang. 
 
Luleå kommun; I undersökningen benämns Luleå kommun ibland endast som 
kommunen, vilket syftar till arbetsgivaren Luleå kommun.  
 
Arbetssökande; är individer som befinner sig på arbetsmarknaden, som utbjuder sin 
arbetskraft och söker ett arbete. Detta kan ej likställas med individer som är arbetslösa. 
Arbetssökande kommer i denna uppsats även benämnas som sökande, de som har sökt 
arbete hos Luleå kommun. 
 
Rekryteringsprocessen; för Luleå kommun är komplex och genomgår många steg samt 
är undersökningens övergripande tema. Rekryteringsprocessen innefattar från dess att 
arbetsgivaren har ett personalbehov till dess att anställning av en arbetssökande sker. 
 
Urvalet i rekryteringsprocessen, som är studiens huvudfokus, beskrivs i tre steg; 
meritvärdering, anställningsintervju och referenstagning. Urvalet beskrivs senare i 
uppsatsen. 
 
Rekryterade; avser de arbetssökande deltagit i rekryteringsprocessen och fått anställning 
hos Luleå kommun.  
 
Icke rekryterade; avser i detta fall de som varit med i rekryteringsprocessen hos Luleå 
kommun, men inte blivit rekryterade. 
 
Social interaktion; syftar främst i denna uppsats till relationen mellan den arbetssökande 
och de individer som deltar i rekryteringsgruppen. 
 
Social kompetens; är ett svårdefinierat begrepp som kan liknas vid en person som finner 
sig i många sociala möten med olika människor och kan hantera olika situationer på ett 
bra sätt. 
 

                                                 
9 Nationalencyklopedin (2009-03-02) Sökord: Arbetsmarknad  



 10 

Magkänsla; I uppsatsen beskriver rekryteringsforskare och respondenterna i denna 
studie, hur man ”känner i magen” om en person är rätt för en anställning eller inte. 
Utifrån magkänslan fattas vid rekrytering ibland beslut om anställning. Magkänslan för 
huruvida en individ fattar tycke för en annan person kan även beskrivas som en persons 
intuition, en sinnesupplevelse om något eller någon känns rätt eller fel.  
 

Kommun  som organisation 
Grunden för kommunal och statlig verksamhet bygger på medborgarnas skatter. Stat och 
kommuner ses vanligen som trögrörliga och klumpiga av samhället.10 Offentlig byråkrati 
upplevs som trög då beslut tar lång tid, som medborgare vet man inte vem man ska vända 
sig till i vissa ärenden och detta leder till en känsla av otillgänglighet. Många idéer har 
växt fram på senare år för hur stat och kommuner skulle kunna förändras och omformas. I 
begrepp som decentralisering, privatisering, målstyrning och brukarinflytande, beskriver 
Ahrne, Roman, Franzén denna process. När det talas om privatisering och målstyrning 
syftas det till att stat och kommun borde arbeta mer som organisationer inom den privata 
sektorn.11 
 

Rekrytering 
Ett av studiens centrala begrepp är rekrytering. Granberg beskriver rekrytering som ”de 
åtgärder som syftar till att genom en anställning tillgodose företagets behov av 
personal”.12  
 
Nils Hallén, vd för ett utbildningsföretag inom personal och lönekompetens, driver 
utbildningar om ledarskap och hur ett urval bör gå till vid rekrytering. Hallén beskriver 
hur svårt det är att rekrytera och att många rekryterare ofta förlitar sig på ”magkänslan” 
som fås vid ett direkt möte med en arbetssökande, vilket kan leda till felrekryteringar.  
 
En rekryteringsprocess är komplex och trots att skrivna riktlinjer följs fullt ut är det svårt 
att veta om organisationen anställer rätt person. Hallén beskriver att viktiga punkter för 
att göra en så bra rekrytering som möjligt är följande; 

• att utgå från en ordentlig och genomarbetad kravspecifikation/kravprofil för 
aktuell tjänst 

• att genomföra en strukturerad intervju 
• att jämföra kandidater genom ett bedömningssystem utifrån vad som är viktigast 

för tjänsten 
• att så gott det går bortse från sin egen tendens till godtycke.13 

 
Ett problem som kan uppstå i detta föreberedelseskede är att arbetsgivaren blir blind på 
sin egen organisation och tar saker för givet. Ett annat problem är att de delaktiga i den 

                                                 
10 Ahrne, Roman, Franzén (2003)  
11 Ahrne, Roman, Franzén (2003)  
12 Granberg (2003) s.315 
13 Hallén (2005)  
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grupp som ska rekrytera har olika syn på vad för medarbetare som sökes, detta bör 
stämmas av med varandra i god tid.14 
 

Urval vid rekrytering- i tre steg 
Urvalsprocessen är det steg då rekryterarna gallrar bland alla de människor som sökt 
tjänsten. Detta sker vanligen genom att de sökandes meriter granskas, sedan väljs några 
sökande till anställningsintervju och slutligen sker referenstagning på alla eller några 
sökande.15  

Meritvärdering 
Efter sista ansökningsdag till en tjänst, sker vanligen en sammanställning av alla de 
arbetssökande och visar överskådligt de meriter som varje sökande har.16 Många 
arbetsgivare tillsätter en rekryteringsgrupp vid rekrytering. Varje deltagare i gruppen bör 
göra en bedömning på egen hand och gallra fram ett antal sökande, skriva ner sin 
bedömning för att senare sammanställa detta tillsammans. Sedan väljer man gemensamt i 
gruppen ut de kandidater som kallas till anställningsintervju.17 
 
Vid en rekrytering sökes olika kompetenser utifrån kravspecifikationen. Ofta är det 
yrkesteknisk kompetens, personlig kompetens, strategisk kompetens, social kompetens 
samt funktionell kompetens. Det bör ses upp med kravet social kompetens. Alla 
människor har någon sorts social kompetens. Social kompetens kan se olika ut och är vid 
ett intervjutillfälle svår att bedöma.18  

Anställningsintervju 
Undersökningar visar att den vanligaste metoden vid rekrytering sett till urvalet av 
sökande är anställningsintervjun.19 Förberedelse av intervjuer är betydelsefullt. Är det fler 
än en person som intervjuar bör man planera väl vem som driver intervjun framåt och 
ställer de strukturerade frågorna. En hel rekryteringsgrupp som deltar vid intervjun kan 
göra att den arbetssökande känner sig stressad och kan leda till en missvisande bild av 
den sökande.20 Det är dock bra att flera personer möter den arbetssökande för en bättre 
helhetsbild, möjligen kan det då vara bra att dela upp intervjun på fler än ett tillfälle.21 
Grupp- eller panelintervjuer med flera inblandade från arbetsgivaren och facket, åsyftas 
till att kontrollera situationen och varandra. Inte förbättra urvalet vilket bör vara den 
huvudsakliga anledningen vid intervjuer. Vidare beskrivs att det blir större obalans i 
intervjun om det är en arbetssökande och flera rekryterare. Det kan vara svårt för den 

                                                 
14 Hallén (2005)  
15 Lindelöw-Danielsson (2008) Granberg (2003)  
16 Granberg (2003)  
17 Irving (2004)  
18 Hallén (2005)  
19 Lindelöw-Danielsson (2003)  
20 Lindelöw-Danielsson (2008)  
21 Hallén (2005)  
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sökande att veta vem man ska hålla ögonkontakt med, då man önskar göra ett gott intryck 
på alla deltagare.22 
 
Syftet med en anställningsintervju är att försöka förutsäga hur en person kommer att 
agera i framtiden, att bedöma vem som ska erbjudas aktuell tjänst samt att marknadsföra 
sin organisation.23 Intervjun bör hålla samma struktur för samtliga sökande. Inledning 
med en beskrivning av organisationens syfte och mål är lämpligt samt den aktuella 
tjänstens innebörd. Den arbetssökande blir ofta mer avslappnad om intervjuns inledning 
består av att denne pratar mindre. Idag är det vanligt att många rekryterare ber den 
sökande beskriva tre goda och tre utvecklingsbara egenskaper hos sig själv, vilket bör 
undvikas. Detta kan leda till inövade svar då frågan är vanligt förekommande och om den 
sökande inte funderat på svaren kan dessa tolkas väldigt olika.24  
 
När rekryteraren gör en personlig bedömning av en individ har denne omedvetet ofta med 
sig själv som norm, vilket är enklast att relatera till. Vissa människor ger oss en bra 
känsla då de påminner oss om någon vi har goda erfarenheter av. Särskilt uppmärksam 
blir man om en person har en liknande personlighet och bakgrund som en själv. 
Lindelöw-Danielsson menar att ”vad vi tar med oss in i varje samtal är oss själva”.25 
Anställer rekryterare via sin "magkänsla", kan detta leda till ett sämre slutresultat. 
Känslan i magen kan jämföras med en självuppfyllande profetia. Undersökningar visar att 
om rekryteraren fattar tycke för den sökande i ett tidigt skede av intervjun, så används 
resten av intervjun till att få det goda intrycket bekräftat.26 Fattar rekryteraren tycke för 
en sökande, lyssnar denne mer uppmärksammat under intervjun. Detta ger den sökande 
en positiv och trygg känsla och känner sig säkrare vilket troligen ger bättre svar.27  
 
Avslutningsvis vid intervjun är det bra att meddela den sökande hur arbetet kommer att 
fortsätta, om det har eller kommer att ske ytterliggare intervjuer samt när ett beslut 
kommer att bli aktuellt och meddelas. Vid bedömning av intervjun är det bäst att göra 
detta individuellt innan övriga i rekryteringsgruppen sammanstrålar.  
 
Problem och misstag som uppstår vid ett intervjutillfälle är sammantaget;  

• Den sökande är stark och verbal och gör att intervjuaren tappar fokus på det som 
är relevant.  

• Intervjuaren pratar mer än denne lyssnar. Intervjuaren litar på ”magkänslan” vid 
sin bedömning. 

• Intervjuaren bemöter olika kandidater olika och gör sin bedömning av kandidaten 
alltför tidigt under intervjun. Alla ska ha samma chans att visa upp sina bästa 
sidor. 

• Intervjuaren ställer olika frågor till olika kandidater. Strukturen för intervju ska 
vara lika för alla sökande. 

                                                 
22 Irving (2004)  
23 Hallén (2005)  
24 Hallén (2005)  
25 Lindelöw-Danielsson (2003) s.76 
26 Hallén (2005)  
27 Lindelöw-Danielsson (2003)  
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• Olika intervjuare tillskriver samma information på olika vis. 
• Information inhämtas inte systematiskt, rekryteraren kanske inte kommer ihåg allt 

som sades under intervjun. 
• Intervjuaren och den sökande använder intervjun åt att bekräfta sina första intryck 

av varandra. 
• Förutfattade meningar och fördomar spelar in i bedömningen.28 

Referenstagning 
Referenstagning är en vanlig metod för att från olika håll erhålla information gällande 
den arbetssökande, vilket oftast görs efter anställningsintervjun. Viktigt är att ha en 
bestämd struktur vid kontakt med referenser, för att samtalet med referensen annars lätt 
fokuseras vid att bekräfta de intryck rekryteraren redan har av den sökande. 
Referenstagningen ska vara lika för alla sökande för att kunna jämföras. Referenser är 
ofta en person den sökande haft en god relation till vilket bör medvetandegöras av 
rekryteraren.29  
 
Vid referenstagning bör rekryteraren tänka på att denne gör en subjektiv bedömning. 
Referenten bedömer utifrån sina erfarenheter samt preferenser och tolkas av rekryteraren. 
Rekryteraren och referenten behöver inte ha samma uppfattning gällande sina 
preferenser.30 
 

Social interaktion 
Social interaktion kan förklaras som en process där människor påverkar varandra i ett 
socialt möte. Människan försöker i social interaktion med andra kontrollera de intryck 
som den vill att andra individer ska få av den. Detta är ett ömsesidigt inflytande individer 
har på varandras handlingar och beteenden, förklarar sociologen Erwing Goffman.31 
 
Social interaktion kan beskriva och analysera samhället genom ett dramaturgiskt 
perspektiv, där vi spelar teater för att göra intryck på vår publik. Kärnpunkten i 
dramaturgiska disciplinen är individens förmåga att behärska röst och ansiktsuttryck inför 
sin publik.32 
 
När en individ möter andra individer försöker denne styra det intryck denne vill att de 
andra människorna ska få. Individen söker påverka situationer genom att handla och 
överföra det intryck som denne tror kan framkalla en reaktion hos andra människor och 
som ligger i individens eget intresse. Mottagaren är medveten om att andra människor 
försöker framställa sig på bästa sätt och till sin egen fördel, vilket kan leda till egna 
tolkningar av vem individen egentligen är och vad den har för avsikt med sina 
handlingar.33  

                                                 
28 Lindelöw-Danielsson (2003), Hallén (2005)  
29 Hallén (2005)  
30 Lindelöw-Danielsson (2003)  
31 Goffman (2004)  
32 Goffman (2004)  
33 Goffman (2004)  
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Direkta möten ansikte mot ansikte betyder att vi talar och handlar i varandras närvaro. Ett 
direkt möte är beroende av den tid som är och har varit. De roller, normer, värden, 
attityder, fördomar som människor har gör att man tillskriver andra människor vissa 
egenskaper och personlighetsdrag. Dessa uppfattningar vi får av andra beror också på en 
pararall process som kallas intrycksformering, hur människor försöker kontrollera hur 
andra ska uppfatta en.34 De första intrycken en person får av en annan person kan vara 
avgörande vid vidare interaktioner dem emellan. Vare sig intrycken är sanningsenliga 
gällande individen eller inte.35 
 
Arbetsintervjun är ett tydligt exempel på hur en individs beteende kan få betydelsefulla 
konsekvenser. Den arbetssökande kommer att förbereda sig väl för sitt framträdande då 
denne vet att det kommer att vara avgörande för en möjlig anställning. Den intervjuade 
vill ge ett gott intryck till arbetsgivaren och söker gardera sig mot att överföra ofrivilliga 
intryck som inte är till dennes fördel.36 
 

Tidigare forskning om rekrytering 
Vid Stockholms universitet gjordes en undersökning år 2008 med namnet ”Faktorer som 
påverkar rekryteringsprocessers utformande”, skriven av Eriksson-Northun. Uppsatsens 
syfte var att nå kunskap och förståelse för vilka faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessers utformande. Urvalet bestod av fem stora organisationer i Sverige, 
både inom den privata och offentliga sektorn, och där alla organisationer har utarbetade 
rekryteringsriktlinjer. Metoden är kvalitativ där djupintervjuer med rekryteringsansvariga 
gjorts och analysen är induktiv tematisk. Uppsatsen beskriver hur det går till att hitta rätt 
person till rätt plats vid rekrytering. Resultaten visar att de faktorer som organisationen 
och beslutsfattaren tror är avgörande för val av olika urvalsmetoder. Beslutsfattarens 
tidigare erfarenheter av rekrytering har stor betydelse för vilken metod man väljer att 
använda. Det visar sig även i resultatet att människors sociala förmåga ofta värderas högt 
i organisationer. Studien visar sammantaget att det inte existerar ett bästa sätt att utforma 
en rekryteringsprocess på.37 
 
I början av år 2009 gjordes en studie om Luleå kommuns rekryteringsprocess ur ett 
mångfaldsperspektiv. Författarna Söderberg och Larsson har skrivit på uppdrag av Luleå 
kommun, i syfte att studera hur man kan öka mångfalden vid rekrytering. Deras 
perspektiv har varit mångfald avgränsat till etnicitet. Idag har av kommunens anställda 
endast 1,1 procent av administratörerna och ingen av rekryterarna utländsk bakgrund, 
vilket är ett tydligt tecken på att mångfald inom organisationen inte är hög ur ett etniskt 
perspektiv. Slutsatserna av studien är att Luleå kommun önskar att rekrytera fler 
medarbetare med utländsk bakgrund. Luleå kommun måste profilera sig vid annonsering 
för att öka mångfalden i organisationen. Rekryteringsprocessen bör förbättras då det idag 
är mer fokus på personen i sig och inte på dess kompetens.38  

                                                 
34 Angelöw, Jonsson (2006)  
35 Goffman (2004)  
36 Goffman (2004)  
37 Eriksson-Northun (2007) 
38 Larsson, Söderberg (2009) 
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Metod 
Nedan presenteras det val av metod som undersökningen bygger på. Vilken vetenskaplig 
ansats som använts, hur urvalet skett samt hur studien har fortgått.  

Vetenskaplig ansats och val av forskningsstrategi  
Metoden genomsyrar hela uppsatsen och det är viktigt att sträva efter vetenskaplighet.39 
En vetenskaplig uppsats bör dels vara saklig, vilket innebär att de uppgifter man lämnar 
ut ska vara sanna samt bör kontrolleras från huvudkällan att informationen stämmer om 
sådan finns. Objektivitet är också en viktig del i vetenskapliga skrifter. En strävan av att 
vara objektiv betyder att hänsyn bör medvetandegöras till källornas vinklingar. Det bör 
sökas en kunskap om källans bakgrund och intresse. Egna åsikter och analyser är 
välkomna men bör tydliggöras i uppsatsen. Till sist bör en god balans eftersträvas mellan 
saklighet och objektivitet samt att forskaren håller sig inom ramen för sitt ämne.40 
Saklighet och objektivitet har eftersträvats under undersökningens process.  
 
Olika metoder används för att tolka verkligheten av ett fenomen. För att mäta omvärlden 
såsom människors attityder, använder forskare vanligt kvantitativ metod. I annat fall kan 
forskaren själv delta i och studera omvärlden på ett subjektivt sätt, vilket representeras 
som kvalitativ metod.41 Ett kvalitativt forskningssynsätt har växt fram ur humanistisk 
vetenskap främst från hermeneutik och fenomenologi. Kvalitativ forskning söker tolka 
och förstå det resultat som framkommit av en studie.42 För att undersöka Luleå kommuns 
rekryteringsprocess och de inblandades upplevelser har jag valt att göra en kvalitativ 
studie där stor del av datainsamlingen består av intervjuer med ett antal informanter från 
utvalda rekryteringsprocesser. Det har gjorts en subjektiv tolkning och analys av 
informanters upplevelser av två studerade rekryteringsprocesser för Luleå kommun. 
 
Ett kvalitativt forskningssätt kan vara både induktivt och deduktivt. Induktivt 
förhållningssätt har sin grund i att forskarens intresse väckts av en iakttagelse av ett 
fenomen. Forskaren söker arbeta sig fram till mer eller mindre generella förställningar 
om ett ämne. Resultatet med en induktiv utgångspunkt leder vanligen till en utvecklad 
teori som kan användas vid kommande undersökningar.43 I ett deduktivt förhållningssätt 
har forskaren en teori som denne vill undersöka i empirin.44 Denna studie anser jag har 
både en deduktiv och induktiv utgångspunkt. Uppsatsen är deduktiv då teorier om 
rekrytering inledningsvis studerades, vilket gav en förförståelse av ämnet innan empirisk 
data insamlades. Studien har även ett induktivt förhållningssätt då valet av teorier gjordes 
efter att empirin insamlats. Utifrån studiens frågeställningar och det empiriska materialet 
som insamlats preciserades det teoretiska ramverket.  
 

                                                 
39 Ejvegård (2009)  
40 Ejvegård (2009)  
41 Backman (1998) 
42 Stukát (2005)  
43 Hellevik (1996)  
44 Hellevik (1996)  
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Studiens metod är deskriptiv, vilket innebär att den beskriver och söker följa ett 
systematiskt upplägg för att framhäva det viktiga av den empiriska data som insamlats. 
Deskriptionsmetoden passar då en översikt och beskrivning av ett fenomen försöker finna 
möjliga förbättringar.45 Detta stämmer överens med syftet i denna uppsats som söker 
beskriva rekryteringsprocessen i Luleå kommun samt att söka finna möjliga fördelaktiga 
förbättringar. 
 

Val av metod 
För att söka kunskap och uppfattningar om det valda studieämnet med en kvalitativ 
metod, gör forskaren vanligtvis intervjuer eller en enkät.46 Jag valde att samla in min 
empiriska data genom att intervjua ett antal arbetssökande till kommunen samt 
representanter från kommunens rekryteringsgrupper i två valda rekryteringsprocesser. De 
båda rekryteringarna har påbörjats i slutet på år 2008 och slutförts i början av år 2009. 
Intervjuer syftar till att utifrån en vald population studera människors upplevelser och 
åsikter genom att samtala med dessa. Samtliga informanter är viktiga för undersökningen, 
då det är människor som med olika upplevelser och värderingar har medverkat i 
rekryteringsprocesser och bör beskrivas från olika deltagares perspektiv.  
 
Syftet med studien ligger till grund för valet av metod. För att finna svar på mina 
frågeställningar är studiens metod kvalitativ. Syftet var att studera rekryteringsprocessen i 
Luleå kommun utifrån dess rekryteringsriktlinjer, genom att lyssna till människor som 
deltagit vid två genomförda rekryteringsprocesser. Det har sökts en djupare förståelse av 
studiens frågeställningar vilket ansetts görs på bästa vis genom intervjuer med utvalda 
informanter. Genom en subjektiv bedömning söka förstå deltagarnas upplevelser, tankar 
och åsikter. 
 

Tillvägagångssätt 
På Luleå kommuns hemsida, under ”information till studenter” fann jag och min 
studiekamrat Siri Mattisson förslag på uppsatsämnen. Ett ämne var rekrytering där 
kommunen beskrev att de önskade att någon utredde dess rekryteringsprocess på något 
vis och därför kontaktade vi angiven ansvarig person på hemsidan. Vi bestämde träff med 
en representant från Luleå kommun, vilket senare blev får första informant. Vid mötet 
anslöt ytterliggare en representant. Dessa två är anställda på Luleå kommuns 
personalkontor. En gemensam diskussion om ämnet i stort fördes. Jag och Mattisson 
valde det problem om rekrytering som föll oss mest intressant, att titta närmare på Luleå 
kommuns rekryteringsprocess utifrån kommunens riktlinjer för rekrytering och studera 
om de upprätthålls samt hur de möjligen kan förändras till det bättre.  
 
Jag och Mattisson skulle skriva var sin uppsats och därför beslutade vi ha två inriktningar 
av ämnet. Vi bestämde att studera hela rekryteringsprocessen för Luleå kommun med 

                                                 
45 Ejvegård (2009)  
46 Ejvegård (2009)  
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olika fokus i av processen. Mitt fokus blev rekryteringens urvalsprocess och Mattissons 
fokus blev kravprofil och annonsering. 
 
Luleå kommun har som offentlig verksamhet krav att spara dokument såsom 
anställningsansökningar minst två år för alla de arbetssökande som varit på 
anställningsintervju. Dokumenten är offentliga handlingar informationen av de två valda 
rekryteringsunderlagen var därför lättillgängliga för min del. Dessa handlingar har 
hanterats varsamt för att stärka anonymiteten för studiens informanter. Empirisk data har 
delvis insamlats i samverkan med Mattisson. Vi har under studiernas gång haft 
kontinuerlig kontakt med två representanter på Luleå kommuns personalkontor, vilka har 
bistått oss med det material vi behövt gällande organisationen Luleå kommun samt de två 
rekryteringsprocesserna. 
 
Inledningsvis lästes litteraturen ”Studentens skrivhandbok” som rekommenderades av 
min handledare inför skrivandet av uppsatsen.47 För en bredare kunskap gällande ämnet, 
sökte och studerade jag litteratur på Luleå Tekniska Universitets bibliotek i ämnet 
rekrytering, sociologi och organisationskunskap. Vidare sökte jag tidigare forskning som 
gjorts och fann tidigare undersökningar som studerades närmare för att se vad dess 
resultat givit. 
 
Utifrån studiens syfte och val av metod utformades intervjuguider som kunde läsas till i 
boken ”Intervju- konsten att lyssna och fråga” skriven av Krag-Jacobsen. En 
forskningsintervju ställer stora krav på forskaren att hålla sig kritisk till de metoder som 
används. Forskaren som intervjuar ska vara medveten om sin roll och undersöka det tema 
som syftet med studien är. För en strukturerad forskningsintervju krävs en framarbetad 
intervjuguide, så alla intervjupersoner möter samma frågor samt att intervjun håller sig 
till sitt tema.48 För många teman bör inte finnas vid en intervju, fyra till sex är lagom. 
Detta har eftersträvats när intervjuguiderna framarbetades.49  
 
Utifrån mina frågeställningar funderade jag mycket över vilka frågor som skulle ställas 
till informanterna. Genom tidigare forskning, min förförståelse kring ämnet och det som 
möjligen kunde vara intressant gentemot studien skrevs ner och mynnade ut i de 
intervjuguider som finns bifogade i bilagor.50 Tre olika intervjuguider arbetades fram i 
samråd med min handledare. En guide till representanter för rekryteringsgruppen, en 
Guide för de rekryterades och en guide för de icke rekryterade som varit på 
anställningsintervju. Intervjuerna genomfördes för att sedan transkriberas efter hand. 
Slutligen sammanställdes intervjuerna och en bearbetning av resultatet påbörjades. 
Utifrån resultatet skrevs teoretiskt ramverk, som inledningsvis av studien studerats. 
Slutligen analyserades teori och empiri för att sedan sammanställas i en diskussion. 

                                                 
47 Shött, m.f. (2007) 
48 Krag-Jacobsen (2006)  
49 Krag-Jacobsen (2006)  
50 Stukát (2005)  
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Urval 
Vid urvalet i en studie är forskaren intresserad av att kunna beskriva något om alla de 
enheter problemställningen gäller och inte bara på det urval som undersökts. Svårigheten 
med detta är urvalets tillförlitligt och möjlighet att generalisera undersökningens 
fenomen. Detta kan göras om urvalet är representativt, att undersökningen blir densamma 
om man undersökt samtliga enheter.51  
 
Rekryteringsprocesserna valdes efter diskussion med representanter på Luleå kommuns 
personalkontor, då dessa inte ansågs vara av känslig art och därav kunde möjligen 
bortfallet av informanterna bli så lite som möjligt.  
 
Samtliga enheter som ingår i en problemställning som forskaren söker förstå eller 
beskriva kallas populationen.52 Undersökningens population är alla de individer som sökt 
till dessa två platsannonser, vilket innefattar 52 respektive 27 sökande till tjänsterna. I 
varje process har tre respektive fyra sökande valts ut av rekryteringsgruppen till en 
anställningsintervju.  
 
Studiens urval var att intervjua en representant från vardera rekryteringsgrupp. Detta för 
att få en bild av upplevelser kring anställningsintervjun från de som fick tjänsten och de 
som inte fick den, valdes två som representerar vardera kategori. Urvalet gjordes genom 
ett subjektivt urval, valet har inte lämnats åt slumpen för någon enhet. En risk med detta 
kan vara att enheterna i urvalet inte stämmer överens med hela populationen.53 Vilket har 
funnits i åtanke vid studiens slutsatser, att det inte går att generalisera hela Luleå 
kommuns rekryteringsprocess utifrån det studerade rekryteringarna. Däremot går det att 
få en bild av hur rekrytering går till på kommunen. 
 
Den första informanten valdes eftersom denne var en av våra kontaktpersoner på Luleå 
kommun och hade deltagit i en av de två aktuella rekryteringsgrupperna. Den andra 
informanten är en ansvarig enhetschef som deltagit i rekryteringsgruppen vid den andra 
rekryteringen. Denna kontaktades först av våra kontakter på kommunen, som meddelade 
att denna kunde kontaktas för en intervju. Enheten med två rekryterade bestod av två 
individer, vilket inte gjorde valet så svårt. De icke rekryterades som tillfrågades om en 
intervju valdes utifrån den ordning de stod på de listor jag erhållit av de sökande till 
tjänsterna på Luleå kommun. Förste individ på listan kontaktades och tillfrågades om en 
intervju. 

Intervjuer 
Förberedelse inför intervjuer är viktigt menar Jan Krag-Jacobsen. Intervjuaren bör ha läst 
på om det tema som sedan ska tillfrågas informanten om. Öppna frågor är vanligt, och är 
den intervjumetod som använts vid denna studie.54 Öppna frågor innebär att informanten 
kan svara så utförligt de önskar men bör ställas så att ja- och nej svar inte finns. En 
strukturerad forskningsintervju kallas även kvalitativ intervju och är vanligt inom 
                                                 
51 Hellevik (1996)  
52 Hellevik (1996)  
53 Hellevik (1996)  
54 Krag-Jacobsen (2006)  
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samhällsvetenskaplig forskning såsom sociologi.55 Kvalitativa intervjuer passar studien 
som söker förstå och förklara människors erfarenheter och upplevelser på ett djupare 
plan. Intervjuerna har utgått från olika teman med delvis haft strukturerade frågor, vilka 
har varit ett stöd då de under intervjun formulerades såsom de passade och följdfrågor 
tillkom. Detta kallas intervjuer i semistrukturerad form. 
 
För respektive rekryteringsprocess var målet att intervjua en representant från 
rekryteringsgruppen, den person som fick tjänsten i vardera rekryteringsprocess hos 
Luleå kommun samt en från vardera process som var på intervju men ej fick tjänsten. De 
första intervjuerna gjordes med vardera representant från rekryteringsgrupperna. Dessa 
två rekryterare hade i sin tur berättat för de två nyanställda i processerna att de skulle 
kontaktas för en intervju, vilka inte var några problem utan de ställde upp när jag ringde 
de och bokade tid för personlig intervju. 
 
Vidare sökte jag kontakt med de sökande som ej rekryterades. Denna enhet innefattade 
sammanlagt fem individer. Informanterna kontaktades genom de listor med 
kontaktuppgifter jag erhållit från respektive urvalsprocess. Ingen hänsyn togs till vilken 
informant som valdes med tanke på kön, ålder eller andra variabler. En person söktes 
under några dagar och när jag tillslut fick svar via telefon, tackade personen nej då denne 
inte ansåg sig ha tid och intresse av att delta i studien. En annan informant ville fundera 
på sitt deltagande och bad mig återkomma två dagar senare. Om en intervju skulle äga 
rum ville denne ha en telefonintervju på kvällstid. Denne informant sade ja till intervjun 
vid nästa kontakt, vilket var en viktig del av studiens resultat då det ej fanns fler att 
kontakta från mitt urval av just den rekryteringsprocessen. Den sista informanten var 
tveksam till deltagande på grund av tidsbrist och bad mig återkomma några dagar senare 
och svarade ja till medverkan och intervjun gjordes direkt per telefon. 
 
Till en början var de sist nämnda informanterna inte särskilt positiva till att delta i 
studien, men under vardera intervjutillfälle förändrades deras attityder och båda var 
villiga att delta vid ytterliggare intervjuer om vidare frågor fanns. I nästa avsnitt kommer 
närmare beskrivningar av intervjuförfarandet att beskrivas. 

Informanter och intervjuförfarande  
Intervjun med en av de två representanterna från rekryteringsgruppen för en av de 
aktuella rekryteringsprocesser, gjorde jag och Mattisson tillsammans. Vi träffades på 
representantens arbetsplats. Intervjun ägde rum i ett kontorsrum på arbetsplatsen. 
Inledningsvis talade vi kort om hur våra respektive uppsatser fortlöpte, för att sedan 
påbörja intervjun. Informanten godkände att vi spelade in intervjun digitalt samt att 
dennes namn kunde användas i våra uppsatser. Jag och Mattisson förklarade att 
informanten representerar en deltagare i rekryteringsgruppen och inte sig själv som 
privatperson. Intervjun pågick i cirka 80 minuter där vi gick igenom vår intervjuguide 
tillsammans med följdfrågor. Under intervjun ringde informantens mobiltelefon som 
denne glömt att stänga av, men detta blev ett mycket kort avbrott och vi gick vidare med 
frågorna som planerat. Mattisson inledde intervjun och jag tog över frågorna efter halv 

                                                 
55 Krag-Jacobsen (2006)  
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genomgång av intervjuguiden. Efter intervjun pratade vi vidare där det kom upp någon 
intressant fråga från informanten antecknade vi på papper. 
 
Jag och Mattisson gjorde ytterliggare en till intervju tillsammans, med en representant 
från den andra aktuella rekryteringsprocessen. Här intervjuades en 
enhetschef/personalchef på Luleå kommun som var deltagare i den aktuella 
rekryteringsgruppen. Vi träffade informanten på dennes arbetsplats och i dennes 
arbetsrum. Informanten bjöd in oss för att sitta vid ett mindre konferensbord som fanns i 
ena delen av rummet. Inledningsvis tillfrågades informanten om digital inspelning 
godkändes samt om vi fick använda informantens namn i våra respektive uppsatser vilket 
denne medgav. Vi förklarade även att denne kommer representera deltagare i 
rekryteringsgruppen i våra uppsatser och inte sig själv som privatperson. Intervjun varade 
i cirka 70 minuter varav informanten vid två tillfällen lämnade rummet för att hämta 
material vi skulle erhålla om den aktuella rekryteringsprocessen. Vi följde vår 
intervjuguide där Mattisson startade intervjun och jag avslutade. 
 
Informant nummer tre, en av de två personer i mitt urval som varit med i 
rekryteringsprocessens slutskede, och som fått anställning på Luleå kommun. Vi träffades 
på informantens arbetsplats som var på en ny avdelning för Luleå kommun jag ej tidigare 
besökt. Intervjun ägde rum på informantens arbetsrum. Inledningsvis berättade jag att jag 
inte kommer använda informantens namn i intervjun utan att denne endast representerar 
en informant i undersökningen, men att eventuella citat under samtalet kommer att 
presenteras i uppsatsen. Intervjun pågick i ungefär 45 minuter och under samtalets gång 
knackade det på informantens dörr vid ett tillfälle, vilket denne ignorerade och sa att de 
får vänta. Efter intervjun lämnades mitt mobilnummer om informanten har några frågor 
eller tillägg. Denne bad mig att skicka en kopia av en färdig uppsats, för att det vore 
intressant att läsa vad jag kommit fram till.  
 
Min fjärde informant träffade jag på dennes kontor i centrala Luleå. Denne var en av de 
två som fick rekryterades till Luleå kommun. Vi samtalade i arbetsrummet vid 
informantens skrivbord, där fanns ett fönster utan insyn och dörren till korridoren och 
dennes kollegor var stängd. I slutskedet av intervjun knackade det på dörren och in kom 
informantens chef som ställde en fråga till informanten om jobbet. Chefen presenterade 
sig för mig och sa att denne visste av vilken anledning jag var där. Chefen skojade och 
skrattade lite och sa att det var denne som anställt min informant. Intervjun kom av sig 
lite under någon minut, men återgick till vidare samtal och informanten återgick till att ett 
av mig avslappnat beteende. Efter intervjun pratade vi lite kort om min utbildning, vidare 
om denna studie och avslutade intervjun på att avslappnat vis.  
 
En av de sökande, informant nummer fem, tillfrågades om ett personligt möte för 
intervju, men denne tyckte det var lättare att göra intervjun via telefon vilket 
respekterades. Samma dag som intervjun skulle äga rum ringde jag enligt 
överenskommelse upp informanten tidigare på eftermiddagen för att bekräfta intervjun 
senare på kvällen. Vid överenskommen tid samma kväll ringde jag för att göra intervjun. 
Vid en telefonintervju missar man sin chans till att avläsa sin informant, dess 
kroppsutryck och känsla. Det krävs även ett mer aktivt samtal från den som intervjuar, då 
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man vid ett personligt möte kan nicka och vänta ut informanten mer. Vid telefonintervju 
måste man svara och tilltala informanten då den annars inte vet om man är kvar eller 
lyssnar. Min upplevelse är ändå att jag fick bra svar på mina frågor, men det gavs inte 
utrymme till lika många följdfrågor som de tidigare intervjuerna. Intervjun pågick i cirka 
25 minuter. 
 
Intervjun med informant nummer sex gjordes även den per telefon. Vi hade vid tidigare 
tillfälle bestämt ett datum och tid då jag kontaktade respondenten. Under samtalets gång 
fanns störningsmoment i några minuter av dennes hushåll, röster och TV i bakgrunden. 
Vilket gjorde att informanten själv bytte rum för en lugnare tillvaro att besvara mina 
frågor. Vid transkriberingen var det på vissa delar av inspelningen svårt att höra vad 
informanten sa. Utifrån eget minne var det inga frågor av större vikt som inte kom med 
på bandet. Bortfallet av inspelningen har inte haft betydelse för studiens resultat. 
Intervjun pågick i cirka 23 minuter. 
 

Granskning av metod 
Inledningsvis av studien fanns avsikt att jämföra kommunens rekryteringsriktlinjer med 
en annan storleksmässig likvärdig kommun. Vid kontakt med Gävle kommun 
meddelades de att de ej hade några likvärdiga riktlinjer. Sundsvalls kommun kontaktades 
vidare, men svarade att de ej hade några rekryteringsriktlinjer heller. Ingen jämförelse 
mellan två kommuner har gjorts och är en del av studiens bortfall.  
 
Problem som uppstod vid forskningsprocessen var att en jämförelse med annan kommun 
ej var möjlig då en kommun som kontaktades inte hade utarbetade rekryteringslinjer att 
lämna ut. En annan kommun arbetade för tillfället med rekryteringsriktlinjer och hade 
inga i nuläget. Detta gjorde att valet föll på att ta bort denna frågeställning helt från 
uppsatsen. 
 
Vid insamlandet av material från informanter uppkom problem då mitt urval inte var 
stort, i båda rekryteringsprocesser hade tre eller fyra personer valts ut till 
anställningsintervju. En i varje process hade fått anställning och dessa två ställde upp på 
intervju. De övriga fem var inte lika lätta att nå och när kontakt nådde den första sökande, 
tackade personen nej till att delta i studien, på grund av tidsbrist och inget intresse. 
Vidare kontaktades ytterliggare två som möjligen kunde tänka sig ställa upp, båda bad 
mig kontakta dem vid senare tillfälle. En av de sökande ville fundera över sitt deltagande, 
den andre avvaktade en intervju för att denne inte visste om den hade tid att delta. Båda 
informanterna önskade göra intervjuerna per telefon och när de kontaktades andra gången 
ställde båda upp på en intervju,.  
 
De två telefonintervjuerna var betydligt kortare än övriga intervjuer, detta kan tros bero 
på den sociala interaktionen när ett personligt möte sker. Ett direkt möte innebär att en 
konversation lättare uppstår. Vid telefonintervjuerna besvarades istället fråga efter fråga, 
dock svarade informanterna på samtliga frågor. I vissa lägen blev svaren inte lika 
utförliga som i övriga intervjuer.  
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Vid telefonintervjuerna hördes inte informanterna lika tydligt på inspelningen som övriga 
intervjuer. Detta berodde på att telefonintervjuerna spelades in från en högtalartelefon till 
ett digitalt inspelningsinstrument. Vid transkriberingen var det ibland svårt att höra vad 
informanten antydde. Dock har det inte försvårat studiens resultat då de svar som hördes 
dåligt på inspelningen inte hade vidare betydelse för studien. Därför hade det inte ansetts 
nödvändigt att kontakta informanterna för få svar på frågorna igen. 
 
Bortfallet av informanter är inte stort då endast en sökande tackade nej till medverkan i 
studien. Samtliga informanter som arbetar för Luleå kommun tackade ja till medverkan i 
studiens, vilket kan bero på att de känner sig mer eller mindre ”tvingade” att medverka då 
studien syftar till att se över kommunens rekryteringsprocess. Dessa informanter var alla 
positiva till deltagande.  
 
De informanter som inte arbetar för Luleå kommun var inte lika övertygade om att vara 
med i studien. Vilket möjligen kan bero på att det inte känner något engagemang för en 
arbetsgivare som de sökt arbete hos men ej rekryterats av. De kan möjligen ha en känsla 
av att studien inte gynnar dem på något vis. Samtidigt kan det bero på att frågorna 
upplevs känsliga att svara på, då personen upplever att de blottar sig själv. De kan vara 
besvikna över att de inte fick ett jobb de gärna ville ha. En annan möjlig anledning till 
tveksamhet till deltagande av studien kan vara att individerna inte är säkra på sin 
anonymitet. Möjligen kan de uppleva att det förstör sina chanser att få jobb på Luleå 
kommun i framtiden om de säger något som kan uppfattas negativt om kommunen och 
dess rekrytering.  
 

Validitet  
Validiteten förklarar hur väl teori och empiri stämmer överens med varandra. 
”Validiteten är frånvaron av systematiska mätfel.”56 Viktigt är att forskaren mäter det 
denne avser mäta, vilket beskriver validiteten av en studie.57 För att studien skulle 
försäkras en hög validitet lästes inledningsvis tidigare forskning och undersökningar för 
att skaffa mig en djupare förförståelse kring ämnet. Avsikten var att få en inblick i hur 
människor som deltagit i Luleå kommuns rekryteringsprocesser upplevt det i förhållande 
till de riktlinjer för rekrytering kommunen har. Studiens validitet anses hög, då den 
tydligt visar att det som avsätts mätas har mätts. Jag har funnit åsikter från olika deltagare 
i processerna utifrån mitt urval. Generaliseringar av hela kommunens 
rekryteringsprocesser har inte gjorts, då intervjuer inte ger ett generaliserbart resultat. 
Resultatet speglar ändå Luleå kommuns rekrytering, men kan inte sägas gälla för hela 
kommunen. Avsikten var att få en förståelse om möjliga förbättringar vid kommunens 
rekryteringar, som kan hjälpa dem finna rätt medarbetare. Förslag på förbättringar 
framkommer av studiens resultat. 

                                                 
56 Rosengren (2002)  
57 Ejvegård (2009)  
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Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och en 
måttenhet.58 En större eller mindre frånvaro av slumpmässiga mätfel. Det är viktigt att 
forskaren söker bilda sig en uppfattning över att den data som inhämtats är tillförlitlig.59 
Reliabiliteten påverkas av faktorer såsom mätinstrumentet, den som utför mätningen, 
omgivningen och situationen kring mätningen samt det mätta objektet.60  
 
Det finns alltid en svårighet att skaffa en tillförlitlig inhämtning av kvalitativ data såsom 
intervjuer, då intervjuer innebär att forskare tolkar andra människors upplevelser och 
åsikter i en subjektiv bedömning. Intervjuer är inget exakt mätinstrument. När studien 
utförs spelar även forskarens kontext stor roll. Min dagsform vid tidpunkten då 
intervjuerna har utförts påverkar vilka följdfrågor som ställts och möjligen mitt 
bemötande mot olika informanter. Jag har under mina intervjuer strävat efter att vara så 
neutral som möjligt och inte fört in mina informanter på diskussioner som tillhör mina 
egna tankar samt sökt ha ett liknande förhållningssätt till samtliga informanter. Lika 
många intervjuer har genomförts från vardera två processer och följt samma struktur för 
att kunna jämföras på bästa möjliga sätt. Genom mina intervjuguider har informanterna 
erhållit nästintill samma frågor och intervjuerna har sedan transkriberats, vilket höjer 
reliabiliteten av studien. Egen förförståelse och erfarenheter av rekrytering har spelat in 
vid valet av frågor till informanterna samt hur resultatet har analyserats.  
 
Min åsikt är att reliabiliteten av studien är relativt hög, men kunde vara ändå högre om 
flera intervjuer utförts med samma informanter efter en viss tid. Studien har pågått under 
en begränsad period och detta har inte varit möjligt. Det är nästintill omöjligt att erhålla 
samma svar på frågorna av informanterna vid ett annat tillfälle. Studien söker inte 
förklara något definitivt utan beskriver möjliga förbättringar av Luleå kommuns 
rekryteringsprocess utifrån informanternas upplevelser. 
 

Etik 
Vid studiens genomförande har hänsyn tagits till de fyra etiska huvudkrav som 
Vetenskapsrådet ställt upp vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Jag har 
följt dessa fyra krav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren måste informera de delaktiga i studien vad som 
är forskningens syfte. De villkor som gäller för att delta i studien, att det är frivilligt samt 
att man har rätt att avbryta sin medverkan.61 Inledningsvis av varje intervju har det 
delgivits samtliga informanter vad syftet med studien är, att det är frivilligt att delta och 
det har till alla informanter lämnats kontaktuppgifter i det fall de ångrar sin medverkan.  
 

                                                 
58 Ejvegård (2009)  
59 Rosengren (2002)  
60 Rosengren (2002)  
61 www.codex.vr.se, Forskningsetiska principer (2009-05-07)  

http://www.codex.vr.se
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Samtyckeskravet betyder att alla deltagare i en undersökning har rätt att bestämma om sin 
medverkan. Kravet innebär att de som medverkar har rätt att bestämma på vilka villkor 
de ska delta, samt om de vill avbryta sin medverkan ska detta inte ge dem några negativa 
följder.62 Samtycke har godkänts av samtliga informanter i studien. Då två av 
informanterna tillfrågades om att föra intervjun vid ett personligt möte, men önskade 
istället medverka i intervju genom telefon respekterades detta. Samtliga informanter har 
meddelats att de har rätt att avbryta medverkan om så skulle önskas. 
 
Konfidentialitetskravet menas med att forskaren ska så långt det är möjligt söka hålla 
informanterna konfidentiella samt att det material som insamlas genom exempelvis en 
intervju inte ska hamna i obehörigas händer.63 Inledningsvis av intervjuerna har jag 
beskrivit för informanterna att jag i studiens resultat inte kommer använda deras namn. 
De två representanterna från rekryteringsgruppen medgav att dess namn kunde användas 
i studien. Jag anser dock att det inte är väsentligt och inte har betydelse för studiens syfte 
att skriva deras namn efter citering. Därför presenteras de endast som representant i 
rekryteringsgruppen. Studien ska söka visa på människors upplevelse, vem av 
respondenterna som tycker vad, anser jag inte är av betydelse. 
 
Nyttjandekravet innebär att insamlat forskningsmaterial inte får användas i kommersiellt 
eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Materialet får bara användas i forskningssyfte. 
Personuppgifter som insamlats får inte användas för beslut till åtgärder som påverkar den 
enskilde individen utan individen inte särskilt godkänt detta.64 Studiens sökande har 
varken presenterats med personnummer, ålder, kön, adress eller annat som kan kopplas 
till dem personligen. Nyttjandekravet har därför följts fullt ut. 

Etiska överväganden 
Studien är ett uppdrag på kommunen vilket möjligen skulle kunna påverkat min studie till 
ett mer positivt resultat. Jag och Siri har diskuterat om kommunen skulle kunna ta illa 
upp vid kritik mot deras rekrytering som framkommer i våra respektive resultat och 
analyser. Av våra kontaktpersoner på Luleå kommun har vi inte fått uppfattningen att 
kommunen önskat någon skönskrivande studie om dess rekryteringsprocess, utan vill ha 
konstruktiv kritik för att finna förbättringar att arbeta vidare med vid sin 
rekryteringsprocess.  
 
Vid empiri- och resultatdel har mitt val varit att inte nämna informanternas namn eller i 
vilken rekryteringsprocess det deltagit på grund av att stärka dess anonymitet. 
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Empiri och resultat 
Empiri- och resultatavsnittet består av det material som insamlats gällande Luleå 
kommuns rekryteringsprocess, riktlinjer för rekrytering samt de intervjuer som gjorts 
med studiens informanter. Resultatet presenteras i olika teman med utgångspunkt från 
intervjuguiderna. Om någon informant har citerat en person med namn, har namnet bytts 
ut med X. 

Organisationen Luleå kommun  
Hela Luleå kommun innefattar 73 406 invånare.65 Arbetsgivaren Luleå kommun är den 
största i kommunen och har ca 7000 medarbetare. Enligt Luleå kommuns hemsida 
www.lulea.se, finns en beskrivning av kommunen som arbetsgivare där det kan läsas att 
det största rekryteringsbehovet för kommunen är inom förskola och äldre- och 
handikappomsorgen. Vidare beskrivs att Luleå kommun vill "rekrytera kompetent 
personal inom samtliga av kommunens verksamheter".66 Kommunen arbetar för 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald på samtliga arbetsplatser. Vidare kan läsas om vilka 
kommunen jobbar för, skola och vård och omsorg.  
 
Luleå kommun jobbar även för att finna en gemensam värdegrund för hela organisationen 
vilket en enhetschef bekräftar; 
 
“Just nu så jobbar vi intensivt med att försöka hitta en gemensam värdegrund för Luleå 
kommun, vad är det som gör att man jobbar åt kommun och kommunal verksamhet…/… 
ett sätt är ju att försöka få en gemensam värdegrund och det andra är att marknadsföra 
oss och höja statusen på jobben och försöka marknadsföra vad är det faktiskt för jobb vi 
har…/… man är ju med och skapar samhället, vi är ju dom som ser till att Luleå blir var 
det blir, vi ser till vart bostadsområden ska va, vi ser till hur gatorna fungerar, att det 
finns vatten att det finns avlopp och skolor och allting, så det är ju enormt intressant, 
men det tycker inte jag har kommit fram riktigt…”  

      Representant från rekryteringsgrupp 
 
Enligt en personalprognos från personalkontoret på Kommuledningsförvaltningen år 
2008, söktes visa vilket rekryteringsbehov som finns inom kommunens samtliga 
verksamheter mellan åren 2008-2016.67 Prognosen delar in samtliga medarbetare i sex 
olika verksamhetsområden samt trettio olika personalkategorier. De sex 
verksamhetsområdena är förskola, grundskola, gymnasieskola, övrig utbildning, äldre 
och funktionshinder samt övrig verksamhet.68 Prognosen utgår från vissa antaganden i 
prognosen som bör beaktas, dels att viss effektivisering inom kommunen kommer göras 
samt av att många medarbetare går i pension vilkas tjänster ej kommer att ersättas i 
samma antal, vilket är en aspekt som kan kopplas till att organisationer effektiviseras. Ett 
annat antagande är att Luleå kommun som arbetsgivare växer.  

                                                 
65 www.lulea.se (2009-04-16) 
66 www.lulea.se (2009-04-28)  
67 Nilsson (2008)  
68 Nilsson (2008)  
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Luleå kommuns riktlinjer vid rekrytering 
Luleå kommuns rekryteringsprocess är komplex och genomgår många steg. Utifrån 
kommunens riktlinjer för rekrytering kan utläsas att dessa ska gälla för "arbetsgivaren 
Luleå kommun, samt även vara vägledande för kommunens majoritetsägda bolag".69  
 
Syftet med dessa rekryteringsriktlinjer är att; 

• skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt avseende mål, etik, arbetsgång och 
samverkansformer för rekrytering 

• göra formerna för rekrytering väl kända bland medarbetarna.70 
 
Luleå kommuns rekryteringsprocess går till på följande vis. Först görs en prövning av 
rekryteringsbehovet för att visa på om ett personalbehov finns. Prövningen ska sedan 
besvara om organisationen kan förändras för att tillgodose behovet, om aktuell tjänst ska 
återbesättas, förändras eller möjligen dras in, samt vilken anställningsform som kan vara 
lämplig. Vidare måste arbetsrättsliga krav enligt MBL (Lag om medbestämmande i 
arbetslivet) samt LAS (Lag om anställningsskydd) beaktas och rekryteringsärendet 
samverka med aktuella fackliga organisationer. Det ska också uppmärksammas att 
kommunens medarbetare kan erbjudas variation för arbetsuppgifter och stimulera intern 
rölighet. Möjligen inrätta heltidsanställningar som täcker tjänsten samt sträva efter 
mångfald inom olika yrkes-, rekryterings-, och arbetsgrupper.  
 
Om en tjänst ska tillsättas, ska de lägsta kvalifikationerna definieras av rekryterande chef 
samt att dessa kvalifikationer ska matchas mot de arbetsrättsliga krav som MBL och LAS 
kräver. Ovanstående gäller varje gång en befattning blir ledig inom organisationen.71 Har 
en person av olika skäl inte möjlighet att arbeta vidare på en befattning så gäller 
företrädesrätt till andra lämpliga tjänster inom Luleå kommun innan en tjänst 
utannonseras, menar en av studiens informanter; 
 
”… om man inte kan vara kvar på den här befattningen, så ska vi som arbetsgivare titta i 
hela kommunen finns det någon annan befattning man kan vara aktuell för, utifrån 
kravprofilen. Det är alltid tillbaks till den.” 

Representant från rekryteringsgrupp 
 
En rekryteringsgrupp på kommunen utses för att flinslipa en kravprofil, kartlägga 
rekryteringsunderlaget, marknadsföra tjänsten samt genomföra ett urval av de sökande till 
tjänsten och lämna förslag om beslut till ledningen.  
 
Rekryteringsgruppens sammansättning kan se olika ut beroende på vilken tjänst som ska 
tillsättas, etnisk mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas. Vanligtvis består 
gruppen av följande medlemmar; en förvaltningschef/personalchef, en chef direkt 
underställd förvaltningschefen eller en personalkonsult, övriga chefer/arbetsledare, en till 
två fackliga representanter, en medarbetare som mer direkt påverkar personalpolitiken 
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tillexempel personkonsult eller förhandlare, samt möjligen en facklig företrädare eller 
representant för arbetskamraterna.72  
 
Enligt studiens informanter från rekryteringsgrupper på Luleå kommun, är det olika hur 
sammansättningen av gruppen ser ut. På den ena enheten av kommunen är det vanligt att 
samma människor representerar rekryteringsgruppen. I den andra är det olika människor 
som ingår i gruppen. I båda rekryteringsgrupperna har rekryterande chef deltagit 
tillsammans med fackliga representanter och arbetskamrater. Vid dessa två 
rekryteringsprocesser har gruppen bestått av fyra samt fem deltagare.  
 
Rekryteringsgruppen avgör om det är aktuellt med en extern rekrytering såsom 
annonsering i lokalpress, eventuellt i branschtidningar, riksmedia, alternativa webbsidor, 
kommunens hemsida och arbetsförmedlingens hemsida. Möjligen är det istället aktuellt 
med intern rekrytering; att se sig om i den egna organisationen efter en passande 
medarbetare med företrädesrätt. Externa sökande kan inte gallras bort per automatik, 
utgångspunkten är alltid matchning med kravprofilen.73 
 
Rekryteringen bygger på kravprofilen som bör uttrycka den mest önskvärda kompetensen 
och kan delas in i följande kategorier; utbildning/erfarenhet, problemlösningsförmåga, 
sociala färdigheter, fysiska färdigheter samt personliga egenskaper. Kompetens anses 
vara dels formella meriter, praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens, allt för att 
uppnå en ökad mångfald.74 Upplevelsen av hur svårt det är att utforma en kravprofil är 
olika av studiens informanter från rekryteringsgrupperna. En omvärldsanalys bör göras, 
rekryteringsriktlinjerna är en utgångspunkt. Rekryteringsgruppen ser över om andra 
kommuner annonserat om liknande tjänst eller om Luleå kommun nyligen annonserat om 
liknande tjänst, det är inte så att kravprofilens utformning börjar med ett tomt blad. En 
annan informant menar att riktlinjer inte används. Rekryteringsprocessen bygger istället 
på erfarenhet från tidigare rekryteringar och är därför lätt att arbeta fram. 
 
”jag tycker inte det är speciellt svårt, man kan det…/…det blir ju en vana det här man vet 
ju ungefär hur man ska göra…/… vi har inga riktlinjer som gör, alltså det är tjänsten 
som bestämmer hur kravprofilen blir”. 
                                            Representant från rekryteringsgrupp 
 
Sedan sker marknadsföring av tjänsten via annonsering, för att nå de personer med rätt 
kompetens samt att också marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare. Vid 
rekryteringsprocesserna som studerats marknadsfördes dessa på lite olika vis. Båda 
annonserna fanns på arbetsförmedlingens hemsida alltså platsbanken, som är 
obligatoriskt att annonsera vid enligt representanterna från rekryteringsgrupperna. En av 
tjänsterna annonserades via TV4 Norrbotten, den andra via länstidningar och 
arbetsportaler på Internet. Studiens sökande informanter hade samtliga funnit och sökt 
annonsen via arbetsförmedlingens platsbank. 
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Urval vid rekrytering 
Vidare i rekryteringsprocessen sker det Luleå kommun kallar urval och beskrivs i tre 
steg; meritvärdering, anställningsintervju och referenstagning. Meritvärderingens syfte är 
att utifrån kravprofilen säkerhetsställa formella behörighetskrav, bedöma den reella 
kompetensen, säkerhetsställa att diskriminering inte sker, ge interna sökande företräde 
vid likvärdiga meriter. Respondenterna beskriver hur kravprofilen är utgångspunkten och 
hur vardera person i rekryteringsgruppen gör en bedömning av alla sökande och väljer ett 
antal. Sedan förs en gemensam diskussion med hela gruppen utifrån de sökande som 
varje person plockat ut, tillsammans kommer gruppen fram till ett de sökande som ska 
kallas till intervju. 

  
De sökandes som uppfyllt kriterierna och kallas till anställningsintervju, deras 
ansökningar dokumenteras i minst två år. Rekryteringsgruppen diskuterar, väger 
kompetenser mellan de arbetssökande och kommer till beslut om ett urval. I respektive 
process gallrades tre respektive fyra sökande ut av rekryteringsgruppen och kontaktades 
för en personlig intervju. Fem personer är ett vanligt antal vid urvalet enligt 
informanterna. Enligt informanterna gallrar man ner till detta antal, även om det är tio 
stycken som har önskvärda meriter. 
 
Intervjutillfället är en viktig del i urvalsprocessen. Anställningsintervjun syftar till att 
genom en personlig kontakt med den sökande informera om kommunen som 
arbetsgivare. Syftet är även att lämna upplysningar om befattningen, redogöra för 
arbetsförhållanden och fysiska och psykiska krav, upplysa om de krav tjänsten kräver nu 
och i framtiden, ge den sökande möjlighet att komplettera sina uppgifter och observera 
denne, ge den sökande chans att ställa frågor. Representanter från rekryteringsgruppen 
menar att kommunen vid en rekrytering inte kan välja och vraka, de arbetssökande ska 
vid intervjun få ett gott intryck och känna att Luleå kommun är en bra arbetsgivare. En 
arbetssökande som inte får erbjudande om aktuell tjänst, ska ändå känna att de kan tänka 
sig söka arbete hos kommunen vid ett annat tillfälle. 
 
Enligt studiens respondenter är det lätt att se om de sökande läst in sig på organisationen, 
tjänsten och arbetsuppgifterna inför intervjun menar rekryterarna. Som rekryterare finns 
medvetenheten om att den sökande är nervös på intervjun.  
 
”Det här är chansen att få visa vem man är…/…Vi vet när personen kommer in på 
intervju så vet vi att man är ganska utsatt. Man är förmodligen ganska nervös. Och man 
vill göra sitt allra bästa, det vet vi. Då ska vi försöka lätta stämningen så att det känns 
bra för personen.”  
 Representant från rekryteringsgrupp 
 
Det är viktigt att planera intervjun noggrant och använda sig av rekryteringsgruppens 
framarbetade strukturerade frågor, enligt kommunens rekryteringsriktlinjer.75 Ett skrivet 
verktyg finns hos kommunen med namnet ”Det här är ett verktyg för dig som ska 
planera och leda en anställningsintervju”. Resultat av intervjuerna visar att det är olika 
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hur strukturerade intervjuerna är och hur verktyget för anställningsintervju används. 
Inledningsvis av intervjun presenteras organisationen och den aktuella tjänstens 
arbetsuppgifter för att den sökande sedan ska få presentera sig närmare. Strukturen på 
intervjuerna är viktiga för att alla informanter ska få samma frågor och samma chans på 
intervjun, därför finns ett verktyg för anställningsintervju som utgångspunkt. En annan 
informant menar att inget verktyg eller checklista finns utan att intervjun bygger på 
erfarenhet från tidigare rekryteringar. 
 
”Alltså vi har ingen formell checklista, alltså det finns en i våra rekryteringslinjer, men 
det där har man gjort så många gånger så det där kan man va…/…jag har några fasta 
frågor som jag ställer.”  

Representant från rekryteringsgrupp 
 
Till anställningsintervjun får de sökande ibland en uppgift, att göra en kortare 
presentation av en frågeställning vid intervjun eller liknande. Detta skedde vid en av 
rekryteringarna och upplevs av representant från rekryteringsgruppen som ett positivt 
moment. 
 
”…i den här tjänsten om man tänker på den, då fick dom lika många dagar innan, jag 
tror ungefär två dagar innan, så får dom en uppgift…/…Och då är det ju upp till som å 
visa på om, gör dom det enkelt för sig? Tar dom sig an uppgiften? Gör dom det 
avancerat med en PowerPoint presentation, alltså gör det riktigt ordentligt? Har dom 
fördjupat sig i ämnet?”  
 Representant från rekryteringsgrupp 
 
Informanterna beskriver att det till synes är anställningsintervjun som är det avgörande 
för den man väljer att rekrytera. För att säkerhetsställa kvalitén vid en rekrytering sker 
referenstagning som ska komplettera och kontrollera den sökandes uppgifter, bedöma 
kvalifikationer, egenskaper och beteenden.76 Detta sker vanligtvis efter 
anställningsintervjun då man kontaktar den person som lämnats som referens. Det är 
viktigt att ta reda på vad för relation den sökande har eller har haft med sin referens. Bra 
eller mindre bra referenser kan vara avgörande för en möjlig anställning menar 
informanterna. Det görs en bedömning på vem av de sökande och vilka referenser som 
kontaktas enligt rekryterarna.  
 
Vid referenstagning har kommunen ett dokument med namnet ”Referensguide” att utgå 
från. Det är viktigt att i detta skede göra referensen medveten om vad uppgifterna ska 
användas till och att denne förstår att anteckningar av vad denne berättar görs. Referenser 
bör tas ur alla livets faser, samt att kort nämna vad jobbet innebär som den sökande har 
sökt. Aktuella punkter är; det tidigare arbetet, arbetskapacitet, kompetens och särskilda 
personliga egenskaper. En beskrivning av hur den sökande är som person är det centrala 
menar informanterna. 
 
Rekryterarna i studien menar att kommunen kontaktar de referenser som den sökande 
lämnat ut själv. Om någon i rekryteringsgruppen har kontakter på en av de sökandes 
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tidigare arbetsplatser kan det frågas om lov att kontakta personen. En rekryterare menar 
att kontakter med andra chefer i branschen finns ofta, de chefer som samarbetat med den 
arbetssökande. Detta kan innebära att rekryteraren ibland kontaktar sin personliga kontakt  
för att kolla upp den arbetssökande. Det tillfrågas hur samarbetet mellan personen fortgått 
och om den sökande har några utmärkande positiva eller negativa sidor. 
 
Referenstagning ska ske både vid extern och intern rekrytering inom Luleå kommun.77 
Rekryteringsgruppens representanter påpekar i intervjuerna att referenser är en viktig del 
i processen. Enligt alla mina informanter har referenser lämnats vid intervjun de varit på i 
respektive rekryteringsprocess. En av de två sökande i rekryteringsprocesserna som ej 
blev anställd menar att kommunen inte kontaktade dessa referenter. Detta påstående 
stärks från en representant från rekryteringsgruppen som menar att referenser kontaktats 
för den eller de som ligger bäst till efter intervjuerna.  
 
”Det vanligaste är att man tar referenser på den som ’ligger bäst till’. Har man två som 
ligger väldigt lika, tar man referenser på båda. Man ska alltid ta referenser på den man 
har för avsikt att anställa. Även om det är en intern sökande.”  

Representant från rekryteringsgrupp 
 
När rekryteringsgruppen gjort sin bedömning lämnas den till den som är beslutarfattare, 
vanligen anställande chef. Ambitionen att gruppen ska ha uppnått enighet när beslut 
överlämnas till chefen, om inte ska detta beskrivas i beslutsunderlaget. En informant 
menar att en form av värdering görs ibland, genom en betygsbedömning av den sökandes 
kvalifikationer. Helheten av den sökande väger tyngst vid beslut om anställning menar 
rekryterarna. 
 
När tjänsten tillsatts, avslutar rekryteringsgruppen sedan arbetet med att meddela den som 
erbjuds anställning samt de sökande som ej fått tjänsten inom rimlig tidsperiod.78 
Rekryteringsprocessen pågår vanligtvis cirka två till tre månader. Ibland går det snabbare 
och ibland drar den ut på tiden.  
 

Informanternas upplevelser av rekryteringsprocessen 

Anställningsprocess 
Informanterna, de sökande till tjänsterna, tillfrågades hur de fick vetskap om att Luleå 
kommun sökte nya medarbetare, varför de sökte anställning hos Luleå kommun samt om 
de sökte flera arbeten samtidigt. De fyra arbetssökande informanterna menar att de sökte 
flera arbeten hos flera arbetsgivare samtidigt som dessa två berörda tjänster hos Luleå 
kommun. De sökte tjänsten främst för att de var intresserade av själva arbetet och fann 
alla annons om tjänsten via Internet. En av informanterna menade att Luleå kommun 
känns som en trygg arbetsplats i samhällets rådande lågkonjunktur och att det kändes 
roligt att kunna påverka den kommun och det samhälle som man lever i 
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En fråga som vid intervjun ställdes till samtliga informanter var hur deras uppfattning var 
om att jobba kommunalt och i offentlig sektor. Vissa menade att allmänna fördomar om 
kommunalarbetare finns, att det finns en bild av att allt går sakta på kommunen, att 
kommunala arbetsgivare överlag inte kommit lika långt på marknaden som i den privata 
sektorn. Vidare beskrevs det att denna bild kanske inte är korrekt men att det inte var 
något som påverkade informanterna speciellt mycket när de sökte tjänsterna hos 
kommunen.   
 
”ja man hade väl en uppfattning om att det var ganska lågt tempo och man tog inte så 
allvarligt på saker och ting och att det…/ … faktum är att det är många saker är väldigt 
smart som man egentligen skulle kunna ta med sig in i det privata…/…det sättet man 
jobbar på i den privata sektorn, ligger väldigt långt framme med kontra inom kommunalt, 
en mix av båda två vore väldigt bra.” 

Arbetssökande  

Urvalet vid de två studerade rekryteringarna  
Detta tema i intervjuguiden bestod av frågor kring det tre delar som Luleå kommun enligt 
sina rekryteringsriktlinjer innefattas av; meritvärdering, anställningsintervju och 
referenstagning. Meriter värderades av rekryteringsgrupperna, för att sedan välja ut ett 
antal till anställningsintervju.  
 
De fyra arbetssökande informanterna har samtliga varit på anställningsintervju, några har 
varit där vid två tillfällen. De upplevde alla att de hade rätt meriter för att söka 
anställningen. De kallades sedan till intervju per telefon och där träffade de respektive 
rekryteringsgrupp. Vid en av rekryteringsprocesserna fick de sökande en uppgift till 
intervjun, som innebar att förbereda en kort presentation av ett ämne. Uppgiften 
upplevdes positiv av de två informanterna som fick en. Uppgiften var svårtolkad gällande 
på vilken nivå den skulle framföras, formell eller informell, menade en informant. 
 
”Alltså det var ju lite sådär i och med att man konkurrerar med andra och man vet inte 
på hur stort allvar man ska ta det då…/…ja man får överväga litegrann. Det är klart man 
kan ju göra en stor grej med PowerPoint å så eller man kan göra den ganska informell.” 

Arbetssökande  
Under intervjuerna har samtliga respondenter svarat att det inledningsvis informerades 
om Luleå kommun som organisation och sedan talades om aktuell tjänst och den 
sökandes arbetslivserfarenhet, utbildning, personlighet och fritidsintressen. De 
fokuserades mest på arbetslivserfarenhet och personlighet enligt de sökande 
informanterna. 
 
Vid frågan om hur stämningen under intervjun var, har alla sökande informanter påpekat 
att den var god och avslappnad. En informant menade att det var formellt och strukturerat 
under intervjun och att i jämförelse med andra intervjuer hos andra organisationer som 
personen varit på tidigare.  

 
Efter intervjuerna har alla informanter känt sig positiva och upplevt att de låg bra till 
inför ett möjligt erbjudande om anställning. De var alla medvetna om att två respektive 
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tre konkurrenter fanns. En av informanterna menade att denne upplevde en kontakt och 
bra respons från en av cheferna i rekryteringsgruppen och att detta kändes riktigt bra inför 
en möjlig anställning, men var medveten om att beslutet inte var taget. Informanten i 
fråga fick anställningen. Samtliga sökande informanter har upplevt en god känsla vid 
intervjun. Informanterna menar att det fick en bra magkänsla vid intervjun och att det 
fanns en sorts ”personlig kontakt” mellan de och rekryteringsgruppen. 
 
”Det kändes positivt och jag kände som att det där gick nog hem, för att chefen han gav 
som respons och verkade tycka om det jag sa och så … jag tyckte som att det kändes 
avslappnat och inte krystat utan det var ganska bra personkemi eller vad man ska säga.” 

Arbetssökande  
 
Gällande referenstagning har alla informanter uppgett att de vid intervjutillfället lämnat 
referenser. Tre av fyra sökande informanter menar att deras referenter kontaktades, de två 
informanterna som tillsattes på tjänsterna och ytterliggare en informant. Dessa 
informanter har i efterhand fått höra av sina referenter att en representant från kommunen 
ringt och frågat om den sökande. En av informanterna menar att dennes referenser inte 
kontaktades. 

Övrigt resultat 
Beslut om anställning har meddelats de sökande per telefon. De två informanterna som ej 
fick anställning hos Luleå kommun anser att de fortfarande inte vet varför. Informanterna 
menar att de endast fick ett samtal om att tjänsten har tillsats av annan sökande. 
Informanterna som alla varit på anställningsintervju menar att någon form av feedback på 
varför de inte fick jobbet skulle uppskattas.  
 
Representanter från rekryteringsgrupperna menar att det är viktigt att kommunen håller 
den tidsplan man satt upp. Detta anser även en av de arbetssökande informanterna, vars 
upplevelse är att besked om beslut av tillsättning till tjänsten utlovades en tid, som 
kommunen inte höll. 

 
Samtliga sex informanter har tillfrågats om vad de möjligen tycker skulle kunna 
förändras eller förbättras vid Luleå kommuns rekryteringar. Några menar att det skulle 
vara positivt om rekryteringsgruppen träffade de personer som väljs till 
anställningsintervju två gånger. Det skulle ge en mer rättvis bild av den arbetssökande 
samt att den sökande i sin tur hinner få en djupare förståelse om aktuell tjänst samt om 
Luleå kommun som arbetsgivare.  
 
”…det är kanske det där med att man skulle få lite bättre feedback på personer som man 
har valt och varför, inte så att man själv ska måsta ta reda på det för att det gör man ju 
inte. Och sen kanske då generellt att dom träffar den dom intervjuar två gånger så att 
man verkligen får visa och att man får säga vissa saker och så att personkemin måste 
dom ju känna bättre på två gånger än på en.”  

Arbetssökande 
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Informanterna efterfrågar som tidigare nämnts feedback på beslut om anställning och att 
detta ska ges utan att den sökande kräver det. Rekryterare på Luleå kommun menar att 
det är vanligt att sökande själva hör av sig och undrar varför de ej fått en anställning, 
vilket ses som positivt från kommunens sida. 
 
En representant från rekryteringsgruppen menar att tiden kan vara både en för- respektive 
nackdel i rekryteringsprocessen. Luleå kommuns rekryteringsriktlinjer innefattar många 
aspekter att ta hänsyn till, vilket tar tid för organisationen och deltagare i 
rekryteringsgruppen. Dessa aspekter är även processens styrka då inga genvägar till en 
rekrytering kan göras. 
 
”Nackdelen den är att det tar lite lång tid, rekryteringsprocessen är ganska lång, ibland 
skulle man vilja gena i kurvorna och bara kunna så att säga… kunna headhunta någon 
att ringa och säga bara, du får börja hos oss, men så fungerar det ju inte utan man måste 
ju ha ett rekryteringsförfarande utom då när vi flyttar om någon internt då är det mer en 
organisationsförändring… det är både gott och ont… det är väl det som är styrkan också 
att man tvingas att inte gena i kurvorna för mycket.” 

Representant från rekryteringsgrupp  
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Analys 
Nedan har det empiriska resultatet sammankopplats och tolkats med studiens teoretiska 
ramverk. Dessa sammanförs i en analys, utifrån intervjuguidernas teman samt det 
resultat studien har givit. 

Luleå kommun 
Rekrytering innebär att tillgodose organisationers behov av mänsklig arbetskraft. Luleå 
kommun har utarbetade riktlinjer till syfte att rekrytera arbetskraft på bästa möjliga sätt 
för hela organisationen.79 Den arbetskraft som åsyftas är arbetssökande till två valda 
rekryteringsprocesser, urvalet i studien. Enligt resultat av intervjuer med representanter 
från två rekryteringsgrupper på kommunen, används rekryteringsriktlinjerna på olika vis. 
Vissa enheter använder dem som utgångspunkt vid rekrytering av medarbetare, medan 
andra är medvetna om riktlinjerna men har sina tidigare erfarenheter av rekryteringar som 
största utgångspunkt. 
   
Det arbetas just nu för en gemensam värdegrund för arbetsgivaren Luleå kommun, detta 
för att finna ett gemensamt synsätt och för att vidare marknadsföra kommunen. Både 
personal på kommunen samt de sökande informanterna i studien menar att det finns ett 
behov av att marknadsföra organisationen. Många individer har förutfattade meningar om 
arbeten som finns inom kommunen. Människor i samhället saknar kunskap om vilka jobb 
som erbjuds hos arbetsgivaren Luleå kommun och har därför en felaktig bild av 
kommunen som organisation. Kommunen marknadsför organisationen via sin hemsida 
som en arbetsgivare främst inom skola och omsorg, vilket möjligen kan ge en sned bild 
av de många olika yrken som finns att söka. En informant från rekryteringsgruppen 
påpekar att många intressanta tjänster finns inom kommunen, men att dessa inte alltid når 
ut i samhället och på arbetsmarknaden. 
 

Rekryteringsprocessen 
Representanter från rekryteringsgruppen menar att marknadsföring av kommunen är 
viktigt, detta är även skrivet i kommunens riktlinjer. Luleå kommun är intresserade av att 
veta hur de når ut till rätt arbetssökande på bästa vis. Studiens informanter har alla funnit 
de aktuella annonserna via Internet, och menar att det vanligtvis finner intressanta arbeten 
främst via denna kanal.  
 
Hallén beskriver hur utgångspunkten vid rekrytering är den kravprofil som arbetsgivaren 
eller vanligtvis rekryteringsgruppen arbetar fram för att nå ut till rätt sökande.80 Luleå 
kommuns rekryterare har en mall som de utgår från för att skapa en så bra kravprofil som 
möjligt, vilket sedan hela rekryteringsprocessen bygger på. Annonseringen bygger på 
kravprofilen och kommunens utvalda rekryteringsgrupps arbete och är jämförbart med 
Halléns metod. Rekryteringsgruppens medlemmar menar att kravprofilens utformning är 
viktig för att rätt personer ska söka tjänsten vid annonsering. Samtliga arbetssökande 
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informanter som deltagit i denna studie anser sig ha haft rätt kompetens för att söka 
tjänsterna.  
 

Urval vid rekrytering 
Rekryteringens urval är enligt Luleå kommuns riktlinjer ett samlingsnamn för 
meritvärdering, anställningsintervju och referenstagning. Meritvärdering bör göras 
överskådligt menar Granberg.81 Arbetsgivaren bör noggrant gå igenom de meriter 
samtliga sökande har. Studiens representanter från rekryteringsgrupperna beskriver att en 
genomgång av alla inkomna ansökningar till en tjänst görs. Enligt Irving är det vanligt att 
arbetsgivaren tillsätter en rekryteringsgrupp för rekrytering,82 vilket är något Luleå 
kommun vanligen gör. Medlemmarna i rekryteringsgruppen kan se olika ut. Var och en 
bör läsa samtliga ansökningar för att sedan plocka ut de sökande som de enligt 
kravprofilen anser är aktuella för en anställningsintervju. Resultatet av studien visar att 
kommunen arbetar utifrån detta sätt. Rekryteringsgruppen samlas och jämför sedan vilka 
kandidater det tagit ut som aktuella för en anställningsintervju. Tillsammans kommer de 
fram vanligen till mellan tre och sex utvalda som kallas till intervju.  
 
Kompetens är ett centralt begrepp vid rekrytering, och beskrivs av Hallén genom olika 
kategorier.83 Dessa kategorier är desamma som kan läsas vid de två aktuella tjänsterna 
som utannonseras från Luleå kommun. Krav på kompetens är exempelvis utbildning, 
arbetslivserfarenhet, strategisk kompetens och sociala färdigheter. Enligt studiens 
informanter har de upplevt att kommunen visat störst intresse för deras kompetenser, 
arbetslivserfarenheter och sociala färdigheter. En tidigare studie av Söderberg och 
Larsson av rekryteringsprocessen i Luleå kommun med ett mångfaldsperspektiv, visar att 
rekryteringsgruppen lägger stor vikt vid personlighet och sociala färdigheter av den 
sökande och mindre på kompetens.84 De menar att mer fokus bör läggas vid den faktiska 
kompetensen en individ innehar, inte vem denne är som person. 
  
Förberedelse inför anställningsintervjun är viktigt för båda den intervjuade och den som 
intervjuar menar Lindelöw-Danielsson.85 Är man en grupp som intervjuar bör man 
noggrant planera vem som för intervjun framåt, alltså den som främst ställer frågorna. 
Kommunen arbetar på detta sätt, en individ i gruppen utses som intervjuare och de andra 
främst är observatörer. Observatörerna är vanligen fackliga representanter, arbetskamrat 
och anställande chef. De lyssnar främst på intervjun men ställer aktuella följdfrågor. 
Irving menar att en hel rekryteringsgrupp kan göra att den arbetssökande känner sig utsatt 
och upplever att det blir en förhörssituation.86 Detta har mina informanter delgivit, de 
upplevde till en början en situation med en viss obalans, med en panel som satt framför 
dem vilket gjorde de mer nervösa. Trots det har alla informanter upplevt en professionell, 
god och avslappnad stämning vid intervjun. Alla sökande har upplevt en god respons 
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under intervjun och varit medvetna över hur många som konkurrerat om tjänsten. De 
sökande informanterna beskriver att det sociala mötet mellan dem och 
rekryteringsgruppen kändes bra. 
 
Arbetsgivaren får gärna inleda intervjun med en presentation av organisationen beskriver 
Hallén.87 Vilket är ett sätt kommunen arbetar efter och inleder ofta anställningsintervjun 
med en beskrivning av Luleå kommun som organisation. Studiens informanter har fått 
beskriva vad som talades om vid intervjun, och menar att vem de är som person var något 
centralt som diskuterades. Frågor som att beskriva goda och utvecklingsbara sidor var en. 
Denna fråga bör undvikas eftersom frågan är så vanlig att de lätt kan ges inövade svar, 
svaret blir det den sökande tror att arbetsgivaren vill höra, menar Hallén.88 Det har av 
informanterna antytts att denna fråga var förväntad och att de hade funderat över svaret 
innan intervjun. 
 
Vid intervjun möter rekryteringsgruppen en sökande för första gången. Som rekryterare 
är det lätt att lita på sin magkänsla och att i ett tidigt skede av intervjun gilla en individ 
som har samma personlighet som en själv, menar Lindelöw-Danielsson.89 Det första 
intrycket som fås av en arbetssökande vid intervjun, är det som rekryteraren bär med sig 
under resterande del av intervjun, skriver Hallén.90 Tidigare forskning visar att om ett 
gott första intryck ges från den sökande, kommer rekryteraren fortsättningsvis vid 
intervjutillfället att försöka bekräfta det goda av denne och missar kanske väsentlig 
information som den sökande ger. Informanter i studien har beskrivit att när de upplevde 
en tydlig respons från någon ur rekryteringsgruppen kände de en positiv och tryggare 
känsla. 
 
Vid en av rekryteringarna som studerats har man använt sig av en uppgift varje sökande 
ska utföra vid intervjun, en kortare presentation av ett ämne. Detta har upplevts som en 
bra uppgift av de två sökande informanterna som erhöll en. Den upplevdes delvis 
svårtolkad, hur de skulle gå tillväga vid presentationen. Var man ska lägga ribban menar 
en informant är mycket svårt att tolka. Ska det göras på ett så komplicerat vis som 
möjligt, eller önskar rekryteringsgruppen en mer informell presentation. Denna uppgift 
har presenterats tidigt i intervjun och presentationen av uppgiften har gett ett starkt 
intryck menar rekryteraren som deltagit. Detta kan sammankopplas till att det första 
intrycket en individ ger mottagaren är avgörande för fortsatt interaktion. 
 
Ställa samma frågor vid samtliga intervjuer är viktigt eftersom det blir lättare att jämföra 
de sökande sinsemellan i ett senare skede processen, menar en representant från 
rekryteringsgruppen vilket beskrivs av Lindelöw-Danielsson samt Hallén.91 Därför bör en 
framarbetad och strukturerad intervjuguide finnas till hands. En av Luleå kommuns 
rekryterare menar att det är ungefär desamma frågor som ställs, medan en annan har haft 
en färdig mall som det utgått från under samtliga intervjuer. Båda representanterna från 
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rekryteringsgrupperna menar att det är viktigt att sträva efter en avslappnad stämning 
under intervjun, för att få fram det bästa av den arbetssökande. De är fullt medvetna om 
att en sökande ofta är nervös vid en anställningsintervju, vilket man måste ha överseende 
med. 
 
Hallén menar att det avslutningsvis vid anställningsintervjun bör tydliggöras för den 
arbetssökande huruvida rekryteringsprocessen fortsätter och när besked om vem som 
erbjudits tjänsten meddelas.92 En av informanterna anser att tidsfristen som utgavs när 
besked skulle komma, inte hölls av kommunen. Denne informant menar att förfarandet 
stämmer överens med tidigare erfarenheter av sökta tjänster på Luleå kommun. Samma 
sak har hänt vid en tidigare ansökan till kommunen. 
 
Arbetssökande lämnar ofta referenser från tidigare arbetslivserfarenheter efter att de varit 
på anställningsintervju. Detta är vanligen en referens den sökande haft en god relation 
till, vilket man som rekryterare bör vara medveten över enligt Hallén.93 En god struktur 
vid referenstagning bör finnas. Luleå kommun har en utarbetad referensguide som består 
av tydliga frågeområden. Något man bör tänka på vid samtal med en referens är att detta 
blir en subjektiv bedömning, att man utifrån en annan individs tolkningar och preferenser 
tolkar en individs personlighet och kompetenser. Referenstagning är ett bra komplement 
vid rekrytering menar Lindelöw-Danielsson.94 Luleå kommuns rekryterare delar denna 
uppfattning och upplever att de vid referenstagning vanligen får ärliga svar av referensen. 
Referenstagning hos kommunen görs på den, möjligen de, av de sökande som efter 
anställningsintervjun ligger allra bäst till för att erbjudas tjänsten.  
 
En annan form av referenstagning som framkommer av resultatet är att rekryterarna har 
kontakter inom branschen och kan ibland "söka runt" om någon de känner haft kontakt 
med den arbetssökande. Detta är inte någon officiell referens den sökande har lämnat till 
kommunen. 
 
Rekryteringsgruppernas representanter menar att de kontaktar samtliga som kallats till 
intervju och meddelar om beslut, för att sedan ge möjlig feedback till dem som inte 
erbjuds tjänsten. De sökande informanterna som ej fått tjänsterna har inte upplevt någon 
feedback från kommunen. Informanterna antyder att det fått ett konkret besked genom ett 
telefonsamtal om att de ej fick tjänsten. Inte av vilken anledning de gallrats bort, vilket är 
information de efterfrågar. Dels för deras önskade vetskap om det är aktuellt att söka 
liknande tjänst hos kommunen igen och dels vad personen som fick tjänsten hade för 
kompetens som de själva saknade. 
 

Social interaktion 
Erwing Goffman beskriver social interaktion ur ett dramaturgiskt perspektiv, hur 
samhället kan beskrivas som en teaterscen där människor gör olika framträdanden inför 
varandra i sociala möten. Individen försöker i möte med andra människor styra de intryck 
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mottagaren ska få av denne. Människor försöker framstå i bästa dager inför andra.95 Detta 
kan jämföras med en anställningsintervju, som är ett speciellt möte där syftet är att 
berätta vem du är och varför du skulle vara rätt person att anställa för arbetsgivaren. 
 
Vid ett första möte med andra vill människor ge ett gott första intryck, därför beskriver 
och söker man framstå som en person man tror att mottagaren kommer att gilla och 
tillfredställa de förväntningar mottagaren tros ha. Mottagaren är medveten om att andra 
människor försöker göra ett så gott intryck på de som möjligt. Därför försöker människor 
tolka och se igenom individen man möter.96 Detta stämmer överens med hur 
rekryteringsgruppen söker tolka en arbetssökande och vill få en ärlig bild av denne. 
Rekryteringsgruppens representanter menar att man försöker vara så neutral som möjligt i 
möte med en arbetssökande på en anställningsintervju. Samtidigt beskriver informanter 
från rekryteringsgruppen att de får en ”magkänsla” och känner om den sökande stämmer 
överens med organisationen och aktuella arbetskamrater. Att anställa en person som inte 
har samma personlighet som övriga arbetsgruppen på arbetsplatsen menar rekryterarna 
kan leda till problem. Om en arbetsgrupp har vissa gemensamma intressen och en 
sökande har motsatta kan detta leda till problem. Informanterna från rekryteringsgruppen 
menar att det är mycket viktigt att de får en bra kontakt i mötet med den arbetssökande 
och att rekryteraren känner detta utifrån en ”magkänsla”.  
 

Möjliga förbättringar med rekryteringsprocessen 
Informanterna har tillfrågats om möjliga förbättringar med Luleå kommuns 
rekryteringsprocess, varav ett förslag är att möta de arbetssökande som kallas till 
anställningsintervju vid mer än ett tillfälle. Goffman beskriver hur avgörande ett första 
intryck är.97 Informanterna menar att kommunen skulle träffa de personer som väljs ut i 
ett urval mer än en gång skulle möjligen andra uppfattningar nå dem. Ett första intryck 
kan vara avgörande vid möte med nya människor, vilket kan leda till en bortgallring av 
en sökande i ett för tidigt skede. Sökande informanter i studien menar att kommunen 
skulle få en mer rättvis uppfattning om en person om de möter denne vid två tillfällen.  
 
En annan möjlig förbättring som önskas är att Luleå kommuns rekryteringsprocess är 
utdragen och bör ta kortare tid. Samtidigt som forskare menar att det är viktigt att ingen 
aspekt i urvalsprocessen hoppas över, vilket kommunens informanter är medveten om. 
Det är viktigt att ta ett genomtänkt beslut. Kommunens styrka i processen är också dess 
svaghet beskriver en informant när det gäller tiden för rekryteringsprocessen.  
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Diskussion 
Uppsatsen diskussionsavsnitt utgår från studiens syfte och frågeställningar. Nedan 
presenteras sammantaget resultat och en kritisk granskning av studien. 
 
Studiens syfte är att studera Luleå kommuns rekryteringsprocess utifrån kommunens 
riktlinjer för att finna möjliga förbättringar. Nedan följer det som framkommit av tidigare 
teorier om rekrytering, organsationsteori och sociologi, tillsammans med mina 
informanters åsikter samt egna analyser. 
 
Samtliga sökande informanter menar att människor samhället har en lite negativ och 
fördomsfull syn på kommunalt arbete och att detta är en allmän bild av offentlig sektor i 
stort. Informanterna menar att kommunen ses som en trög organisation och att det delvis 
stämmer eftersom byråkrati råder. Kommunen och den offentliga sektorn följer inte 
samhällsutvecklingen såsom den privata sektorn. Den privata sektorn har enligt 
organisationsteorier kommit betydligt längre gällande effektivisering, målstyrning och ett 
samhällsutvecklat arbete. Även om utvecklingen går åt rätt håll ligger den privata sektorn 
långt fram i tiden i jämförelse med den offentliga, såsom digitalt arbete som förenklar 
och förkortar många beslut och kräver mindre tid. Det kommenteras av informanterna att 
de har en god syn på Luleå kommun som arbetsgivare, speciellt i dessa tider av 
lågkonjunktur då man upplever arbetsgivare inom den offentliga sektorn en trygg 
arbetsplats i jämförelse med arbete inom den privata sektorn. 
 
Marknadsföring av Luleå kommun har visat sig vara en viktig del av studiens resultat. 
Luleå kommun arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare på hela arbetsmarknaden. Det 
finns många intressanta arbeten på kommunen som ingen har någon aning om. Detta 
skulle kunna jämföras med att jobb som finns inom den privata sektorn finns även på 
Luleå kommun, men samhället är inte medvetet om detta. Studien har visat att Luleå 
kommun via sin hemsida beskriver att de största arbetsområden de har är skola, vård och 
omsorg. Informationen på Luleå kommuns hemsida anser jag bör vidareutvecklas till en 
närmare beskrivning av vilka olika tjänster och arbetsområden som finns inom 
organisationen. Beskrivning av vad olika enheter arbetar med finns, men detta visar inte 
vad för tjänster som kan tänkas vara intressanta att söka för potentiella medarbetare på 
arbetsmarknaden. I dagens IT-samhälle och i den samhällsutveckling som sker är det 
viktigt att presentera sig på rätt sätt via sin hemsida, där många samhällsmedborgare kan 
läsa informationen. Vill kommunen öka sina möjligheter för att vid ett urval ha fler 
potentiella medarbetare att välja bland, bör kommunen börja vid marknadsföringen av 
organisationen och framhäva de många arbetsområden som erbjuds, vilket bör resultera i 
att samhället ser kommunen som en mer attraktiv arbetsgivare. 
 
Annonsering via TV är ett bra sätt att nå ut till många sökande och marknadsföra Luleå 
kommun i det stora hela. Dock visar studien att de arbetssökande främst finner aktuella 
arbeten via arbetsförmedlingens platsbank. Kommunens satsning via TV gav ett resultat 
av 27 sökande för en av tjänsterna. Genom att marknadsföra sig via olika mediekanaler 
såsom TV, kan kommunen gynnas i att samhället får upp ett intresse av dem. Vid 
rekrytering verkar det bästa vara att marknadsföra sig via Internet såsom platsbanken och 
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Luleå kommuns hemsida. En vidare beskrivning av vilka annonsplatser som kan vara de 
bästa kan läsas i min studiekamrat Mattissons studie. 
 
Samtliga av studiens respondenter har deltagit vid anställningsintervjuer, representanter 
för rekryteringsgruppen vid flera. En anställningsintervju kan vara väldigt avgörande 
utifrån den sociala interaktionen med rekryteringsgruppen. Det humör och den känsla 
varje deltagare har vid en anställningsintervju, är avgörande för utgången av en 
tjänstetillsättning. Inleds intervjun med att rekryterarna får en god bild av den sökande, 
fortsätter vanligtvis rekryterarna att ha en god ”magkänsla” under den fortsättningen av 
intervjun. Är en sökande nervös, kanske inledningen av intervjun inte blir lika bra vilket 
kan få en negativ konsekvens för arbetsgivarens beslut om vilken sökande som erbjuds 
anställning. Första intrycket vid en anställningsintervju beskrivs som viktigt i både 
studiens teoretiska ramverk samt i det empiriska resultatet. Rekryterare utgår vid 
rekrytering vanligen från sig själv och de människor som befinner sig i den arbetsgrupp 
den arbetssökande ska arbeta i. Utifrån sin ”magkänsla” försöker rekryteraren skaffa sig 
en bild av personen och om den kommer att passa in i arbetsgruppen. Detta tyder på att 
de söker behålla en homogen arbetsgrupp med människor med likvärdiga personligheter. 
En dynamisk arbetsgrupp anser jag var något mer eftersträvande och fås vanligen genom 
människor med olika erfarenheter och personligheter.  
 
För att inte sålla bort en arbetssökande för fort, skulle urvalet kunna förbättras genom att 
möta den sökande vid ytterliggare ett tillfälle. Detta för att skapa sig en bättre bild av 
personen i fråga och öka sannolikheten av få en rättvis bild av varje sökande, annars kan 
en möjlig felrekrytering ske. Det första intrycket rekryteringsgruppen får av en individ 
kanske förändras vid ett ytterliggare möte. Att möta varje sökande vid två tillfällen 
istället för en, skulle kunna göra beslut om anställning annorlunda, till fördel för alla 
inblandade parter. Detta skulle ge den sökande en chans att fundera över vidare frågor 
som önskas om kommunen samt ge de en ytterliggare möjlighet att framföra saker om sig 
själv som är av väsentlig betydelse. Sådana önskningar har framkommit vid intervjuer 
med mina informanter.  
 
De frågor som rekryteraren ställer under intervjun bör vara strukturerade och 
genomtänkta. Vissa frågor är vanligare än andra vid intervjuer överlag och förväntas av 
den sökande att komma på tal. Detta gör att den sökande förbereder sig för ett svar som 
tros vara det bästa om frågan kommer vid anställningsintervjun. Förberedelse är bra, men 
det kan även leda till att den sökande försöker leva upp till en person som i ärlighetens 
namn inte representerar den själv, utan förbereder sitt framträdande utefter vad den tror 
arbetsgivaren önskar anställa för person. Social kompetens är något som många 
arbetsgivare efterfrågar, detta kan liknas vid en person som finner sig i många olika 
sociala möten med olika människor. Vid en anställningsintervju är social kompetens en 
viktig aspekt. Kanske kan en sökande framstå mer passande för en tjänst än vad denne 
egentligen är genom en god social kompetens. En person som möjligen skulle vara bäst 
på själva arbetet i sig, men inte innehar en god social kompetens, sållas därför bort på 
grund av det sociala mötet mellan individen och rekryteringsgruppen.  
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Vid en av de studerade rekryteringsprocesserna har de arbetssökande fått i uppgift av 
rekryteringsgruppen att framföra en kortare presentation under anställningsintervjun. 
Informanterna har upplevt detta som en relevant uppgift, men om en uppgift i denna 
bemärkelse erhålls, kan sökande tolka detta på olika vis. Gör man presentationen så 
komplicerad som möjligt upplevs det möjligen bättre vid framträdandet. Tolkar man 
uppgiften så att rekryteringsgruppen inte önskar en så formell presentation och väljer att 
framföra det på ett enklare vis, får rekryteringsgruppen en bild av en mindre ambitiös 
sökande. Detta kan bli missvisande i valet av den som erbjuds aktuell tjänst. Det är trots 
allt den med rätt kompetens som bör erbjudas anställning och även om en uppgift kan 
visa på personliga egenskaper bör detta inte ta för stor plats vid beslut om anställning. 
 
Vid referenstagning på Luleå kommun arbetas det vanligen utifrån en strukturerad och 
tydlig mall. Rekryteraren kontaktar dock endast referenter för individer som ligger ”bäst 
till” efter samtliga anställningsintervjuer. Detta leder till att de sökande förstärks i sin 
beskrivning. De individer vars referenter ej kontaktas stärks inte inför ett beslut om vem 
som ska erbjudas anställning. Istället borde samtligas referenter av de som varit på 
anställningsintervju kontaktas för att vara jämförbara med varandra och för att 
rekryteringsgruppen ska uppnå bästa möjliga rekrytering. 
 
En tidigare studie visade att många faktorer påverkar en rekrytering, processens 
utformning, arbete och beslut om anställning, vilket är en uppfattning som delas. Luleå 
kommun har en gemensam övergripande rekryterings- och urvalsmetod, trots att det 
innefattar många branscher. Kanske passar olika metoder för rekrytering bäst för olika 
avdelningar och enheter på Luleå kommun. Viktigt är i vilket fall att möjliga fällor såsom 
att rekrytera utifrån sin "magkänsla" måste medvetandegöras av rekryteraren. 
 
Inledningsvis i uppsatsen beskrivs att Luleå kommuns rekryteringsbehov påverkas av 
faktorer såsom rörlighet, demografi och tjänstledighet. Denna fråga har inte uppkommit i 
resultatet och har därför inte analyserats.  
 
Luleå kommun önskade att en utredning av dess rekryteringsprocess skulle göras, för att 
utveckla sin rekrytering och finna rätt nya medarbetare. Då lågkonjunktur råder i 
samhället innebär det att fler människor söker arbete. Högre arbetslöshet innebär ett ökat 
behov av sysselsättning. Detta resulterar i att människor inte alltid söker tjänster de är 
riktigt intresserade av, utan breddar sina intresseområden och söker även tjänster de anser 
sig ha för hög eller för låg kompetens till. Detta är inte något kommunen eftersträvar, 
men är något som är svårt att vid rekrytering få svar på av arbetssökande. Studiens 
informanter menar att de sökt arbete hos kommunen av intresse, men att dessa tjänster 
var en bland många. 
 
Vid denna undersökning har jag försökt att vara så neutral som möjligt i mitt möte med 
informanterna, vilket jag upplever har gett ett bra och ärligt resultat. Analysen är grundad 
på min subjektiva bedömning av andra människors beskrivningar av deras upplevelser. 
Valet av att göra intervjuer med arbetssökande och representanter från Luleå kommuns 
rekryteringsgrupper anser jag har stärkt uppsatsen då flera perspektiv av rekryteringen 
finns med i resultatet.  
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Slutsatser  
Sammanfattningsvis visar studien att Luleå kommun har väl framarbetare 
rekryteringsriktlinjer, men att riktlinjerna används på olika vis av olika enheter i 
organisationen. Om kommunen söker en gemensam värdegrund för organisationen bör 
detta även gälla rekryteringsprocessen. Kommunen bör arbeta med sin marknadsföring 
gällande de arbeten som finns inom organisationen. Den arbetssökandes personlighet 
samt att rekryteringsgruppen får rätt ”magkänsla” av mötet med den arbetssökande är 
avgörande faktorer för en möjlig anställning. De arbetssökandes faktiska yrkeskompetens 
bör vara den viktigaste faktorn vid beslut om anställning. Rekryteringsprocessen skulle 
möjligen kunna förbättrats så att rätt medarbetare rekryteras, om kommunen träffade de 
arbetssökande vid fler än ett intervjutillfälle.  
 

Förslag på framtida forskning 
Vid framtida studier vore det intressant att jämföra kommuners olika 
rekryteringsprocesser och rekryteringsriktlinjer. För att se hur man möjligen skulle kunna 
sammanställa och finna en utvecklad och bra metod. 
 
Ett annat intresseområde som framkommit genom studiens resultat är om eller vilken 
skillnad det skulle göra om man möter en arbetssökande fler än en gång inför ett beslut 
om anställning. Möjligen skulle man i samarbete med en organisation såsom Luleå 
kommun kunna planera att en rekryteringsprocess skulle göras på detta vis och sedan 
jämföra med en process där alla sökande varit på en intervju. Kan man möjligen finna 
skillnader på hur man upplever personen vid ett ytterliggare möte, en mer rättvis bild av 
individen? 
 
Ytterliggare en möjlig frågeställning för fortsatt forskning som framkommit av denna 
studie är hur social kompetens värderas och om detta kan vara en avgörande faktor vid 
intervjutillfället. Har en individ en god social kompetens kanske den vilseleder 
rekryterarna vid en anställningsintervju? Kanske går arbetsgivaren miste om en person 
med sämre social kompetens men med övriga ovärderliga kunskaper? 
 
Diskussionen om huruvida rekryterare väljer personer som liknar denne själv och där 
”magkänslan” måste finnas i mötet med den arbetssökande, är något som beskrivs tydligt 
i denna undersökning. Fortsatt forskning är möjligen att studera denna fråga närmare. 
Väljer en rekryteringsgrupp en person som liknar de själva, utifrån om de tror att denne 
kommer att finna sig bäst av de sökande på arbetsplatsen? Såsom en av mina informanter 
beskriver kan en sökandes personliga intressen vara avgörande. ”Om vi är ett gäng 
festprissar här så är det ju inte den djupt religiöse troende som vi sätter in i det gänget 
va…/… alltså då kommer inte gruppen att fungera.”   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide till person som fick anställning hos Luleå kommun 
 
Inledning 
Syfte med intervju 
Etiska frågor 
Är det okej att banda? 
 
Bakgrund 
Ålder? 
Aktuell tjänst och vad jobbar du med? 
Antal år på arbetsplatsen? 
Utbildning? 
Tidigare arbetslivserfarenheter?  
Hur såg din sysselsättning ut vid tiden då du sökte tjänsten? 
 
Rekryteringsprocess 
Hur fick du veta att Luleå kommun sökte nya medarbetare? 
Såg du annonseringen på flera håll? 
Vad fick dig att söka? 
Sökte du andra jobb samtidigt? 
Hur var din uppfattning om att jobba kommunalt innan du sökte jobbet och hur är den 
nu? 
När fick du veta att du var med i urvalsprocessen och minns du av vem? 
Visste du innan intervjun om det vara fler än du som konkurrerade om platsen? 
Hur skrev du din ansökan? (Lång/ kort, skrev du alla dina meriter och lämnade du 
referenser) 
 
Urvalet 
Stämde du som person in på vad Luleå kommun enligt annonsering sökte? Hade du rätt 
meriter? 
Hade du meriter som kändes relevanta för jobbet, men som inte stod med i annonsen? 
Skrev du dem i ansökan i såfall? 
Hur kallades du till intervjun? 
Hur förberedde du dig till intervjun? 
Vad diskuterades vid intervjutillfället? 
Fokus på personlighet, utbildning, eller arbetserfarenhet? 
Fick du någon uppgift till intervjun, vad tyckte du om den? 
Tog du upp egna frågor och funderingar?  
Fanns det saker du ångrade att du sa eller inte sa på intervjun? 
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Hur upplevde du stämningen under intervjun?  
När du gick från intervjun, hur kändes det då? 
Trodde du efter intervjun att du skulle få anställningen? 
Var du på fler än en intervju? 
Fick du veta hur många som konkurrerade om platsen? 
Lämnade du referenser? Vet du om rekryteraren kontaktade dem? 
När och hur fick du veta att du var utvald? 
 
Anställning 
Vad var dina förväntningar med tjänsten? 
Stämde dina förväntningar med det som du verkligen arbetar med? 
Vilka tidigare meriter har du haft mest nytta av i denna anställning? 
Finns det någon information du skulle önskat att du fick ta del av tidigare under 
processen som du vet nu? 
 
Avslutning 
Hur trivs du på Luleå kommun som arbetsplats?  
Övriga frågor 
Tillägg från informanten 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide till dem som var med i urvalet men ej fick anställning hos 
Luleå kommun 
 
Inledning 
Syfte med intervju 
Etiska frågor 
Är det okej att banda? 
 
Bakgrund 
Ålder? 
Sysselsättning? 
Utbildning? 
Tidigare arbetslivserfarenheter?  
Hur såg din sysselsättning ut vid tiden då du sökte aktuell tjänst? 
 
Anställningsprocess 
Hur fick du veta att Luleå kommun sökte nya medarbetare? 
Såg du annonseringen på flera håll? 
Vad fick dig att söka jobbet? 
Fanns något i annonseringen som du fastnade extra vid? 
Sökte du andra jobb samtidigt? 
När fick du veta att du var med i urvalsprocessen och minns du av vem? 
Visste du innan intervjun om det vara fler än du som konkurrerade om platsen? 
Hur skrev du din ansökan? (Lång/ kort, skrev du alla dina meriter och lämnade du 
referenser) 
 
Urvalet 
Upplevde du att du hade rätt meriter och stämde in på vad Luleå kommun enligt 
annonsering sökte?  
Hade du meriter som kändes relevanta för anställningen, men som inte stod med i 
annonsen? 
Skrev du dem i såfall? 
Hur kallades du till intervjun? 
Hur förberedde du dig till intervjun? 
Vid intervjun, vilka var närvarande? 
Vad diskuterades vid intervjutillfället? 
Var fokus på personlighet, utbildning, eller arbetserfarenhet? 
Fick du någon uppgift till intervjun, vad tyckte du om den? 
Tog du upp egna frågor och funderingar?  
Fanns det saker du ångrade att du sa eller inte sa på intervjun? 
Hur upplevde du stämningen under intervjun?  
När du gick från intervjun, hur kändes det då? 
Var du på fler än en intervju? 
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Fick du veta hur många som konkurrerade om platsen? 
Lämnade du referenser? Vet du om rekryteraren kontaktade dem? 
När och hur fick du besked om kommunens beslut om anställningen? 
Finns det någon information du skulle önskat att du fick ta del av tidigare under 
processen som du vet om nu? 
 
Avslutning 
Skulle du söka annonserad anställning hos Luleå kommun igen? 
Övriga frågor 
Tillägg från informanten 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide till representant i rekryteringsgrupp en på Luleå kommun 
 
Inledning 
Syfte med intervju 
Etiska frågor 
Är det okej att banda? 
 
Bakgrund 
Ålder?  
Utbildning? 
Tjänst hos Luleå kommun och arbetsuppgifter? 
Hur fick du anställningen hos Luleå Kommun? 
 
Anställningsprocess 
Hur formas rekryteringsgruppen?  
- Hur genomförs Luleå Kommuns rekryteringsprocess? 
Är det ofta samma gruppmedlemmar i rekryteringsgruppen eller varierar det trots samma 
avdelning?  
Om tjänsten redan finns, är den som innehar tjänsten idag involverad i 
rekryteringsprocessen på något vis? 
Hur lång tid och hur mycket tid kräver en rekryteringsprocess? Hur länge pågick denna 
aktuella? 
Har ni testat med extern rekryteringsgrupp? Något alternativ? 
 
Kravprofilen 
Vem och hur sätter man ihop rätt kravprofil? 
- Vad är viktigt i en kravprofil? 
- Vilka uppgifter är obligatoriska? och vilka uppgifter är önskvärda? 
- hur utformas kravprofilen? 
- Vad är viktigt att tänka på vid utformandet av en kravprofil? 
- Uppfyller personen som blev rekryterad kravprofilen? 
Hur lätt eller svårt upplever du att det är att sammanställa en kravprofil? 
Annonsen grafiska utformning, vem fixar den? 
- Hur bör en platsannons vara utformad på bästa sätt? 
- Finns det riktlinjer för hur platsannonsen ska se hur? 
- hur ska platsannonsen se ut? 
- Var bör en platsannons utannonseras? 
- Vilka olika kanaler ger mest respons? 
- Vilken kanal är bäst? 
Hur höga krav anser du man bör ställa i en annons? 
Vilka krav är viktigast, utbildning, arbetslivserfarenhet eller personlig egenskaper 
(ex.stresstålig) vid annonseringen? 
Hur olika är annonserna i det stora hela? 
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Om den sökande inte har allt som står i kravprofilen, tycker du man ska söka ändå om 
man verkligen vill ha jobbet och anser sig själv kvalificerad? 
Vilka krav anser du inte bör stå med i en annons? (Ex. ålder, foto) 
För de sökande, hur anser ni att man bör presentera sig i CV för att bli aktuell? 
 
Urvalet 
Vilka väljs ut i urvalet? 
- Hur värderas meriter? 
- Hur väljer man rätt person, om många har samma meriter? 
- Kan sökande anses överkvalificerade för en tjänst? 
- Hur kallas sökande till intervju? 
- Hur många sökande väljs ut till intervju? 
- Hur anser du att man som sökande bör förbereda sig till intervjun? 
- Vid intervjun, vilka närvarar? 
- Hur går intervjuer vanligtvis till; följs ett visst upplägg eller låter man intervjun ha sin 
egen gång? 
- Finns det frågor av den sökande som vanligtvis kommer upp under intervjun? 
- Hur viktigt är det att personkemin/magkänslan stämmer under intervjun? 
I den aktuella rekryteringsprocessen, kan du berätta lite om dessa intervjuer? 
- Var det många aktuella sökande som passade för jobbet i denna process? 
- Kontaktade ni i den aktuella processen de sökandes referenser? 
- Vad frågar ni om när ni kontaktar referenser? 
De som inte får tjänsten, kan det fortfarande vara aktuella om samma tjänst kommer ut 
inom en snar framtid? 
Hur skiljer sig intern och extern rekrytering? 
- Föredrar ni att rekrytera internt eller externt? 
Vem rekryterades i denna process, och varför valdes denna ut? 
- Vad skiljde denne från de andra sökande? 
- Kan du berätta närmare om intervjun/intervjuer med den person som rekryterades? 
 
Avslutning 
Är rekryteringsprocessen fördelaktig för Luleå kommun och de arbetssökande? 
- Vilka för och nackdelar finns det i eran rekryteringsprocess? 
- Vad tror du man skulle kunna förbättra i kommunens rekrytering? 
Övriga frågor 
Tillägg från informanten 
 
 

 

 
 
 


