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Sammanfattning 
Detta examensarbete har behandlat rekryteringsprocessen med fokus på intervjun. Arbetet har 
avgränsats till att studera icke-verbal kommunikation och mentala genvägar som kan 
förekomma i en arbetsintervju. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sju 
intervjupersoner. Resultatet analyserades med tematisk analys. Forskning om 
rekryteringsprocessen, intervjumetodik, icke-verbal kommunikation och mentala genvägar 
användes som bakgrund vid analysen. Resultatet visar att icke-verbal kommunikation påverkar 
hur en kandidat uppfattas och att även mentala genvägar kan påverka. 
 

Nyckelord: non-verbal communication, first impression, recruiting, interviewing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
This thesis has been dealing with the recruiting process with focus on the interview. The thesis 
has been delimited to study non-verbal communication and mental shortcuts that can appear in 
a job interview. Semi-structured interviews were conducted with seven participants. The 
results were analyzed using a thematic analysis. Research on the recruitment process, methods 
of interviewing, non-verbal communication and mental shortcuts were used as background in 
the analysis. The results show that non-verbal communication has an impact on how a 
candidate is perceived and that also mental shortcuts can have effect. 
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1. Inledning 
Det är vanligt att höra att individen är vår främsta resurs i organisationerna. Ett exempel 
återfinns i tjänstesektorn där personalen inte bara är den viktigaste utan även den enda resursen 
enligt Lindelöw Danielsson (2003). Personalen i tjänstesektorn bidrar inte bara till att 
verksamheten ska kunna fortgå, personalen är själva grundpelaren och utan dem skulle 
tjänstesektorn inte fungera. Det är därför av yttersta vikt att rekrytera rätt medarbetare, att 
behålla dessa samt att utveckla dem, något som också blir en utmaning då det på dagens 
arbetsmarknad råder hård konkurrens. Organisationer vill ha den kompetens som 
konkurrenterna inte har och det stället givetvis krav på organisationerna, de måste kunna 
attrahera, behålla och utveckla denna kompetens. I rekryteringssammanhang är förmågan att 
kunna göra bedömningar om individer viktig (Lindelöw Danielsson, 2003). I likhet med 
Lindelöw Danielsson (2003) menar McKenna och Beech (2008) att rekrytering handlar om att 
attrahera kandidater att söka en tjänst och urvalet handlar om organisationens förmåga att välja 
den bästa kandidaten av de sökande. En rekryteringsprocess kostar pengar och det är vanligt att 
organisationer ur en ekonomisk aspekt försöker hantera dessa så kostnadseffektivt som möjligt 
(McKenna & Beech, 2008).  
 
I alla verksamheter och organisationer behövs det så småningom rekryteras personal. Detta kan 
vara en utmaning för organisationer då rekrytering inte är lätt. Det är därför viktigt att 
rekrytering av kandidater blir rätt från början (Lindelöw Danielsson, 2003) 
 
Vid rekrytering är den vanligaste metoden att intervjua kandidater. Intervjun som metod för att 
bedöma kandidater kan vara en källa till felbedömningar och det finns risk att intervjuaren 
bedömer kandidater på subjektiva grunder. Fördomar och att intervjuaren förlitar sig på 
erfarenheter för att bedöma en kandidat är exempel på sådana (Kahlke & Schmidt, 2002).  
 
Vi förlitar oss gärna på det första intrycket vi får av en individ (Lim, Benbasat, & Ward, 2000). 
I rekryteringssammanhang kan detta få negativa konsekvenser för organisationen då det kan 
leda till felrekryteringar. I kombination med betydelsen av den icke-verbala kommunikationen 
som enligt Anders (2015) kan uppgå till 65% av kommunikationen blir det en viktig faktor att 
beakta vid rekrytering.  
 
 

1.1. Urvalsprocessen 
Urvalet av sökande är en process som sker efter det att lediga befattningar har utannonserats 
och ansökningar inkommit till en organisation. I det första steget hanteras de ansökningar som 
inkommit med hjälp av en checklista som beskriver hur organisationen ska gå till väga i 
urvalsprocessen. Inledningsvis listas kandidaterna med namn och dag de sökte befattningen. 
När ansökningarna bedömts, t.ex. ifall ansökan avvisas eller ifall sökande ska kallas på intervju, 
kompletteras listan med utfall. Kandidaten kan bli listad som möjlig kandidat men också få ett 
erbjudande direkt. I nästa steg ombeds sökande som endast skickat in CV att komplettera med 
ansökningsformulär. I nästa skede jämförs de sökande med de krav och kriterier som har ställts i 
kravanalysen och sorteras i tre kategorier. Kategorier benämns tänkbar, osäker eller olämplig 
(Armstrong, 2009). 
 
Listan över de sökande kompletteras med information om vilka som ska kallas till intervju. 
Därefter planeras hur intervjuerna ska gå till. Tidsåtgång för en intervju bestäms och de berörda 
kallas. Listan med sökande som inte blir kallade för intervju bör kontrolleras så att ingen missas. 
Missade sökande kan få bli reservkandidater för den lediga tjänsten (Armstrong, 2009). 
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1.2. Intervju 
Derous, Buijsrogge, Roulin och Duyck (2016) menar att intervjuer är en av de mest använda 
metoderna vid rekrytering och urval. Intervjun innebär dock risk för olika bias eller mentala 
genvägar. Derous et al. (2016) beskriver att den problematik som kan uppstå under intervjuer i 
form av bias har ökat, och att det i forskningen fortfarande finns ett behov av att belysa 
problematiken i fråga. En vanlig uppfattning är att en intervju är ett samtal där information 
tillhandahålls. Varje dag talar och interagerar vi med andra människor, vi lyssnar, tolkar och ger 
respons. När vi möter nya människor sorterar vi dem efter intrycken vi får. Det kan vara hur 
intressant eller ointressant individen i fråga verkar vara, eller hur begåvad eller icke-begåvad 
denne verkar vara. Med våra instinkter kan vi ganska snabbt avgöra ifall detta är en individ vi 
tycker mer eller mindre om (Lindelöw Danielsson, 2003). 
 
I varje samtal vi för med andra tar vi också med oss själva. Vår egen personlighet och våra egna 
erfarenheter spelar lika stor roll i vår bedömning av en annan människa. De intryck och känslor 
vi får under ett samtal med någon annan är därmed inte endast beroende av motparten utan till 
stor del av oss själva också (Lindelöw Danielsson, 2003). Att tycka om, eller ogilla vissa 
personer mer än andra kan bero på att dessa individer påminner oss om någon vi mött tidigare 
och haft bra, eller dåliga erfarenheter av. Istället för att vara objektiva i vår bedömning av andra 
är vi subjektiva och känslomässigt styrda. Det är också sällsynt att vi är medvetna om vår 
subjektivitet och att vi redan efter några minuter har vi bildat oss en uppfattning om individen 
framför oss. Den genomsnittliga tiden för en intervjuare att fatta ett beslut om en individ 
brukar vara ungefär fyra minuter. Med så små marginaler finns det inte tid att fatta ett objektivt 
beslut om individen som möjligtvis ska anställas. Det är inte ett beslut baserat på fakta utan på 
subjektiva bedömningar som i grund och botten till stor del handlar om intervjuaren själv 
(Lindelöw Danielsson, 2003). 
 

1.2.1. Den strukturerade intervjun. 
En strukturerad intervju utformas genom frågor liknande ett frågeformulär. I den strukturerade 
intervjun är det forskaren som har kontroll då svaren på frågorna i en strukturerad intervju är 
begränsade, vilket möjliggör för en enklare analys av det insamlade materialet (Denscombe, 
2009). 
 

1.2.2. Den ostrukturerade intervjun. 
Syftet med en ostrukturerad intervju är att intervjuaren och kandidaten ska samtala om ett på 
förhand bestämt ämne där intervjuaren försöker att ställa frågorna så öppet som möjligt för att 
kandidaten ska kunna utveckla sina svar. Intervjuaren ska försöka undvika ledande frågor till 
kandidaten utan istället ställa öppna frågor i vilka kandidaten har en chans att utveckla sina svar 
grundligt baserat på dennes personliga erfarenheter gällande sakfrågan. Intervjuaren kan sedan 
ställa ytterligare frågor baserat på vad kandidaten talat om (Moyle, 2002). 
 

1.2.3. Den semi-strukturerade intervjun. 
En semi-strukturerad intervju innefattar flera moment. En intervjuguide ska sammanställas, 
intervjun ska utföras och resultatet av intervjun ska analyseras. Intervjuns framgång eller 
misslyckande kommer att baseras på intervjuarens förhållningssätt under intervjun. Det är 
viktigt att intervjuaren förhåller sig på ett vis som ger möjlighet för kandidaten att aktivt delta i 
samtalet. Att lyssna, vara uppmärksam på den icke-verbala kommunikationen samt att genom 
observationer kunna tolka vad den deltagande kandidaten säger är aspekter som spelar en 
betydande roll i den semi-strukturerade intervjun (Baumbusch, 2010). 
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1.2.4. Intervjuns validitet. 
Den ostrukturerade intervjun är utan tvekan den vanligaste metoden för urval och bedömning 
av arbetssökande. Det har efter omfattande forskning över många år blivit accepterat att 
intervjun som metod har en väldigt låg prognostisk validitet (Kahlke & Schmidt, 2002). Även 
vid de tillfällen då den ostrukturerade intervjun används som bedömningsmetod finns det 
utrymme för felkällor. Ifall själva syftet med intervjun inte klart och tydligt formulerats finns 
det risk för att fokus tappas från huvudfrågan. Speciellt i fall där den individ som blir intervjuad 
är väldigt skicklig på att tala kan denne leda intervjuaren bort från frågor som egentligen är 
högst relevanta. Det kan även ske i motsatt riktning där intervjuaren glider bort från det 
relevanta och fokuserar på irrelevant information. Vid en ostrukturerad intervju erhålls inte 
informationen systematiskt och den bedöms inte heller på detta vis. En anledning till att olika 
kandidaters beslutsunderlag inte bedöms likvärdigt är att intervjuaren vid vissa tillfällen 
glömmer vad som faktiskt har sagts under intervjun. Beroende på intervjuare kan information 
tolkas olika och det finns exempel på arbetssökande som har blivit bedömda olika beroende på 
vem som har intervjuat denne. Den personliga kemin mellan intervjuare och intervjuad individ 
är också en faktor som har visat sig ha betydelse för hur goda förutsättningarna av intervjun är 
då det antingen kan ha en positiv eller en negativ effekt på utfallet. Rosenthaleffekten måste 
enligt Kahlke och Schmidt (2002) tas i beaktning under intervjuförfarandet. Det innebär att 
både intervjuare och sökande lägger stor vikt vid sina egna erfarenheter och det första 
intrycket, något som kan leda till att relevant information förbises och att båda parter under 
intervjun istället försöker bekräfta de föreställningar de har om den andra (Kahlke & Schmidt, 
2002). 
 
Fördomar om specifika grupper, individer från andra kulturer eller av annat kön är också ett 
problem. Undersökningar i fyra danska företag har visat att kvinnor och män har fått helt olika 
frågor baserat på deras könstillhörighet (Kahlke & Schmidt, 2002). Det är också vanligt 
förekommande att fokus är mer vinklat åt de negativa än åt de positiva då intervjuaren söker 
efter beteenden som inte skulle anses som acceptabla. Intervjuaren använder stor del av tiden åt 
att tala själv istället för att lyssna till den sökande, vilket riskerar att bidra till att den intervjuade 
inte hinner ge den information denne skulle vilja. Samtliga ovannämnda faktorer innebär att 
beslutsunderlaget i den ostrukturerade intervjun har en relativt låg validitet (Kahlke & Schmidt, 
2002). 
 

1.3. Mentala genvägar och första intryck 
Att styras av det första intrycket och bias är enligt psykologisk litteratur djupt rotad i människan 
(Lim, Benbasat, & Ward, 2000). Människor förlitar sig ofta på det första intrycket de tar emot. 
Detta gör det svårt för människor att bedöma information som efterföljer då det första intrycket 
redan har haft påverkan. Detta är en begränsning i människans kapacitet att hantera 
information. Beslutsfattare i organisationer kan förlita sig på ett första intryck och genom detta 
forma och tolka information på ett vis som passar med deras mentala bilder. Det behöver inte 
betyda att utfallet av beslutet resulterar i någonting dåligt, förutsatt att det första intrycket är 
korrekt. Är det däremot ett felaktigt första intryck kan det ha negativa konsekvenser för 
organisationen (Lim, Benbasat, & Ward, 2000). Benämningen på tendensen att förlita sig för 
mycket på det första intrycket av ett fenomen, objekt eller individ kallas enligt Brown (2015)  
förankring. Det kan ske i olika samanhang, bland annat vid första mötet med en ny individ. Ett 
första intryck som lämnar starka avtryck kan vara svårt att i ett senare skede ändra. Efterföljande 
information som egentligen är av betydelse kan bortses ifrån då individen förlitar sig för mycket 
på det första intrycket (Brown, 2015). 
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Lennon och Davis (1989) menar att vi kategoriserar objekt i grupper eftersom vi vill minska 
komplexiteten hos objektet så mycket det går. Fenomenet kallas för kategorisering och antyder 
att vi inte kan uppfatta ett objekt utan att först identifiera det. Vi behandlar inte objekt som 
olika varandra utan tenderar att sortera dessa i grupper. På samma vis kategoriserar och 
bedömer vi individer utifrån deras individuella personlighetsdrag.  
 
När vi bedömer människor utifrån deras tillhörighet i en social grupp kallas det för implicit bias 
(Vierkant & Hardt, 2015). Om vi automatiskt associerar en specifik social grupp till ett visst 
fenomen kallas det för implicit stereotyp. Individer som exempelvis gör en association mellan 
en viss sorts klädstil och sexuell läggning har en implicit stereotyp. Har en individ däremot en 
tendens att ogilla en specifik grupp för deras sexuella läggning och värderar en annan grupp 
högre har denne en implicit attityd mot homosexuella män. Forskning har visat att 
kroppsspråket påverkas bland annat av de implicita bias en individ har mot en specifik social 
grupp, då kroppsspråket uppfattas positivare ifall individen har en positiv uppfattning om 
gruppen (Vierkant & Hardt, 2015). 
 

1.4. Ickeverbal kommunikation 
Ickeverbal kommunikation är den information vi tar emot som inte är direkt skriven eller 
uttalad. Det ickeverbala språket har följt med mänskligheten sedan innan vi kunde uttrycka oss 
med ord och är ingenting vi lär oss genom formell undervisning i skolan. Det handlar om att 
känna, smaka, se, lukta och höra. Det innefattar även vår förmåga att uppfatta signaler, färger, 
ansiktsuttryck, gester och kroppshållning (Calero, 2005). Uppskattningsvis utgör ickeverbal 
kommunikation 65% eller mer av kommunikationen mellan människor. Forskning visar även 
att det inte behöver ta mer tid än millisekunder för att forma sig en första uppfattning om en 
individ baserat på ickeverbala signaler (Anders, 2015). 

 

1.5. Kroppsspråk 
Kroppsspråket är en del av det ickeverbala språket och det är en viktig aspekt vid 
kommunikation. Forskning visar enligt Phutela (2015) att kroppsspråket kan stå för upp emot 
50% eller mer i en konversation med en annan individ. Det finns olika former av kroppsspråk, 
öppet och stängt kroppsspråk. Det öppna kroppsspråket innebär att vi under konversation inte 
stänger in oss med armarna i kors och att händerna är öppna för mottagaren. Teoretiker menar 
att detta visar att vi inte vill motparten någonting illa. Det stängda kroppsspråket innebär att vi 
uppfattas som att vi har någonting att dölja för motparten och kan leda till undermedvetet 
misstroende från motpartens sida (Phutela, 2015). De allra flesta individer är inte medvetna om 
sin egen icke-verbala kommunikation. Oftast skickar vi de icke-verbala signalerna helt 
omedvetet. Vi förmedlar omedvetna signaler genom sättet som vi gestikulerar med händer och 
armar, hur vi sitter på en stol, hur vi rör oss och genom ansiktsuttrycken vi formar under en 
konversation. Då denna form av kommunikation ofta är omedveten anses kroppsspråket vara 
ganska ärligt och öppet i jämförelse med den verbala formen av kommunikation. Om en 
person exempelvis blinkar väldigt ofta kan detta tolkas som att individen i fråga utger 
information som inte är sann till motparten (Gupta, 2013). 
 

1.6. Kroppsspråk under intervju 
Huvudsyftet med en intervju är att samla in relevant information om den sökande samtidigt 
som intervjuaren ska informera de sökande om organisationen. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på både de verbala och de icke-verbala tecken som uppkommer under 
intervjuförfarandet för att få ut det mesta av intervjun. Det finns saker i kroppsspråket som är 
viktiga att tänka på under intervjun och det innefattar bland annat positionen. Intervjuaren och 
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sökande bör inte sitta för nära varandra under intervjun men inte heller för långt ifrån varandra. 
Det kan, om avståndet är för långt mellan parterna, upplevas som alldeles för formellt och det 
kan i sin tur motverka vad som eftersträvas i intervjun, nämligen öppenhet. För att intervjun 
ska bli så bra som möjligt bör kandidat och intervjuare sitta mitt emot varandra eller snett emot 
varandra. För att underlätta för ögonkontakt mellan parterna bör avståndet vara ungefär 1.5 
meter. Ögonkontakt mellan parterna är viktigt då det hjälper till att etablera kontakt mellan 
parterna. Det är också en viktig aspekt intressemässigt, då bra ögonkontakt signalerar intresse 
för vad den andra säger (Lindelöw Danielsson, 2003). Sättet som vi hälsar på varandra, 
handslaget är också en del i kroppsspråket (Brehm, Kassin, & Fein, 2005).  
 
Hur vi gestikulerar och vår hållning påverkar intrycket vi ger av oss själva. Vi kan genom vår 
hållning signalera exempelvis försvar och aggressivitet genom att sitta med armarna i kors och 
knutna händer. Det handlar också om att lyssna och att vara uppmärksam. Att lyssna i detta 
sammanhang är inte bara att höra de ord som blir sagda utan även att vara uppmärksam och 
notera kroppsspråket. Vad någon säger, och hur någon säger det, blir därför av stor betydelse. 
Kroppsspråket och vad det indikerar är lika viktigt att lägga märke till som det som sägs verbalt 
(Lindelöw Danielsson, 2003). Det icke-verbala kroppsspråket innefattar dock inte bara aspekter 
som positionering, ögonkontakt, gester och hållning utan det kan delas in i två ytterligare 
grupper, paraspråk och klädsel (Dimbleby & Burton, 1999). För denna studie kommer endast 
klädsel att tilläggas som undersökningsområde. 
 

1.7. Klädsel 
Det sätt vi klär oss på är även det en form av icke-verbal kommunikation. Det innefattar inte 
endast kläder vi bär utan även vår frisyr, eventuella smycken och smink. Sättet vi utsmyckar oss 
på talar om en del om oss själva för omvärlden. Det handlar om vilken personlighet vi har, vad 
vi arbetar med eller vilken social status vi innehar. Vi kan kategorisera efter klädsel och 
exempel återfinns inom TV och film där de rika och framgångsrika individerna bär dyra kläder 
och kör exklusiva bilar. En karaktär som ska framställas som glad och utåtriktad karaktäriseras 
av ljusa och färgglada kläder (Dimbleby, & Burton, 1999). 
 
De kläder vi väljer att bära skickar signaler till andra om vem eller vilka vi är, vår identitet. 
Exempel är när vi kategoriserar individer efter arbete eller subkultur genom deras sätt att klä 
sig, exempelvis som soldat eller punkare. Genom vår klädsel och genom de utsmyckningar vi 
bär uttrycker vi oss själva och på samma sätt använder vi föremål eller ägodelar för att visa vilka 
vi är för omvärlden. Samtliga faktorer kommer att spela roll för hur andra individer bedömer 
dig, då de mest troligt kommer att tolka din klädsel, dina utsmyckningar och personliga 
föremål som representativa för hur du är som person (Dimbleby, & Burton, 1999). 
 

1.8. Problemformulering 
Jag ser problemet i vår oförmåga till objektivitet och vår tendens att subjektivt bedöma 
individer i samband med det icke-verbala kroppsspråket och att det får betydelse i ett 
anställningsförfarande. Frågan om den icke-verbala kommunikationen blir viktig för både 
organisation och kandidat. Ur ett organisatoriskt perspektiv spelar den icke-verbala 
kommunikationen och dess betydelse roll för om en kandidat blir bedömd på grunder baserat 
på den icke-verbala kommunikationen varvid organisationen riskerar att gå miste om 
kompetens. Detsamma gäller subjektiva bedömningar och oförmågan hos människor att 
medvetandegöra sig om sin egen subjektivitet, något som också kan drabba organisationen då 
kandidater riskerar att bli bedömda på irrelevanta grunder. Kandidater riskerar att bli bedömda 
inte på grund av sin kompetens, utan baserat på icke-verbal kommunikation och 
undermedvetna mentala genvägar. 
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1.9. Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för betydelsen av det icke-verbala 
kroppsspråket under en arbetsintervju utifrån en intervjuares perspektiv. 

• Vilken betydelse har den icke-verbala kommunikationen för intervjuarens uppfattning 
om kandidaten och en möjlig anställning? 

• Hur kan mentala genvägar som t.ex. stereotyper och första intrycket vara kopplade till 
beslutsprocessen angående en kandidat?  

 

2. Metod 
Studiens syfte och forskningsfrågor besvaras genom intervjuer med individer som i sitt arbete 
rekryterar vid olika verksamheter och organisationer som arbetar med rekrytering.  

 

2.1. Urval 
Då studien syftar till att beskriva en del av en rekryteringsprocess, närmare bestämt intervjun 
som metod har jag velat komma i kontakt med organisationer eller verksamheter som arbetar 
aktivt med rekrytering. De organisationer jag har varit i kontakt med är i huvudsak etablerade i 
Luleå kommun. Det är min uppfattning att nämnda organisationer, det vill säga två 
verksamheter som enbart riktar sig mot rekrytering och ett hem för vård och boende för 
ungdomar lämpar sig väl för studiens syfte då rekrytering förekommer i det dagliga arbetet. 
Organisationerna kontaktades via e-post och där gjordes förfrågan om de var intresserade av att 
ställa upp för intervjuer i syfte att besvara frågeställningarna. 
 

2.2.  Intervjupersoner 
Sju medarbetare som representerade tre olika verksamheter deltog i intervjuerna, sex kvinnor 
och en man. Tre av kvinnorna arbetar inom en organisation baserad i Luleå kommun vars 
huvudsakliga uppgift är rekrytering och bemanning. Två av kvinnorna arbetar i en verksamhet 
för socialt stöd i Luleå kommun. De två kvinnorna har inte rekrytering som sina främsta 
arbetsuppgifter, men är involverade i rekryteringsprocessen inom verksamheten. De 
kvarvarande intervjupersonerna, en kvinna och en man, arbetar i en verksamhet som ägnar sig 
åt ledarrekrytering, även denna verksamhet är baserad i Luleå kommun.  

 

2.3. Material 
För examensarbetet har semistrukturerade intervjuer utförts med samtliga intervjupersoner. Den 
semistrukturerade intervjun valdes som metod då den ger utrymme för intervjupersonerna att 
utveckla sina svar och tala om de på förhand konstruerade frågorna ur ett djupare perspektiv. 
Syftet är att intervjupersonerna ska få möjlighet att utveckla sina tankar och idéer kring 
frågorna som ställs (Denscombe, 2009). Intervjun har inledningsvis riktat sig mot 
intervjupersonen själv där relevant bakgrundsinformation erhållits för att sedan mynna ut i 
frågor angående själva rekryterings- och urvalsprocessen för att få en förståelse för processen. 
Intervjun har därefter fokuserat på intervjuförfarandet med kandidaten och till sist den icke-
verbala kommunikationen. Intervjuguiden och dess frågor har utformats så att 
intervjupersonerna kunde utveckla sina svar och så att ledande frågor undveks (Bilaga).  
 

2.4. Procedur 
Examensarbetets inledande arbete var att finna organisationer eller verksamheter som var 
intresserade av att ställa upp på intervjuer. Den huvudsakliga kontakten har hållits med 
ansvariga i tre olika verksamheter via e-post. Examensarbetets syfte beskrevs vid 
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intervjuförfrågningarna. Intervjuerna har utförts med intervjupersonerna på deras arbetsplats 
under arbetstid och intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter vardera. Samtliga 
intervjupersoner blev informerade om deras möjlighet till anonymitet, och godkännande för 
ljudupptagning av samtalet accepterades av samtliga intervjupersoner, som även informerades 
om att det inspelade materialet skulle raderas så fort transkriberingen av materialet var 
färdigställd (Vetenskapsrådet, n.d.). Intervjuerna genomfördes under en period av en månad. 
 
 

2.5. Analysmetod 
Resultaten analyserades med en tematisk analys. Det innebar att jag gick igenom det 
transkriberade materialet flera gånger för att försöka finna samband eller teman. Jag har 
transkriberat materialet med en ortografisk transkription. Det innebär att endast orden blivit 
uppmärksammade och hänsyn har inte tagits till tonfallet (Howitt, 2013). Efter transkribering 
och analys av materialet framkom tre teman. Howitt (2013) beskriver en tematisk analys som 
en form av analys där det är vad som sägs i intervjun som är det viktiga och inte hur det sägs. 
Den insamlade data analyseras utifrån teman vars uppgift är att sammanfatta vad som har sagts 
under intervjuer. Howitt och Cramer (2011, refererad i Howitt, 2013) menar att de viktiga 
delarna i en tematisk analys innefattar att samla in data och transkribera den för att därefter 
analysera den. Det tredje steget i den tematiska analysen är att identifiera teman och sub-teman 
utifrån de transkriberade data. Hur många teman som ska användas för att kunna beskriva 
insamlad data på ett så bra sätt som möjligt är upp till forskaren. Vissa nöjer sig med fem eller 
sex teman och menar att dessa beskriver insamlade data tillräckligt väl och på samma sätt kan 
andra forskare mena det motsatta. För att identifiera teman krävs det att insamlade data 
analyseras och mängden arbete och kvaliteten på analysen beror på hur mycket forskaren 
anstränger sig i analysen (Howitt, 2013). 
 

3. Resultat 
Tre teman föll ut vid analysen; (i) verksamheterna och rekryteringsarbetet, (ii) första intrycket 
och dess påverkan samt (iii) icke-verbal kommunikation – tolkning och betydelse. 
 
 

3.1. Verksamheterna och rekryteringsarbetet 
Deltagarna kom från tre verksamheter. En verksamhet är ett rekryterings- och 
bemanningsföretag som främst riktar sig till studenter och benämns V1. Den andra 
verksamheten är också verksam inom rekrytering men riktar sig främst mot chefs- och 
specialistrekrytering, och benämns V2. Den tredje verksamheten var ett hem för vård och 
boende för ungdomar och benämns V3. 
 
Intervjuperson A, B och C är anställda i V1. D och E är anställda i V2 och F och G är anställda 
i V3. 
 
A arbetar som rekryterare, det innebär att hon är involverad i hela rekryteringsprocessen. A 
hjälper till med att skriva platsannonser, besvarar dessa annonser och söker upp kompetens som 
passar för det aktuella uppdraget.  A håller telefonintervjuer med möjliga kandidater, kallar 
kandidater för fysiska intervjuer och utför dessa. A har inte lång erfarenhet av arbetet som 
rekryterare utan hade vid tillfället för intervjun varit i den aktuella befattningen i tre månader. 
A har inte heller någon tidigare erfarenhet av liknande arbete. 
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B arbetar som rekryterare. Hon är med under hela rekryteringsprocessen vilket innebär att B 
bland annat utformar kravprofiler, skriver platsannonser, gör urval av kandidater, håller 
arbetsintervjuer med kandidater, tar referenser och slutligen anställer. B hade vid tillfälle för 
intervjun varit i den aktuella befattningen i sju år och har innan tiden för den nuvarande 
tjänsten arbetat lite med rekrytering. 
 
C arbetar som konsultchef. Det innebär att C har det övergripande ansvaret för kunderna i 
kommunen där verksamheten är baserad. Kunder är de organisationer som anlitar C:s 
verksamhet för att rekrytera åt dem. De individer som rekryteras och hyrs ut till kunder kallas 
för konsulter. C har ansvar för konsulterna på olika arbetsplatser och för att leverera konsulter 
till kunden. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat det övergripande arbetet med frågor 
gällande personal, medarbetarsamtal och lönesättning. C hade vid tillfället för intervjun arbetat i 
verksamheten i ett och ett halvt år och har tidigare erfarenhet av samma yrkesroll som uppgår 
till ett och ett halvt år.  
 
D är anställd som rekryteringskonsult. Han hade vid tillfälle för intervjun varit anställd i två 
veckor men har en gedigen bakgrund inom rekryteringsbranschen och har över 10 års 
erfarenhet från branschen.  

E är anställd som researcher, vilket innebär att hon inte har riktigt samma uppdrag som en 
rekryteringskonsult utan istället arbetar E mycket med kandidatkontakter. Det betyder i 
praktiken att E letar efter kvalificerade individer för olika uppdrag. Utöver detta genomför hon 
även intervjuer, arbetspsykologiska tester, bokar annonser och utför referenstagning. E har varit 
anställd sedan 2001 och hade innan dess viss erfarenhet av rekryteringsarbete. 
 
F arbetade vid tillfälle för intervjun som handledare vid ett hem för vård och boende. Detta 
innebär att F vägleder och guidar ungdomar. F har i sin yrkesroll även arbetat med rekrytering 
och har sedan tidigare två till tre års erfarenhet av rekryteringsarbete. 
 
G är anställd som enhetschef vid ett hem för vård och boende. Det innebär att G har det 
övergripande ansvaret för verksamheten. I G:s arbete ingår det att intervjua kandidater som 
söker arbete i verksamheten. G hade vid tillfälle för intervjun varit anställd i ungefär ett år och 
har sedan tidigare inte erfarenhet av liknande arbete. 
 
Rekryteringsarbetet i V1 och V2 är likartat. De båda verksamheterna följer en snarlik process 
där rekryteringen utgår ifrån kundbehov. Det är kunden som kontaktar och meddelar att det 
finns ett behov av kvalificerad personal för ett visst sorts arbete och det är sedan upp till V1 och 
V2 att fylla detta behov åt kunden. Utifrån kundernas individuella behov upprättas 
kravspecifikationer på vad det är för kandidater som söks för de aktuella tjänsterna. Det handlar 
sedan om ett systematiskt sökande bland kandidater för att hitta de bäst lämpade för uppdragen 
i fråga. Sökandet mynnar ut i ett antal kandidater som blir kontaktade och kallade till intervjuer 
och lämnar i samband med intervjun referenser. Därefter blir oftast två till fyra kandidater valda 
och presenterade för kunden som beslutar vem som ska anställas. Arbetspsykologiska tester 
förekommer i de båda verksamheterna. Rekryteringsprocessen i V3 skiljer sig något från de två 
andra eftersom det inte är ett bemannings- eller rekryteringsföretag. Kandidater söker sig till V3 
genom en jobbportal på Internet där de skickar in intresseanmälan för öppna tjänster. 
Intresseanmälan granskas och lämpliga kandidater som uppfyller de krav som utannonserats 
kallas till intervju. 
 
Samtliga verksamheter utgår från kompetensbaserad rekrytering där subjektiva bedömningar av 
kandidater ska undvikas. I V1 och V2 presenteras de kandidater med bäst förutsättningar för 
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arbetet till kunden. I V3 blir de kandidater med bäst lämplighet för arbetet anställda. Ingen av 
verksamheterna har helt strukturerade intervjuer, de utgår alla från en intervjumall där det ges 
utrymme för följdfrågor, alltså semi-strukturerade intervjuer. Intervjuperson C menar att ”Det 
absolut viktigaste i rekryteringsprocessen är att ha en rekryterare som vet vad den pysslar med, 
rekrytering är jättesvårt och man måste ha någon som vet vad de gör”.   
 
Baserat på vad intervjupersonerna svarat under intervjutillfällena har jag förstått att 
bakgrundsarbetet inför en rekrytering är viktigt. Det är avgörande för om rekryteringsprocessen 
kommer att bli lyckad eller inte. En väl utformad kravspecifikation och analyser av vad det är 
för kompetens som efterfrågas är en viktig del i arbetet för att finna rätt person för framtida 
anställning. Intervjuperson F beskriver sin erfarenhet av ostrukturerat rekryteringsarbete som 
”Jag har också jobbat på företag där man inte riktigt vet vad man behöver. Man träffar någon 
lite förutsättningslöst och tittar, ja det här kanske passar, och de rekryteringarna blir aldrig 
riktigt bra tror jag”.  
 
I fråga om subjektivitet vid intervjuer och bedömningar av kandidater framkommer det att det 
finns ett generellt arbetssätt för att motverka detta i samtliga verksamheter. Verksamheterna 
arbetar aktivt för att förhindra att subjektivitet ska vara en avgörande faktor vid ett 
intervjuförfarande. Gemensamt för samtliga verksamheters arbetssätt i hänsyn till subjektiva 
bedömningar är att det är kandidatens enskilda kompetens som ska vara avgörande för huruvida 
denne är lämplig för en anställning eller inte. I sammanhanget subjektiva bedömningar hävdar 
intervjuperson F att ”Man ska vara medveten om att all rekrytering är en subjektiv bedömning, 
men man måste ju jobba medvetet för att göra en så objektiv bedömning som möjligt”.  
 
På individnivå skiljer sig svaren åt. A menar att subjektivitet har ett samband med magkänsla 
och är medveten om att vi som individer är för snabba med att dra slutsatser om andra. B påstår 
att subjektivitet hade kunnat förebyggas genom att vara två rekryterare under intervjun istället 
för bara en. C framhäver att det i rekryteringsbranschen är vanligt att använda sociala medier 
som ett sätt att granska kandidater. C själv gör inte detta för att förhindra subjektiva 
bedömningar. D menar att det är viktigt att hålla sig till den röda tråden under intervjun, att 
diskutera det som är relevant. E är av åsikten att subjektivitet är något som måste talas öppet 
om i rekryteringsbranschen, det är viktigt att vara medveten om den omedvetna påverkan och 
bias som kan förekomma i mötet mellan intervjuare och kandidat. F delar E:s åsikter och 
påtalar också vikten av att vara medveten om det omedvetna i rekryteringssammanhang. G är 
av uppfattningen att vad kandidaten berättar om sig själv och CV ska ligga till grund för att 
förhindra subjektiva bedömningar. 
 

3.2. Första intrycket och dess påverkan 
Det vanligast svaret på frågan om vad som påverkar det första intrycket av en kandidat var om 
denne höll ögonkontakt eller inte. Anledningen till det var dels att en god ögonkontakt kunde 
symbolisera ett genuint intresse för både arbetet och för samtalet i sig, dels för att det är en fråga 
om vett och etikett. Det första handslaget mellan intervjuare och kandidat nämndes av flera 
intervjupersoner, ett fast handslag i kombination med ögonkontakt symboliserade en kandidat 
som var trygg i sig själv. En av intervjupersonerna menade att handslagets fasthet betydde 
mycket för bedömningen av kandidaten. Ett alldeles för hårt handslag var enligt 
intervjupersonen ett tecken på osäkerhet och ett alldeles för löst handslag gav intrycket av en 
försiktig framtoning av sig själv. Intervjuperson G säger att ”Ögonkontakt tycker jag är en 
viktig faktor, att man ser att det finns ett intresse från båda parter. Att man är intresserad av att 
höra vad jag säger och att jag är intresserad av vad dem säger”.  
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Ögonkontakten och handslaget var de primära faktorerna enligt intervjupersonerna. Ett annat 
beteende som visade sig ha betydelse var om kandidaten kom i tid till en intervju eller inte. 
Om kandidaten uppträdde på ett sätt som kunde tyda på blyghet eller rädsla för situationen var 
också viktigt. Kandidaten bör heller inte ha ett för framfusigt förhållningssätt med risk för att 
bedömas som alltför dominant. Att komma förberedd till intervjun och att vara påläst om 
verksamheten och jobbet i sig uppfattades enligt en av intervjupersonerna som någonting 
positivt, då det visar att kandidaten har ansträngt sig och inte bara söker jobbet för sökandets 
skull. En intervjuperson framförde att klädsel och utseende hade viss betydelse för hur 
kandidaten skulle komma att uppfattas och menade samtidigt att det vore dumt att säga att det 
inte hade någon betydelse. Motsatt, så menade en intervjuperson att klädseln inte hade någon 
betydelse alls utan att det snarare var ett sätt att uttrycka sin individualitet. Faktorer som om 
kandidaten satte sig före intervjuare och ifall kandidaten hängde av sig jacka och mössa vid 
tillfälle för intervjun visade sig också ha betydelse för den initiala uppfattningen om en 
kandidat.  
 

Ifall personen skakar hand, hälsar och tittar mig i ögonen när man hälsar. Sådana saker bryr 
jag mig om. Att man kanske inte slår sig ner direkt utan väntar tills jag kommer in i rummet 
och sätter sig först då. (A) 

 

Även om dessa faktorer har en inverkan på hur kandidaten kan komma att uppfattas behöver 
de inte vara helt avgörande. Tre av intervjupersonerna framförde att bilden av en kandidat kan 
ändras under tiden som intervjun pågår. I vissa fall träffas rekryterare och kandidat vid ett flertal 
tillfällen, då finns möjligheten att rekryteraren får en nyanserad bild av kandidaten. En 
intervjuperson menar att en kandidat kan vara nervös vid det första mötet och att detta kan 
spegla sig i beteendet, ett beteende som inte nödvändigtvis behöver uppvisas lika starkt ifall ett 
till möte äger rum. En intervjuperson har också uppfattningen att beteenden kan förbises eller 
ignoreras beroende på vilken tjänst en kandidat söker.  
 

En första uppfattning kommer nog ganska fort. Sen under processen och det kan ju vara 
under intervjun, men också efter tester eller teståterkopplingar så kanske man vrider till 
uppfattningen och får en helt annan uppfattning. Från höger till vänster, från svart till vitt så 
att säga. (D) 

 
Intervjupersonernas svar på frågan om hur lång tid det tar innan de fått en första uppfattning 
om en kandidat skiljde sig åt markant och varierade från 5 sekunder till 20 minuter. 
  
 

3.3. Icke-verbal kommunikation, tolkning och betydelse 
Samtliga intervjupersoner hade samma svar på vad begreppet icke-verbal kommunikation 
innebär, nämligen kroppsspråket. Intervjupersonerna anger olika delar i kroppsspråket, men alla 
menar att ögonkontakten är en del av kroppsspråket. Betydelsen av ögonkontakten blir också i 
denna del av intervjun upplyft som en gemensamt viktig variabel för intervjupersonerna. 
Handslaget och dess betydelse är en faktor som också framhävs och tolkas in i kroppsspråket av 
två intervjupersoner. Intervjupersonerna har i övrigt skilda idéer om vad som ingår i 
kroppsspråket. Andra aspekter av kroppsspråket var hur en kandidat sitter under 
intervjutillfället, om denne sitter med sina armar öppna eller stängda. Hur en kandidat för sig i 
samband med intervjun, vilken utstrålning kandidaten har och ifall kandidaten aktivt tar plats i 
rummet eller inte var också faktorer hos kroppsspråket enligt intervjupersonerna. 
Intervjuperson E förhåller sig till utstrålning i kroppsspråket såhär: ”Ja, hur man för sig och 
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vilken utstrålning man har eller vad man ska säga. Vilken karisma man har, tar man plats i 
rummet eller går man undan?”.  
 
Fem av intervjupersonerna besvarar frågan om vad icke-verbal kommunikation innebär för 
dem med bredare resonemang. När kroppsspråket av en kandidat tolkas behöver det inte alltid 
betyda det som det kan antas betyda. En kandidat som ser lite avmätt ut efter en längre intervju 
behöver inte nödvändigtvis vara ointresserad av det som sägs utan kan också bara vara trött. 
Ifall en kandidat sitter med korslagda armar under intervjutillfället behöver det inte 
nödvändigtvis innebära att denne är defensivt inställd utan kandidaten kan ha ont i sin armbåge 
och söker avlastning. Det handlar om vad som kommuniceras utan att det nämns. En av 
intervjupersonerna menar att det är viktigt att vara försiktig vid tolkning av en kandidats 
kroppsspråk, det behöver inte alltid betyda vad det ser ut att betyda. Under intervjuerna visade 
det sig att intervjupersonerna tycker att den icke-verbala kommunikationen är viktig i 
samspelet mellan människor. Att våra tolkningar av den icke-verbala kommunikationen är 
någonting som vi bär med oss sedan långt tillbaka och att den talar om något för oss om de 
individer vi möter i vardagen. En intervjuperson resonerar kring icke-verbal kommunikation 
som att vår hjärna registrerar mer information än vad vi är medvetna om, både i verbalt och 
icke-verbalt språk. Intervjupersonen menar att vi utifrån denna omedvetna information skapar 
oss subjektiva helhetsbilder av individer vi möter baserat både på vad som sägs och vad som 
inte sägs. Intervjupersonen tror att det är det icke-verbala som väger tyngre än det verbala i ett 
sådant sammanhang.  
 

Ja, det tror jag. Säkert mer än vad man tror. Kanske mellan 30 och 60 %. Det har nog en 
väldigt stor betydelse, sen gör man ju alltid en avvägning på det personen säger men jag tror 
att det icke-verbala spelar en stor roll i samspelet. (B) 

 
I den slutgiltiga delen av intervjun ville jag att intervjupersonerna skulle fundera över hur de 
icke-verbala signalerna påverkar vid en anställningsintervju. Det innefattade kroppsspråkets 
betydelse, kroppshållningen, ögonkontakten, handslaget, gester, positionering och klädsel.  
 
Kroppsspråket är enligt samtliga intervjupersoner en viktig del att beakta vid intervjutillfällen. 
Hur kroppsspråket påverkade under intervjuer varierade mellan intervjupersonerna. En 
intervjuperson menar att kroppsspråket förvisso spelar roll i ett intervjusammanhang men det är 
inte avgörande för om en kandidat kommer att få en anställning eller inte. Det berodde på att 
det är den slutgiltiga bedömningen som ligger till grund för ett sådant beslut. Samtliga delar av 
intervjun ska analyseras för att sedan läggas ihop till en helhetsbedömning av kandidaten och 
därefter fattas ett beslut, fler variabler än kroppsspråket måste tas i beaktning. En annan 
intervjuperson menar att kroppsspråket signalerar mycket om vem kandidaten är som person, 
exempelvis om kandidaten uppfattas som avvaktande eller dominant. En tredje intervjuperson 
hävdar att kroppsspråket i en arbetsintervju är viktigt för kandidatens skull. Kroppsspråket 
måste stämma överens med vad som sägs verbalt annars påverkas kandidatens trovärdighet. 
 

Ifall en person sitter och säger såhär “Jag jobbar jättestrukturerat, jag är supermodig och jag 
har inga brister” för att sedan uppvisa en sida som inte stämmer överens med vad som är 
sagt, alltså ett kroppsspråk som inte stämmer överens med det den säger, då har man ju ingen 
trovärdighet. (F) 

 
Två av intervjupersonerna tolkar främst kroppsspråket under en anställningsintervju som tecken 
på om en kandidat är nervös eller inte. Intervjupersonerna menar inte att nervositet i sig 
påverkar uppfattningen om en kandidat på något avgörande sätt. 
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Den kroppshållning som kandidaten har under en arbetsintervju anses betydelsefull. Samtliga 
intervjupersoner upplever en kandidat som sitter rak i ryggen som någonting positivt. En 
kandidat som under en arbetsintervju sitter med en rak hållning uppfattas av intervjupersonerna 
som engagerad, intresserad för konversationen i sig och som att kandidaten har en viss sorts 
respekt för situationen. Några av intervjupersonerna menade även att en kroppshållning som 
var något framåtlutad kunde symbolisera ett engagemang, intresse och nyfikenhet men det får 
inte vara överdrivet då det kunde tolkas som ointresse för situationen. En av intervjupersonerna 
menade samtidigt att en rak kroppshållning talade om att kandidaten visste vilka beteenden som 
passar sig i sociala sammanhang. Att sitta bakåtlutad på en stol under en arbetsintervju 
uppfattades mindre positivt av samtliga intervjupersoner. En sådan kandidat tolkas som 
ointresserad, oengagerad och oseriös inför situationen. 
 

Kroppshållning, ja men det visar att man är med och att man är intresserad. Man har 
respekt för att man sitter här, det är så jag ser det. Hade man suttit liksom böjd eller 
framåtlutad under en timme när chefen berättar om fredagsfika då hade jag inte brytt mig. 
Men i formella, viktiga situationer då lyssnar man och är alert. (A) 

 
Ögonkontakten mellan kandidat och intervjuare är en faktor som har betydelse. 
Intervjupersonerna sammanfattade uppfattning om ögonkontakt går att beskriva som att den är 
positiv, en god ögonkontakt tyder på ett genuint intresse. Ögonkontakten får inte gå över i en 
stirrande ögonkontakt då det kan uppfattas som något provocerande enligt en av 
intervjupersonerna. Att inte ha någon ögonkontakt alls symboliserar nervositet eller ett 
ointresse hos kandidaten. Intervjupersonerna menar att det måste finnas en balans hos 
ögonkontakten, inte för mycket och inte heller för lite då båda formerna av ögonkontakt kan 
tolkas negativt. Två av intervjupersonerna kunde göra undantag beroende på situation och 
vilken tjänst det var som söktes. En kandidat som sökte en tjänst där den huvudsakliga 
arbetsuppgiften var att sitta i telefon ansågs inte behöva kunna hålla en stadig ögonkontakt med 
någon i det dagliga arbetet, och kunde därför anställas ändå.  
 

Då skulle jag fundera på ifall personen var nervös. Det skulle sända ut en signal om att det 
kanske är svårare att nå varandra, jag har svårare att förstå om personen förstår vad jag 
menar. Det känns som att jag kanske måste ha en kontrollfråga ifall personen tittar bort, 
men också att personen kanske inte är riktigt intresserad. (F) 

 
Sex av sju intervjupersoner är eniga om att handslaget är betydelsefullt. Intervjupersonen som 
inte la någon vikt vid handslagets form menade att hon vid flertalet tillfällen hade blivit 
överbevisad om handslagets betydelselöshet, så att hon numer inte lägger några värderingar i 
handslagets form. Övriga intervjupersoner resonerade kring handslaget som en viktig del av hur 
de tolkar personen. En kandidat med ett fast handslag är någon som går att lita på och som inte 
är rädd. Det ger ett intryck av intresse och engagemang, en form av beslutsamhet. Det är 
viktigt att skilja på ett fast handslag och ett för hårt handslag. Är handslaget för kraftigt 
signalerar det istället individuell osäkerhet. Ett löst handslag symboliserar enligt 
intervjupersonerna en individ som är försiktig och möjligtvis rädd för situationen. En 
intervjuperson menade även att ett löst handslag var kopplat till rädsla för att möta nya 
människor. Ett handslag som inte är för hårt och inte heller för löst i kombination med en 
stadig ögonkontakt lyftes fram som någonting positivt av två av intervjupersoner. 
 

Ett fast handslag känns lite mer rejält, som att det är någonting att lita på. Det finns liksom 
en kraft bakom, inte muskelkraft utan snarare ett engagemang, en beslutsamhet. Sen blir det 
ju motsatt med någon som är väldigt försiktig med ett löst handslag. Det kanske är en lite 
blyg eller rädd person. (F) 
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Att gestikulera med händer eller armar under ett intervjutillfälle tolkas relativt olika av 
intervjupersonerna. Fyra av intervjupersonerna uttrycker att ett överdrivet gestikulerande 
medför risk att den som intervjuar tappar fokus. Det handlar inte om att kandidaten använder 
gester för att förstärka eller förtydliga utan snarare att det bör finnas en balans där 
gestikulerandet inte tar över. En intervjuperson påpekar att denne hade uppskattat ett yvigt 
gestikulerande då intervjupersonen tolkar det som att kandidaten är engagerad och vill 
förmedla någonting. Två av intervjupersonerna belyser också vikten av att inte sitta orörlig 
med armarna i kors, det är någonting som kan uppfattas som statiskt och onaturligt. 
Intervjuperson D uttrycker sig såhär om gestikulerande kroppsspråk: ”Jag kan nog uppskatta 
den yviga gesten. Då tycker jag att man är engagerad och du vill förmedla någonting. Är du lite 
laidback med armarna i kors då kanske det inte är så speciellt intressant”.  
 
I fråga om positionering under arbetsintervjuer svarar sex av intervjupersonerna att de antingen 
föredrar, eller per automatik sätter sig mitt emot kandidaten. Intervjupersonerna menade att det 
dels berodde på att de kunde föra anteckningar som de inte ville att kandidaterna skulle se och 
dels för att det var lättare att få en helhetsbild av kandidaten jämfört med om de suttit vid sidan 
av bordet. Ögonkontakten är också en viktig anledning till att intervjupersonerna föredrog att 
sitta mitt emot kandidaterna. En intervjuperson förklarar att hon vet vilken betydelse 
placeringen har och försöker därför placera sig på ett sätt så att det ska underlätta för 
kandidaten. Intervjupersonen undviker att sitta mitt emot kandidaten då detta kan uppfattas 
som dominant och förespråkar istället en placering som blir lättsammare. Att vara placerad för 
nära varandra under en intervju är inte att föredra enligt intervjupersonerna, samtliga hävdar att 
det finns en gräns och att alla har en personlig sfär. Det fungerar inte heller att ha för mycket 
distans mellan kandidat och intervjuare då intervjun skulle upplevas som opersonlig och det 
hade varit svårare att få kontakt med varandra. En intervjuperson beskriver ytterligare att det är 
viktigt att kandidat och intervjuare är på samma våglängd under arbetsintervjun för att 
kandidaten inte ska behöva känna att denne kommer i underläge.  
 

Att sitta alldeles för nära skulle vara katastrof, jag tror att folk har sin egen zon. Respekterar 
man inte den så gör man verkligen någon obekväm så det är viktigt att se till så att man har 
ett bra avstånd. (F) 

 
I fråga om klädsel och dess betydelse menar samtliga intervjupersoner att det är bra att vara hel 
och ren. Samtliga intervjupersoner uppfattar kläderna en kandidat bär till en arbetsintervju. 
Intervjupersonerna är eniga om att kläderna påverkar uppfattningen, men för några 
intervjupersoner har kläderna större betydelse än vad de har för andra intervjupersoner. En 
intervjuperson beskriver hur hon vill vara objektiv i frågan om kläder men är medveten om att 
det är svårt att alltid vara objektiv och vet med sig att om hon har fördomar kring en viss typ 
av klädstil kan hon bära dessa med sig. Klädseln på kandidater spelar också mer eller mindre roll 
beroende på tjänsten som har sökts. I V1 rekryterar de brett för olika typer av tjänster och en 
kandidat som söker ett arbete med ett lägre kompetenskrav kommer inte att bedömas likadant 
som en kandidat som söker en tjänst med ett högre kompetenskrav. Kläderna spelar därför 
mindre roll i ett sådant sammanhang. I V2 som är inriktade mot chefs- och specialistrekrytering 
menar en av intervjupersonerna att kläderna spelar roll. Jeans, skjorta och kavaj är en godkänd 
utstyrsel medan en t-shirt och jeans förmedlar signaler om en lite för avslappnad stil. 
Intervjupersonen menar att det är bättre att komma i kostym. Flera av intervjupersonerna är 
eniga om att kläderna förvisso inte påverkar kompetensen men att de ändå kommer att spela 
roll för bedömningen och att det ger en känsla för personen. Intervjuperson B menar att 
klädernas betydelse har att göra med vad det är för tjänst som kandidaten söker, intervjuperson 
B säger att ”rekryterar vi en marknadschef till ett företag, ja men då oftast kommer man ju i 
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någon form av kostym. Rekryterar vi butikspersonal eller receptionister eller liknande så då 
tycker jag inte att det spelar någon roll”.  
 
 

4. Diskussion 
I diskussionen analyseras materialet från intervjuer med utgångspunkt i de teorier som legat till 
grund för examensarbetet. Intervjuerna genomfördes vid tre verksamheter, ett rekryterings- 
och bemanningsföretag en verksamhet som är inriktade mot chefs- och specialistrekrytering 
och den sista verksamheten som inte specialiserad mot rekrytering utan där rekrytering är ett 
inslag i arbetet.  
 
 

4.1. Vilken betydelse har den icke-verbala kommunikationen för 
intervjuarens uppfattning om kandidaten och en möjlig anställning? 

Det har under intervjuer med intervjupersonerna framkommit vad de individuellt tolkar in i 
kroppsspråket. Sammanfattningsvis menar intervjupersonerna att det som ingår i kroppsspråket 
är ögonkontakten, handslaget, kroppshållning, gestikulering och utstrålning eller karisma. Jag 
vill hävda att en rekryterare eller intervjuare som har kunskap om kroppsspråket och vad det 
innebär lättare kommer att kunna tolka det på ett annat vis än en individ som inte har någon 
kunskap. Har intervjuaren kunskap om vad exempelvis olika former av ögonkontakt kan 
innebära menar jag att det kan medföra en högre grad av medvetenhet under intervjutillfället. 
Intervjuaren tolkar nödvändigtvis inte en undvikande ögonkontakt som att personen är 
ointresserad av situationen, utan analyserar beteendet på objektiva grunder. Enligt Phutela 
(2015) kan kroppsspråket stå för upp till 50% av kommunikationen och med siffran i åtanke är 
det rimligt att anta att om en intervjuare inte har kunskap om kroppsspråket kan det vara svårt 
att förhålla sig objektivt. För hur ska en intervjuare kunna förhålla sig objektivt till någonting 
som denne inte har kunskap om? Därför menar jag att för examensarbetets syfte har det varit av 
vikt att undersöka hur intervjupersonerna definierar kroppsspråket. Vad är intervjupersonernas 
individuella uppfattning om kroppsspråkets olika delar och hur tolkar intervjupersonerna den 
icke-verbala kommunikationen? 

I examensarbetet har betydelsen för den icke-verbala kommunikationen under intervjuer 
analyserats. Enligt intervjuerna görs individuella bedömningar av kandidater oavsett ifall det 
finns en intervjumall att utgå ifrån eller inte. Det subjektiva och de individuella tolkningarna av 
en kandidat och dennes förhållningssätt i intervjuförfarandet kommer sannolikt att spela roll i 
det slutgiltiga beslutet vem som anställs. Vi förmedlar bilder av oss själva till andra genom vår 
icke-verbala kommunikation. Enligt Gupta (2013) skickar vi omedvetet signaler på flera olika 
sätt, bland annat genom hur vi gestikulerar med händerna, hur vi sitter på en stol, hur vi rör oss 
och genom ansiktsuttrycken vi formar när vi samtalar med någon. Samtliga aspekter blir viktiga 
i ett intervjuförfarande och det har också framkommit av intervjuer med intervjupersonerna 
där de påtalar hur de upplever att de icke-verbala signalerna påverkar under intervjun. 
Kroppshållningen var en intressant aspekt av den icke-verbala kommunikationen och eftersom 
det generellt tolkades som mer positivt att sitta framåtlutad under en arbetsintervju än 
bakåtlutad kan det rimligtvis antas att bara det kommer att vara en faktor som spelar roll vid 
beslut om anställning eller inte. Av resultatet går det att utläsa att samtliga 
undersökningsfaktorer spelade roll vid arbetsintervjuerna. De olika svaren från 
intervjupersonerna innebär att samtliga delar av kroppsspråket och den icke-verbala 
kommunikationen tolkas olika beroende på individ. Det går inte att fastställa, baserat på svaren, 
huruvida de icke-verbala signalerna påverkar i den grad att anställningsbarheten minskar eller 
ökar, men de har betydelse för hur kandidaten kommer att uppfattas av intervjuaren.  
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4.2. Hur kan mentala genvägar som stereotyper och första intrycket 
vara kopplade till beslutsprocessen angående en kandidat?  

Den ostrukturerade intervjun är enligt Kahlke och Schmidt (2002) öppen för olika typer av 
bias, bland annat fördomar om andra baserat på kön eller kultur. Ingen av verksamheterna som 
har deltagit i examensarbetet använder sig av ostrukturerade intervjuer utan använder istället 
mallar som är öppna för följdfrågor, vilket kan jämföras med semi-strukturerade intervjuer. Det 
kan vara ett bra verktyg för att försäkra sig om objektivitet då alla kandidater får samma 
grundfrågor. Det minskar risken för att intervjuaren ställer frågor som är irrelevanta och 
baserade på fördomar. Det blir svårare för intervjuaren att vinkla intervjun och aktivt söka efter 
fel för att bekräfta sina fördomar när en intervjumall används som underlag och intervjun i sig 
blir mer objektiv.  
 
Vidare menar Kahlke och Schmidt (2002) även att kandidater kan tolkas olika beroende på 
vem som har utfört intervjun. I resultatet framkommer det bland annat att en kandidats kläder 
spelar roll under intervjun. Några av intervjupersonerna menade att kläderna en kandidat bar 
spelade en större roll medan andra intervjupersoner såg det som mindre viktigt eller irrelevant. 
Det är en viktig fråga att lyfta därför verksamheterna menar att de arbetar kompetensbaserat. En 
kompetensbaserad rekrytering innebär att en kandidats lämplighet baseras på de på förhand 
framtagna kompetenskraven utifrån en kravprofil (Lindelöw Danielsson, 2003). Klädselns 
betydelse var enligt intervjupersonerna beroende av vilken typ av tjänst som sökts av 
kandidaten. Kläderna spelade mindre roll vid tjänster där kompetenskravet inte var speciellt 
högt. Handlade det om rekryteringar till tjänster med högre kompetenskrav blev kläderna en 
viktigare faktor. I V2, som arbetar med chefs- och specialistrekrytering, framkom att det finns 
en viss klädkod i branschen, som medför förväntningar att klä sig i exempelvis kavaj eller 
kostym. En kandidats kompetens representeras inte av de kläder denne bär, därför menar jag att 
det är felaktigt av verksamheten att hävda att dessa rekryterar kompetensbaserat. Oavsett om 
rekryteringen riktar sig mot en specifik tjänst blir Rosenthaleffekten enligt Kahlke och Schmidt 
(2002) relevant i sammanhanget eftersom att rekryteraren faktiskt lägger värdering i det första 
intrycket i form av kläderna en kandidat bär. Som tidigare nämnts riktar sig verksamheterna 
mot olika typer av rekrytering och klädselns betydelse till viss del är tjänsteanpassad. 
Grundtanken är att rekryteringen ska vara kompetensbaserad, men det framkommer att ibland 
kan relevant information om en kandidats kompetens förbises på grund av klädsel, och därför 
menar jag att Rosenthaleffekten blir relevant. 
 
De tre verksamheterna som varit aktuella i examensarbetet arbetar samtliga för att förhindra att 
subjektivitet ska bli en avgörande faktor i en anställningsintervju. Varje intervjuperson talar 
enskilt om den individuella betydelsen av ett objektivt förhållningssätt. Två av 
intervjupersonerna påtalar att det är viktigt att vara medveten om vårt omedvetna i 
rekryteringssammanhang. Det är bra att vara medveten om det omedvetna och det är bra att 
verksamheterna arbetar emot att ha ett subjektivt förhållningssätt så mycket som möjligt. Men 
är det möjligt att förhålla sig helt objektiv? Enligt Lindelöw Danielsson (2003) är vi som 
individer sällan medvetna om vår subjektivitet. Går den att träna bort eller går det att göra sig 
så medveten om det undermedvetna att vi helt kan förbise det subjektiva? Lindelöw Danielsson 
(2003) menar att vi tycker om vissa mer än andra baserat på erfarenheter. Har vi haft bra 
erfarenheter av individer med vissa personlighetsdrag kommer vi indirekt och subjektivt att 
tycka bättre om dessa individer. Det är likadant om vi haft sämre erfarenheter av individer med 
särskilda personlighetsdrag, då kopplar vi de dåliga erfarenheterna till individer som vid senare 
tillfälle uppvisar dessa personlighetsdrag. I mötet med andra kommer våra erfarenheter att ligga 
till grund för en bedömning vare sig vi är medvetna om detta eller inte. En annan viktig faktor 
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enligt Lindelöw Danielsson (2003) är att det tar ungefär fyra minuter för en intervjuare att fatta 
ett beslut om en individ. Detta är inte ett beslut som är grundat på objektiv fakta utan det är 
som tidigare nämnt baserat på faktorer som i ett intervjusammanhang egentligen ska vara 
irrelevanta, t.ex. stereotyper. Till saken hör att vi inte kan komma ifrån det undermedvetna. Vi 
kan som intervjupersonerna tidigare påtalat försöka göra oss så medvetna om det så mycket som 
möjligt men att helt frångå subjektivitet tror inte jag är möjligt. Intervjun som metod kan med 
detta som underlag ifrågasättas då fullständig objektivitet inte kan nås i ett fysiskt möte mellan 
två individer, vare sig i det vardagliga livet eller i en intervjusituation. 
 
Vid samtal med intervjupersonerna framkom det att det som hade störst påverkan vid det första 
intrycket av en kandidat var ifall kandidaten höll ögonkontakt eller inte. Intervjupersonerna 
menade att en bra ögonkontakt symboliserade ett intresse från kandidaten vilket stämmer 
överens med Lindelöw Danielsson (2003), men även att det var en fråga om vett och etikett. I 
ett tidigt skede är intervjupersonerna inne på att tolka ögonkontakten och vad ögonkontakten 
betyder, en bra ögonkontakt symboliserar intresse och undvikande ögonkontakt ointresse. Det 
återkopplar till Lim et al. (2000) som menar att det kan vara svårt att bedöma efterföljande 
information efter det första intrycket. Ifall en kandidat bedöms som ointresserad baserat på 
dennes ögonkontakt med intervjuaren, kommer det i så fall sätta prägel på resten av intervjun? 
Somliga intervjupersoner menade att det kan finnas orsaker till varför en kandidat exempelvis 
undviker ögonkontakt, som att kandidaten kan vara nervös eller rädd. Andra intervjupersoner 
utvecklade inte på ett sådant sätt. Ifall undvikande ögonkontakt till viss del bedöms som ett 
ointresse för arbetet och intervjun menar jag att det är en viktig faktor i sammanhanget och att 
det kan komma att påverka utfallet av intervjun. Här blir det viktigt för en intervjuare att precis 
som vissa intervjupersoner påtalade att se bortom vad som uppvisas. Att se fler möjliga 
anledningar till ett beteende och inte direkt tolka fast eller undvikande ögonkontakt som 
intresse eller ointresse. Det handlar i grunden om att inte lägga värderingar i beteende utan 
istället försöka analysera situationen och medvetandegöra sig om anledningen till beteendet. 
Det går att återkoppla till Rosenthaleffekten enligt Kahlke och Schmidt (2002) då intervjuare 
kopplar sina egna erfarenheter till ögonkontaktens form, det påverkar det första intrycket i 
negativ bemärkelse och det första intrycket intervjuaren har fått av en kandidat är ointresse. 
Det i sin tur bör ha en påverkan i utfallet om huruvida kandidatens chanser förminskas. 
 
Lennon och Davis (1989) teori om kategorisering blir relevant i sammanhanget då vi sorterar 
objekt eller i detta fall beteenden i grupper. Vi tolkar ett beteende utan att först förstå det och 
vi gör det för att minska komplexiteten i fenomenet. Vi försöker inte förstå varför beteendet 
finns där utan tolkar det istället i syfte att enklare kategorisera det. Det är enklare för 
intervjuaren att sortera en kandidat som har en undvikande ögonkontakt som ointresserad 
istället för att försöka förstå bakgrunden till beteendet. Enligt Anders (2015) tar det inte lång tid 
för oss att skapa oss en uppfattning om en annan individ baserat på icke-verbala signaler, det 
behöver inte ta mer än millisekunder. En intervjuperson var av uppfattningen att det tog upp 
till 20 minuter för henne att få en första uppfattning om en kandidat. Uttalandet i sig är grund 
för att anta att intervjupersonen i fråga inte är medveten om hur snabbt det går att skapa sig en 
uppfattning av en kandidat. I rekryteringssammanhang är det intressant. En intervjuare som 
tror att denne förhåller sig objektivt i förhållande till kandidaten i upp till 20 minuter menar jag 
kan vara till nackdel för kandidaten. Jag menar inte att intervjupersonen inte förstår att vi 
bedömer individer subjektivt utan snarare att intervjupersonen verkar vara övertygad om sin 
objektivitet. Det menar jag kan vara till nackdel för kandidaten då intervjupersonen kan förbise 
faktorer som påverkar henne undermedvetet.  
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4.3. Slutsats 
Efter analys av resultatet vill jag som forskare först säga att sju intervjupersoner är för få för att 
dra några generella slutsatser. Jag utgår från resultatet av detta examensarbete och då menar jag 
att de icke-verbala signalerna och mentala genvägar kommer att spela roll i beslutsfattande 
angående kandidater. Jag menar att teorierna som jag utgått ifrån i examensarbetet påvisar att 
de subjektiva bedömningar vi gör av kandidater är svåra att förbise även ifall en individ är 
medveten om dem. Det finns så många aspekter av den icke-verbala kommunikationen som 
måste tas i beaktning och jag tror att det är svårt för en individ att kunna ta hänsyn till samtliga 
aspekter. Det är möjligt att det går att medvetandegöra sig om den icke-verbala 
kommunikationen och bias i ett intervjusammanhang, men under tiden som en aspekt 
uppmärksammas ligger det någonting annat undermedvetet och påverkar. Jag tror att så länge 
intervjuer sker öga mot öga mellan två individer, så kommer de subjektiva bedömningarna 
alltid att finnas där.  
 
 

4.4. Metoddiskussion 
Intervjupersoner från två av verksamheterna som deltog i examensarbetet hade liknande 
arbetsuppgifter då både verksamheterna riktade sig mot rekrytering av kandidater. Med tanke 
på att intervjupersonernas huvudsakliga arbete går ut på att rekrytera kan de ha viss förkunskap 
om de frågor jag har ställt. Det finns en risk att deras kunskap om rekrytering har gjort att vissa 
av svaren blivit förskönade. Genom att säkerställa intervjupersonernas möjlighet till anonymitet 
kan detta ha motverkats men det finns ändå en risk att svaren inte varit helt ärliga. 
Intervjupersonerna från en av verksamheterna hade inte som huvudsaklig arbetsuppgift att 
rekrytera utan var inriktade mot socialt arbete, men hade fortfarande kunskap inom området. 
 
Valet av semi-strukturerade intervjuer berodde på att jag på förhand hade specifika områden jag 
ville ha besvarade för att kunna besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Den semi-
strukturerade intervjun gav mig möjlighet att få svar på dessa frågor samtidigt som varje 
intervjuperson hade möjlighet att utveckla sina svar efter varje fråga.  
 
I två av intervjuerna var forskaren bekant med intervjupersonerna vilket kan ha haft negativa 
konsekvenser på utfallet av intervjun. Det kan ha påverkat forskaren på ett sådant vis att 
frågorna ställdes på ett annorlunda vis och följdfrågor kan ha varit ledande för att forskaren 
velat ha specifika svar. Detta motverkades genom att hålla sig till relevanta frågor och att 
forskaren försökte medvetandegöra sig om relationens möjligt negativa konsekvenser för 
examensarbetets utfall. Det positiva med att forskaren och intervjupersonerna sedan tidigare var 
bekanta med varandra är att intervjupersonerna kan ha känt sig mer avslappnade i situationen, 
vilket kan ha fått positiva konsekvenser för att svaren möjligtvis blivit ärligare.  
 
 

4.4.1. Reliabilitet 
Reliabilitet innebär vilken tillförlitlighet mätinstrumentet som blivit valt för utredning har 
(Howitt, 2013). För examensarbetet innebär det intervjuguiden som använts. Intervjuerna 
spelades in och materialet kunde därför kontrolleras så många gånger det var nödvändigt för att 
säkerställa att forskaren uppfattat rätt. Av den anledningen kan reliabiliteten anses som 
godkänd. Den semi-strukturerade intervjun som användes vid intervjuerna kan stärka 
reliabiliteten då forskaren med hjälp av intervjuguiden kunnat säkerställa att ingen av frågorna 
har fallit undan och glömts bort.  
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4.4.2. Validitet 
Validitet innebär att mäta det som avses mätas samt användbarheten av insamlad data. För att 
säkerställa objektivitet har forskaren ställt samma frågor till samtliga intervjupersoner, vilket kan 
stärka validiteten i examensarbetet. Forskaren har även gjort sitt yttersta för att förhålla sig så 
neutralt som möjligt under intervjutillfällena med intervjupersonerna för att inte påverka 
sinnesstämning hos intervjupersonerna. 
 
 

4.4.3. Extern validitet 
Howitt (2013) beskriver extern validitet som hur generaliserbart resultat är. Då examensarbetet 
endast omfattar sju intervjupersoner är den externa validiteten låg och inte generaliserbart på en 
större population. För att kunna generalisera resultatet hade en omfattande studie behövt 
utföras med fler intervjupersoner. 
  

4.4.4. Framtida forskning 
Det hade varit intressant att utföra studien i ett flertal verksamheter och inte främst i 
verksamheter där rekrytering är ett dagligt inslag i arbetet. Det finns möjlighet att svaren i 
studien hade kunnat skilja sig beroende på vilka branscher intervjupersonerna hade varit 
verksamma i. Ett annat förslag på framtida forskning är att utföra studien med hälften män och 
hälften kvinnor för att se ifall det hade funnits skillnader i hur de tolkar olika former av icke-
verbalt kommunikation. 
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BILAGA 
Intervjuguide 
1. Beskriv kort vad ditt arbete innebär. 

2. Vad är din aktuella befattning inom verksamheten/organisationen? 
3. Hur länge har du varit i den yrkesrollen? Tidigare erfarenhet av liknande arbete? Hur lång 
erfarenhet? 
 
Rekryterings och urvalsprocessen 
 
1. Hur går en rekryteringsprocess till i er verksamhet? 
2. Vad ger förutsättingar för en lyckad rekryteringsprocess? 
3. Hur arbetar ni för att finna rätt person för arbetet? Beskriv urvalsprocessen, vilka påverkar 
urvalsprocessen? 
4. Vilka utmaningar eller fallgropar finns i rekryterings- och urvalsprocessen? Risker för 
felbedömningar? Exempel på felkällor? 
 
Intervjuförfarandet 
 
1. Hur går en arbetsintervju till i er verksamhet? Semi-strukturerad? ostrukturerad? 
Fördelar/nackdelar med aktuell metod? 
2. Är placeringen förutbestämd I en intervjusituation? Påverkar placeringen av 
intervjuare och kandidat? Vad anser du vara bästa placering? Motivera varför du 
tycker så. Hur påverkar det ifall en kandidat sitter väldigt nära dig? Hur påverkar det 
ifall en kandidat sitter väldigt långt bort från dig? 
3. Kan du ge några exempel på faktorer som påverkar din uppfattning av en kandidat? 
4. Hur arbetar ni för att förhindra subjektiva bedömningar av kandidater under 
intervjun? Vad innebär objektivitet för dig? 
 
Icke-verbal kommunikation 
 
1. Vad innebär icke-verbal kommunikation för dig? Vilka delar innefattar det? Hur stor 
roll tror du icke-verbal kommunikation spelar under samtal med andra människor? Varför, hur? 
2. Beskriv om/hur icke verbala signaler påverkar vid en anställnings intervju? Ge 
exempel på vad som uppmärksammas. Vilken betydelse har exempelvis 

• Kroppsspråk, i så fall på vilket sätt? (medvetet/omedvetet kroppsspråk) 
• Kroppshållning? Vad tolkar du in i kroppshållningen? 
• Ögonkontakt/undvikande av ögonkontakt? I så fall vad tolkar du in i detta? 
• Handslag? Vad signalerar ett fast/löst handslag? 
• Gester (t.ex. yviga gester, korslagda armar) 
• Klädsel? I så fall på vilket sätt? 
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