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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som medverkat i den här studien. Utan er 
medverkan hade det inte varit möjligt att genomföra arbetet. 
 
 

  



 
 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate what managers and recruiters consider to be of the 
greatest importance in a recruitment process. The respondents in the study therefore consisted 
of five recruiters and five managers who all carry out recruitment. Semi-structured interviews 
were performed and recorded after consent. The collected data was transcribed according to 
orthographic transcription style and then analyzed by thematic analysis. The results showed that 
the recruiters valued a well-designed requirement profile to facilitate the recruitment process in 
whole. The managers generally proved to value a well-functioning working group and 
therefore it was considered important to find a candidate that fits in with the workplace. The 
conclusion was that recruiters considered that objectivity is the most important in a 
recruitment process while managers believe that the most important thing is to get a positive 
feeling for the candidates. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst 
vikt i en rekryteringsprocess. Respondenterna som medverkade i den här studien utgjordes av 
fem rekryterare och fem chefer som utför rekrytering. För att samla in data genomfördes 
semistrukturerade intervjuer som spelades in med respondenternas samtycke. Den insamlade 
datan transkriberades enligt ortografisk transkriberingsstil och analyserades sedan genom 
tematisk analys. Resultatet visade bland annat att rekryterarna värderade en väl utformad 
kravprofil för att underlätta rekryteringsprocessen som helhet. Cheferna visade sig generellt 
värdera en väl fungerande arbetsgrupp och därför ansågs det vara viktigt att hitta en kandidat 
som passar in på arbetsplatsen. Slutsatsen blev bland annat att rekryterare ansåg att objektivitet 
är det viktigaste i en rekryteringsprocess medan chefer ansåg att det viktigaste är att få en 
positiv känsla för kandidaterna.  
 

Nyckelord: rekrytering, urval, rekryterare, chef, värdering  
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Inledning 

En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt företag är att erhålla rätt kompetens till 
rätt befattning (Lindelöw Danielsson, 2003). En noga utformad och väl genomtänkt 
rekryteringsprocess gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Förmågan att bedöma människor 
på rätt sätt är central när det gäller rekrytering. Att utföra en korrekt rekrytering är viktigt av 
olika anledningar, exempelvis med tanke på företagets ekonomi och att de anställda skall trivas. 
Det krävs därför hjälpmedel och tillvägagångssätt som gör det lättare för den som rekryterar att 
hitta rätt personer till rätt befattningar.  
 
Kinnunen och Parviainen (2016) har undersökt vad arbetsgivare anser vara av störst vikt när de 
väljer att anställa någon. De anser att en av de viktigaste faktorerna till anställning är att 
kandidaten skall passa in i företagskulturen. För att säkerställa att en kandidat passar in på 
företaget behöver arbetsgivaren genomföra en noggrann rekryteringsprocess. Lindelöw (2016) 

beskriver vikten av en väl utformad rekryteringsprocess för att alla anställda skall befinna sig på 
rätt typ av befattning och kunna använda sin kompetens och erfarenhet fullt ut. För att hitta 
rätt plats åt alla anställda finns det sex viktiga områden att ta hänsyn till. Dessa utgörs av 
utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och utvecklingspotential samt praktiska 
förutsättningar och övriga krav.  
  
De som berörs av utmaningen med att rekrytera är dels chefer som rekryterar själva och dels 
rekryterare. Forskning har visat att det finns en tydlig problematik när det gäller att finna 
kandidater som besitter de kunskaper som arbetsgivare eftersöker till sin verksamhet (Ployhart, 
Schmitt & Tippins, 2017). Breaugh & Starke (2000) förklarar att forskning som gjorts inte har 
någon gemensam uppfattning när det gäller rekrytering. Det är därför svårt att säga vad som är 
viktigt att tänka på för att en rekrytering skall bli lyckad. Trots att mer forskning har gjorts om 
rekrytering på senare tid har många frågor inga konkreta svar. Eftersom tidigare forskning inte 

ger ett gemensamt svar på vad som är av störst vikt i en rekryteringsprocess finns behov av att 
undersöka vad chefer och rekryterare anser är mest betydande i en rekryteringsprocess. Detta 
för att chefer och rekryterare är de två yrkesgrupperna som i störst utsträckning utför 
rekrytering. Resultatet kan eventuellt belysa om det finns skillnader samt likheter beroende på 
om det är en chef eller rekryterare som utför rekryteringen. Syftet med den här studien är att 
undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst vikt i en rekryteringsprocess.  
 
De områden som kommer beröras i den här studien är förkunskaper, rekryteringsprocessen, 
annonsering, krav, intervjuer, urval och värderingar. Det kommer även göras en jämförelse 
över likheter och skillnader mellan chefer och rekryterare i dessa områden. Studien kommer 
även att beskriva vad chefer och rekryterare tycker är viktigast i en rekryteringsprocess.  
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Teori 
Studiens teoriavsnitt är indelad i tre olika delar. Den första delen handlar om vad den som 
rekryterar söker efter i allmänhet hos kandidater samt vad kandidater i allmänhet värderar hos 
en arbetsgivare. Den andra delen beskriver hur den som rekryterar tänker och arbetar med 
rekrytering och handlar både om vad de vill uppnå med en rekrytering och vilka allmänna 
tillvägagångssätt som tillämpas. Den tredje delen beskriver hur rekryteringsprocessen kan se ut 
samt en redovisning av de olika delmoment som tidigare forskning rekommenderar att en 
rekryteringsprocess bör omfatta.  
 

Allmänna kriterier som bör uppfyllas vid rekrytering 

För att få en inblick i vad rekrytering innebär har Barber (1998) definierat begreppet som 
“rekrytering inkluderar de utföranden och aktiviteter som görs av organisationen med syfte att 
attrahera och identifiera potentiellt framtida anställda” (s.5). 
 

Vikten av att rekrytera rätt 

En rekrytering handlar främst om att den som rekryterar har en god förmåga att bedöma 
människor vilket minskar risken för felbedömningar som kan bli mycket kostsamma för 
företaget (Lindelöw, 2016). 
 
En anledning till att organisationer har svårt att behålla värdefull kompetens inom företaget har 
att göra med rådande trender i samhället. Det har nämligen visat sig att dagens yngre 
generation i allt större uträckning värderar arbeten där de upplever att de utvecklas och 
tenderar att lämna arbetsgivare om de känner att det finns en avsaknad av lärande och 
utveckling (Ployhart et al., 2017). Eftersom utvecklingspotential är viktigt för att de anställda 
skall vilja stanna kvar krävs ett långsiktigt tänkande även under rekryteringsprocessen (Lindelöw 
Danielsson, 2003). 
 

En bra matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare 

En avgörande faktor för en organisations överlevnad är att skapa ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke som gör att fler individer vill söka sig till företaget (Russell & Brannan, 
2016). En nyckel till att uppnå ett konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke är att utforma en 
väl genomförd rekryteringsprocess. Det har visat sig att om arbetsgivarvarumärket är starkt och 
stämmer överens med de anställdas värderingar ökar motivationen till att utföra ett bra arbete 
(Al Badawy, Fahmy & Magdy, 2015). Samtidigt är det även viktigt att företaget lever upp till 
de påståenden som de marknadsför. Om företaget inte lever upp till sina påståenden är chansen 
större att de anställda lämnar företaget.  
 
Redan i början av en rekryteringsprocess identifierar sig kandidaterna med organisationen 
(Griepentrog, Harold, Holtz, Klimoski & Marsh, 2012). De kandidater som identifierar sig 

starkt med organisationen har visat sig vara mer motiverade till att få en anställning medan de 
som inte identifierar sig med organisationen tenderar att dra sig ur rekryteringsprocessen. 
Genom att i ett tidigt skede informera kandidaterna om organisationens syfte, mål, utveckling 
och värderingar kan kandidaterna börja identifiera sig med organisationen och fatta ett beslut 
om hur väl organisationen passar dem (Griepentrog et al., 2012). De flesta arbetsgivare värderar 
att de anställda passar in i den rådande organisationskulturen (Kinnunen & Parviainen, 2016). 
Om organisationen exempelvis har högt i tak och en skämtsam jargong söker arbetsgivaren i 
första hand inte alltför strikta personer som inte kan hantera skämt på rätt sätt. Om 
organisationskulturen passar de anställda bra har det visat sig att de anställda blir mer 
motiverade för arbetet (Al Badawy, Fahmy & Magdy, 2015).  
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Tankar och tillvägagångssätt i rekryteringsprocessen 

Fastställa krav 

Breaugh och Starke (2000) har kommit fram till att det första steget i en rekryteringsprocess 
bör vara att fastställa de mål som anställningen innefattar. Det är svårt att utveckla en bra 
rekryteringsstrategi och rekryteringsplan utan att veta vilka mål som skall uppnås. Enligt 
Lindelöw (2016) är det därför av stor vikt att lägga ner mycket tid på förarbetet innan en 
rekrytering genomförs. Det kan göras genom att utforma en behovsanalys som omfattas av en 
mål- och ansvarsbeskrivning samt en kravprofil. Mål- och ansvarsbeskrivningen skall innehålla 
en noga utformad beskrivning av vilka arbetsuppgifter som skall utföras och vilka mål som bör 
uppnås. Kravprofilen skall beskriva vad som krävs för befattningen och skall innefatta krav på 
utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar 
och övriga krav. En kravprofil skall fungera som ett underlag för intervjun och bedömningarna 
samt att det skall vara tydligt vad befattningen innebär (Andersson, Hallén & Smith, 2016). 
Utöver att förenkla och strukturera upp för den som rekryterar bidrar även en kravprofil till ett 

tydligare arbetsgivarvarumärke eftersom det ger kandidaterna en uppfattning om att 
verksamheten är strukturerad (Lindelöw, 2016).  
 

Arbetsgruppens dynamik 

Björklund, Bäckström och Wolgast (2012) har undersökt om olika normer i den rådande 
organisationen har en inverkan på vilka karaktärsdrag som rekryterare väljer att fokusera på 
under rekryteringsprocessen. Det visade sig att många organisationer värderade homogenitet 
bland sina anställda. Den som rekryterar letar därför efter kandidater med samma karaktärsdrag 
och intressen som de befintliga anställda har med motiveringen att det skulle bidra till en bättre 
dynamik i arbetsgruppen. Det är däremot lätt att den som rekryterar omedvetet väljer 
kandidater från en stereotypiskt social grupp vilket medför att andra kandidater som faktiskt 
besitter en social kompetens utesluts. Därför är det av stor vikt att följa en väl utformad 
kravprofil för att minimera riskerna att diskriminera samt utesluta relevanta kandidater. Att 

använda en kravprofil bidrar i sin tur till att alla kandidater får samma möjligheter och leder till 
att arbetsgivaren anställer rätt person till rätt befattning (Björklund et al., 2012).  
 

Bedömningsförmåga 

Lindelöw (2016) beskriver att personer ibland har lätt att dra förhastade slutsatser om andra 
personer på grund av förutfattade meningar om bland annat kompetenser, egenskaper eller 
kunskaper. Exempelvis kan en tydlig, modig och intelligent person ofta uppfattas som en 
passande ledare enligt en första anblick trots att personen även har negativa egenskaper som 
inte anses lämpliga för en ledare. Behovsanalysen och främst kravprofilen kan därför bidra till 
att skapa utrymme för ifrågasättande och eftertanke innan ett beslut fattas. Forskning har visat 
att rekryterare besitter erfarenheter som gör att de är bättre än andra på att förstå vilka 
personlighetsdrag en kandidat besitter samt identifierar om en kandidat ljuger under en 
anställningsintervju (Mast, Bangerter, Bulliard & Aerni, 2011).  

 
Det har visat sig att personer som rekryterar inte allt för sällan använder sig av första intryck 
under intervjun för att få sina antaganden om en kandidat bekräftade (Dougherty, Turban & 
Callender, 1994). Ett positivt första intryck leder till att den som intervjuar ställer sig positiv till 
kandidaten. De faktorer som påverkar en persons första intryck är inte relaterade till exempelvis 
samtycke med kandidaten, skratt eller uppmuntran. Det som däremot har en inverkan är 
kandidatens intervjustil, samtalsstil och en generellt positiv inställning till jobberbjudandet. 
Detta visar att det första intrycket av kandidaten inte baseras på verbalt beteende utan snarare 
på paralingvistiskt beteende. Lindelöw Danielsson (2003) beskriver att det ligger i människans 
natur att omedvetet göra antaganden om hur en person är baserat på ett första intryck, men 
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eftersom få arbeten ställer krav på de anställdas fysiska karaktär bör inte hänsyn tas till hur 

kandidater ser ut eller ger för intryck under en intervju. Därför är det viktigt att inte påverkas 
för mycket av första intrycket eftersom det inte nödvändigtvis stämmer överens med personens 
arbetsprestation. 
 
Kinnunen och Parviainen (2016) förklarar vilka faktorer som kan påverka 
rekryteringsprocessen och poängterar att den som rekryterar kan ha en övertro på sin egen 
magkänsla. Begreppet magkänsla kan delas in i två kategorier; reflekterad eller oreflekterad 
magkänsla (Andersson et al., 2016). Den oreflekterade magkänslan är den som vill undvikas 
eftersom den baseras på opålitliga och förhastade bedömningar av en annan individ. Den 
reflekterande magkänslan går det däremot att dra nytta av. Exempelvis kan bedömningar göras 
baserat på tidigare erfarenhet som är av relevans. Däremot är det svårt att avgöra vad som är 
relevant och vad som kan vara omedvetna antaganden. Enligt en svensk studie som gjordes år 
2008 litar 80 procent av cheferna på magkänslan när de rekryterar (Andersson et al., 2016). De 

kompetenser en person själv bör ha för att utföra en rekrytering på ett professionellt sätt är att 
kunna analysera och fatta beslut, vara kontaktskapande och strukturerad, ha integritet, 
självkännedom, en kommunikativ förmåga samt vara strategisk (Andersson et al., 2016). 
  

Rekryteringsprocessens olika delmoment 

Ansökningar 

Det är av stor vikt att välja rätt plattformar för att nå ut till kandidater inom den målgrupp som 
är aktuell för tjänsten (Lindelöw, 2016). Det finns olika typer av rekryteringskanaler som kan 
användas, så som exempelvis headhunting, annonsering på företagets hemsida, olika 
rekryteringsföretag samt Arbetsförmedlingen. 
 
När det gäller ansökningar beskriver Lindelöw (2016) att ett strukturerat CV är att 
rekommendera. Att använda sig av ett strukturerat CV innebär att kandidaterna får svara på 

frågor som är kopplade till kraven för tjänsten vilket betyder att all relevant information 
framkommer direkt. När det gäller preferenser i ett CV har det visat sig att matchningen 
mellan utbildning och arbetsuppgifter är betydande för att en kandidat skall bli aktuell för en 
tjänst, men det är endast om det finns ett krav på utbildning för just den tjänsten (Humburg & 
Van Der Velden, 2015). 
 

Intervjuer 

När en grovgallring gjorts skall de mest intressanta kandidaterna kallas till intervju (Lindelöw, 
2016). Intervjuer är den vanligaste urvalsmetoden och det visade sig efter en undersökning som 
gjorts på 450 organisationer att 98 procent använde sig av intervjuer som urvalsmetod 
(Lindelöw Danielsson, 2003). Arbetsintervjun anses vara den viktigaste informationskällan i 
rekryteringsprocessen (Behrenz, 2001). Det är enligt Lindelöw (2016) viktigt att under 
intervjun ställa frågor som gör att kandidaterna beskriver hur de använder sina kunskaper och 

kompetenser. Intervjun bör ses som ett sätt att filtrera bland kandidaterna genom konkreta 
exempel på hur personen agerar i olika arbetsinriktade situationer (Russell & Brannan, 2016). 
Den typen av information om kandidaterna anses vara av värde för det slutgiltiga beslutet om 
anställning.  
 
Lindelöw (2016) beskriver att människans bedömningsförmåga inte är tillförlitlig och därför är 
det av stor vikt att ha en strukturerad eller semistrukturerad intervju för att stärka 
bedömningen. På det sättet får alla kandidater en ärlig chans och det är mindre troligt att 
magkänslan hos den som rekryterar påverkar beslutsfattandet. Fördelen med strukturerade och 
semistrukturerade intervjuer är att de ger högre träffsäkerhet än ostrukturerade intervjuer 



5 
 

(Andersson et al., 2016). Det säkerställer även en rättvis bedömning eftersom alla kandidater får 

svara på samma frågor. Ostrukturerade intervjuer läggs ofta upp på det sättet att den som 
intervjuar enbart bedömer om de gillar kandidaten eller inte, istället för att bedöma vem som är 
bäst lämpad för befattningen. När den första intervjun är gjord med kandidaterna blir det lättare 
för den som rekryterar att avgöra vilka som uppfyller kravprofilen (Lindelöw, 2016). Därefter 
kan de mest intressanta kandidaterna kallas till ytterligare en intervju eller genomgå någon 
annan form av personbedömning för att den som rekryterar skall kunna filtrera ytterligare bland 
kandidaterna.  
 

Hänsynstagande under intervjuer 

Lindelöw (2016) förklarar att både direkta och indirekta observationer kan påverka 
bedömningen under intervjun. Direkta observationer utgörs av hur personen agerar och beter 
sig under intervjun. Indirekta observationer utgörs av information som framkommer om vad 
kandidaten har för tidigare erfarenheter samt vad kandidaten beskriver genom konkreta 

exempel. Det som vid rekrytering är relevant att utvärdera hos kandidaten är kunskaper, 
beteendemässiga kompetenser, personlighet, begåvning och motivation (Andersson et al., 
2016). Arbetsgivare söker ofta personer som har professionell kunskap, ett personligt 
engagemang samt social kompetens. När det gäller valet av vem som skall anställas är 
yrkeskompetens den viktigaste variabeln men även personligt engagemang och social 
kompetens anses ha betydelse för kandidatens förväntade framtida produktivitet (Behrenz, 
2001). 
 

Slutlig bedömning 

Vid den slutliga bedömningen bör en bedömningsmatris användas för att på ett strukturerat sätt 
se hur varje kandidat uppfyller kriterierna (Andersson et al., 2016). Lindelöw (2016) förklarar 
att med hjälp av en bedömningsmatris kan kandidaterna jämföras med varandra genom att den 
som rekryterar betygsätter kandidaterna individuellt baserat på hur de uppfyller kraven och 

kompetenserna som krävs för tjänsten. På det sättet får den som rekryterar en överskådlig bild 
av kandidaterna och kan därmed bedöma vem som är bäst lämpad för tjänsten. Det är även bra 
att kontakta referenspersoner som ett tillägg till intervjuer och personbedömningar. Det bör 
alltid finnas två referenspersoner och de skall båda kontaktas för att en mer rättvis bild av 
kandidaten skall kunna skapas. Det är viktigt att referenshanteringen utformas som ytterligare 
en intervju vilket betyder att även den måste analyseras noggrant. Det är även viktigt att avsluta 
rekryteringsprocessen med att sammanställa utfallet av rekryteringen för att komma fram till vad 
som har varit bra och vad som varit mindre bra, detta för att kontinuerligt förbättra 
rekryteringsprocessen (Breaugh & Starke, 2000).  
 

Urvalsmetoder och dess samband med arbetsprestation 

En felrekrytering kan kosta ett företag upp till en miljon kronor och därför krävs det väl 
genomtänkta tillvägagångssätt som gör urvalet lättare för den som rekryterar (Lindelöw 

Danielsson, 2003). Schmidt och Hunter (1998) sammanfattar 85 års forskning av urval vid 
rekrytering för att kunna presentera vilken metod som bäst förutsäger kandidaters 
arbetsprestation. En kombination av personlighetstest och begåvningstest har visat sig vara en 
framgångsrik metod för urval. En annan tillförlitlig metod är en kombination mellan 
begåvningstest och anställningsintervjuer (Schmidt & Hunter, 1998). Även Lindelöw (2016) 
har gjort en jämförelse mellan olika urvalsmetoder och vad de har för validitet mot 
arbetsprestation. Resultatet visar bland annat att utbildning är något som många organisationer 
anser vara av värde för huruvida kandidaterna kommer att prestera på arbetet. Utbildning har 
en korrelation på endast 0,10 vilket betyder att det inte säger något om att teoretisk kunskap 
bidrar till ett bättre utfört arbete. Detsamma gäller erfarenhet som många företag värderar vilket 
har en korrelation på 0,18 och därmed inte heller garanterar vad kandidaterna egentligen 
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besitter för kunskap. Individer är olika motiverade, har olika intressen samt besitter olika 

förutsättningar för att ta till sig kunskap. Eftersom utbildning och erfarenhet inte kan garantera 
hur bra personen egentligen presterar i sin arbetsroll använder sig många företag av referenser 
som en komplettering. Referenser kan däremot ge felaktig information om den sökande på 
grund av olika anledningar, vilket gör att referenser har en korrelation på 0,26. Något som 
däremot har en hög korrelation är strukturerade intervjuer vilket ligger på 0,51. Anledningen 
till att strukturerade intervjuer ger en god träffsäkerhet grundar sig i att det är direkt kopplat till 
prestationsförmåga hos kandidaterna. Detta beror på att intervjun är utformad för att ge 
information om hur kandidaterna beter sig i specifika arbetsrelaterade situationer (Lindelöw, 
2016). 
 
Provanställning är likvärt med arbetsprover där kandidaten prövas på sina kompetenser men 
under en längre tidsperiod (Andersson et al., 2016). Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
stadgar att en arbetsgivare har möjligheten att provanställa en kandidat i upp till sex månader. 

Korrelationen för provanställning uppskattas vara densamma som för arbetsprover och har en 
korrelation på 0,54 (Andersson et al., 2016). Eftersom provanställning pågår under en längre 
period än arbetsprover talar det för att korrelationen eventuellt är något högre för 
provanställning. Nackdelar med provanställning är att de är kostsamma, att kandidater kan 
tacka nej under provperioden samt att det kan vara svårt att säga nej till en person som 
provjobbat under exempelvis fem månader vilket bidrar till att arbetsgivaren anställer en person 
de egentligen inte vill ha (Andersson et al., 2016).  
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst 
vikt i en rekryteringsprocess.  
 

Frågeställningar som är relevanta för att svara upp till syftet är därför följande:  

• Vilken typ av kunskap besitter chefer samt rekryterare när det gäller rekrytering?  

• På vilket sätt genomförs rekryteringsprocessen av chefer respektive rekryterare?  

• Vad anser rekryterare och chefer vara av störst betydelse i rekryteringsprocessen? 
 

  



7 
 

Metod 

Forskningsansats 

Den här studien är kvalitativ vilket innebär ett tolkande tillvägagångssätt som intresserar sig för 
beteendemönster, normer, innebörder samt hur människor tolkar saker (Denscombe, 2009). 
Kvalitativa studier bidrar med ett inifrån-perspektiv där det finns möjlighet till deltagande för 
att se till att en förståelse erhålls på djupet (Howitt, 2016). Den här studien erhåller en relativt 
djup förståelse för hur respondenterna tänker kring rekrytering eftersom den utförts på ett 
kvalitativt sätt.  
 
Den här studien grundar sig i det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik som anser att 
man genom språket kan få en förståelse för människor samt förstå deras synsätt och tankar 
(Patel & Davidson, 2003). Under intervjuerna applicerades detta förhållningssätt genom att 
kontinuerligt ställa frågor om varför respondenterna svarade som de gjorde och försöka 
framkalla information om deras egna tankar om rekrytering.  

 

Respondenter 

I relation till syftet ansågs icke-sannolikhetsurval vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att välja 
ut relevanta respondenter till studien. Det betyder att respondenterna inte är slumpmässigt 
utvalda genom stickprov av populationen (Denscombe, 2009). Det gjordes ett strategiskt urval 
eftersom kriteriet var att respondenterna skulle utgöras av chefer som utför rekrytering samt 
utbildade rekryterare. Ingen hänsyn togs till ålder eller kön och därför lades ingen vikt vid det.  
 
Eftersom en kännedom fanns för vilka kvaliteter respondenterna skulle ha tillämpades 
subjektivt urval. Ett subjektivt urval innebär att respondenterna handplockas för att kunna bidra 
med värdefulla data för studien (Denscombe, 2009). Fem av respondenterna skulle därmed ha 
en chefsroll och utföra rekrytering medan de andra fem skulle ha titeln rekryterare för att en 

jämn fördelning mellan respondenterna skulle uppnås. För att tillhandahålla så generella data 
som möjligt arbetade de fem rekryterarna på olika rekryterings- och bemanningsföretag och de 
fem cheferna arbetade i olika branscher. Samtliga chefer hade ansvar över mindre arbetsgrupper 
bestående av upp till tio anställda.  
 

Forskningsmetod 

En forskningsintervju har som syfte att genom att intervjua människor förstå ett ämne utifrån 
deras perspektiv (Howitt, 2016). För att besvara syftet med den här studien krävdes en djupare 
förståelse för orsakerna till hur en rekrytering utförs samt varför den utförs på det sättet och 
därför ansågs intervju vara en passande forskningsmetod. Vid intervjuerna användes en 
semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). En semistrukturerad intervjuguide utgår från tydliga 
ämnen och har en flexibel ordningsföljd. I en semistrukturerad intervjuguide kan frågorna 
ändra ordning samt att följdfrågor kan läggas till beroende på de svar som tillhandahålls 

(Howitt, 2016).  
 

Procedur 

En del respondenter kontaktades via mail och telefon och andra respondenter kontaktades 
genom att de tillfrågades på arbetsplatsen. För att kontrollera vilka frågor som var väsentliga i 
intervjuguiden utfördes två pilotintervjuer. På det sättet kunde en del frågor tas bort och andra 
frågor läggas till för att få ut så mycket relevant information som möjligt av respondenterna.  
 
Intervjuerna ägde rum på respondenternas respektive arbetsplatser. Inledningsvis blev 
respondenterna informerade om syftet med studien och de etiska principerna för studien, som 
innebär att respondenten är anonym, ger sitt samtycke samt att materialet endast används för 
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studien och förvaras säkert (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer spelades in efter samtycke 

och varade mellan 30 och 60 minuter. En presentation av båda parter genomfördes för att 
respondenterna skulle känna sig mer bekväma. Därefter fick respondenterna svara på några 
inledande frågor om deras yrkesbakgrund samt deras arbetsuppgifter innan de resterande 
intervjufrågorna ställdes. En viktig aspekt vid intervjuerna var att lyssna aktivt och därför togs 
sparsamt med anteckningar. Anledningen var att lättare kunna ställa relevanta följdfrågor och 
minimera upprepningar. De tio intervjuerna utfördes inom loppet av två veckor.  
 

Analys 

Teoridelen i den här studien ligger till grund för både val av forskningsmetod samt utformning 
av intervjuguide för att det skulle bli så objektivt som möjligt och för att lättare kunna hantera 
datan. 
 
Den insamlade datan transkriberades enligt ortografisk metod, vilket innebär att det inspelade 

materialet från intervjuerna skrevs ned ordagrant (Howitt, 2016). För att analysera det 
transkriberade materialet användes en tematisk analysmetod för att finna relevanta teman. En 
tematisk analys fokuserar på vad som sägs snarare än hur det sägs och ansågs därför vara lämplig 
för den här studien, vilket även anses vara relevant för den ortografiska transkriberingsmetoden. 
Poängen med en tematisk analys är att skapa översiktliga relevanta teman med hjälp av kodning 
och relatera dem till varandra för en mer enhetlig och sammanhängande bild av resultatet 
(Howitt, 2016).  
 
För att hantera samt undersöka datan på ett strukturerat sätt genomfördes en datadriven 
kodning vilket innebär att det transkriberade materialet som samlats in låg som underlag för alla 
teman (Howitt, 2016). För att identifiera relevanta teman bearbetades det transkriberade 
materialet genom noggrann inläsning av materialet. När ett eventuellt tema upptäcktes 
antecknades det för att diskuteras senare. De teman som slutligen valdes ut och ansågs relevanta 

för att svara mot studiens syfte var; förkunskaper, rekryteringsprocessen, annonsering, krav, 
intervju, urval och värderingar. För att sedan styrka resultatet valdes citat ut baserat på 
intressanta svar som respondenterna gav under intervjuerna. Vid analysen låg teorin till grund 
för tolkningen av datan för att minimera riskerna för egen tolkning (Howitt, 2016).  
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Resultat 
I den här delen av studien presenteras resultatet från genomförda intervjuer med chefer och 
rekryterare. Utifrån intervjuerna har åtta huvudteman skapats baserat på beskrivningar från 
respondenterna som i sin tur kan kopplas till teori samt svara upp mot syftet. För att få en tydlig 
bild av hur respondenterna svarade innefattas varje huvudtema av två underrubriker bestående 
av chefer samt rekryterare.  
 

Förkunskaper 

Chefer 

Gemensamt för alla chefer som intervjuades var att ingen av dem från början hade någon 
rekryteringsutbildning. Endast en chef hade på senare tid erhållit en kort utbildning för hur 
rekryteringen skall gå till. En av cheferna berättade att HR-avdelningen tillhandahåller frågor 
som skall ställas under intervjuerna och sköter det första urvalet. På det sättet fick den chefen 

stöd och hjälp i den delen av rekryteringsprocessen. När det gäller kompetens ansåg alla chefer 
att erfarenhet var den viktigaste kompetensen att besitta för att kunna rekrytera. Den 
erfarenheten beskrevs dels genom att ha erfarenhet av att rekrytera och dels genom att ha 
erfarenhet av arbetsuppgifterna som tjänsten innefattade. Majoriteten av cheferna poängterade 
även att det första intrycket och magkänslan de fick av kandidaten var avgörande för 
beslutsfattandet. En av cheferna beskrev: ”Ja, med åren lär man sig att uppfatta vissa signaler och 

karaktärsdrag som olika sökande har vilket gör att man kan skaffa sig ett hum om vilken typ av 
människa det är som sitter framför mig” (Chef). 
 

Rekryterare 

De flesta rekryterare som intervjuades hade en universitetsutbildning inom antingen 
beteendevetenskap, ekonomi eller liknande vilket de ansåg var meriterande för att arbeta med 
rekrytering. De rekryterare som inte hade en universitetsutbildning när de började arbeta med 

rekrytering erhöll istället sin utbildning vid påbörjad anställning. Gemensamt för alla 
rekryterare var att de i dagsläget hade en grundläggande utbildning av något slag som riktar sig 
mot rekrytering. En rekryterare beskrev: ”Jag har givetvis sedan jag började här blivit certifierad i 

olika intervjutekniker, testverktyg och lite interna utbildningar” (Rekryterare). Ett stort intresse för 
människor var den kompetens som de flesta rekryterare värderade högt. De flesta beskrev även 
vikten av objektivitet i bedömningarna samt att kunna arbeta strukturerat. Två rekryterare 
ansåg att erfarenhet av rekrytering och yrkeserfarenhet underlättar arbetet. En av dem 
förklarade: “Jag tror det är bra med erfarenhet från att man själv arbetat på lite olika positioner 
så att man själv kan koppla till det” (Rekryterare).  
 

Rekryteringsprocessen 

Chefer 

Rekryteringsprocessen ansågs fungera bra enligt alla intervjuade chefer men de flesta betonade 

vikten av att ha många kandidater att välja på för att rekryteringen skall bli lyckad. Däremot 
skiljer sig rekryteringens tillvägagångssätt mellan cheferna. En chef förklarade att 
rekryteringsprocessen innefattade provarbete under några timmar samt en kortare intervju för 
att få en känsla av personen. En annan chef förklarade att hen oftast tar kontakt med personer 
hen känner inom branschen för att hitta personal. Sedan får kandidaten provjobba och blir 
därefter anställd om chefen är nöjd med arbetsprestationen men ingen intervju utförs med 
kandidaterna. En annan chef förklarade att hen först samlar in CV:n genom att personer 
självmant kommer in och lämnar det eller mailar in det. Därefter görs ett urval och de mest 
intressanta personerna kontaktas och blir då erbjudna en intervju. Kandidaten som blir vald 
erbjuds sedan provanställning i sex månader. En av cheferna berättade att hen gör ett första 
urval av de ansökningar som inkommit genom annonsering. De mest intressanta kandidaterna 
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kontaktas sedan för en första telefonintervju och erbjuds sedan en fysisk intervju. Därefter görs 

ett slutgiltigt urval inför anställning. En annan av cheferna beskrev att hen började 
rekryteringsprocessen med att fastställa vad hen har för behov. Oftast annonserar hen inte ut 
tjänsten utan hen förlitade sig istället på sitt kontaktnät i branschen. Den chefen kontaktar de 
personer som är intressanta för tjänsten och därefter hålls två intervjuer med varje person.  

Vi utför åtminstone två intervjuer och det första intervjutillfället är mest för att träffas 
och få en magkänsla om personen om det är rätt eller fel. Sedan kan man ju alltid ha fel. 
Det är också viktigt att personen vi ska anställa också får en bra känsla för det ska ju 
fungera åt båda håll. (Chef). 

 
När det gäller referenshantering berättade en av cheferna att hen inte tar kontakt med 
referenser utan litade istället på sin egen känsla för kandidaten. Tre av cheferna hade ett annat 
sätt att hantera referenser på. De cheferna beskrev att de alltid kontaktar en referens och om de 
känner att behov finns kontaktas ytterligare en eller två referenser. Gemensamt för de tre 

cheferna var att de ringer upp referenten och ställer övergripande frågor om hur personen varit 
att arbeta med. En annan chef beskrev att samtalet med referenten behandlas som en kortare 
intervju där det viktigaste var att referenten skulle spegla kandidaten på det sättet att de svarar 
likadant på frågorna. En av cheferna tyckte även att det viktigaste med valet av referens var att 
den är relevant för den tjänsten som söks: ”framför allt tycker jag det är viktigt att framkalla 
relevanta referenser för det är inte så intressant att ringa till en mamma eller kompis eller lärare 
från högstadiet” (Chef). 
 

Rekryterare 

Rekryteringsprocessen var uppbyggd på ungefär samma sätt för alla rekryterare som 
intervjuades. Gemensamt var att alla rekryterare utgick från en kravprofil som utformas för 
tjänsten och i den ingår kompetenser, erfarenheter, utbildning och liknande som kandidaterna 
behöver besitta. En rekryterare berättar: ”det är mycket fokus på kravprofilen för att det är den 

som blir vår röda tråd genom hela processen” (Rekryterare). Därefter annonseras tjänsten ut på 
rekryteringsföretagens egna hemsidor, Arbetsförmedlingen och ibland även ytterligare 
hemsidor. När ansökningar kommit in görs ett första urval innan de mest intressanta 
kandidaterna kontaktas för att erbjudas en intervju. Efter intervjun görs ett ytterligare urval och 
sedan kontaktas referenser till de kandidater som är mest intressanta för tjänsten. Efter det 
presenterar rekryteraren slutligen några personer för det företag som skall anställa. Det som 
skiljde rekryterarna åt var att tre av dem använde sig av personlighets- eller kapacitetstest i 
tillägg till intervjuerna.  
 
Alla rekryterare var noga med att poängtera vikten av att kravprofilen följs samt att objektivitet 
genomsyrar hela rekryteringsprocessen. Alla rekryterare ansåg även att rekryteringsprocessen 
fungerade bra, men det berodde på lite olika saker. Några rekryterare förklarade att 
kravprofilen ger struktur vilket gör att rekryteringsprocessen flyter på och fungerar bra. En 

annan rekryterare betonade vikten av uppföljning och noggrannhet: “Vi är ett så stort företag 
så det finns mycket resurser och personer som hela tiden följer upp och ser så att processen 
fungerar bra” (Rekryterare). 
 
Gemensamt för alla rekryterare var att de alltid kontaktar minst en referens och att de följer en 
strukturerad intervjuguide vid kontakten med referenten. Majoriteten beskrev även att de ville 
uppnå en samstämmighet mellan referentens svar och kandidaten svar. En av rekryterarna 
betonade att det var viktigare att referenten arbetat nära kandidaten för att kunna svara ärligt på 
frågorna, istället för att exempelvis ha en chef som referens som inte har arbetat nära 
kandidaten. 
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Annonsering 

Chefer 

Majoriteten av cheferna annonserade ut sina tjänster via Arbetsförmedlingen samt sina egna 
hemsidor. En av de cheferna som annonserade ut sina tjänster berättade att de även tar hänsyn 
till målgruppen som de vill anställa genom att annonsera lokalt på exempelvis gymnasieskolan 
och företagets lokala instagramkonto. De två cheferna som inte annonserade ut tjänsterna 
förklarade att de sparade CV:n som de fick in spontant samt använde sig av sina egna 
kontaktnät när de sökte kandidater. När det gäller CV hade alla chefer gemensamt att de 
använde sig av ostrukturerade CV:n vid ansökningarna. De chefer som inte annonserade ut 
tjänsterna samlade in CV:n när någon lämnat in det fysiskt eller via mail. De chefer som 
annonserade ut tjänsterna tog emot CV:n via de plattformar som använts för annonseringen 
och kandidaterna fick då skicka in ett ostrukturerat CV. På frågan om hur företaget 
marknadsför sig för att locka kandidater svarade alla chefer att de använde sig av sociala medier.  

Vi lägger ut annonser på facebook och instagram för det är där de unga finns. För att 

locka dem berättar vi hur bra arbetsplatsen är, att arbetet är roligt, att vi har ett bra 
samarbete och att man kan utvecklas som person eftersom man jobbar mycket med 
människor och lär sig hantera olika situationer. (Chef). 

 
När det gäller behovet av personal berättade de flesta chefer att de försökte ha en långsiktig 
plan och att de helst ville ha personal som stannar länge inom företaget. Däremot berättade alla 
chefer att det ibland var svårt att tänka långsiktigt eftersom arbetsförhållandena kan förändras 
ganska snabbt. Cheferna förklarade att vilken bransch de arbetar inom också avgör om det är 
möjligt att tänka långsiktigt eller inte. En av cheferna berättade exempelvis att hen inte vet hur 
mycket personal som behövs om ett år vilket gör det svårt att tänka långsiktigt. 
 

Rekryterare 

När det gäller annonseringen berättade alla rekryterare att de tar hänsyn till målgruppen. De 

flesta använde sig av sociala medier där de exempelvis kunde välja vilka åldersspann och vilka 
geografiska områden som annonsen skulle nå ut till. Gemensamt för alla rekryterare var även att 
de tog hänsyn till vilken typ av plattform som annonsen läggs ut på beroende på tjänst. 
Exempelvis berättade en rekryterare att de använde radioreklam vid annonsering när de trodde 
att den berörda målgruppen lyssnade på radio under arbetstid. Majoriteten av rekryterarna 
använde sig av ostrukturerade CV:n vid ansökningarna vilket innebär att kandidaterna utformar 
sitt CV som de själva vill. En rekryterare förklarade att de använde ostrukturerade CV:n men 
även hade några strukturerade frågor innan kandidaterna kunde skicka in sin ansökan. De 
strukturerade frågorna användes endast om det var krav på viss utbildning eller arbetserfarenhet. 
En rekryterare beskrev att de i princip alltid använde sig av strukturerade CV:n men i 
undantagsfall kunde använda sig av ostrukturerade CV:n. Hen beskrev ett exempel där 
ostrukturerade CV:n användes: “En tjänst där du ska skriva och vara verbal i kommunikation så 
kanske man ändå vill ha ett snyggt strukturerat CV och ett personligt brev som kandidaten 

utformat själv” (Rekryterare).  
 
Rekryterarnas svar skiljde sig åt när de berättade om hur företaget marknadsför sig för att locka 
kandidater. Några av dem förklarade att de medverkar på mässor som är inriktade på olika 
relevanta områden där de kan hitta kandidater. En rekryterare berättade att företagets logga har 
en påverkan på vilka kandidater som söker. Hen förklarade: ” Loggan är lite motsägelsefull och 
därför pågår just nu en rebranding för att vi vill förändra hur företaget uppfattas eftersom 
företaget vill locka till sig både juniora och seniora profiler” (Rekryterare). En annan 
rekryterare beskrev att företaget gör både central och lokal marknadsföring. Den centrala 
marknadsföringen fokuserar främst på hur företaget framställs i digitala medier och den lokala 
marknadsföringen handlar om att medverka i samhällsengagerande events för att visa vad 
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företaget står för. När det gäller personalplaneringen var det gemensamt för alla rekryterare att 

de hade både ett långsiktigt och kortsiktigt tänk. Ett exempel som en rekryterare gav var att det 
alltid finns en långsiktig plan över hur verksamheten kommer att se ut framöver och att 
planeringen vad gäller personalstyrkan därför också var planerad långt framöver. Däremot 
kunde det uppstå problem om exempelvis en i personalen plötsligt blev sjukskriven och då var 
det inte möjligt att tänka långsiktigt. 
 

Krav  

Chefer 

Två av cheferna berättade att de utformar kraven med hjälp av HR-konsulter för att de sedan 
skall kunna luta sig tillbaka mot en mall om de känner sig osäkra eller vill jämföra kandidater 
mot varandra. De resterande cheferna utformade inte krav på samma sätt utan hade en tanke 
med vad de ville att en kandidat skulle besitta för kunskaper, men förlitade sig även på 
kandidatens beteende och utstrålning vid första mötet. När det gäller yrkeserfarenhet och 

utbildning var det gemensamt för alla chefer att det berodde på tjänst. Alla chefer beskrev att 
när det inte finns något krav på utbildning eller erfarenhet för en tjänst tyckte de att det 
viktigaste var att få en känsla för kandidatens arbetsprestation innan de anställer personen. De 
flesta chefer berättade att de alltid söker efter samma typ av kompetens när de rekryterar och 
det berodde på att de anställda utför samma arbetsuppgifter. Däremot poängterade alla chefer 
vikten av att den de anställer passar in i arbetsgruppen och kommer överens med de andra 
anställda. En annan chef berättade att de arbetar i team och tar därför hänsyn till vilka 
kompetenser som behövs i arbetsgruppen. 

Det beror nog på vad man har för team, man kanske vill ha in till exempel en social 
person för att lyfta teamet och knyta kontakter. Vissa team kanske behöver få in någon 
som bara betar av ärenden och varje chef har nog sitt eget tänk om vad som skulle passa 
bra in i dennes team. (Chef). 

 

På frågan om cheferna försökte rekrytera personer med olika eller liknande personlighet 
svarade alla att det ofta var liknande typer av kandidater som söker jobb eftersom de har samma 
intresse arbetsmässigt. Gemensamt för alla chefer var även att de fokuserar mer på att personen 
skall passa in i arbetsgruppen än att de sticker ut personlighetsmässigt från de nuvarande 
anställda.  
 

Rekryterare 

Alla rekryterare beskrev att de arbetar på ungefär samma sätt när de utformar kraven för 
tjänsten. Det görs genom en noggrann utredning över vilka mål som behöver uppnås och 
sedan omformuleras det till vad kandidaten behöver besitta i form av exempelvis kompetenser, 
utbildningar och erfarenheter. Från den informationen utformas sedan en kravprofil. 
Gemensamt för alla rekryterare var även att de utgick från kravprofilen under hela 
rekryteringsprocessen, från annonsering till sista urval. En rekryterare berättade även att de 

arbetar efter Malin Lindelöws rekommendationer genom hela rekryteringsprocessen, vilka 
beskrivs i den här rapportens teoridel. Majoriteten av rekryterarna berättade att utbildning var 
något som vägde tungt och inte kunde ses förbi. En rekryterare förklarade att om exempelvis 
kraven behöver sänkas för att få in fler ansökningar så drar de aldrig ner på utbildningskrav men 
däremot kan de bortse från arbetserfarenhet. Sedan förklarade alla rekryterare att det även beror 
på vilken typ av tjänst det gäller, ibland behövs varken utbildning eller arbetserfarenhet.  
 
De flesta rekryterare förklarade att kompetensen fastställs redan i kravprofilen och eftersom de 
följer kravprofilen kan de inte ta hänsyn till att arbetsgruppen består av personer med olika 
typer av kompetens. En rekryterare berättade att det var viktigt med ett bra team och därför 
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var det bra att ta hänsyn till de olika kompetenser som redan finns i arbetsgruppen för att kunna 

komplettera det och få en bra sammansättning av personer. Det gemensamma för alla 
rekryterare var att det är kompetens och krav som styr vem de anställer och i sista hand 
kommer personligheten. De flesta förklarade att de försöker komplettera arbetsgruppen om det 
är möjligt men att det inte skall avgöras på personlighet om kandidaten passar för arbetet eller 
inte. En rekryterare förklarade: “Jag tror det är lätt att man tar in liknande personer för att man 
har igenkänningsfaktor, då är det lätt att man blir bekväm i det men det är bra att försöka bryta 
det mönstret” (Rekryterare). 
 

Intervju 

Chefer 

Majoriteten av cheferna utförde semistrukturerade intervjuer. De berättade att vissa frågor ställs 
till alla kandidater såsom tidigare erfarenhet och stresshantering, men att avvikelser vanligtvis 
förekommer beroende på kandidat. Cheferna värderade även kandidater som kan ge konkreta 

exempel på relevant kompetens för befattningen. Utöver att intervjua berättade tre av fem 
chefer att de la stort värde i en kortare provanställning där kandidaten får arbeta en eller ett fåtal 
dagar. Det här för att cheferna skulle få en kännedom om hur väl kandidaten passar för arbetet. 
De berättade att en annan fördel med provanställning var att det gav kandidaten en möjlighet 
att känna på hur det är att arbeta i verksamheten. En av cheferna som utförde kortare 
provanställningar utförde inte intervjuer.  
 
Ingen chef använde sig av någon specifik frågeteknik under intervjuerna men däremot använde 
majoriteten av cheferna många öppna frågor för att sedan ställa lite mer specifika frågor. 
Mindre önskvärda beteenden hos kandidaten var exempelvis att prata om oväsentliga saker eller 
enbart svara ja eller nej på frågor. När det gällde indirekta observationer såsom kroppsspråk 
ansåg alla chefer att det var betydelsefullt. Gester som exempelvis att inte ta av sig kepsen, 
komma sent eller vara oprofessionellt klädd ansågs av de flesta chefer generera negativa intryck. 

Däremot var cheferna överens om att nervositet som inte var utöver de vanliga inte togs 
hänsyn till. Fyra av fem chefer berättade att anledningen till att de uppmärksammade indirekta 
beteenden berodde på att det anses säga mycket om hur en person är. Två av cheferna 
poängterade även att positiva indirekta gester såsom social utstrålning kunde vara meriterande: 
‘’Det är just de direkta och indirekta observationerna som gör att jag valt att sköta 
rekryteringen själv eftersom det ger en känsla för hur en person är vilket jag tar i beaktning vid 
urvalet’’ (Chef). 
 
Gemensamt för alla chefer var att de ville få en bra känsla av personen och en bild av 
kandidatens personlighet. Det här var avgörande för om kandidaten blev anställd eller inte efter 
utförd intervju eller utfört provtillfälle. En av cheferna betonade värdet av att själv utföra 
intervjuer eftersom hen själv ansåg sig ha kännedom om sin verksamhet och dess behov: ‘’Jag 
tycker att det är bättre att intervjua själv än att anställa ett rekryteringsföretag för att de till 

exempel inte känner min verksamhet på samma sätt som jag gör det’’ (Chef).  
 

Rekryterare 

Gemensamt för alla rekryterare var att de betonade vikten av att alltid använda sig av 
strukturerade intervjuer. Att utgå från kravprofilen ansågs vara avgörande för att se till att alla 
kandidater fick samma frågor och därmed samma chans till att bli anställd. Flera rekryterare 
förklarade även att med hjälp av strukturerade intervjuer gick det att eliminera diskriminering. 
En annan fördel med strukturerade intervjuer var enligt rekryterarna att det bidrog till 
objektivitet och eliminerade riskerna att påverkas av magkänsla: ‘’Vi använder alltid 
strukturerade intervjuer, alltså alltid kompetensbaserade intervjuer. Där är det ju så himla lätt att 
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man går på magkänsla när man ska anställa någon och det är ju bland det värsta man kan göra’’ 

(Rekryterare).  
 
När det gäller frågetekniken vid intervjuerna använde sig alla rekryterare av öppna frågor för att 
få svar på hur kandidaterna hanterar olika situationer. Majoriteten av rekryterarna berättade 
även att de undvek frågor som genererar ja- eller nej-svar och var istället ute efter att 
kandidaten skulle exemplifiera sina påståenden om sig själv. Det var icke önskvärt att få svar 
som var typiskt klyschiga vilket sådana verkliga berättelser från kandidatens yrkeslivserfarenhet 
hjälper till att eliminera. 
 
När det gäller de indirekta och direkta observationerna framkom det splittrade åsikter bland 
rekryterarna. En rekryterare berättade att de brukar sitta flera stycken under en intervju vilket 
gör att rekryteraren själv kan fokusera på att ställa frågor medan exempelvis en chef som sitter 
med får möjlighet att iaktta. Fördelen med att fler sitter med under intervjun menade hen är att 

efter utförd intervju kan gruppen jämföra sina tankar med varandra. Kroppsspråk såsom 
nervositet och stress som inte är utöver det vanliga försökte däremot de flesta rekryterare att 
bortse från. En rekryterare förklarade att hen försöker vara som ett vitt papper men att 
beteenden såsom sen ankomst uppmärksammas. Två av rekryterarna berättade att beroende på 
vilken befattning det gäller tar de hänsyn till olika beteenden, ”exempelvis om vi eftersöker en 
säljare och personen sitter ihopkrupen och inte vill ha ögonkontakt kan det vara 
anmärkningsvärt” (Rekryterare). 
 
Majoriteten av rekryterarna förklarade att de under intervjuerna ville få till ett så naturligt 
samtal som möjligt samtidigt som de ville hålla sig objektiva. På så vis menade de att 
kandidaten känner sig avslappnad vilket ökar chansen till att personen ger ärliga svar. De flesta 
rekryterare berättade även att de kände sig trygga i sina intervjuer eftersom förarbetet med 
kravprofilen oftast ledde till att processen kändes som en rutin.  

 

Urval 

Chefer 

Ingen av cheferna använde en bedömningsmatris vid den slutliga bedömningen. En av cheferna 
använde däremot ett betygssystem där hen kontrollerar brottsregister och bakgrundsinformation 
om kandidaten. Efter utförda intervjuer går chefen tillsammans med ledningsgruppen igenom 
deras tankar om kandidaterna samtidigt som de skattar kandidaterna från ett till fem för att se 
vem som är mest lämplig. De resterande cheferna berättade att de gör en egen bedömning när 
de överväger olika kandidater. De beskrev att de då jämför fördelar och nackdelar mellan 
kandidaterna såsom erfarenhet, flexibilitet och personlighet. 
 
När det gäller vad cheferna försöker att undvika i en rekryteringsprocess erhölls fem olika svar. 
En av cheferna försökte undvika att ta in någon hen aldrig träffat personligen eftersom hen 

ansåg att allt handlar om ett första möte. En av cheferna hade som mål att alltid vara öppen, 
ärlig och rak på sak och försökte därför undvika att vara det motsatta och en annan chef 
försökte undvika kandidater som inte tål stress, är egoistiska och överlag har dålig servicekänsla. 
När det gäller själva rekryteringsprocessen försökte den chefen undvika att göra förhastade 
beslut och har därför börjat kalla till fler intervjuer vid osäkerhet. En annan chef berättade: ”Jag 
försöker undvika att jag och kandidaten har olika bilder av vilka förväntningar som finns. Det 
är nog den största orsaken till att kandidaten slutar efter exempelvis ett halvår, vilket inte är 
önskvärt” (Chef). 
 
Det fanns vissa likheter mellan cheferna angående vad de värderar i en rekrytering. En chef 
ansåg att personlig kontakt är ett måste medan en annan chef lade stor vikt vid att försöka ställa 
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följdfrågor. Poängen med att ställa följdfrågor var att få en förståelse för vem personen 

egentligen är för att sedan kunna bedöma om personen är lämplig för arbetet. En annan chef 
värderade en bra magkänsla och ett positivt intryck av kandidaten. Två av cheferna ansåg att en 
kortare provanställning är att föredra för att få en bild av hur kandidaten arbetar.  
 

Rekryterare 

Fyra av fem rekryterare använde någon form av bedömningsmatris för att jämföra likvärdiga 
kandidater. Tre av dessa rekryterare använde sig även av personlighetstester, logiska tester och 
dylikt för att kunna styrka eller dementera hur väl kandidaten passar för tjänsten. De 
poängterade även fördelen med att kunna ta hjälp av dessa system vid osäkerhet och vid 
urvalet. En av rekryterarna berättade att det svåra med att använda en bedömningsmatris kan 
vara att avgöra hur hen skall skatta kandidaterna. Rekryteraren som inte använde sig av en 
bedömningsmatris berättar att hen utgår från kravprofilen vid jämförelse av kandidater. Hen 
utförde även personlighetstest för att komplettera bedömningen. 

 
Gemensamt för alla rekryterare var att de försökte undvika att gå på magkänsla. Flera av 
rekryterarna förklarade att en känsla för en kandidat som baseras på att den är lik en själv kan 
göra att ens bedömningar försämras. En rekryterare betonade även vikten av att ha en 
strukturerad och objektiv bedömning genom hela rekryteringen. Flera rekryterare berättade att 
de försökte undvika en otydlig kravprofil samt att ändra kravprofilen under 
rekryteringsprocessen eftersom det försvårar arbetet. Alla rekryterare värderade däremot att vara 
objektiv, ställa samma frågor till alla kandidater, följa kravprofilen och framförallt ha tydliga 
krav. Det var enligt dem av intresse att få en uppfattning om kandidatens personlighet för att 
avgöra om hen passar för tjänsten. Tre av rekryterarna betonade även vikten av att ställa samma 
frågor till alla kandidater för att lättare kunna bedöma vem som är bäst lämpad för tjänsten. 

Folk kan säga att dom är drivna och sen när dom ska ge exempel på hur dom är drivna 
då kan dom inte svara på det och då känns man inte så tillförlitligt [...] säger man att 

man är en problemlösare och kan bara blixtra till med olika problem man har löst och 
exakt hur problemen gått till, vad är det man har gjort, när var det man gjorde det och 
vad blev resultatet, ja men kan man svara på det då är man väldigt tillförlitligt. 
(Rekryterare). 

 

Värderingar 

Chefer 

Det erhölls splittrade svar angående vad cheferna ansåg vara lätt med en rekrytering. Två av 
cheferna berättade att de egentligen inte ansåg att någonting var lätt med att rekrytera medan 
en annan chef poängterade att det alltid finns en rädsla för att felrekrytera. En av cheferna ansåg 
att det lättaste med att rekrytera var möjligheten till att provanställa för att på så sätt känna av 
om kandidaten klarar av arbetet.  
 

Cheferna hade även olika uppfattningar om vad de ansåg var svårt med en rekrytering. En chef 
menade att det kan vara svårt att läsa av om människor talar sanning eller spelar en roll. En 
annan chef ansåg att det var svårt att hitta kandidater med rätt kompetens, erfarenhet och 
utbildning. En tredje chef ansåg att det svåraste med en rekrytering var när kandidater inte 
pratar under intervjun eller när de gav korta svar. Den chefen menade att det då är svårt att 
skapa sig en bild av kandidaten vilket gör det svårt att gå vidare i rekryteringsprocessen. Den 
fjärde chefen berättade att hen ibland känner en press över att det finns ett behov av att anställa 
men att de kandidater som sökt inte uppfyller kraven. Den femte chefen ansåg att det svåra 
med rekrytering var att veta vilka kandidater som är seriösa och inte kommer att sluta efter att 
chefen lagt ner både tid och pengar på att lära upp personen.  
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När cheferna tillfrågades vad de tyckte var viktigast med rekrytering hade de olika 
uppfattningar. En chef menade att det var utstrålningen från kandidaten som var det viktigaste 
medan en annan ansåg att intervjuerna var av störst vikt eftersom det är där en uppfattning 
skapas om kandidaterna. En annan chef ansåg att ärlighet och öppenhet var det viktigaste och 
därför skall det inte vara något problem att till exempel kontakta referenser eller tidigare 
arbetsgivare. En chef ansåg att provanställning var viktigast eftersom det var där hen kunde 
utvärdera kandidatens verkliga handlingar istället för att enbart höra kandidaterna prata om sina 
kunskaper. Slutligen ansåg en av cheferna att det viktigaste med en rekryteringsprocess var att 
ha högt i tak men även att själv vara öppen för andra kvaliteter än de hen kanske hade tänkt 
sig. Chefen förklarade: ‘’Säg att du är inne på en klädbutik för att du ska köpa en tröja och du 
går förbi massa snygga byxor men ser dem inte för att du har så mycket fokus på att hitta en 
tröja’’ (Chef).  
 

Rekryterare 

När rekryterarna tillfrågades om vad de ansåg var lättast med en rekrytering erhölls relativt 
splittrade svar. En rekryterare ansåg att det lättaste med en rekrytering var att genomföra det 
första urvalet med hjälp av en bra kravprofil. Hen menade att det är svart eller vitt eftersom 
kandidaterna antingen exempelvis har en utbildning eller inte. Två av rekryterarna tyckte inte 
att något var speciellt lätt med rekrytering och en av rekryterarna berättade: ‘’Ju mer man kan 
desto svårare är det’’ (Rekryterare). Två andra rekryterare ansåg att kontakten med 
människorna var det lättaste och båda motiverade det med att de anser sig vara personer som 
har lätt att samtala samt lätt till att övertyga och anpassa sig efter olika situationer.  
 
Majoriteten av rekryterarna ansåg att det svåraste med en rekrytering var brist på kandidater 
samt krävande kunder. Två rekryterare förklarade att om det är få kandidater som ansöker eller 
att få kandidater uppfyller grundkraven försvåras rekryteringen. Vid både kandidatbrist och 

kompetensbrist menade de två rekryterarna att ett dilemma uppstår om kraven måste sänkas 
eller att de måste hitta en annan lösning. Tre av rekryterarna berättade att kunder ibland kan 
vara krävande, tänka enkelspårigt, vara svåra att kommunicera med och vara otydliga vilket gör 
rekryteringen svår.  
 
Det viktigaste i en rekryteringsprocess ansåg alla rekryterare vara att redan från början utforma 
en bra kravprofil. På så vis vet rekryterarna vad de söker samtidigt som de har ett hjälpmedel 
vid den slutliga bedömningen. De ansåg att en bra kravprofil även hjälper dem att vara 
objektiva. Utöver en god kravprofil tog en av rekryterarna upp vikten av att få en kännedom 
av den arbetsplats som skall rekryteras till. Hen beskrev att det på så vis går att införskaffa sig en 
egen uppfattning om vad som eventuellt saknas och behövs på arbetsplatsen.  
 

Det viktigaste i en rekryteringsprocess 

Den sista frågan respondenterna svarade på innebar att de skulle skatta sex olika alternativ 
beroende på vad de tyckte var viktigast och minst viktigt i en rekryteringsprocess. 
Stapeldiagrammet nedan visar en sammanställning av svaren där de högst skattade alternativen 
ansågs vara viktigast och de lägst skattade alternativen ansågs minst viktiga. Sammanfattningsvis 
ansåg cheferna att det viktigaste i rekryteringsprocessen var att få en positiv känsla av personen 
medan rekryterarna ansåg att det viktigaste var att personen besitter god kompetens för arbetet. 
Respondenterna motiverade även sina svar vilket åskådliggörs nedan.   
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Tabell 1. Stapeldiagram som visar vad chefer respektive rekryterare ansåg vara av störst samt 

minst vikt i en rekryteringsprocess 

 
 

Chefer 

Fyra av fem chefer ansåg att det viktigaste i rekryteringsprocessen var att få en positiv känsla av 
kandidaten. Motiveringarna till det var exempelvis att de själva behövde känna att kandidaten 
är trevlig och motiverad för arbetet. Två av de cheferna poängterade vikten av att få en bra 
känsla av personen eftersom kandidaten sedan skall arbeta med kunder och ge kunderna en bra 
känsla.  

Jag tänker att det viktigaste är en positiv känsla av personen i och med att vi jobbar ju 
med människor och då vill man ju att gästerna ska få en positiv känsla. Om inte jag har 
det så tror jag inte att kunderna kommer att få det heller så därför är ju det viktigast. 
(Chef). 

 
En av cheferna ansåg att god kompetens var det viktigaste och motiverade det genom att 
kandidaten måste kunna utföra alla uppgifter som ingår i arbetet och det kan endast bedömas 
genom att observera kandidaten när hen arbetar. Majoriteten av de andra cheferna skattade 
också god kompetens högt även om de inte ansåg att det var det viktigaste och hade samma typ 
av motiveringar till det. I genomsnitt skattade cheferna även högt på att kandidaten skulle passa 
in i arbetsgruppens dynamik. De hade alla ungefär samma motivering till det, att kandidaten 
behöver fungera med de övriga i arbetsgruppen för att arbetet skall bli så bra utfört som möjligt 
och att alla skall trivas på arbetsplatsen. En av cheferna förklarade: “Vi arbetar ju i grupper här 

och det är viktigt att kunna få en bra gruppdynamik och en trevlig och bra känsla på jobbet 
som gör att man trivs och presterar bra” (Chef).  
 
Att ha bra referenser och mycket erfarenhet av liknande arbete hamnade i mittenskiktet för 
samtliga chefer. Gemensamt för alla var att de ansåg att det var positivt med både bra referenser 
och erfarenhet men att det inte var avgörande för hur kandidaten arbetar. Alla chefer skattade 
rätt utbildning som det minst viktiga. Det här motiverades delvis genom att en del chefer inte 
kräver utbildning i deras bransch och därför inte lägger någon vikt vid det. Andra chefer 
motiverade det genom att utbildningen kan ses förbi genom att kandidaten visar en god 
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kompetens och känsla för arbetet samt att om utbildning behövs kan vissa av cheferna 

tillhandahålla det vid påbörjad anställning.  
 

Rekryterare 

Fyra av fem rekryterare skattade god kompetens som viktigast i en rekryteringsprocess. Den 
sista rekryteraren skattade god kompetens på andra plats. Majoriteten av rekryterarna 
motiverade skattningen baserat på att det är rätt kompetens som efterfrågas hos kandidaterna 
vilket förklarar vad en person faktiskt kan. Rätt utbildning kom på en andra plats och skattades 
högt av de flesta rekryterare med motiveringen att vissa tjänster har utbildningskrav. Tre av 
rekryterarna betonade att de följer kravprofilen och eftersom kravprofilen skiljer sig från tjänst 
till tjänst tar de i beaktning vad som är väsentligt för den berörda tjänsten. När det gäller att ha 
mycket erfarenhet, bra referenser samt passa bra in i arbetsgruppens dynamik avvek svaren en 
aning mellan respondenterna. Det som däremot gick att urskilja var att dessa kvaliteter skattades 
i mittenskiktet och flera rekryterare beskrev att det är av betydelse men inte avgörande. 

Erfarenhet ansågs av flera rekryterare vara viktigt om det är väsentlig för tjänsten. En annan 
rekryterare förklarade: ”För mycket erfarenhet kan resultera i att personen blir enformig och 
inte lika mottaglig för utveckling vilket inte heller är bra” (Rekryterare). 
 
Att ha bra referenser såg rekryterarna relativt olika på då tre av rekryterarna skattade det relativt 
lågt medan två andra skattade det relativt högt. För de tre som skattade referenser lägre 
motiverades valet med att det kan vara bra att höra vad andra har att säga om personen men att 
de nödvändigtvis inte lägger stor vikt vid informationen. En av dessa rekryterare poängterade 
även att kandidater vanligtvis ger referenser de vet kommer prata gott om dem. De två 
rekryterarna som skattade bra referenser något högre motiverade sitt val med att det ger en 
inblick i hur personen varit i tidigare arbeten vilket förstärker bilden av vem kandidaten är. Att 
passa bra in i arbetsgruppens dynamik skattade tre av rekryterarna i mittenskiktet samtidigt som 
två av rekryterarna skattade det lågt. De tre som skattade likadant motiverade sitt val med att 

målet är att finna rätt person till rätt arbetsgrupp. De två övriga rekryterarna samt vissa av de 
som skattade rekrytering i mittenskiktet sa att det egentligen är arbetsgivaren som skulle 
bedöma det och att de själva försökte vara så objektiva som möjligt. Objektivitet var även 
anledningen till att fyra av fem rekryterare skattade positiv känsla av kandidaten som det minst 
viktiga. Den rekryterare som skattade positiv känsla en aning högre motiverade sitt val med att 
hen ville få en känsla om att kandidaten är intresserad av tjänsten samt om kandidaten har vad 
som krävs för att klara av arbetet.  
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Diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst 
vikt i en rekryteringsprocess. För att besvara syftet kommer det här avsnittet följas av en 
resultat- samt metoddiskussion och avslutas med rekommendationer samt den slutsats vi 
kommit fram till.  
 

Resultatdiskussion 

Förkunskaper 

Gemensamt för alla chefer var att de ansåg att det viktigaste för att kunna utföra rekryteringar 
var erfarenhet. Erfarenhet har visat sig vara betydelsefullt för att kunna förstå sig på en kandidats 
personlighet samt identifiera om en kandidat talar osanning (Mast, Bangerter, Bulliard & Aerni, 
2011). De flesta cheferna beskrev även att de förlitar sig på sin egen magkänsla när det gäller 
rekrytering medan alla rekryterare poängterade vikten av objektivitet. Andersson et al. (2016) 

förklarar att 80 procent av svenska chefer förlitar sig på magkänslan när de rekryterar, vilket 
överensstämmer med resultatet i den här studien. Enligt forskning bör tilltro till sin egen 
magkänsla undvikas i så stor mån som möjligt eftersom det kan orsaka opålitliga och förhastade 
bedömningar. För att kunna utföra en rekrytering på ett bra sätt skall den som rekryterar bland 
annat kunna analysera, fatta beslut, vara kommunikativ samt arbeta strategiskt (Andersson et al., 
2016). Rekryterarna beskrev att liknande kompetenser var viktigt att besitta för att kunna 
arbeta med rekrytering. De förklarade att det var viktigt att arbeta strategiskt, ha ett intresse för 
människor samt vara objektiv i sina bedömningar. Objektivitet är att föredra för att skapa 
utrymme för eftertanke vid rekrytering (Lindelöw, 2016).  
 
Att cheferna och rekryterarna skiljer sig åt i sina åsikter kan eventuellt bero på att alla 
rekryterare har en utbildning för att rekrytera medan majoriteten av cheferna inte har någon 
utbildning. Det kan enligt oss tänkas att utbildningen går ut på lära sig att vara objektiv och 
utforma en kravprofil vid rekrytering och därför värderar rekryterarna den egenskapen högt. 
Cheferna har skaffat sig erfarenhet av att rekrytera istället för utbildning och det kan eventuellt 
vara därför de värderar erfarenhet högt vid rekrytering.  
 

Rekryteringsprocessen 

En felrekrytering kan kosta ett företag mycket pengar och tid och därför bör 
rekryteringsprocessen fungera på ett bra sätt för att hitta rätt kandidater (Lindelöw Danielsson, 
2003). Enligt alla chefer fungerar deras rekryteringsprocess bra men flera av dem poängterade 
även att det krävs att många kandidater söker för att de skall hitta rätt person. Samtliga 
rekryterare berättade att de ansåg sig ha en väl fungerande rekryteringsprocess och det grundas 
enligt de flesta rekryterare på en noga utformad kravprofil. Eftersom cheferna helst vill ha 
många kandidater som söker kan det enligt oss vara bra att fokusera mycket på 
marknadsföringen för att locka till sig kandidater.  

 
Några chefer förklarade att de använder sig av kortare provanställningar och följer Lagen om 
anställningsskydd (1982:80) eftersom de provanställer under kortare period än sex månader. 
Hälften av alla rekryterare använder sig av personlighets- eller kapacitetstest i tillägg till 
intervjuer vilket enligt forskning visat sig vara den bästa metoden för att säkerställa hur 
arbetsprestationen kommer vara för kandidaterna (Schmidt & Hunter, 1998). Alla rekryterare 
och majoriteten av cheferna kontaktar referenser för att kunna jämföra om det kandidaten 
berättar kan styrkas av en annan person som de arbetat med. Lindelöw (2016) beskriver dock 
att referenser inte ger en bra korrelation för arbetsprestationen och därav bör alltid två 
referenspersoner kontaktas samt att dessa intervjuer analyseras noga. De flesta rekryterare och 
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chefer berättade att de kontaktar en referent till att börja med och om behov finns kontaktas 

fler referenter.  
 

Annonsering 

När det gäller marknadsföring berättade samtliga chefer att de använder sig av sociala medier 
och försöker där framställa företaget på ett bra sätt. De flesta rekryterare tog hänsyn till 
marknadsföringen eftersom majoriteten marknadsför sig både på sociala medier och på events 
som berör den målgrupp de söker. Om företaget ger en tydlig bild av dess värderingar, syfte, 
mål och utveckling redan i marknadsföringen är det lättare för kandidaterna att bilda sig en 
uppfattning om de kommer att passa in på företaget (Griepentrog et al., 2012). En tanke med 
marknadsföringen är att det förmodligen är bra att synas på så många ställen som möjligt men 
att det viktiga är att få fram vad företaget står för och hur de arbetar. En rekryterare beskrev det 
här genom att förklara hur företaget försöker uppdatera loggan för att den skall bli så 
beskrivande som möjligt. Hen förklarade att det var viktigt att namnet på företaget inte 

exkluderar vissa målgrupper. 
 
När det gäller annonseringen är det av stor vikt att välja rätt plattformar för att komma åt den 
målgrupp som är aktuell för tjänsten (Lindelöw, 2016). Två av cheferna annonserar inte ut sina 
tjänster medan resterande chefer annonserar ut tjänsterna via Arbetsförmedlingen och företagets 
egen hemsida. Endast en chef berättade att de tar hänsyn till målgruppen genom att även 
annonsera vid en gymnasieskola för att locka unga personer att söka jobbet. Alla rekryterare 
berättade att de tar hänsyn till målgruppen och annonserar via både Arbetsförmedlingen, 
företagets egen hemsida samt olika sociala medier. Därmed följer rekryterarna samt en av 
cheferna det som rekommenderas enligt Lindelöw (2016).  
 
När det gäller CV är ett semistrukturerat eller strukturerat CV att föredra (Lindelöw, 2016). 
Här motsätter sig alla chefer och majoriteten av rekryterarna forskningen eftersom de använder 

sig av ostrukturerade CV:n vid ansökningarna. Endast en rekryterare använder sig av 
strukturerade CV:n. Det här kan eventuellt bidra till mer arbete i det första urvalet om det inte 
finns några frågor som kandidaterna behöver svara på innan de lämnar in sitt CV. Exempelvis 
om en tjänst kräver en viss utbildning kan kandidaterna skicka in sitt CV även om de inte 
besitter den utbildningen och därav blir urvalet mer tidskrävande än om kandidaterna behövt 
skicka in ett strukturerat CV.  
 
En viktig faktor när det gäller att behålla de anställda länge inom företaget är att bidra med 
lärande och utveckling för de anställda (Ployhart et al., 2017). Därför krävs en långsiktig plan 
med rekryteringsprocessen (Lindelöw Danielsson, 2003). Gemensamt för alla chefer och 
rekryterare var att de försöker tänka långsiktigt för att behålla sin personal när det är möjligt. 
Däremot berättade de flesta att det kan uppstå problem och att de då behöver få in någon 
kortsiktigt, exempelvis på ett vikariat. Några chefer beskrev även svårigheten i att tänka 

långsiktigt för att branschen förändras snabbt och att det därför kan vara svårt att veta hur det 
ser ut på företaget bara ett år framåt.  
 

Krav 

För att utveckla en bra plan för rekryteringsprocessen är det viktigt att första steget innefattar 
att fastställa vilka mål som skall uppnås med arbetet (Breaugh & Starke, 2000). När målen har 
fastställts bör en mål- och ansvarsbeskrivning samt en kravprofil utformas (Andersson, Hallén & 
Smith, 2016; Lindelöw, 2016). Två av fem chefer berättade att de utformar en slags kravprofil 
med hjälp av HR-konsulter medan de resterande cheferna förklarade att de förlitar sig på 
känslan de får av kandidaten i det första mötet. Samtliga rekryterare berättade att de alltid 
utformar en kravprofil som första steget i rekryteringsprocessen för att ha den som stöd tills de 
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hittat den bäst lämpade kandidaten. En tanke vi har när det gäller kravprofiler är att det 

eventuellt kan vara svårare att göra ett urval mellan olika kandidater om inte en kravprofil 
finns. Exempelvis om det finns två kandidater som har utstrålat en bra känsla kan det vara svårt 
att välja mellan dem utan stöd av en kravprofil. 
 
Det har visat sig att många företag värderar homogenitet bland de anställda och därför är det 
viktigt att använda en väl utformad kravprofil för att minska riskerna att utesluta relevanta 
kandidater (Björklund et al., 2012). I likhet med forskningen berättade alla chefer att det är 
viktigt med en bra dynamik i arbetsgruppen och därför fokuserar de mer på att välja ut 
kandidater som passar in i arbetsgruppen än att försöka anställa många olika personlighetstyper. 
Samtliga rekryterare ansåg att det viktigaste är att följa kravprofilen under hela 
rekryteringsprocessen och därför kan de inte fokusera på vilken typ av personlighet 
kandidaterna har utan det är kompetenser och krav som avgör vem som anställs. En rekryterare 
berättade att de försöker att inte anställa någon på grund av igenkänningsfaktor och där hjälper 

kravprofilen till, vilket stämmer bra överens med tidigare forskning. Vi har en tanke om att 
rekryterarna använder en kravprofil i större utsträckning än cheferna för att de skall rekrytera 
till andra företag och därför måste veta vad den chefen värdesätter. Cheferna som rekryterar 
själva vet däremot med sig vad de behöver och därför kanske de förlitar sig mer på sin egen 
känsla istället för att utforma en kravprofil.  
 

Intervju 

Eftersom människans bedömningsförmåga inte anses vara tillförlitlig betonar Lindelöw (2016) 
vikten av att använda semistrukturerade eller strukturerade intervjuer för att undvika 
magkänsla. Strukturerade intervjuer har en hög korrelation med arbetsprestation och ger därför 
en god träffsäkerhet. Samtliga rekryterare och tre av cheferna använde sig av semistrukturerade 
intervjuer. De övriga två cheferna föredrog att använda sig av en kortare provanställning vilket 
i enighet med forskning också har en hög korrelation med arbetsprestation (Andersson et al., 

2016). På det sättet är det enligt oss lättare för både chefen och kandidaten att säkerställa att 
kandidaten anställs till rätt befattning. Andersson et al. (2016) beskriver däremot att 
provanställningar kan bli relativt kostsamma om kandidaten sedan inte anställs vilket gör att vi 
istället rekommenderar att fatta ett slutgiltigt beslut med hjälp av en strukturerad intervju.  
 
Gemensamt för cheferna samt rekryterarna var att de använder sig av öppna frågor för att få 
konkreta exempel på relevant kompetens från kandidaten. Både cheferna och rekryterarna 
berättar att de vill undvika frågor som går att svara ja eller nej på. Att använda sig av öppna 
frågor överensstämmer med de rekommendationer som finns om att ställa frågor där 
kandidaten får beskriva hur dennes kompetenser används i olika arbetsinriktade situationer 
(Lindelöw, 2016; Russel & Brannan, 2016). Samtliga rekryterare betonade vikten av att utgå 
från en kravprofil för att förbli objektiv och för att undvika att förlita sig på magkänsla. Det här 
avviker från vad majoriteten av cheferna berättade eftersom de istället poängterade vikten av att 

få en positiv känsla av kandidaten under intervju eller utfört provtillfälle.  
 
Olika uppfattningar erhölls från både cheferna och rekryterarna vad gäller observationer under 
intervjuerna. Gemensamt för alla respondenter var däremot att de bortser från nervositet och 
stress utöver det vanliga. En gemensam uppfattning bland cheferna var att indirekta 
observationer togs i beaktning vid bedömningarna där två av cheferna även ansåg att själva 
kunna bedöma indirekta observationer var anledningen till att de vill utföra sina intervjuer 
själva. Rekryterarna betonade istället värdet av att vara objektiv men poängterade även att vissa 
beteenden var anmärkningsvärda beroende på tjänst vilket vi uppfattade som relevant. 
Andersson et al. (2016) förklarar att det som bör utvärderas hos kandidaten under en 
rekrytering är kunskaper, beteendemässiga kompetenser, personlighet, begåvning, motivation 
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samt urspårningstendenser vilket vi uppfattar att rekryterarna gör i större utsträckning än 

cheferna. Det beror på att rekryterarna betonar vikten av att undvika magkänsla medan 
cheferna verkar förlita sig på magkänsla i större utsträckning.  
 

Urval 

Ingen av cheferna använde sig av en bedömningsmatris vilket gör att de går miste om att på ett 
strukturerat sätt se hur kandidaterna uppfyller vardera krav (Andersson et al., 2016). Cheferna 
gör en egen bedömning om de överväger mellan flera kandidater och då jämföra kandidaterna 
emellan. Att bedöma på detta sätt leder oss att tro att chefer inte får en rättvis helhetsbild av 
kandidaterna eftersom bedömningen kan påverkas av exempelvis hur länge sedan intervjun 
ägde rum, dagshumör eller liknande. Två av cheferna tillämpar provanställning vilket enligt oss 
anses vara ett bra tillvägagångssätt att utvärdera en kandidats verkliga kompetenser på eftersom 
cheferna då får ett tillfälle att utvärdera kandidatens arbetsprestation. Däremot anses det inte 
vara hållbart att enbart använda sig av provanställning eftersom det är kostsamt och 

tidskrävande (Andersson et al., 2016). Chefer bör därför enbart låta kandidater provjobba när 
de tror att de kommer anställa en kandidat och inte använda det som en metod för att prova sig 
fram till om en kandidat är lämplig. Alla rekryterare använde sig av någon typ av 
bedömningsmatris vid den slutliga bedömningen. I resultatet framgick det att majoriteten av 
rekryterarna även använde sig av olika personlighetstester för att få ett bredare underlag för hur 
lämplig en kandidat är för en tjänst. Det här en god strategi för att förutsäga en kandidats 
arbetsprestation (Schmidt & Hunter, 1998).  
 
När det gäller vad cheferna värderar i en rekrytering går det att se ett visst samband med att 
magkänsla samt positiva intryck av kandidaten vid ett första möte hade en inverkan på 
chefernas bedömningar. Första intryck kan däremot ge en sned bild av hur lämplig kandidaten 
egentligen är för tjänsten eftersom första intryck inte alltid stämmer överens med kandidatens 
arbetsprestation (Lindelöw Danielsson, 2003). När det gäller magkänsla anses det av oss vara till 

nytta om det syftar till den reflekterade magkänslan (Andersson et al., 2016). Däremot anser vi 
att magkänsla inte bör utgöra grunden för bedömningen eftersom det egentligen inte säger 
något om faktiska kompetenser hos kandidaten. Enligt Lindelöw (2016) har människan en 
tendens att dra förhastade slutsatser och Kinnunen och Parviainen (2016) poängterar att den 
som rekryterar kan ha en övertro på sin egen magkänsla. Samtliga rekryterare berättade att de 
försöker undvika magkänsla för att vara så objektiva som möjligt vilket gör att vi anser att de på 
ett mer strukturerat sätt eventuellt kan göra mer korrekta bedömningar.  
 

Värderingar 

Inget mönster kunde urskiljas gällande vad respondenterna ansåg vara lätt med en rekrytering. 
Vi tror detta kan bero på att det baseras på hur man själv är som person och vad man tenderar 
att ha lätt för. Det nämns däremot att en tydlig kravprofil gör att vissa rekryterare har ett 
hjälpmedel som kan förenkla rekryteringen. När det gäller vad respondenterna ansåg var svårast 

med en rekrytering erhölls även här olika uppfattningar. Den kandidatbrist som majoriteten av 
rekryterna poängterar tänker vi oss kan ha att göra med Luleås geografiska position vilket 
förmodligen leder till att det generellt finns ett begränsat antal kandidater som söker. Att locka 
till sig kandidater från andra delar av landet kan vara svårt och därför bör de som rekryterar 
reflektera över vilka krav som ställs på kandidaterna. För att förklara vill vi åter citera en av 
cheferna: ‘’Säg att du är inne på en klädbutik för att du ska köpa en tröja och så går du förbi 
massa snygga byxor men ser dem inte för att du har så mycket fokus på att hitta en tröja’’ 
(Chef). De som rekryterar bör enligt oss tänka på samma sätt för att inte gå miste om 
potentiella kandidater på grund av för höga krav. 
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Det viktigaste i en rekryteringsprocess 

Respondenterna fick både svara öppet och sedan skatta sex alternativ på frågan om vad de anser 
är viktigast i en rekryteringsprocess. Vid jämförelse kunde vi sedan se att de svaren stämde bra 
överens med varandra. När den öppna frågan ställdes svarade en chef utstrålning hos 
kandidaten, en annan svarade ärlighet och öppenhet, en tredje svarade provanställning och en 
fjärde svarade högt i tak. Vi kan i stapeldiagrammet (Tabell 1) se att en positiv känsla av 
personen samt att kandidaten passar bra in i arbetsgruppens dynamik skattats högst bland 
cheferna vilket överensstämmer med de tidigare svaren. En av cheferna sade däremot att hen 
ansåg att intervjun var det viktigaste med rekrytering vilket i enlighet med forskning anses vara 
den viktigaste informationskällan i en rekryteringsprocess (Behrenz, 2001).  
 
Sammanställningen visade att rekryterarna skattade god kompetens som det viktigaste i en 
rekryteringsprocess vilket överensstämmer med vad Behrenz (2001) anser vara viktigast 
gällande rekrytering. God kompetens har skattats på tredje plats bland cheferna vilket anses tyda 

på en viss medvetenhet om vikten av att en kandidat besitter god kompetens. Utöver 
yrkeskompetens är personligt engagemang samt social kompetens även av betydelse för en 
kandidats arbetsprestation (Behrenz, 2001). Att värdera en positiv känsla för personen kan 
därför i viss mån värdesättas enligt oss eftersom cheferna berättigar detta med att de vill hitta en 
kandidat som visar engagemang på arbetet. Det som däremot kan vara bra att tänka på är att 
skilja på en oönskad magkänsla och en magkänsla som baseras på fakta om kandidaten. 
Majoriteten av cheferna har skattat att de värderar en person som passar bra in i arbetsgruppens 
dynamik vilket vi har förståelse för eftersom det kan ge en känsla av bekvämlighet samt 
underlättar beslutsfattandet. Däremot bör inte den som rekryterar var rädd för att leta efter en 
kandidat som är annorlunda eller avviker från arbetsgruppen eftersom det enligt oss kan 
generera positiv utveckling samt förbättring för verksamheten. Detta eftersom intressanta 
diskussioner och nya ideér kan uppstå.  
 

Gällande rätt utbildning går det att se i stapeldiagrammet (Tabell 1) att en relativt stor skillnad 
finns mellan chefer och rekryterare. De chefer som skattat utbildning lägst arbetar inom 
verksamheter där utbildning inte är ett krav eller där god kompetens kan kompensera för rätt 
utbildning. Rekryterarna har motiverat den relativt höga skattningen genom att utbildning ofta 
är ett krav för tjänsten. Utbildning har en låg korrelation med arbetsprestation vilket stödjer 
chefernas tankesätt (Lindelöw, 2016). Däremot förklarar Humburg och Van Der Velden (2015) 
att utbildning är viktigt att ta hänsyn till om det är ett krav för tjänsten. Om en kandidat 
erhåller god kompetens för att kunna utföra arbetet eller om utbildning kan tillhandahållas vid 
påbörjad anställning bör kravet på utbildning inte tas i lika stor beaktning eftersom det 
egentligen inte indikerar på faktiska kunskaper.  
 
När det gäller mycket erfarenhet samt bra referenser har rekryterarna och cheferna skattat 
relativt lika och som stapeldiagrammet visar har de hamnat i mellanskiktet (Tabell 1). Det kan 

tolkas som att respondenterna tar en viss hänsyn till det. Lindelöw (2016) förklarar att både 
erfarenhet och referenser har en låg korrelation med arbetsprestation. En kandidats kompetens 
och utvecklingsmöjligheter bör därför enligt oss prioriteras högst istället för exempelvis 
erfarenhet och referenser för att inte gå miste om duktiga kandidater. 
 

Metoddiskussion 

De respondenter som valdes ut ansågs bidra med den information som efterfrågades för att 
kunna uppnå studiens syfte. Att välja ut respondenter från olika typer av arbetsplatser samt olika 
yrkesområden bidrog till att studiens slutsats kunde appliceras mer generellt än om det inte 
hade tagits i beaktning. Däremot var det geografiska området begränsat till endast Luleå vilket 
gör att informationen inte går att applicera mer generellt geografiskt.  
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Semistrukturerad intervju ansågs vara ett bra val för den här typen av studie eftersom en 
djupare förståelse tillhandahölls för varför respondenterna svarade som de gjorde. 
Pilotintervjuerna bidrog till att intervjuguiden kunde förbättras innan de faktiska intervjuerna 
utfördes. Att intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats har både för- och 
nackdelar. Det kan vara gynnsamt att respondenten känner sig bekväm eftersom det inte är en 
ny miljö de vistas i. En nackdel kan vara att de går in i sin arbetsroll och därför kan det bli svårt 
att skapa ett vardagligt samtal. Det kan också vara så att de av rädsla att någon kollega hör vad 
de säger svarar som de tror vi förväntar oss av dem.  
 
Eftersom intervjuguiden baserades på teorin underlättades sammanställningen och analysen av 
materialet. Ett resultat av en studie blir mer tillförlitlig om den som intervjuar besitter 
kunnande, känslighet och empati (Howitt, 2016). Vår kunskap och erfarenhet om rekrytering 
samt att utföra intervjuer har erhållits från kandidatutbildningen Psykologi med inriktning 

Personal- och arbetsvetenskap. Under flertalet kurser har vi fördjupat oss i rekrytering samt att 
intervjua, både teoretiskt och praktiskt. Tack vare erfarenheten av att ha intervjuat ungefär 15 
personer var de senaste tre åren har en kunskap och djupare förståelse för respondenterna 
byggts upp.  
 
Analysen av den insamlade datan spelades in och transkriberades sedan ordagrant vilket bidrog 
till en god kännedom om det insamlade materialet. Vid val av citat gjordes en extra kontroll 
genom att lyssna igenom de berörda ljudfilerna på nytt för att konfirmera att det som stod i det 
transkriberade materialet verkligen sades ordagrant under intervjuerna. Att materialet är noga 
genomarbetat gör att resultatet och analysen anses vara trovärdiga (Howitt, 2016).  
 

Fortsatt forskning och rekommendationer 

Det hade i framtiden varit intressant att göra den här typen av studie på ett större geografiskt 

område för att eventuellt få en mer generell bild över hur rekrytering fungerar i Sverige. I det 
fallet hade man kunnat studera större företag och involvera fler respondenter för att 
tillhandahålla rikare data.  
 
Utifrån den kunskap vi erhållit under den här studien vill vi ge några rekommendationer till 
rekryterare och chefer. Eftersom de flesta chefer inte utformar någon kravprofil vill vi 
rekommendera att ha en tydlig struktur och i förväg bestämma metoder och tillvägagångssätt 
för rekrytering, vilket kan minska risken att påverkas av exempelvis första intryck och 
magkänsla. En annan rekommendation är att lägga tid på marknadsföring och annonsering för 
att locka fler kandidater då de flesta ansåg att det var viktigt med ett stort urval av sökande. På 
grund av att de flesta rekryterare betonade att de ville ha en tidigare chef eller annan högt 
uppsatt person som referens rekommenderar vi att sänka kraven för referenser och istället 
fokusera på att referenspersonen har arbetat nära kandidaten. Detta eftersom exempelvis en 

chef inte alltid ser hur kandidaten hanterar olika arbetsrelaterade situationer. För att få en rättvis 
bild av kandidaten rekommenderar vi även att alltid kontakta två referenter. Avslutningsvis vill 
vi uppmuntra samtliga rekryterare och chefer att rekrytera med fokus på objektivitet och ställa 
frågor där kandidaten får svara med konkreta exempel för att få information om kandidatens 
faktiska kompetenser.  
 

Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst 
vikt i en rekryteringsprocess.  
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Det framkommer i den här studien att rekryterare generellt värderar ett tydligt förarbete som 

innefattar att utforma en strukturerad kravprofil. Kravprofilen anses vara det som skall 
genomsyra hela rekryteringsprocessen för att valet av kandidat skall bli så objektivt som möjligt. 
Chefer anser generellt att en positiv känsla för kandidaten är det mest betydelsefulla i en 
rekrytering. De anser att det är av stor vikt att de själva kommer bra överens med kandidaten 
samt att kandidaten passar bra in i arbetsgruppen. 
  
Det som i det stora hela skiljer chefer och rekryterare åt är vilka förkunskaper de besitter. 
Rekryterare har generellt en utbildning inom rekrytering medan chefer generellt har 
införskaffat sig kunskaper om rekrytering genom erfarenhet av rekrytering samt 
yrkeserfarenhet.  
 
När det gäller rekryteringsprocessen gick det inte att urskilja ett gemensamt tillvägagångssätt för 
alla respondenter. Däremot går det att urskilja en tydligare struktur för rekryterarnas 

tillvägagångssätt i jämförelse med chefernas. Det beror bland annat på att rekryterarna använder 
sig av en kravprofil som de följer under hela rekryteringsprocessen.  
 
Gemensamt för alla chefer och majoriteten av rekryterarna är att de använder sig av 
ostrukturerade CV:n. Två chefer annonserar inte ut sina tjänster men resterande chefer och alla 
rekryterare betonar vikten av att välja rätt plattformar och att ta hänsyn till målgrupp vid 
annonseringen. De flesta använder sig därför av Arbetsförmedlingen samt andra sociala 
medieplattformar vid annonseringen. Alla respondenter strävade efter att tänka långsiktigt men 
poängterade att det inte alltid är möjligt på grund av att det kan inträffa situationer som är 
oförutsägbara. 
 
Alla rekryterare och majoriteten av cheferna använder sig av semistrukturerade intervjuer. De 
cheferna som inte intervjuar sina kandidater tillämpar istället kortare provanställning. Samtliga 

respondenter använder sig av öppna frågor vid intervjuerna för att kandidaterna skall beskriva 
sig själva genom konkreta exempel. När det gäller observationer under intervjuerna var det 
gemensamt för cheferna att de tog hänsyn till indirekta observationer. Alla rekryterare beskrev 
att de värderade objektivitet men att de flesta gjorde vissa undantag beroende på vilken tjänst 
det gäller.  
 
Vid urvalet använder sig alla rekryterare av en bedömningsmatris vilket ingen av cheferna gör. 
I tillägg till bedömningsmatrisen använder även majoriteten av rekryterarna olika 
personlighetstester. Alla chefer ansåg att det första intrycket av kandidaterna påverkar urvalet 
eftersom de då bildar en uppfattning om kandidatens personlighet. 
 
Slutligen ansåg majoriteten av rekryterarna att det viktigaste i rekryteringsprocessen var att 
kandidaterna skulle besitta god kompetens för befattningen. Majoriteten av cheferna ansåg att 

det viktigaste i rekryteringsprocessen var att få en positiv känsla av kandidaterna. En gemensam 
uppfattning hos alla respondenter var att de värderar att kandidaten har goda kunskaper som 
krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som tjänsten efterfrågar.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Inledande frågor: 

• Vill du berätta lite bakgrundsinformation om dig själv?  
• Hur länge har du jobbat här? 
• Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 
Intervjufrågor: 

• Har du någon särskild utbildning för att utföra rekryteringar? 
• Anser du att det krävs någon särskild kompetens för att man ska kunna rekrytera? 
• Kan du kort beskriva hur rekryteringsprocessen ser ut? Hur ser de olika stegen ut? 
• Upplever du att rekryteringsprocessen fungerar bra? Varför/varför inte? Hur känns det? 
• Hur marknadsför ni er som företag för att locka kandidater? 

• Tar ni hänsyn till nuvarande behov av personal eller fokuserar ni på framtida behov när 
ni rekryterar? (långsiktigt tänk med utveckling inom företaget) 

• Hur utformas kraven för tjänsten? (Görs det t.ex. någon kravspecifikation?) 
• Hur går annonseringen till? Tar ni hänsyn till målgruppen? 
• Används ostrukturerat eller strukturerat CV vid ansökningen? 
• Sker rekrytering oftast genom ostrukturerad/strukturerad intervju, arbetsprover eller 

något annat? (Gör du utrymme för eventuella följdfrågor?)  
• Hur upplever du att intervjun känns för dig? 

(Bra/dåligt/jobbigt/stressigt/behagligt/nervöst?) 
• Finns det någon särskild frågeteknik vid intervjun? (Öppna eller slutna frågor? Ja/nej 

frågor? Frågor där den sökande behöver breda ut sig i svaret eller ge exempel? osv.) 
• Uppmärksammar ni både direkta och indirekta observationer under intervjuerna? 
• Tar ni kontakt med referenspersoner? Och hur hanteras den informationen isf? Hur 

känns det för dig att kontakta referenspersoner?(nervöst/roligt osv) 
• Används någon bedömningsmatris för att underlätta urvalet? Hur tycker du att det 

fungerar? 
• Fokuserar ni mycket på hur många år den sökande haft yrkeserfarenhet eller antal 

utbildningsår? 
• Tas det någon hänsyn till vilka kompetenser som redan finns för att få en större 

mångfald av kompetenser på arbetsplatsen? 
• Försöker ni rekrytera människor av olika eller liknande personlighetstyp? (varför?) 
• Finns det något särskilt som du försöker undvika när det gäller rekrytering? 

(personlighetstyp hos kandidater/tillvägagångssätt för dig osv) 
• Finns det något särskilt som du söker efter under rekryteringen? (hos 

kandidaten/tillvägagångssätt) 
• Vad upplever du är lätt när det gäller rekrytering? Varför? 

• Vad upplever du är svårt när det gäller rekrytering? Varför? 
• Vad anser du är viktigast i en rekryteringsprocess? Varför? 

 
Avslutande fråga: 
Rangordna följande alternativ mellan 1-6 beroende på vad du tycker är viktigast i en 
rekryteringsprocess, där 1 = viktigast och 6 = minst viktigt. 

• Bra referenser 
• Mycket erfarenhet 
• Rätt utbildning 
• Positiv känsla av personen 
• God kompetens 



 
 

• Passar bra in i arbetsgruppens dynamik 

 
• Varför har du skattat svaren som du gjort? 

 
Har du något du skulle vilja fråga eller tillägga?  
 


