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Syftet med studien är att ta reda på vilken bedömningsproblematik 

rekryterare upplever vid bedömning av sökande. Fyra intervjuer 

genomfördes med rekryterare på två olika sjukhus, för att kunna 

besvara problemformuleringen: Vilken bedömningsproblematik 

anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? Det empiriska 

materialet analyserades genom en tematisk analys och jämfördes 

sedan med tidigare forskning samt Peter Jarvis teori om 

erfarenhetsbaserat lärande. Resultatet visar att det är viktigt med en 

väl utarbetad kravprofil för att öka chanserna till en lyckad 

rekrytering. Resultatet visar att de två största svårigheterna enligt 

rekryterare är att vara objektiva i sina bedömningar samt att förutse 

framtida arbetsprestationer hos de sökande. För att hantera dessa 

svårigheter kan olika kapacitetstester användas samt 

provanställning erbjudas innan en tillsvidareanställning påbörjas. 

Resultatet i denna studie påvisar också att rekryterarnas erfarenhet 

påverkar deras bedömning av sökande, både positivt och negativt. 

Vidare forskning behövs vad gäller kapacitetstesters reliabilitet och 

validitet samt i vilken utsträckning de bör användas, men också hur 

forskning om rekrytering ska nå ut till organisationer.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Förord 

Till att börja med vill vi passa på att tacka informanterna i denna studie för deras 

deltagande, utan dem hade inte studien varit genomförbar.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Sellbjer för goda råd och 

ett gott samarbete under hela processen. 

Tack! 

 

Växjö, 2018 

Matilda Erlandsson Gustav Warelius 
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INTRODUKTION 
Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs (Lundén, 2000; Catasús, Högberg & 

Johrén, 2012).  För att organisationen ska utvecklas krävs det dock att rätt medarbetare 

med rätt kompetens finns i organisationen (Yu & Cable, 2014). Det är inte lätt att hitta 

rätt person för en tjänst men det är oerhört viktigt att göra det, eftersom en felrekrytering 

kan vara både tidskrävande och kostsam för organisationen. Om fel kompetens har 

rekryterats till organisationen kan det krävas mycket mer kompetensutveckling än vad 

som var tänkt från början för att personen ska prestera som förväntat (Galfvensjö & 

Löfgren-Carlström, 2006). Det kan till och med leda till att organisationens utveckling 

avstannar.  

 

Vid en anställning kan det finnas många sökande. Hur går bedömningsprocessen till för 

att så långt möjligt säkerställa att personen med den rätta kompetensen anställs? Hur vet 

rekryterare att de har anställt rätt person för tjänsten, och hur vet de sökande att de blir 

rättvist bedömda? Organisationens ledning lämnar stort ansvar i händerna på sina 

rekryterare och deras personliga bedömning av de sökande. För att organisationen ska 

erhålla den kompetens som behövs för den fortsatta utvecklingen, blir rekryterarnas 

bedömning av de sökande helt avgörande. Under rekryteringsprocessen kan en viss 

bedömningsproblematik infinna sig. Eftersom det är människor som bedömer människor 

finns risken att den bäst lämpade för tjänsten inte blir erbjuden den, utan att den individ 

som har gjort störst intryck på rekryteraren, vad gäller till exempel personkemi, erbjuds 

anställning.  

 

Rekrytering och den bedömningsproblematik som kan uppstå är viktig ur 

arbetslivspedagogisk synpunkt eftersom en organisation behöver rätt kompetens för att 

kunna utvecklas, både som organisation och de som verkar i den som individer. Genom 

rekrytering tillförs kompetens och det blir viktigt att denna kompetens är den rätta. År 

2016 fanns ca 5,3 miljoner människor i den svenska arbetskraften samtidigt som det 

gjordes ca 1,5 miljoner nyrekryteringar (Statistiska centralbyrån, 2017). Detta innebär att 

rekrytering är en stor del av arbetslivet och framför allt en viktig del för organisationer i 

dess fortsatta utveckling. 

Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund för att skapa en förståelse kring rekrytering. Vidare 

beskrivs hur rekrytering har förändrats över tid, hur en rekryteringsprocess går till samt 

riktlinjer vid bedömning. 

Historisk utveckling 

På 80-talet utvecklades HR (Human Resource) och rekrytering blev viktigare. Yu & 

Cable (2014) framhåller att numera har en anställd inte en fast arbetsuppgift genom hela 

anställningstiden, utan byter ofta. Detta ställer högre krav vid rekrytering, eftersom den 

nyanställda ska fungera bra i organisationen också i framtiden. En annan förändring 

jämfört med tidigare är att fler är högutbildade idag, vilket gör det svårare vid en 

rekrytering, främst att välja bland de sökande. Ahrnborg Swenson (1997) menar att 

arbetsmarknaden och samhällets förändring de senaste tjugo åren också har bidragit till 

en annan personalpolitik när det kommer till nyrekryteringar. Förr i tiden när, till exempel 
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en produktionsarbetare med en viss arbetsuppgift skulle ersättas, letade arbetsledaren 

efter en ny medarbetare med liknande kompetens som den föregående och som kunde ta 

över dennes arbetsuppgifter. Genom en annons fick arbetsledaren in ett antal sökande, 

träffade några av dem och valde därefter att anställa en av kandidaterna. Om den nya 

medarbetaren inte skötte sig eller visade sig inte klara av de arbetsuppgifter som 

förväntades, fick personen sluta och en ny anställdes. Idag ser rekryteringsprocessen 

annorlunda ut, då den är mer komplicerad, men även mer framtidsinriktad. Varje 

nyrekrytering ska bidra till företagets utveckling och en felrekrytering kan bli förödande. 

Inte enbart för att det är kostsamt att börja om med en ny rekrytering och alla 

merkostnader som medföljer, men också för att det är ett felsteg i organisationens 

utveckling. 

Rekryteringsprocessen 

Nedan presenteras rekryteringsprocessen, som enligt Granberg (2011) går ut på att hitta 

och anställa personer med den kompetens organisationen eftersöker. Rekrytering 

innefattar de åtgärder som vidtas för att anställa den personal en organisation är i behov 

utav. Anställningsformerna kan vara tillsvidare eller av olika temporära lösningar som 

tidsbegränsade anställningar eller nyttjandet av konsulter. Ett framgångsrikt 

rekryteringsarbete brukar genomgå ett antal förutbestämda steg. 

 

Beslut om anställning samt befattningskrav 

Rekryteringsprocessen börjar med att beslut fattas om att en rekrytering ska ske. Det sker 

då en utredning om vilka befattningskrav som åligger den tjänsten som ska tillsättas. De 

krav som ställs på innehavaren av befattningen redovisas, både fysiska och psykiska 

egenskaper samt utbildning och praktisk erfarenhet. När en kravprofil har arbetats fram 

för den lediga tjänsten ska informationen annonseras ut via olika informationskanaler, för 

att få lämpliga kandidater att söka tjänsten. Vanliga informationskanaler är 

arbetsförmedlingen, dags- och fackpress samt internet (Granberg, 2011). 

 

Gallring av de sökande  

Granberg (2011) gör gällande att vartefter ansökningar kommer in, eller efter att 

ansökningstiden har passerat, sammanställs de sökandes meriter. Syftet med 

sammanställningen är att underlätta den första gallringen av de sökande. Många sökande 

verkar ha missuppfattat vilken betydelse deras ansökan har. De föreställer sig att det är 

ansökan som avgör om de får tjänsten eller inte. Ansökan är endast ett sätt för den sökande 

att visa att denne har de efterfrågade kompetenserna. Författaren menar att en första 

gallring av de sökande görs för att välja ut dem som är mest intressanta. Det brukar vara 

lagom att välja ut fyra till sju personer. Gallringen brukar ske i tre steg. Först tas endast 

hänsyn till den information som finns i ansökningshandlingen, utan att väga in eventuell 

personkännedom som finns om kandidaten (Granberg, 2011). I det här steget används 

ofta krav på utbildning och erfarenhet för att sortera bort de som inte anses lämpliga för 

anställning (Prien, 1992). I steg två vägs all den information som finns om kandidaten in, 

negativ som positiv. I det avslutande steget ställs de kandidater som tagits fram mot 

varandra (Granberg, 2011). 
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Urval bland de mest intressanta sökandena 

I detta steg i rekryteringsprocessen är målet att ta fram den sökande som bäst lever upp 

till de förväntningar som finns för befattningen som ska tillsättas. För att minska 

osäkerhet vid beslutsfattande om vem som ska anställas kan en rad olika urvalsinstrument 

användas (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Exempel på urvalsinstrument är 

kapacitetstest, intervju och referenstagning. Ofta används dessa metoder tillsammans 

(Granberg, 2011). Kapacitetstest förekommer i många varianter, från personlighetstest 

till intelligenstest. Testerna avser att mäta kunskap, färdighet, förmåga och andra 

karaktärsdrag hos de sökande och därigenom göra det lättare att avgöra vem som passar 

bäst för tjänsten (Yu & Cable, 2014). Den vanligaste metoden för att bedöma 

kompetensen hos de sökande är genom intervju (Searle, 2003). Det är kanske inte så 

konstigt, vem vill anställa någon som de inte har pratat med? Forskning visar dock att den 

här urvalsmetoden inte är så effektiv. Den duger inte till att säga vem som kan komma att 

prestera på ett arbete i framtiden (Skorstad, 2008). Lundén (2000) menar att fördelarna 

med en intervju är att den ger en möjlighet för arbetsgivaren och arbetssökande att skapa 

en ömsesidig relation. Samtidigt som det kan ge en indikation på om den sökande passar 

in i organisationen. 

 

Att välja rätt kandidat 

Rekryteringsprocessen avslutas när rekryteringspersonal med hjälp av de olika 

urvalsinstrumenten har bestämt sig för den kandidat som passar bäst för tjänsten 

(Granberg, 2011). Den kandidat som bäst stämmer överens med den utsatta kravprofilen 

erbjuds anställning. Efter det avtalas det om lön och övriga anställningsvillkor med 

kandidaten (Prien, 1992). När tjänsten har blivit tillsatt och avtal träffats, bör de övriga 

sökanden bli informerade om att tjänsten har blivit tillsatt. Om ingen av de sökande skulle 

matcha den kravprofil som tagits fram, börjar rekryteringsprocessen om från början igen, 

detta för att utesluta en felrekrytering (Granberg, 2011). 

Bedömning 

Innan rekryteringsprocessen startar kan det vara bra att välja ut vilka inom organisationen 

som ska vara med och bestämma vem eller vilka personer som erbjuds anställning. För 

att underlätta bedömningen av de sökande är det fördelaktigt om dessa personer sätter 

upp riktlinjer för hur bedömningsprocessen ska gå till, men även för att skapa en tydlighet 

kring vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga. Det är gynnsamt om gruppen 

som arbetar med rekryteringen är allsidigt sammansatt för att kunna göra en så rättvis 

bedömning av de sökande som möjligt (Lundén, 2000). Syftet med bedömningen under 

rekryteringsprocessen är att rekryterare ska lära känna de sökande tillräckligt väl för att 

kunna göra goda uttagningsbeslut (Ahrnborg Swenson, 1997). 

Sammanfattning av bakgrund 

Idag är rekryteringsprocessen mer komplicerad än tidigare, varje rekrytering ska bidra till 

organisationens utveckling. Rekryteringsprocessen går ut på att organisationen ska hitta 

en eller flera lämpliga kandidater att anställa. För att komma fram till vilken av 

kandidaterna som ska erbjudas anställning utgörs processen av olika steg. En kravprofil 

utarbetas där de krav som ska uppfyllas av kandidaten bestäms. Vidare gallras 

kandidaterna och ett urval av de lämpligaste görs med hjälp av olika urvalsinstrument. 
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Det är i gallringen och urvalet av de sökande som bedömningsproblematiken kan infinna 

sig. Idag byter anställda arbete oftare än förr och fler är högutbildade och detta gör att 

högre krav ställs på rekryterare samt att gallringen blir svårare. Av olika anledningar kan 

det vara utmanande för rekryterare att göra bedömningar som leder till att “rätt” kandidat 

anställs. 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares uppfattningar kring den 

bedömningsproblematik som kan uppstå vid rekrytering. Problemformuleringen är: 

 

 Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? 

TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om rekrytering och bedömning. Avsnittet 

baseras på litteratur, samt ett urval av vetenskapliga artiklar.  

 

Urvalsprocessen  

Forskning inom rekrytering har länge påvisat hur rekryteringsprocessen och 

beslutsfattandet bör gå till. Rekryteringsprocessen ska ske som en formell process där de 

olika stegen i urvalsmodellen efterföljs. Anställningsbeslut fattas efter den kravprofil som 

utformats i början av processen. Rekryteringsprocessen omnämns som en objektiv 

process, där rätt beslut kommer att nås via ett strategiskt urvalsarbete. Ahrnborg Swenson 

(1997) påstår dock att det ofta är tre faktorer som blir avgörande för vem som blir 

erbjuden anställningen. Dessa är personkemin mellan rekryteraren och den sökande samt 

dennes personlighet och prognos för framtida arbetsprestationer. Rekrytering blir därmed 

delvis en subjektiv process, där utrymme ges för rekryterarnas individuella tolkningar. 

Bolander (2002) har genom intervjuer kommit fram till att när rekryterare talar om 

bedömning och beslutsfattning anknyter de ofta till sin professionalitet. En avgörande 

faktor för de beslut som fattas enligt rekryterare var deras breda praktiska kunskap samt 

erfarenhet av rekryteringsarbetet. De menar att dessa underlättar när det gäller bedömning 

av kandidater. Mast, Bangerter, Bulliard & Aerni (2011) hävdar att erfarna rekryterare är 

bättre än studenter på att bedöma sökandes personlighetsprofil.  

 

Miles & Sadler-Smiths (2014) undersökning förklarar att rekryterare anser att det finns 

två problem vid rekrytering. Det ena är misslyckanden vid urvalsprocessen och det andra 

är svårigheter med att förutspå urvalsprocessen. Christensson (1995) påstår att flera olika 

insamlingar av data om de sökande inte behöver betyda att rekryterarens bedömning blir 

bättre. Det kan snarare vara så att mängden data blir för stor och blir därför svår att 

överblicka och kan därmed göra bedömningen sämre. Prien (1992) hävdar att varje 

rekryterare har en begränsad kapacitet att ta in information om de sökande. Miles & 

Sadler-Smiths (2014) studie visar att trots att urvalsprocessen var genomarbetad och att 

rekryterare hade tilltro till den, fanns ändå misslyckanden där den nyrekryterade inte 

presterade enligt förväntningar. Lievens, Van Dam & Anderson, (2002) menar i sin studie 

att personer använder vissa specifika urvalsinstrument endast därför att de föredrar dem 

eller alltid har använt dem och inte därför att det finns empiriska bevis på deras 
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användbarhet. På samma sätt finns det instrument som aldrig används, trots att det finns 

empirisk bevisning på dess användbarhet. 

 

Lundén (2000) skriver i sin bok att det enklaste sättet vid en första gallring av de sökande 

är att välja bort dem som inte har tillräckliga kvalifikationer. Stor vikt läggs framför allt 

vid tidigare erfarenhet, men ålder spelar också stor roll när rekryterare väljer vilka 

sökande som går vidare i urvalsprocessen. Rekryteraren får på detta sätt fram de 

kandidater som den vill fortsätta urvalsarbetet med. I Behrenzs (2001) 

intervjuundersökning svarade arbetsgivare att utbildning var den viktigaste faktorn när 

sökande valdes ut till intervju. I det slutgiltiga valet av vem som erbjöds anställning var 

däremot yrkesmässig- och social kompetens samt engagemang det viktigaste. Trots att 

arbetsgivare ansåg att yrkesmässig kompetens var en av de viktigaste egenskaperna hos 

personen som erbjöds anställning, säger undersökningen att endast drygt hälften av de 

som till slut erbjöds anställning uppfyllde erfarenhetskraven helt och hållet. 

Undersökningen visar också att andelen personer som uppfyllde erfarenhetskraven helt 

och hållet var större bland de sökande, än de som erbjöds anställning. Detta tyder på 

svårigheten med att följa de krav som har bestämts, när det slutgiltliga beslutet fattas om 

vem som ska erbjudas anställning.  

 

Subjektv bedömning 

Bolander (2002) hävdar att rekrytering inte handlar om att anställa den objektivt sett bästa 

kandidaten, utan istället hitta den individen som passar bäst in i organisationen. Lundén 

(2000) anser att det som framkommer under anställningsintervjun mellan sökande och 

rekryterare är av stor betydelse för det slutgiltiga valet av vem som tillslut erbjuds 

anställning. Det betyder att formell kompetens spelar mindre roll och att större vikt istället 

läggs på den personliga lämpligheten vid rekryteringar. Att personen inte passar in i 

organisationen kan leda till att anställningserbjudande uteblir, trots att den sökande har 

den formella kompetensen som eftersöks. Christensson (1995) menar att om bedömaren 

finner en aspekt väldigt positiv eller negativ kan denna lyfta eller sänka helhetsintrycket 

av bedömningen, den så kallade “halo-effekten”. Prien (1992) visar att de som bedömer 

sökande i urvalsprocesser inte nyanserar sina bedömningar tillräckligt. Roebken (2010) 

presenterar i sin forskning att inom universitetsvärlden i tyskland har rekryterare en 

tendens att rekrytera unga forskare som liknar dem själva, det vill säga med liknande 

bakgrund och utgångspunkt inom forskning. Prien (1992) uppger att rekryterare har olika 

uppfattningar om hur människor är lämpade för arbetet. Det kan skilja hur högt de 

värderar olika faktorer. Det en bedömare anser viktigt, kan för en annan vara mindre 

betydelsefullt. I Bolanders (2002) studie framställs rekryteringsprocessen som ett möte 

mellan människor, där känslorna spelar roll. Människor reagerar känslomässigt på 

varandra när de möts och om de senare ska arbeta ihop är det en fördel om de trivs med 

varandra.  

 

Bolander (2002) presenterar att rekryterarnas intuition och personkemi mellan dem och 

kandidaterna, är avgörande för vem som erbjuds anställning. Samtliga deltagare i Miles 

& Sandler-Smiths (2014) nämner intuition när de talar om rekryteringsprocessen. 

Bolander (2002) anser att intuition handlar om att rekryterare på kort tid kan bilda sig en 

uppfattning och fatta beslut som anses riktiga. Ofta känner rekryterare direkt om en 

person är intressant eller ej. Ahrnborg Swenson (1997) framhåller att personkemi kan 
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liknas vid en omedveten intuitiv process där rekryterare och kandidaten delar samma 

grundläggande värderingar, där även utseende, språk och beteende hos den sökande får 

betydelse för bedömningen. Vidare framhåller författaren att personligheten är viktig i 

bedömningen av en annan människa. Om en person har en viss utstrålning eller karisma, 

kan det bli avgörande gentemot andra sökanden om vem som tillslut erbjuds anställning. 

Deltagarna i Miles & Sandler-Smiths (2014) studie menar att intuition används som en 

indikator för prestation, personlighet och hur den sökande skulle passa in på arbetsplatsen. 

Vidare hävdar Bolande (2002) att denna magkänsla anses vara svårdefinierad, men är 

viktig för beslutsfattandet i rekryteringsprocessen. Dock kan beslut tagna på intuition 

anses vara orättvisa. Flera av deltagarna i Miles & Sandler-Smiths (2014) menade att 

intuitionen kunde vara inkonsekvent, partisk och ibland felaktig och därmed också 

opålitlig. Deltagarna i studien hade svårt att rättfärdiga användandet av intuition och det 

användes istället som ett komplement till strukturerade bedömningsprocesser. På detta 

sätt anses inte rekryteringsprocessen vara en rationell process.  

 

Framtidsprognos 

Ahrnborg Swenson (1997) menar att den verkligt svåra bedömningspunkten är att 

utarbeta en prognos för vad den sökande kommer att prestera i framtiden. Miles & Sadler-

Smith (2014) identifierar också i sin undersökning att ett av problemen vid rekrytering är 

just att det är svårt att förutsäga människors beteende; “There is a real unpredictability 

factor about people, and I don’t think any process is ever going to totally unpick it 

(Participant B).” (Miles & Sadler-Smith, 2014, s. 613). Att kunna avgöra hur en individ 

passar in i organisationen i framtiden, men även hur denne kommer att prestera är svårt. 

Ahrnborg Swenson (1997) anser att det är möjligt genom den sökandes svar vid en 

intervju och god referenstagning, samt att arbetsgivaren skapar sig en fullgod bild av 

kandidatens kompetens. Detta sammantaget bör ge en tillräckligt god uppfattning för att 

kunna fatta beslut om vem som ska anställas. Lundén (2000) hävdar att referenstagningen 

ofta sker i slutet av rekryteringen och ska fungera som en slags säkerhet där rekryteraren 

ska få sin bild av den sökande stärkt och på så sätt ha mer fog för ett 

anställningserbjudande. Arbetsgivaren ska dock vara medveten om att den sökande 

endast väljer ut referenspersoner som kommer få denne att framstå på bästa sätt.  

 

Lievens m.fl. (2002) gör gällande i sin studie att det finns ett glapp mellan forskningen 

och arbetslivet när det handlar om rekrytering. Studien ger också visst stöd för att 

forskning kring urval ligger efter gällande väsentliga förändringar i arbetsmiljön. Den 

visar även att forskningen hålls tillbaka av deras historiska paradigm, epistemologiska 

antaganden och dominerande forskningsstrategier och frågor. Dock visar studien också 

att forskningen kring urval har börjat undersöka ett bredare och mer eklektisk bestånd 

utmaningar och forskningsfrågor. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning påvisar att rekrytering bör ske likt en formell process, där det är 

fördelaktigt att följa en rekryteringsplan för att fatta rätt beslut om vilken kandidat som 

anställs. Vidare framgår att vissa problem kan uppstå vid bedömning av kandidater. 

Rekryterarnas förutfattade meningar och uppfattningar kan ibland påverka 

dömningsprocessen. Vilket kan göra processen mer subjektiv, istället för den så långt 
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möjliga objektiva som rekryterare eftersträvar. Bedömarens professionalitet, erfarenhet 

och intuition påverkar beslutsfattandet. Desto mer praktisk kunskap rekryterare har, desto 

lättare blir det att göra så objektiva bedömningar som möjligt och fatta beslut. Forskning 

indikerar också på att om rekryteraren och den sökande delar liknande värderingar och 

beteenden, eller om den sökande gör ett gott intryck på bedömaren, har även detta stor 

påverkan på vilket beslut som fattas. Det kan även uppstå problem vid urvalsarbetet och 

insamlingen av data. Blir urvalsarbetet och mängden data om de sökande för stor, kan 

den bli svår att överblicka och gör bedömningen svårare. Ett annat problem vid 

rekryteringar är att det är svårt att förutse de sökandes framtida prestationer, vilket 

försvårar valet. Det som i slutänden blir avgörande för vem som anställs är vilken 

kandidat som rekryteraren anser mest lämpad för tjänsten. 

TEORETISKT PERSPEKTIV 
I studien tillämpas Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. Teorin innebär att 

människan kan lära från tidigare erfarenheter och att dessa utvecklar individen. Teorin 

valdes därför att tidigare forskning visar att erfarenhet av rekrytering kan underlätta vid 

rekryterares bedömning av sökande. 

Erfarenhetsbaserat lärande 

Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande och livslångt lärande utvecklades ur 

David Kolbs lärocirkel, som Jarvis ansåg var ett mycket förenklat sätt att se på lärande 

(Jarvis, Holford & Griffin, 2003). Människans lärande sker i sociala sammanhang, i 

möten i kultur och samhälle men också genom hela personen, enligt Jarvis (1987).  

 

Alla erfarenheter börjar med sinnesintryck som uppstår mellan människan och dennes 

livsvärld. Samtliga erfarenheter börjar med en disjunktion. En disjunktion är klyftan 

mellan människans tidigare erfarenheter och upplevelsen av den nya erfarenheten, en 

känsla av att inte veta. Kroppen får känslor och sinnesintryck som sedan omvandlas så att 

hjärnan och sinnena förstår dem och gör dem meningsfulla (Illeris, 2009). Detta kan inte 

göras på egen hand, utan görs med hjälp av andra människor. I uppväxten skapas, 

tillsammans med andra människor, ett socialt språk som innebär att alla betydelser, allt 

meningsfullt, reflekterar det samhälle vi lever i (Jarvis, 1987). Som barn uppstår 

disjunktioner ofta, men ju äldre människan blir desto fler lärande erfarenheter har vi, 

vilket har givit en komplex livsvärld. Barn upplever primära erfarenheter, hur saker känns 

och luktar och att det som vuxna säger stämmer. Vuxna uppmärksammar inte det primära 

i upplevelserna, utan det sekundära. Vuxna har lärt sig det sociala acceptabla svaret, 

meningen eller ordet. För vuxna innebär disjunkturen att människan är oroad över de 

kulturella betydelserna i den sociala världen, att inte känna igen meningen (Illeris, 2009). 

 

Jarvis (1987) modell relaterar lärandeprocessen till människan, som kan utvecklas som 

ett resultat av den lärande erfarenheten, förbli detsamma eller bli skadad av erfarenheten. 

Människan som har utvecklats av erfarenheten kan ha mer kunskap, nya färdigheter, en 

annan attityd, en ny självbild eller en kombination av dessa. Modellen (figur 1) visar olika 

delar av inlärningsprocessen; övning och experimentation, memorering/minne, 

resonemang och reflektion samt utvärdering. Det finns olika vägar genom denna process 

och alla anknyter till olika sociala situationer, olika former av kunskap och syften. De 

olika delarna kan antingen vara omedelbara eller pågå under längre tid beroende på den 
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lärandes sociala situation. Genom en erfarenhet kan människan reagera på olika sätt vilket 

leder till olika typer av lärande (Jarvis, 1987). 

 

 

 
Figur 1. Jarvis Modell för erfarenhetsbaserat lärande (Jarvis, 1987). 

 

Antagande, icke-övervägande och förkastande leder till ett icke-lärande, som oftast går 

mellan boxarna ett till fyra i modellen. Antaganden handlar om att människan tar för givet 

att omvärlden inte förändras och därför kan en lyckad handling återupprepas med önskad 

effekt. Detta sker mekaniskt och utan tanke men är grunden i den sociala kontexten. Det 

skulle vara väldigt tröttsamt för människan att överväga varje handling och ordval, i 

samtliga sociala situationer de upplever, innan de utför dem (Jarvis m.fl., 2003). Icke-

övervägande innebär att människan inte reagerar när en erfarenhet kan ge möjlighet till 

lärande, till exempel kan människan vara för upptagen för att hinna reagera på 

möjligheten eller helt enkelt missar den. Förkastande handlar om att alla erfarenheter inte 

ger möjlighet till personlig utveckling. Människan förstår inte vissa situationer de 

befinner sig i och kan därför inte lära sig från dem, de kan till och med vara skadliga för 

personens självbild (Jarvis, 1987).  

 

Icke-reflekterat lärande innebär att acceptera en situation där erfarenheten uppstår och 

därefter lära sig av det eller att endast acceptera det som händer och memorera och 

repetera det. Icke-reflekterat lärande uppstår innan medvetande, memorering och övning. 

Gemensamt för dessa är att de inte innehåller reflektion (box sju) och avslutas antingen i 

box fyra eller box nio i modellen (Jarvis m.fl., 2003). Innan medvetande innebär att något 

händer som människan tar till sig men inte funderar över, det är något som händer i 

utkanten av medvetandet (Jarvis m.fl., 2003). Memorering innebär att människan tillägnar 

sig den information som presenteras för dem och sedan vid ett senare tillfälle återger den. 

Övning går ut på att upprepa och härma något så att en färdighet utvecklas. Icke-

reflekterat lärande handlar ofta om att återge sociala strukturer, människan lär sig att passa 

in och lär sig sin plats (Jarvis, 1987).  
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Med reflekterat lärande handlar det inte om att återge sociala strukturer, utan att individen 

själv reflekterar över sina erfarenheter (Jarvis, 1987). Reflekterat lärande avslutas alltid 

med att människan är mer erfaren och blir förändrad, box nio (figur 1). Reflekterat lärande 

får människan genom antingen begrundande, reflekterad övning eller experimentellt 

lärande (Jarvis, 1987). Lärande genom begrundande når människan genom att tänka på 

en erfarenhet och fatta ett beslut eller komma till en slutsats utan att behöva relatera det 

till en bred social verklighet (Jarvis m.fl., 2003). Beslutet förvaras sedan i människans 

hjärna tills en social situation påkallar dess uppmärksamhet. Dock är inte denna form av 

lärande bundet till handling och det innebär att för att erfarenheten ska leda till lärande 

behöver den lärande kommunicera resultatet och utvärdera detta (Jarvis, 1987). 

Reflekterad övning är, till skillnad från begrundat lärande, bundet till handling. 

Färdigheter lärs till exempel genom att människan reflekterar över dem och övar praktiskt 

till personen behärskar den (Jarvis, 1987). Till skillnad från reflekterad övning leder inte 

experimentellt lärande till en färdighet utan till kunskap som kan relateras till verklighet 

genom experiment, till exempel genom forskning (Jarvis, 1987). I modellen (figur 1) sker 

reflekterat lärande inte endast som en loop mellan övning och experimentation (5), 

resonemang och reflektion (7) samt utvärdering (8), utan kan ske som flera loopar i 

lärandeprocessen. Erfarenhetsbaserat lärande kan alltså vara både beteende, handling, 

kognitivt och socialt (Jarvis m.fl., 2003).  

 

Fördelarna med Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande är att det finns en tydlig 

koppling mellan lärande och människans utveckling. Genom att lära sig nya saker blir 

personen summan av sitt lärande och det blir lättare att se hur lärande kan vara en del av 

livet. Ytterligare en fördel med Jarvis teori är att om det finns ett icke-lärande, efter en 

erfarenhet kan människan anses oförändrad. I denna värld där människan förses med 

mängder av information hela tiden, finns det inte möjlighet att ta in allt och lära sig av 

alla erfarenheter. Kritik kan föras till Jarvis teori om den verkligen är en förbättring av 

Kolbs teori. Teorin är mer komplex och nyanserad samt att alla dimensioner av 

människan är involverad, men har fortfarande ett normerande syfte. Teorin är fortfarande 

målorienterad och målet är att bli en mer utvecklad och erfaren person. Modellen ger en 

omfattande analys av lärprocessen men Jarvis (2003) framhåller också att hans modell är 

ett pågående arbete som hela tiden måste omprövas. 

 

Mast m.fl. (2011) studie visar att till följd av sin erfarenhet var rekryterare bättre på att 

urskilja personligheter än mindre erfarna. Bolander (2002) påvisar att de som har stor 

erfarenhet och praktisk kunskap litar på sin förmåga under rekryteringsprocessen, vilket 

kan underlätta i hur de ska bedöma kandidaterna. En kunskap som kan fås genom 

ickereflekterat och reflekterat lärande. Genom att de erfarna rekryterarna har praktiserat 

rekrytering och deltagit i många rekryteringsprocesser har de lärt sig att bedöma 

kandidater, vilket underlättar beslutsfattandet. I denna studie är det Jarvis teori om de tre 

sorters lärande som anses viktiga för att vidare analysera det empiriska resultatet. De olika 

sorters läranden är icke-lärande, icke-reflekterat lärande samt reflekterat lärande. Icke-

lärande innebär att människan kan vara med om en erfarenhet utan att förändras och 

därmed inte lära sig något nytt. I icke-lärandet kan personen ta det nya för givet utan att 

tänka, inte bry sig eller förkasta det nya på grund av sin tidigare erfarenhet. Icke-

reflekterat lärande betyder att människan accepterar en erfarenhet när den uppstår, 

memorerar den, men lär sig utan att reflektera över den. Reflekterat lärande handlar om 

att människan reflekterar över sin erfarenhet och lär sig från den. Begrundande, 
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reflekterad övning samt experimentellt lärande är tre olika reaktioner på en erfarenhet 

som leder till lärande och en utveckling av personen.  

METOD 
I avsnittet beskrivs studiens genomförande och vilken metod som har använts. Avsnittet 

innehåller även en redogörelse för urval av artiklar och litteratur samt de metodologiska 

utgångspunkterna. En beskrivning görs även över planering och genomförande av 

studien. 

Sökstrategi och Litteratur 

För att hitta relevanta artiklar och litteratur har databasen OneSearch använts, som är en 

databas som Linnéuniversitetet tillhandahåller. Övriga databaser som har använts är 

PsycINFO, Educational Research Information Center (ERIC) och Social Science 

Premium Collection. OneSearch användes främst till att söka fram relevant litteratur. 

Sökorden som har använts i OneSearch för att finna litteratur är rekrytering, bedömning, 

beslutsfattande, urval, bedömningsproblematik och personlig bedömning. För att finna 

artiklar i de andra databaserna användes liknande sökord, dock valdes sökorden att 

användas på engelska för att utöka sökträffarna. 

Metodologisk utgångspunkt 

Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är hermeneutisk. Hermeneutik är 

tolkningsläran och innebär att försöka förstå istället för att begripa, som är grunden i 

positivismen (Thurén, 2008). Bjereld, Demker, & Hinnfors (2009) menar att 

hermeneutiker är intresserade av att förstå människans livsvärld samt hur människor 

upplever sin situation. Kvalitativ metod ansågs mer lämplig än en kvantitativ, då 

informanternas berättelser skulle undersökas och därigenom försöka att tolka deras 

uppfattningar om rekrytering och bedömningsproblematiken som uppstår. Ytterligare en 

anledning till den kvalitativa utgångspunkten i denna studie var två artiklar från tidigare 

forskningen. Då Bolander (2002) och Miles & Sadler-Smith (2014) behandlade liknande 

ämnen i sina studier, och hade en kvalitativ utgångspunkt, ansågs detta även lämpligt i 

denna studie. 

Planering och genomförande 

Urval 

Ett målstyrt urval gjordes och begränsades till organisationer inom den offentliga sektorn, 

samt till personer som arbetar med rekrytering. Eftersom frågeställningen inte gällde en 

viss befattning valdes sjukhus ut som lämplig plats att söka informanter på. Detta 

eftersom det inom sjukhus finns väldigt många olika befattningar och professioner. För 

att finna lämpliga informanter till denna studie på dessa sjukhus utformades 

urvalskriterier. Det första urvalskriteriet var att dessa sjukhus behövde ha en Human 

Resources-/personal avdelning. Det andra urvalskriteriet var att sjukhuset behövde ligga 

inom rimligt pendlingsavstånd från Växjö. Fem sjukhus valdes slutligen ut. Det tredje 

urvalskriteriet var att informanterna var tvungna att arbeta med rekrytering. För att 

komma i kontakt med lämpliga informanter skickades mail till sjukhusens HR-chefer, 
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samtliga mailadresser hittades via organisationernas hemsidor. Genom dessa personer 

kontaktades sedan de personer som möjligtvis kunde medverka i studien. Vid första 

kontakten bifogades ett missiv (se bilaga1), för att de personer som kontaktades skulle få 

information om studien och på så sätt ha möjlighet att välja om de ville delta i den eller 

inte. Av de fem sjukhusen som kontaktades valdes rekryteringspersonal från två sjukhus, 

från olika regioner ut, för att medverka i studien. Intervju gjordes sedan med två personer 

på vartdera sjukhus, för att resultatet i studien inte ska  speglas av vilken region 

informanterna verkar i. Ytterligare en anledning till att fler informanter från samma 

sjukhus valdes, var på grund av studiens tidsaspekt samt den ekonomiska aspekten. 

Sjukhusen som inte valdes ut hade svårt att delta inom studiens tidsram. 

Instrument 

Utgångspunkten från början var att hålla olika fokusgrupper med fyra till sex personer, 

vid två olika tillfällen. Tanken på att försöka genomföra dessa fokusgrupper frångicks 

dock ganska omgående, då det visade sig svårt att hitta ett tillfälle där tillräckligt många, 

lämpliga kandidater hade möjlighet att närvara samtidigt. Då studien utformas under en 

begränsad tid och inte gav utrymme för några förseningar i tidsplanen ändrades istället 

tillvägagångssättet till intervjuer. 

 

För att samla in den data som behövdes genomfördes intervjuer. Intervjuernas utformning 

var semistrukturerade, för att ge informanterna utrymme att svara på frågorna mer öppet 

och på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Ytterligare en anledning till att semistrukturerade 

intervjuer valdes som instrument var att detta var det sätt som Bolander (2002) och Miles 

& Sadler-Smith (2014) arbetade på i sina studier. Eftersom den metodologiska 

utgångspunkten i denna studie tog inspiration i Bolanders (2002) och Miles & Sadler-

Smiths (2014) studier, var det även motiverat att använda liknande instrument för att på 

så sätt kunna ge en större trovärdighet. Dalen (2015) menar att vid användandet av 

semistrukturerad intervju är det viktigt att utarbeta en intervjuguide vars teman och frågor 

är av relevans för studiens syfte och problemformulering. En intervjuguide utformades 

för att vara till stöd under intervjuerna (se Bilaga 2). Intervjuerna utgick från en viss typ 

av struktur, men frågorna behövde inte nödvändigtvis ställas i den ordningen, beroende 

på vad informanten svarar. Bryman (2011) framhåller att det här istället kan ge utrymme 

för intervjuaren att ställa följdfrågor och på så sätt få informanterna att utveckla sina svar, 

vilket kan göra att samtalet känns mer avslappnat och får bättre flyt. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) bör intervjuerna inledas med några öppnande frågor, det kan vara 

fördelaktigt att göra på detta sätt eftersom det kan ha en avslappnande effekt på 

informanter. Efter de inledande frågorna följde tre olika teman: rekryteringsprocessen, 

svårigheter vid bedömning av sökanden samt exempel på rekrytering. Under respektive 

teman fanns frågor som kunde ställas för att få intressanta och relevanta svar från 

informanterna. Inspiration till dessa frågor har tagits från Bolanders (2002) och Miles & 

Sadler-Smiths (2014) studier, för att öka frågornas trovärdighet. Från Bolanders (2002) 

studie har inspiration om frågor kring rekryteringsprocessen och bedömning hämtats. 

Men även upplägget där de första frågorna handlar om rekryteringsprocessen. Frågor som 

inte användes handlade främst om policy kring rekrytering, vilket inte ansågs relevant i 

denna studie. Från Miles & Sadler-Smiths (2014) studie har inspiration hämtats till att 

fråga informanterna om två fall, ett med en positiv och ett med en negativ utgång. Detta 

ger informanterna möjlighet till att fördjupa sina tankar och resonemang. Frågor som 
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handlade om intuition har inte använts i denna studie då de ansågs alltför specifika och 

fokuserade på endast ett möjligt problem.   

 

En pilotstudie genomfördes innan de faktiska intervjuerna. Detta för att säkerställa att 

intervjuguiden och de frågor som kommer att ställas i den faktiska intervjun ger relevanta 

svar och på så sätt gör det möjligt att besvara studiens frågeställning. Bryman (2011) 

anser att det är bra att genomföra pilotintervjuer, dels för att se om intervjufrågorna 

fungerar men också för att få lite mer erfarenhet av intervju som metod. Efter 

pilotintervjun redigerades några frågor för att skapa möjlighet att angripa 

bedömningsproblematiken på ett mer ingående sätt. Även för att informanterna ska kunna 

ge mer utförliga och fylliga svar, vilket kan underlätta analysarbetet. I tema två, fråga ett, 

byttes begreppet rekryteringsprocessen ut till bedömningsprocessen, för att få 

informanten att fokusera på själva bedömningen, istället för själva rekryteringsprocessen. 

Även fråga tre redigerades. Här lades svåra och viktiga till för att ge informanten 

möjlighet att utveckla sitt svar kring bedömningsproblematiken i processen. De två 

avslutande frågorna, Går det att göra en rättvis bedömning? och Har du reflekterat över 

dig själv som bedömare? lades även till efter pilotintervjun. 

Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

Validitet och reliabilitet är nära kopplad till den kvantitativa forskningen och vissa hävdar 

att kvalitativa studier ska bedömas och värderas med utgångspunkt i andra kriterier. I den 

kvalitativa forskningen behövs alternativ till dessa begrepps innebörd. Istället för 

reliabilitet och validitet kan det i kvalitativa studier används trovärdighet, överförbarhet 

och pålitlighet (Bryman, 2011).  

 

Trovärdighet innebär att, så långt möjligt, göra en korrekt beskrivning av en social 

verklighet. Detta görs genom att studien utförs i enlighet med de principer och regler som 

finns (Bryman, 2011). Det har gjorts i denna studie genom att hänsyn har tagits till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och diskuteras i avsnittet Forskningsetik. 

Resultatet och slutsatser bygger på de ordagrant transkriberade intervjuerna, med 

konfidentialitetskravet i beaktande. Genom att dessutom låta tidigare forskning, 

Bolanders (2002) och Miles & Sadler-Smiths (2014) studier, verka som inflytande över 

denna studies val av metodologisk utgångspunkt, metod och instrument kan studiens 

trovärdighet stärkas.  

 

Att skapa överförbarhet handlar om att skapa ett djup i studien. Detta görs genom täta och 

fylliga beskrivningar, som skapar en större förståelse, vilket ger möjlighet att överföra 

resultatet till en annan miljö. För att kunna göra det här är det viktigt att förklara studiens 

kontext och förutsättningar, för att på så vis kunna göra en bedömning om en överföring 

är möjlig eller inte. Om en liknande studie genomförs i en annan kontext kan forskarna 

få en förståelse för hur kontexten påverkar skillnaden i resultaten (Bryman, 2011). I denna 

studie har intervjuerna bearbetats och redogjorts med tydliga och deskriptiva 

beskrivningar. Studien innehåller också en redogörelse för vald metod, urval, utformning 

av instrument, datainsamling samt analys. Redogörelsen i denna studie är därmed fyllig 

så att läsaren får en förståelse för studiens kontext och förutsättningar.  
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Pålitlighet handlar om att anta ett granskande synsätt, vilket görs genom en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). I 

denna studie har en systematisk och transparent redogörelse av studiens tillvägagångssätt 

samt de etiska överväganden gjorts. 

 

Insamling av data 

Det är viktigt med ett öppet klimat vid genomförandet av intervjuer, på så vis kan 

informanterna känna sig trygga. Om informanterna känner sig otrygga under intervjun 

finns det en risk att de inte svarar uppriktigt på de frågor som ställs (Svensson & Starrin, 

1996). Informanterna i denna studie fick bestämma tid och plats, med reservation för att 

det skulle anses genomförbart inom studiens budget- samt tidsramar. Intervjuerna hölls 

på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna skedde vid två olika tillfällen, med 

anledning av att informanterna arbetar på två olika sjukhus. På sjukhusen gjordes två 

intervjuer enskilt men direkt efter varandra. Samtliga intervjuer tog mellan 20-40 

minuter.  De två första informanterna intervjuades i samtalsrum som var utformade för 

att skapa en avslappnad miljö. De två andra intervjuerna hölls i ett litet konferensrum. De 

två olika intervjutillfällena ägde rum med en veckas mellanrum. Anledningen var önskade 

tider från informanterna samt för att ge möjlighet till eventuella förändringar i 

intervjuguiden om det kändes nödvändigt. Vid samtliga intervjutillfällen var båda 

författarna närvarande, för att nyansera egna åsikter samt värderingar och därmed inte 

leda resultatet mot den tidigare förståelse som fanns. Båda författarna deltog också för att 

kunna genomföra intervjun samtidigt som anteckningar fördes. På så vis förstärktes 

uppmärksamheten. Dahlen (2015) anser att det är viktigt att föra anteckningar under 

intervjun eftersom det kan ha stor betydelse vid analysarbetet. Direkt efter intervjun 

diskuterades det som framkommit för att tidigt i processen identifiera eventuella teman 

som uppmärksammats, som skulle vara möjliga att använda vid analysarbetet.  

 

Dalen (2015) förklarar att intervjuerna med fördel bör spelas in, eftersom det är viktigt i 

den kvalitativa forskningen att införliva informanternas egna ord. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar också att inspelningen gör att intervjuerna fokuserar på ämnet. Det togs i 

beaktning i denna studie, där intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktioner 

på mobiltelefoner. Ytterligare en anledning till inspelningen var att inte missa viktig 

information till analysen. Bryman (2011) hävdar att nackdelarna med att spela in en 

intervju är att informanterna kan känna sig hämmade av att bli inspelade, då de kan känna 

oro över tanken på att deras ord kommer att bevaras åt eftervärlden. Av den anledningen 

ombads samtliga informanter att ge sitt godkännande till inspelningarna innan intervjun 

startade.  

 

För att kunna använda de inspelade intervjuerna genomfördes transkribering av 

materialet. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att transkribering handlar om att 

omvandla muntligt material till skriftlig form, vilket gjordes i denna studie för att på ett 

enklare sätt kunna analysera materialet. Ytterligare en anledning var för att viktiga 

uttalande inte skulle glömmas bort. Materialet transkriberades grundligt och ordagrant för 

att inte missa eventuella funderingar och tveksamheter hos informanterna. De 

transkriberade intervjuerna utgjorde grunden för analysarbetet, men endast relevanta 

delar presenteras genom citat i resultatet. Genom ordagrann transkribering av materialet 

garanterade att informanternas uttalanden inte förringas. 
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Forskningsetik 

I denna studie används Vetenskapsrådets (2003) fyra huvudkrav som utgångspunkt vid 

etiska överväganden. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Enligt informationskravet ska forskarna informera undersökningsdeltagare om deras 

rättigheter samt de villkor som gäller för dem och studien. De ska även upplysas om att 

deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2003). Problemformuleringen i denna studie lyder 

Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar?. 

Problematik kan anses negativt och därför meddelades informanterna via ett missiv 

(Bilaga 1) att intervjun skulle handla om utmaningar vid bedömning av sökande, eftersom 

utmaning inte är ett negativ laddat ord. I efterhand informerades informanterna om 

studiens syfte och problemformulering. På det här viset undveks att informanterna skulle 

anpassa sina svar till studiens problemformulering, utan till vad de faktiskt tänkte. På 

detta sätt har hänsyn tagits till informationskravet. Informanterna fick också information, 

både i missivet och precis före intervjun, att studien kommer att publiceras samt var de 

kommer kunna finna den färdiga studien.  

 

Informanterna fick genom mailkontakt själva ta ställning till om de ville delta i studien. 

Genom missivet informerades informanterna också om att deltagandet var frivilligt samt 

att de när de ville, kunde välja att avbryta sin medverkan. Precis innan intervjun fick de 

ytterligare en gång en påminnelse om att de under intervjun kunde välja att avbryta sin 

medverkan, utan konsekvenser för dem. De fick även frågan, efter att de fått den korrekta 

problemformuleringen presenterat för dem, om de fortfarande ville delta i studien. 

Samtliga informanter godkände att delta i studien. På så vis har beaktande tagits till 

samtyckeskravet, som betyder att forskarna ska inhämta undersökningsdeltagarnas 

godkännande till medverkan (Vetenskapsrådet, 2003).   

 

Sjukhusen samt informanterna har i studien avidentifierats, för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att forskarna ska lagra etiskt 

känsliga uppgifter om studiens deltagare på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan 

komma åt informationen, eller identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2003).  All 

information som kan avslöja sjukhusen eller informanternas identitet har exluderats ur 

studiens. Informanterna fick i missivet information om avidentifieringen. Det kan också 

anses känsligt att HR-cheferna har deltagit genom att förmedla namnen på möjliga 

informanter och att studien handlar om informanternas upplevda 

bedömningsproblematik. Men eftersom HR-cheferna inte deltagit mer i studien, samt att 

informanterna själva via mail har fått välja om de vill delta eller inte och att flera sjukhus 

har kontaktas, kan cheferna, i den färdiga studien inte veta vilka som har deltagit.    

  

Nyttjandekravet, som handlar om att material som har samlats in om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2003), uppfylldes genom 

att den insamlade datan endast används i vetenskapligt syfte, till denna studie, vilket den 

var avsedd för. 
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Analysmetod 

I denna studie tillämpades den tematiska analysmetoden, där fokus läggs på vad 

informanterna säger, snarare än hur de säger det. Bryman (2011) påstår att tematisk analys 

är det vanligaste tillvägagångssättet när kvalitativ data behandlas.  

 

Det inledande analysarbetet började med att korta muntliga sammanfattningar mellan 

författarna gjordes efter varje intervju, för att underlätta senare analys men också för att 

göra utarbetningen av teman enklare. Enligt Bryman (2011) är det fördelaktigt om 

analysarbetet påbörjas direkt efter varje intervju. Detta för att arbetet kan kännas 

övermäktigt om det skjuts upp till efter alla intervjuer har genomförts och transkriberats. 

Efter de två första intervjuerna transkriberades materialet och arbetet med att urskilja 

olika teman började, vilket även upprepades efter de två avslutande intervjuerna. 

Materialet transkriberades ordagrant för att inte missa viktiga nyanser eller funderingar 

som informanterna hade. Materialet lästes igenom grundligt upprepade gånger för att 

skapa en större förståelse. Viktiga citat och återkommande meningar markerades för att 

lyfta fram det relevanta och betydande från intervjuerna. Därefter jämfördes de olika 

intervjuerna och likheter och skillnader i svaren från informanterna urskiljdes. 

Tillvägagångssättet innebar att datan kunde bearbetas och kategoriseras på ett 

systematiskt sätt, vilket gav upphov till temana Kravprofilens betydelse, Magkänsla och 

intuition, Svårighet att förutse framtida arbetsprestationer och Tester och objektiv 

bedömning. Framskrivningen av dessa teman har underbyggts genom att lyfta in 

belysande citat. I många fall har inte hela informanternas svar citerats, utan endast delar 

av svaren. Enligt Bryman (2011) kan kontexten gå förlorad när citat plockas ur sitt 

sammanhang, vilket beaktades under analysarbetet. För att minska risken för detta, deltog 

båda författarna i analysarbetet, samt att materialet studerades vid flertal tillfällen.  

 

När denna analys av resultatet var färdig gjordes ytterligare en fördjupad analys där det 

teoretiska perspektivet vägdes in. Ur materialet plockades relevanta delar ut som sedan 

tolkades utifrån Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. 

RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de fyra teman som identifierats  

Kravprofilens betydelse 

Vid en rekrytering är det viktigt för rekryterare att förhålla sig till den kravprofil som har 

arbetats fram. I kravprofilen finns oftast ett antal krav på formella kompetenser som 

kandidaterna måste uppfylla för att kunna gå vidare i processen. De formella 

kompetenserna är nödvändiga för att kandidaterna skall anses behöriga att söka tjänsten. 

Det kan också vara fördelaktigt att ha en tydlig kravprofil med flera skallkrav1 då det kan 

underlätta för rekryterare att göra ett effektivare urval bland många sökanden. Samtliga 

informanter talar om vikten av en väl utarbetad kravprofil och att följa den vid rekrytering. 

Informant 1 påtalar hur viktigt det är att noggrant arbeta fram en kravprofil. Har en bra 

kravprofil tagits fram finns det goda möjligheter till en lyckad rekrytering. 

 

                                                 

1 Krav på formell kompetens 
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Det är lite svårare att matcha någon om man inte har tagit fram en riktig 

kravprofil innan. Om man inte har en kravprofil hur ska man då kunna 

matcha en person [...] Om det är så att man felrekryterar, tror jag 

återigen, att det handlar om just det här att man inte har gjort en tydlig 

kravprofil. 

 Informant 1 

 

Det kan också bli problematiskt med för många krav på kompetenser i kravprofilen. Det 

kan göra att antalet sökanden minskar, vilket kan försvåra urvalet för rekryteraren. Det är 

betydelsefullt att kravprofilen utarbetas på rätt sätt och skräddarsys för tjänsten som ska 

tillsättas. Det är viktigt att fokusera på de kompetenser och personligheter som är 

nödvändiga och inte de som endast är önskvärda. Om kravprofilen utarbetas på ett sätt 

som inte motsvarar de kompetenser eller personligheter som krävs för tjänsten blir det 

svårt att göra en lyckad rekrytering. Rekryteraren kan då hitta en kandidat som visserligen 

matchar kravprofilen, men som inte kommer att passa för tjänsten, eller in i 

organisationen. 

 

Ja men just det här, vilka krav har man, men också utifrån person, vilka 

krav måste man verkligen ha personlighetsmässigt här, vad är viktigast 

och vad är önskvärt. Annars blir det lätt att, att man vill ha en obefintlig 

person för att man inte kan matcha allt det här. 

 Informant 1 

Magkänsla och intuition 

När rekryterare bedömer kandidater, oavsett i vilket steg det är i processen, är det viktigt 

att de är så långt möjligt objektiva i sina bedömningar. Rekryterare får inte låta sig 

påverkas av kandidater som har personlighetsdrag som liknar dem själva, eller som de 

fattar tycke för. Det är vanligt inom organisationer som sköter sin rekrytering själva, eller 

där rekryterare har ett nära samarbete med de som anställs, att de påverkas av 

likhetsprincipen. Det gör att den objektiva bedömningen istället mer är av subjektiv 

karaktär. Informant 2 påpekar att det första intrycket kan ha stor påverkan på 

rekryterarens bedömning av sökande, men att det inte bra.  

 

Jag tror att man kan bli lite blind kanske vid första intrycket, skulle jag 

möta en person och bara WOW vilken utstrålning hon eller han har, så 

tror jag att det fastnar lite på näthinnan och man kanske inte tänker på 

precis allt dom säger eller så. Då tror jag att det första intrycket blir 

ganska avgörande [...] det kanske inte är det som är det ultimata. Alla 

kan ju göra ett bra första intryck, eller de flesta i alla fall, men man 

behöver ju på något sätt komma lite djupare. 

 Informant 2 

 

Om beslut fattas på magkänsla eller intuition finns en risk för en omedveten 

diskriminering av de sökande och att risken blir större för att “fel person” väljs. Om 

rekryterare bedömer kandidater utifrån magkänsla eller intuition får inte alla sökande 

samma förutsättningar, något som informant 3 framhåller som just det som är det svåraste 

när kandidater ska bedömas. 
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Utmaningen att inte gå på magkänsla och intuition är jättestor, särskilt 

vid urvalet. Men samtidigt vid slutprocessen när man bedömer och 

försöker summera ihop någon kompetensbaserad form ger magkänsla 

och intuition snedvridningar och det blir, även om det inte enligt lagen 

alla gånger blir diskriminering, så blir det diskriminering.  

 Informant 3 

 

Just vid den första gallringen av CV:n är det lätt hänt att magkänslan får styra. Efter att 

de personer med de formella kompetenserna som efterfrågas har valts ut måste bedömaren 

avgöra vilka som ska kallas till intervju. Om det är många sökande och flera som uppfyller 

de krav som satts upp för kravprofilen än vad som kan kallas till intervju, kan bedömaren 

inte längre låta de formella kompetenserna vara avgörande. I det här fallet menar 

informant 3 att det är svårt att hålla sig till en objektiv bedömning: 

 

Det första svåra momentet efter man har sorterat bort skallkraven, är att 

bestämma vilka som ska få komma på intervju, vad som är meriterande 

eller inte [...] därför att man tvingas gå på magkänsla då och läsa 

personliga brev och så sen kan du ju ha skrivit att erfarenhet eller 

utbildning är meriterande, men du vet ju också att det inte har så hög 

validitet egentligen. 

 Informant 3 

 

Till följd av erfarenhet och kunskap om hur en bedömning bör gå till och hur bedömaren 

som person kan påverka beslutet finns möjlighet till en mer rättvis bedömning. Om 

bedömaren förstår hur dennes personliga värderingar, åsikter och så vidare, påverkar 

beslutet vid en subjektiv bedömning kan dessa spela en mindre roll. Erfarenhet kan göra 

att det är lättare för bedömaren att sätta sina personliga åsikter och värderingar åt sidan 

och på så vis bli mindre subjektiv. Genom att också ha kunskap och vara medveten om 

att magkänslan inte alltid ger en rättvisande bedömning av sökande kandidater, är det 

enklare att inte försöka välja utifrån den och istället se hur kandidaten matchar mot 

kravprofilen. Informant 1 svarar enligt följande på frågan om hur dennes erfarenhet har 

påverkat dennes bedömning av sökande: 

     

Man har mött det mesta skulle jag säga. Jag försöker tänka utifrån vad 

som behövs för tjänsten, att vara så neutral som möjligt i min bedömning 

[...] att inte själv komma in med egna värderingar, hur man tycker och 

tänker kring hur personen har skrivit eller vad det nu kan handla om, 

utan att verkligen försöka vara så neutral som möjligt och tänka vad som 

faktiskt behövs utifrån tjänsten och ingenting annat. 

 Informant 1 

 

Genom att vara införstådd i hur magkänslan påverkar bedömningen kan det vara lättare 

att bortse från den och istället fatta beslut utifrån de objektiva bedömningsverktyg som 

finns, som till exempel tester. Informant 3 berättar att skillnaden mellan att rekrytera ut 

till verksamheterna och till deras eget kontor är att cheferna ute i verksamheterna inte är 

lika införstådda gällande magkänsla. Informanten anser att det är lättare att argumentera 
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med dem på det egna kontoret om vem som ska anställas eftersom de lägger större vikt 

vid att förhålla sig objektivt i sina bedömningar.   

 

 

Vi rekryterar ut till verksamheterna, de gör sin bedömning på 

magkänsla, uteslutande, idag. Så att även om jag ser att en person, som 

inte gör det bästa första intrycket, uppfyller alla personliga egenskaper 

och kommer bli jättebra där ute hos dem så blir det för mig att sälja in 

den kandidaten till verksamheten, vilket kan vara en utmaning ibland. 

Jag är mer medveten om den (syftar på magkänsla) och vad jag bedömer. 

 Informant 3 

   

Informant 3 påstår att dennes bedömning av kandidater har påverkats negativt i takt med 

att erfarenheterna för rekrytering har blivit större. Om inte olika tester används i 

rekryteringsprocessen är det lättare att göra bedömningar på magkänsla. Informanten 

hävdar att allt eftersom fler rekryteringar har gjorts, finns fler kandidater att jämföra de 

nuvarande sökande med. Informanten anser att, om en person har rekryterats efter en viss 

kravprofil till en tjänst, med lyckat resultat, så är det lätt att leta efter kandidater med 

samma eller liknande personlighetsdrag till liknande tjänster. Något som kan bli 

problematiskt då de kanske inte alls är de kompetenserna eller personlighetsdragen som 

passar för gällande tjänst. 

 

Jag hade nog gett ett annorlunda svar för två år sen, men just nu, att den 

blir sämre [...] Ju mer jag rekryterar desto sämre blir jag på att 

förutsäga arbetsprestationen., Om jag går på magkänsla. För att jag 

förenklar och jämför kandidater med varandra. Jag var nog bättre i 

början på att rekrytera, än vad jag är nu. Om jag inte använder tester 

och så menar jag. Jag hade inte lika många kandidater att jämföra med, 

och jag tror att jag var lite mer uppmärksam på nyanserna i de olika 

egenskaperna då. 

 Informant 3 

 

Vidare förklarar informanten att erfarenheten också är viktig för en rekryterare. Genom 

erfarenhet är det lättare att förhålla sig till intervjusituationer och då ställa frågor som gör 

att kandidaterna ger svar som skapar utrymme för tolkningar, och kan på så sätt ge bättre 

underlag för en bedömning. 

 

 

Men sen ska jag också tillägga att jag kanske blivit bättre på att få 

kandidater att slappna av, jag är bättre på att få exempel. Jag kan vända 

på frågor när de börjar använda man och vi istället för jag, hur gjorde 

du i den situationen? Och inte använda hypotetiska frågor, jag frågar 

inte frågor som inte har med tjänsten att göra. 

 Informant 3 

 

Informant 4 menar även att en stor erfarenhet av rekryteringsarbete underlättar den första 

bedömningen av sökanden. Informanten hävdar att, genom att kontinuerligt arbeta med 

rekrytering och urvalsarbete är det enklare att gallra bland sökanden utifrån att läsa CV:n 
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och personliga brev. Om rekryterare granskar CV:n och personliga brev i sitt löpande 

arbete menar informanten att det är lättare att lägga märke till annorlunda saker, som 

sedan bör tas upp på kommande intervju.  

 

Jag tror att om man håller på att rekryterar och har det här löpande hela 

tiden, då har man nog rätt så bra insyn i det. Om man är inne i det hela 

tiden är det lättare att göra en bedömning, än om man bara skulle 

rekrytera en gång om året, då är det nog svårare. [...] Ja det är ju det 

här med att kolla cv och så, och brev. Hittar man någonting som ser lite 

mystiskt ut, då kan man ju ta upp det på intervjun. 

 Informant 4 

Framtida arbetsprestationer 

Trots att en bra kravprofil är utarbetad och de sökande i rekryterarens ögon verkar vara 

en bra kandidat, så finns fortfarande svårigheter i bedömningen av personen. En sådan 

svårighet är att det är väldigt svårt att förutse hur en person kommer att prestera i 

framtiden. Den slutligen utvalda sökande kan ha allt organisationen söker efter, men ändå 

inte prestera som förväntat. Informant 3 hävdar att det alltid kommer göras 

felrekryteringar eftersom det aldrig fullt ut går att förutse arbetsprestationen:   

 

Sen är ju det så att vi människor är så otroligt komplexa så även om vi 

använder tester och kompetensbaserade intervjuer, då kommer vi öka 

antalet rätt rekryteringar, men vi kommer fortfarande alltid göra 

felrekryteringar för det går aldrig förutse till 100 procent hur en person 

kommer att prestera på jobbet. 

 Informant 3 

 

Ett vanligt sätt för rekryterare att få sin uppfattning bekräftad om att de utvalda 

kandidaterna lever upp till det de påstår, samt hur de eventuellt kommer att prestera i 

framtiden är att höra av sig till de sökandes referenspersoner. Genom att tala med, till 

exempel, de sökandes tidigare överordnade eller någon som har arbetat tillsammans med 

personen, kan rekryterare få tillgång till viktig information som kan påverka 

beslutsfattandet. Informant 2 och 4 hävdar att det är viktigt att alltid kolla med de 

sökandes referenser, helst från två olika arbetsplatser om så är möjligt. Informanterna 

påtalar också att det är viktigt att referenspersonerna är uppriktiga och talar sanning när 

de lämnar uppgifter om de sökande. Det är viktigt för rekryterare att vara medvetna om 

att sökande i det flesta fallen lämnar referenser som de vet kommer att säga något positivt 

om dem, vilket kan ge en förskönad bild av den sökande. När referenspersoner ska 

kontaktas bör rekryteraren veta vilken typ av relation den sökande har med referensen. 

Om en farbror eller liknande är referens ger det inte en likvärdig bedömning som om en 

chef som inte har den relationen till den sökande lämnas som referens. Rekryterare måste 

därför förhålla sig kritiskt till referenserna, vara medveten om vilka fallgropar som finns 

vid referenstagning och därför endast använda det som ett komplement för att 

bekräfta/motbevisa sin bedömning.  

 

Jag tror det är nödvändigt med referenstagning. Man vill ju ha minst två. 

De får ju inte vara för gamla heller. Och att det är arbetsledare, det är 

ju viktigt, för de kan redovisa för hur man fungerar i arbetslivet och 
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socialt. Sen har man ju det här med sjukfrånvaro. Det är jätteviktigt om 

man lämnar referenser att man är sanningsenlig, och det får man väl 

hoppas att de flesta är. Att man faktiskt talar om hur den här personen 

fungerar. Men det bygger ju på att de är sanningsenliga och talar om 

ifall det är några bekymmer. Det kan det ju va nånting, men det behöver 

ju inte vara att de äventyrar anställningen, men då vet man ju det i alla 

fall. 

 Informant 4  

 

Ett annat hjälpmedel för att få en förståelse för hur den utvalda kandidaten kommer att 

prestera och passa in i arbetsgruppen är att använda sig av provanställningar. Genom en 

provanställning får både kandidaten och arbetsgivaren lära känna varandra mer. Under 

provanställningen kan de båda parterna utvärdera om deras förväntningar på varandra 

uppfylls och att viljan till fortsatt samarbete är ömsesidigt. Informant 1 berättar att på sin 

arbetsplats är det standard att erbjuda en tillsvidareanställning direkt, utan en 

provanställning. Detta blir problematiskt när en felrekrytering görs. Om inte en 

provanställning genomförs, är möjligheterna svåra att förutse hur kandidaten kommer att 

prestera i framtiden samt att kostnaden för en felrekrytering blir stor.  

 

Hur ska man kunna veta att det är rätt person om du inte har någon form 

av provanställning? [...] Som sjuksköterskor som sagt, där vi verkligen 

tar in det mesta, men sedan kanske inte sjuksköterskan alls fungerar med 

samarbete, eller vad det nu kan vara, som ställer till det mycket och då 

kan man i princip inte göra något. 

 Informant 1 

Tester och objektiv bedömning 

Genom att använda sig av olika typer av tester är det lättare att göra en mer objektiv 

bedömning av de sökande. Men för att testerna ska vara användbara och ge en mindre 

subjektiv bedömning krävs att en tydlig kravprofil har plockats fram, som testresultatet 

kan matchas mot. Testerna är bra att använda i bedömningsprocessen därför att de kan ge 

en mer rättvis bedömning i form av att första intryck, magkänsla och intuition inte styr 

det slutgiltiga valet. Genom tester är chansen större att det blir kandidaten som bäst 

matchar kravprofilen som väljs ut och inte den som hade bäst personkemi med 

bedömaren. Informant 3 gör gällande att genom att använda olika tester är chansen att rätt 

kandidat väljs större, än om inga tester används och första intryck och magkänsla får 

styra. Informanten ger här exempel på när tester har använts vid en lyckad bedömning: 

 

Det var faktiskt en klassisk rekrytering när jag började använda 

kompetensbaserad rekrytering, hade jag inte använt det i det här fallet 

hade jag fattat ett annat beslut. Men i och med att jag använde det blev 

det här en väldigt bra rekrytering. Det här var då en kvinna som blev 

kallad på intervju, som hade sökt som timanställd undersköterska. Hon 

kom in här och hon var väldigt ovårdad, hade flyttat ner hit, hon gjorde 

inte alls ett bra första intryck [...] Med ovårdad menar jag då kläder, 

ovårdade naglar, hår osv. och man tänker då: hur kommer det här gå 

ute i verksamheten med allt? så ingen bra magkänsla. Men vi följde ju 
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ändå den här strukturerade intervjumallen och jag ställde alla frågor om 

personliga egenskaper och hon svarade med massor av exempel på att 

hon visade att hon hade dem egenskaperna vi sökte. Vi landade i att vi 

anställde henne i alla fall, trots det här första intrycket, magkänslan och 

allting, och det visade sig vara rätt beslut. Hon blev älskad överallt där 

hon gick och hon gick från timanställd till att idag jobba som 

fastanställd. 

 Informant 3  

 

Ett sätt att få en mer rättvis och objektiv bedömning är, enligt informant 2, att vara flera 

involverade i rekryteringen. Genom att vara flera kan diskussion föras kring vilken 

kandidat som anses mest lämplig. Olika för och nackdelar kan lyftas fram och diskuteras. 

Om rekryteraren är själv är det lättare att bedömningen endast blir subjektiv.  

 

Jag tror man måste vara flera, jag tror att man behöver diskutera lite. 

Annars så blir det ju precis så som jag tycker att en kandidat ska vara 

och det finns ju ingenting som säger att just den personen är den enda 

rätta. Så jag tror att absolut, det är viktigt att vara flera.  

 Informant 2 

Sammanfattning av resultat 

För att kunna göra en lyckad rekrytering är det viktigt med en väl utarbetad kravprofil. 

Om den är bristfällig, ökar riskerna för att rekryteringen misslyckas. Om det inte finns 

någon kravprofil är det svårt för rekryteraren att veta vad de ska rekrytera och riskerna 

för en subjektiv bedömning ökar, eftersom rekryteraren endast kan välja personen som 

den får en bra känsla för. När kravprofilen utarbetas är det viktigt att tänka på vad som är 

nödvändigt för tjänsten och vad som endast är önskvärt, annars finns risken att 

rekryteraren ska leta efter en person som inte finns. Under bedömningsprocessen är det 

viktigt att rekryterare försöker vara så objektiva som möjligt i sin bedömning och inte 

låter sin magkänsla påverka bedömningen. Om magkänslan får styra tidigt i processen 

ökar risken för diskriminering, då rekryterare kan lockas att gå vidare med kandidater 

som de gillar eller ha fattat tycke för, på andra grunder än de som är relevanta. Det är 

även svårt att förutse hur en individ kommer att prestera i framtiden, vilket försvårar 

bedömningen av sökande. Skulle olika typer av tester användas kan en mer objektiv 

bedömning av sökande göras. Det är dock viktigt att en kravprofil är utarbetad, för att 

testresultatet ska kunna matchas mot något. Genom att använda tester spelar magkänsla 

och intuition mindre roll vid bedömning. Om rekryterare använder sig av referenstagning 

kan bedömningen också underlättas. Referenspersonerna förklarar sin bild av den 

sökande, vilket kan bekräfta rekryterarens uppfattning av kandidaten. Dock gäller det för 

rekryterare att de förhåller sig kritiskt till referenspersonerna, då de inte vet vilken relation 

referenspersonerna har till den sökande, eller hur sanningsenliga de är. Ett annat 

tillvägagångssätt för att ha möjlighet att förutspå framtida arbetsprestationer är att erbjuda 

provanställningar. 
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DISKUSSION 
I metoddiskussionen diskuteras studiens genomförande och metodval. Styrkor, brister och 

andra uppmärksammade iakttagelser kommer att diskuteras. I resultatdiskussionen 

diskuteras studiens resultat och ställs i relation till tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Uppfattningen är att en kvantitativ studie inte hade givit samma möjlighet att studera 

respondenternas personliga uppfattningar på ett fördjupande sätt, vilket kunde göras i det 

här fallet. Studien ger en djupare insikt i hur rekryteringsarbetet går till, samt den 

bedömningsproblematik som rekryterare anser finns under processen.  

 

Flera av de artiklar och avhandlingar som använts till den tidigare forskningen i denna 

studie är från millennieskiftet, som kan anses vara för gamla för att vara relevant 

forskning. Efter att ha studerat annan litteratur, samt forskning på området anses dessa 

fortfarande vara relevanta och visa hur forskningsläget ser ut på området idag. 

Forskningen kommer också från flera olika delar av världen, detta kan ses som 

problematiskt eftersom rekryteringsprocessen inte behöver se likadan ut runt om i 

världen. Att rekryteringsprocessen ser olika ut kan göra att rekryterarnas upplevelse av 

bedömningsproblematiken skiljer sig, och därför inte alls skulle kunna relateras till denna 

studie som tar plats i Sverige. I bakgrunden förklarades hur en rekryteringsprocess oftast 

går till i Sverige och utifrån det valdes relevant material ut till tidigare forskning. 

Studierna i den tidigare forskningen ansågs också vara adekvata eftersom de behandlade 

rekryterarnas bedömning av sökande.  

 

Urvalet i denna studie begränsades till endast fyra informanter. En av anledningen var 

bristen på tid, ekonomiska resurser samt studiens omfång. Ytterligare en anledning var 

att efter intervjuerna med de fyra informanterna ansågs det empiriska materialet ha 

uppnått en viss teoretisk mättnad. Därför togs beslutet att inte gå vidare med fler 

intervjuer. Mer tid hade gett utrymme för ett större urval, studien hade då kunnat 

inkludera rekryterare på sjukhus över hela Sverige. Det här hade kunnat vara värdefullt 

eftersom, vilken bedömningsproblematik rekryterare uppger finns, möjligen skulle kunna 

se olika ut i olika delar av lander eller beroende på storleken på sjukhuset där rekryteraren 

arbetar. Ett bredare spann av informanter hade kunnat berika studien ytterligare. Studien 

är trots detta fortfarande meningsfull. Empirin belyser vilken bedömningsproblematik 

rekryterare anser finns samt vilka svårigheter de upplever vid bedömning av sökande. 

Empirin som presenteras i studien var även tillräcklig för att kunna kopplas samman med 

det som presenterats i kapitlet tidigare forskning samt studiens teoretiska perspektiv. 

Studien belyser vilken bedömningsproblematik rekryterare upplever och vad det är viktigt 

att arbeta med för att en rekrytering ska bli lyckad och kunna anses rättvis. Genom att 

veta vilken problematik som finns kan verktyg, så som tester och liknande, användas samt 

fallgropar undvikas för att på så vis göra bedömningen av sökande mer rättvisande.  

 

Från början var det tänkt att undersökningsinstrumentet till studien skulle vara 

fokusgrupper. Men efter att möjliga informanter hade kontaktats visade det sig svårt att 

få ihop dessa under studiens tidsram, varför semistrukturerade intervjuer valdes. Med 

fokusgrupper hade dock informanterna haft möjlighet att diskutera med varandra och på 
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så vis hade de möjligen kunna komma på ytterligare svårigheter de upplever, samt kunnat 

hjälpas åt att komma djupare i sina funderingar. 

 

Intervjuguiden utformades efter tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt, 

på så vis ökade chansen att intervjuerna behandlade det område som var tänkt. 

Intervjuguiden har även inspirerats av andra forskares intervjuguider från tidigare studier, 

vilka har behandlat liknande ämne. Detta ses som positivt då det skapar trovärdighet i 

studien. Efter intervjuerna märktes att informanterna inte alls verkade tycka att 

bedömningsproblematik var något negativt, utan att de istället var medvetna om den. 

Detta gjorde att intervjuguiden inte blev så rak och direkt som den hade kunnat vara. 

Frågorna hade med fördel kunnat riktats mer åt vad som faktiskt är problematiskt vid 

bedömning av sökanden. Genom att ställa mer direkta frågor om vad som är 

problematiskt, hade det kunnat ge informanterna möjligheten till mer utvecklade svar med 

konkreta exempel på vad de upplever som problematiskt. På det sättet som frågorna nu 

formulerades gav informanterna mer generella svar och kom med få egna exempel på vad 

de anser är problematiskt under rekryteringsprocessen. 

Resultatdiskussion 

Att följa kravprofilen 

Den tidigare forskningen visar att i början av en rekryteringsprocess läggs stor vikt vid 

de sökandes tidigare erfarenheter och formella kompetenser. De sökande som inte har 

tillräckliga kvalifikationer väljs bort och resterande går vidare i urvalsprocessen (Lundén, 

2000). Resultatet i denna studie framhåller att en väl utarbetad kravprofil samt att 

kandidaterna matchas mot denna kravprofil är väldigt viktigt för att göra en lyckad 

rekrytering. Resultatet indikerar, likt forskning, att de formella kompetenserna är väldigt 

viktiga i kravprofilen och också att de sökande måste uppfylla dessa krav för att gå vidare 

i urvalsprocessen. I Behrenzs (2001) intervjustudie påvisar resultatet att, trots att 

arbetsgivarna ansåg att yrkesmässig kompetens var en av de viktigaste egenskaperna hos 

de personer som skulle erbjudas anställning, var det endast drygt hälften av dem som 

slutligen erbjöds anställning, som uppfyllde erfarenhetskraven helt och hållet. 

Intervjustudien visade också att andelen människor som uppfyllde erfarenhetskraven helt 

och hållet, var större i gruppen av sökande, än i gruppen av dem som erbjöds anställning. 

Resultatet i den här studien pekar på att det är väldigt viktigt att följa den kravprofil som 

har tagits fram för den tjänst som ska tillsättas. Om rekryteringen ska bli lyckad är det 

viktigt med en väl utarbetad kravprofil samt att de kompetenser och personlighetsdrag 

som tagits fram är de som faktiskt behövs och är viktiga och inte endast önskvärda. När 

urvalsprocessen börjar är det därför viktigt att vara på det klara med vad som behövs för 

tjänsten. Om rekryteraren inte arbetar för att matcha kravprofilen mot de sökande, är det 

väldigt svårt att välja rätt person. Det kan tänkas att anledningen till att personer som 

uppfyllde erfarenhetskraven helt och hållet var större i gruppen av sökande än i gruppen 

av de som slutligen erbjöds anställning, i Behrenzs studie, var för att arbetet med 

kravprofilen inte fungerade optimalt. Om arbetet med kravprofilen inte fungerar försvåras 

arbetet för rekryterare med att bedöma kandidater och i slutändan välja vem som ska 

erbjudas anställning.     

 

Första steget i urvalsprocessen är att granska de CV:n som kommit in. Dessa granskas 

och matchas mot den framtagna kravprofilen. Informant 4 menar att, genom löpande 
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granskning av CV:n och personliga brev är det lättare att uppmärksamma underliga saker 

som sedan bör tas upp på kommande intervju. Enligt Jarvis modell (1987) är ett sätt att 

reagera på en erfarenhet begrundande, som leder till ett reflekterat lärande. Begrundande 

innebär att människan tänker på en erfarenhet och fattar sedan ett beslut eller kommer till 

en slutsats. Slutsatsen förvaras sedan i människans medvetande tills en social situation 

uppmärksammar den. Den lärande behöver kommunicera resultatet av sin slutsats och 

utvärdera den, för att det ska leda till ett lärande. Begrundande kan kopplas till informant 

4 reflektion kring granskning av CV:n. Det kan tänkas att genom informantens erfarenhet 

av att läsa CV:n, har informanten stött på många lustiga saker som denne har begrundat 

och lyft på intervjuerna. Genom att komma fram till slutsatser om varför dessa saker är 

underliga och sedan diskutera och utvärdera detta med kollegor, har informanten uppnått 

ett reflekterat lärande. När sedan liknande underligheter dyker upp på andra CV:n är det 

lättare att upptäcka de och på nytt begrunda dem och diskutera med sökande på intervjuer 

och med kollegor. På detta vis lär rekryteraren av sina erfarenheter som sedan underlättar 

vid granskning av nästa CV. 

 

Att förhålla sig objektivt  

Ahrnborg Swenson (1997) anser att rekryterare ofta låter sig påverkas av sin magkänsla 

i bedömningssituationer. Författaren påstår att det är personkemin mellan rekryterare och 

den sökande som blir avgörande för vem som tillslut erbjuds anställning. När rekryterares 

personliga tolkningar vägs in blir rekryteringsprocessen mer subjektiv, istället för den 

önskvärda objektiva processen. Detta stämmer överens med resultatet i denna studie. Det 

svåraste för rekryterare idag är att förhålla sig objektivt till de sökande, och inte låta sig 

påverkas av den eventuella personkemin som uppstår dem emellan under 

rekryteringsprocessen. Roebken (2010) påtalar att, om rekryterare låter sig påverkas av 

kandidater som liknar dem själva, eller som de fattar tycke för under processen, kan göra 

att bedömningen blir orättvis. Informant 3 i den här studien gör gällande att det uppstår 

en viss diskriminering i bedömningssituationer om inte alla sökanden ges samma 

förutsättningar, vilket de inte får om rekryterare tenderar att välja individer som liknar 

dem själva, eller de som dem fattat tycke för under till exempel intervjusituationen. Om 

det är rekryterares personliga värderingar som ligger till grund för beslutet om vem som 

ska anställas är det lätt att det blir en felrekrytering. Genom en rekryterares subjektiva 

bedömning är det inte säkert att kandidaten som väljs matchar kravprofilen, vilket då kan 

leda till att personen som väljs inte har de kvalifikationer eller personliga egenskaperna 

som eftersöks.   

 

Om rekryterare låter sig påverkas av sin magkänsla eller intuition vid nyanställningar och 

endast väljer personer som liknar dem själva, finns risken för att arbetsgrupperna blir 

homogena. Det kan också göra att gruppen, men även organisationen, inte utvecklas eller 

utvecklas långsamt. Om gruppen endast består av individer med liknande bakgrund och 

tankesätt kommer inte flera aspekter av eventuella problem upp till ytan. Fler synsätt på 

saker och ting kan skapa ett större underlag vid beslutfattning samt kan göra att det blir 

enklare att lösa de problem gruppen ställs inför. Homogena arbetsgrupper kan dock vara 

bra i det avseendet att alla inom gruppen delar liknande värderingar och åsikter, vilket 

kan leda till färre konflikter inom gruppen. Det kan också bidra till att gruppen blir 

effektiva och genom gott samarbete klarar av en hög arbetsbelastning.     
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Experimentellt lärande innebär kunskap som kan relateras till verkligheten genom 

experiment (Jarvis 1987). Resultatet i studien visar att genom att ha kunskap om hur 

bedömarens personliga åsikter och värderingar påverkar beslutsfattandet vid en subjektiv 

bedömning, kan dessa ha mindre påverkan på beslutet. Medvetenheten om att magkänslan 

kan ge en orättvis bedömning av sökande, gör det enklare för bedömaren att inte välja 

utifrån den, utan istället prioritera hur kandidaten matchar kravprofilen och på så vis ge 

möjlighet till en mer objektiv bedömning. Enligt Jarvis (1987) teori kan bedömarna, 

genom att ha denna kunskap och att experimentera med den, uppnå reflekterat lärande 

och har på så vis utvecklats och blivit mer erfarna som bedömare. Informant 3 påstår att 

avdelningscheferna som inte är lika insatta i problematiken med att välja utifrån sin 

magkänsla, uteslutande använder sig av den vid bedömning. Rekryterare har kunskapen 

om hur magkänslan påverkar beslutsfattandet och använder sig ofta av tester, och har på 

så vis lärt sig att tester ger en bra bedömning. Informant 3 visar genom sitt exempel på 

den lyckade rekryteringen, där det objektiva testet fick vara avgörande istället för det 

dåliga första intrycket, att denne var villig att bortse från sin magkänsla och att 

rekryteringen i slutändan blev lyckad. Informant 1 uppger också att erfarenhet har gjort 

att denne försöker vara så neutral som möjligt och inte låta de egna värderingarna påverka 

bedömningen, utan istället se till vad som behövs för tjänsten.  

 

Bolander (2002) hävdar att rekrytering inte bara handlar om att anställa den objektivt sett 

mest lämpade kandidaten, utan att istället hitta den kandidat som passar bäst in i 

organisationen. Enligt Lundén (2000) lägger rekryterare stor vikt vid den information som 

framkommer under anställningsintervjun när de fattar beslut. Det betyder att formell 

kompetens spelar mindre roll och att personlig lämplighet blir allt viktigare för beslutet 

om vem som ska erbjudas anställning. Resultatet i denna studie visar däremot att den 

formella kompetensen är en förutsättning för att gå vidare i processen. Uppfyller den 

sökande inte skallkraven som har satts upp i kravprofilen så spelar det ingen roll eftersom 

dessa personer oftast sorteras bort tidigt i urvalsprocessen. Om de inte sorteras bort i första 

skedet blir ändå de formella kompetenserna avgörande oavsett hur bra intryck personen 

gör på intervjun eller hur bra personen skulle passa in i organisationen.  

 

Informant 3 framhåller att genom sin långa erfarenhet av rekryteringsarbetet, har denne 

blivit bättre på att ställa frågor under intervjusituationer och på så sätt få mer utförliga 

och givande svar. Genom att informanten har utsatts för många sådana situationer och 

reflekterat över dem, samt testat sig fram, har det givit ny kunskap och utveckling hos 

informanten. I Jarvis (2003) teori kan detta ses som ett reflekterat lärande genom 

reflekterad övning, vilket innebär att färdigheter lärs genom att människan reflekterar 

över sin erfarenhet och sedan övar praktiskt tills denne behärskar den nya kunskapen. 

Genom sin erfarenhet av rekryteringsarbete och intervjusituationer kan det vara så att 

informanten har tagit flera “loopar” mellan övning-, reflektion- och utvärderingsstadiet i 

modellen och därigenom utvecklat ny kunskap (Jarvis m.fl., 2003). Informanten gör 

gällande att genom lång erfarenheten och de kunskaper den givit, har det blivit lättare att 

bedöma kandidater. Genom att reflektera över resultatet och öva på intervjuer har 

informanten utvecklat en färdighet i att få kandidater att slappna av, få fram konkreta 

exempel samt få dem att berätta hur de handlar i olika situationer. På det här sättet har 

informanten utvecklat sina färdigheter under intervjuer, som leder till att bedömningen 

av kandidater blir lättare, vilket är fördelaktigt i rekryteringssammanhang. 
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Lundén (2000) framhåller att referenstagning sker i slutet av en rekrytering för att 

rekryteraren ska få sin uppfattning av den sökande bekräftad. Men det är viktigt att 

rekryteraren är medveten om att kandidaterna väljer ut referenspersoner som kommer tala 

gott om dem. Resultatet i denna studie visar att det är viktigt att rekryterare vet vilken typ 

av relation kandidaten har till referenspersonen, en chef som kandidaten inte har någon 

närmare relation till är att föredra då denna information blir mer objektiv. Rekryteraren 

måste förhålla sig kritiska till referenserna, men samtidigt påpekar informant 4 att de även 

måste förutsätta att dessa personer är sanningsenliga och talar om hur den sökande faktiskt 

fungerar i arbetslivet. Detta skapar ett dilemma hos rekryterare, att förhålla sig kritiskt till 

referenserna samtidigt som de måste lita på att de är sanningsenliga. Även detta gör att 

rekryterare måste göra en form av bedömning. Samtidigt som de måste bedöma 

kandidaterna, måste de också bedöma referenspersonernas trovärdighet. En 

felbedömning av referenspersonerna kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 

Detta kan resultera i att personer som har fått sina egenskaper och kompetenser 

förskönade av sina referenspersoner anställs. Resultatet i den här studien visar att stor vikt 

läggs vid referenstagningen, vilket kan leda till att det blir svårare för rekryterare att göra 

en objektiv bedömning, eftersom det blir rekryterares personliga bedömning som kan bli 

avgörande i dubbel bemärkelse.  

Att förutse framtida arbetsprestationer 

Tidigare forskning visar att en av de svåraste delarna med bedömning av sökande är att 

försöka förutspå hur kandidaten kommer att prestera i framtiden (Miles & Sadler-Smith, 

2014). Resultatet i denna studie stämmer överens gällande att det är svårt att förutse en 

kandidats framtida prestationer. En sökande kan ha allt som organisationen eftersöker och 

har tagit fram i sin kravprofil, men ändå inte prestera som förväntat. Ahrnborg Swenson 

(1997) hävdar dock att det genom att skapa sig en holistisk bild av den sökande genom 

bland annat intervju och referenstagning, är det möjligt att få en tillräcklig uppfattning 

om den sökande för att besluta om vem som ska anställas. Informant 3 i denna studie 

påstår dock att trots att tester och kompetensbaserade intervjuer används, så kommer 

antalet bra rekryteringar öka men det kommer fortfarande att göras felrekryteringar. 

Människan är för komplicerad för att rekryteraren fullt ut ska kunna förutse hur personen 

kommer att prestera på arbetet i framtiden. Informant 1 hävdar att, för att kunna veta att 

rätt person har valts och för att kunna avgöra dennes framtida prestationer behövs en 

provanställning göras. Genom att låta den valda kandidaten genomgå en provanställning, 

får både arbetsgivaren och den sökande möjlighet att prova på samarbetet och se om båda 

parternas förväntningar uppfylls. Genom att använda sig av provanställning ökar 

chanserna för att rätt kandidat slutligen får en tillsvidareanställning. Om organisationen 

använder sig av provanställningar minskar också risken för att en felrekrytering görs, som 

kan leda till stora kostnader för organisationen.      

 

Informant 1 berättar att på dennes arbetsplats är det standard att tillsvidareanställa direkt, 

utan någon form av provanställning. Detta leder till att personer som har blivit 

felrekryterade och som inte presterar enligt förväntningarna, eller på annat sätt inte passar 

in i organisationen, blir väldigt svåra att avveckla. Det kan göra att kostnaderna för 

organisationen gällande dessa personer blir väldigt höga. Genom att inte erbjuda en 

provanställning ökar trycket på rekryterare och deras bedömningar att hitta en lämplig 

kandidat direkt. Om en tillsvidareanställning erbjuds direkt finns det inga marginaler för 

rekryterare att göra fel i sin bedömning. Rekryterarnas arbete blir därför ännu viktigare 
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och deras bedömning blir mer betydelsefull. Av denna anledning blir det därför viktigare 

att vara noggrann vid utarbetandet av kravprofilen och att använda de hjälpmedel som 

finns. Även att anstränga sig extra mycket för att inte ta in egna värderingar eller åsikter 

när bedömningen sker blir viktigt, för att på så vis kunna göra en så objektiv bedömning 

som möjligt.  

 

I Jarvis (1987) modell relateras lärandeprocessen till människan, som utifrån lärande 

erfarenheter kan utvecklas som individ. Teorin om erfarenhetsbaserat lärande innebär att 

människan kan reagera på olika sätt vid uppkomna situationer, vilket leder till olika typer 

av lärande. Ett sådant lärande är reflekterat lärande, där en möjlig reaktion till en 

erfarenhet är begrundande. Begrundande innebär att människan kan fundera över en 

erfarenhet och kommer till en slutsats, eller fattar ett beslut utan att relatera det till en 

utbredd social verklighet. Den lärande måste kommunicera resultatet av lärande och 

utvärdera det (Jarvis, 1987). Informant 3 uppger att i början av karriären som rekryterare 

var denne mer uppmärksam på nyanserna i de olika egenskaperna hos de sökande. Utifrån 

Jarvis (2003) teori kan det ses som att i början av karriären begrundas varje kandidat och 

varje befattning som ska tillsättas noggrant, och beslutet fattas just utifrån den unika 

situation som varje rekrytering innebär. Vidare menar informant 3 att bedömningen av 

sökande påverkats negativt i takt med att fler rekryteringar har gjorts, det är svårare att 

förutse framtida arbetsprestationer desto större erfarenheten har blivit. Anledningen är att 

om en sökande rekryterats enligt en viss kravprofil till en tjänst, och det blev ett lyckat 

resultat, är det lätt att leta efter samma eller liknande personlighetsdrag till liknande 

tjänster, trots att det inte alls är den kompetensen eller de personlighetsdragen som passar 

den nya tjänsten. Detta kan utifrån Jarvis (2003) teori ses som att i takt med att 

rekryterarens erfarenheter blev fler, blev också dennes omvärld rikare på erfarenheter 

kring rekryteringar, vilket gav upphov till att reaktionen vid rekryteringssituationer blev 

ett antagande, som innebär ett icke-lärande. Antagandet innebär att människan antar att 

omvärlden inte förändras och med anledning av det kan en lyckad handling återupprepas 

med önskad effekt vid en liknande situation (Jarvis m.fl., 2003). Att anta att en rekrytering 

ska bli lyckad endast därför att liknande rekryteringar gjorts innan, där vissa 

personlighetsdrag eftersökts, kan leda till felrekryteringar. De personlighetsdrag som 

passade för föregående tjänst behöver inte nödvändigtvis passa den nuvarande tjänsten. 

Detta visar att det är svårt att avgöra hur en individ kommer att prestera i framtiden och 

att rekryterarnas erfarenhet inte alltid är behjälplig i bedömningssituationer.  

 

Informant 1 framhåller att denne har varit med om det mesta och informant 3 menar att 

dennes bedömning av kandidater har blivit sämre genom en större erfarenhet. För att 

rekryterare ska fortsätta att utvecklas inom sin yrkesroll är det därför viktigt att de inte 

förlitar sig helt på sina tidigare erfarenheter utan går in i alla rekryteringssituationer med 

öppna ögon och att de är uppmärksamma på att varje ny rekrytering kan leda till ett 

lärande. Frågan är dock om tid och resurser finns för att alltid gå in i varje ny rekrytering 

utan att låta tidigare lyckade rekryteringar påverka beslutet. Frågan är också om en 

rekryterare, klarar av att vara öppna för alla nya rekryteringar och inte använda sig av 

antagande? Av denna anledning blir objektiva tester viktiga. Rekryterare måste vara 

villiga att hålla sig uppdaterade, pålästa och kritiska till sitt sätt att bedöma, för att 

bedömningen ska bli så rättvis som möjligt för varje sökande. Faktum är att alla 

människor är olika och rekryterare måste göra en adekvat bedömning för att inte riskera 

att tillsätta rätt person på fel plats.  
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Slutsatser 

Resultatet i denna studie visar att om inte en ordentlig kravprofil utarbetats så kan det 

skapa problem vid bedömningen av kandidaterna. Rekryterarna vet då inte vad de ska leta 

efter. Det kan även leda till att de söker efter fel kompetenser, eller till och med anställer 

någon, som sedan inte lever upp till de förväntningarna som ställts. En bristfällig 

kravprofil gör också att de objektiva testerna inte hjälper i att finna rätt kandidat, eftersom 

resultatet av testerna matchas mot kravprofilen. Rekryterares bedömning av kandidater 

kan vara problematisk. Det framkommer att de två största utmaningarna vid rekrytering 

är att försöka förhålla sig så objektivt som möjligt i sin bedömning av sökanden samt att 

förutspå de sökandes framtida arbetsprestationer. Vid bedömingssituationer finns risken 

att bedömare låter sina egna uppfattningar, värderingar, magkänsla och intuition påverka 

beslutet, vilket kan göra att den mest lämpade kandidaten inte blir erbjuden anställningen. 

Vid en subjektiv bedömning kan kandidater bli utsatta för diskriminering, då alla inte ges 

samma förutsättningar till att bli erbjudna anställning. Resultatet påvisar även att tester 

kan vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att skapa en mer objektiv bedömning. Att 

förutspå framtida arbetsprestationer är en av de svåraste sakerna med bedömningen av 

sökande. Det går aldrig att förutspå till hundra procent hur en person kommer att prestera. 

För att få indikationer på detta kan rekryteraren ta referenser, men det allra bästa är om 

en provanställning kan genomföras. Resultatet gör även gällande att rekryterarnas 

erfarenhet påverkar deras bedömning av kandidater. 

Arbetslivspedagogiska implikationer 

Rekrytering och den bedömningsproblematik som kan uppstå under processen är viktigt 

ur en arbetslivspedagogisk synpunkt, eftersom en organisation behöver rätt kompetens 

för att kunna utvecklas, både som organisation och dem som verkar i den. 

Arbetsmarknaden har förändrats de senaste decenniet, vilket ställer högre krav på de 

personer som ska se till att organisationen förses med rätt kompetens. Genom en 

medvetenhet om vilka svårigheter som finns med rekrytering, underlättar det för 

rekryterare att göra en så långt möjligt objektiv bedömning av vilka kompetenser som de 

sökande besitter, samt vem som är bäst lämpad för tjänsten. Genom att öka antalet bra 

rekryteringar ökar också chansen att organisationen utvecklas i önskad riktning. 

Förslag till vidare forskning 

Studien visar hur viktigt det är att försöka göra så objektiva bedömningar som möjligt i 

rekryteringsprocessen, för att inte utsätta de sökande för diskriminering samt för att välja 

den mest lämpade kandidaten för tjänsten. Denna studie visar att rekryterare upplever att 

det finns bedömningsproblematik och det hade därför varit intressant att forska ytterligare 

på vilka lösningar som finns för att underlätta bedömningen. Därför är det viktigt med 

vidare forskning kring hur reliabla och valida olika kapacitetstest är, samt i vilken 

utsträckning det borde användas. Lievense m.fl. (2002) framhåller i sin studie att det finns 

ett glapp mellan forskning och arbetsliv gällande rekrytering. Det hade av denna 

anledning varit intressant att ta reda på hur forskning om rekrytering ska nå ut till 

organisationerna för att förbättra deras rekryteringsprocesser.  



 

29 

REFERENSER 
Ahrnborg Swenson, S. (1997). Rekrytering i fokus: konsten att välja nya medarbetare.

 Stockholm: Svenska förl. 

Andersson, G., Hallén, N., & Smith, P.J. (2016). Rekrytering och urval: Teori och

 praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Behrenz, L. (2001). Who gets the job and why? An explorative study of employers'

 recruitment behavior. Journal of Applied Economics, 4(2), 255-278. 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: Om vikten av

 problem och teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur. 

Bolander, P., & Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

 (2002). Anställningsbilder och rekryteringsbeslut. Stockholm:

 Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI). 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder.  Malmö: Liber. 

Catasús, B., Högberg, O., & Johrén, A. (2012). Boken om personalekonomi. Malmö:

 Liber. 

Christensson, W. (1995). Subjektiv bedömning som besluts- och handlingsunderlag

 (Göteborg studies in educational sciences, 101). Göteborg: Acta

 Universitatis Gothoburgensis. 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning. 

Galfvensjö, A., & Löfgren-Carlström, &. (2006). Rekrytering (Galfvensjö, Annica,

 1958-. HR-biblioteket). Stockholm: Jure. 

Granberg, O. (2011). PAOU: personaladministration, HRM och

 organisationsutveckling. Stockholm: Natur och kultur. 

Illeris, K. (2009). Contemporary theories of learning: Learning theorists ... in their

 own words. New York: Routledge. 

Jarvis, P. (1987). Adult learning in the social context (Routledge library editions.

 Education; 78). London: Routledge. 

Jarvis, P., Holford, J., & Griffin, C. (2003). The theory and practice of learning.

 London: Kogan. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:

 Studentlitteratur. 

Lievens, F., Van Dam, K., & Anderson, N. (2002). Recent trends and challenges in

 personnel selection. Personnel Review, 31(5), 580-601. 



 

30 

 

Lundén, B. (2000). Rekrytering: [handbok för arbetsgivare]. Näsviken: Björn Lundén

 information. 

Mast, M. S., Bangerter, A., Bulliard, C., & Aerni, G. (2011). How accurate are

 recruiters' first impressions of applicants in employment interviews?

 International Journal of Selection and Assessment, 19(2), 198-208.  

Miles, A., & Sadler-Smith, E. (2014). “With recruitment I always feel I need to listen to

 my gut”: The role of intuition in employee selection. Personnel Review,

 43(4), 606-627. 

Roebken, H. (2010). Similarity Attracts: An Analysis of Recruitment Decisions in

 Academia. Educational Management Administration & Leadership, 38(4),

 472-486. The results of the study partly confirm the existence of

 similarity-attraction effect due to the interaction of characteristics of the

 sending and recruiting department. 

 

Searle, R. (2003). Selection & recruitment: A critical text. Basingstoke: Palgrave

 Macmillan. 

Statistiska centralbyrån. (2017). Rekryteringstabeller AKU, 15-74 å4, kvartal. Hämtad

 2017-11-06, från http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter

 amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersoknin

 arna-aku/pong/tabell-och-diagram/flodesdata--overgangar-mellan-olika

 arbetsmarknadstillstand/rekryteringstabeller-aku-1574-ar-kvartal/  

Statistiska centralbyrån. (2017). Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017.

 Hämtad 2017-11-06, från https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter

 amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersoknin

 arna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari

 2017/ 

Svensson, P., & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund:

 Studentlitteratur. 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (u.å.) Forskningsetiska Principer inom humanistisk

 samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2017-11-10, från

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Yu, K., & Cable, D. (2014). The Oxford handbook of recruitment (Oxford library of

 psychology). Oxford: Oxford University Pres 

 

 

 



Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Hej, 

Våra namn är Gustav Warelius och Matilda Erlandsson och vi är läser på Personal- och 

Arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi går sista året och har precis 

påbörjat vår kandidatuppsats. Vi kommer att behandla ämnet rekrytering och vilka 

utmaningar rekryterare upplever gällande bedömning av sökande. Av denna anledning 

skulle vi därför gärna komma i kontakt med personer som har möjlighet att medverka i 

vår studie och bli intervjuade. Vi ser gärna att personen arbetar aktivt mer rekrytering på 

sjukhus.   

 

Intervjun beräknas ta ca en timma och deltagandet är självklart frivilligt och kan 

avbrytas när som helst innan eller under intervjun. Intervjun kommer att spelas in, men 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. I slutresultatet kommer det inte att 

framgå vilka som har medverkat i studien. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras 

i databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om vi fick låna en timma av er tid till vår uppsats! 

 

Har du några frågor får du gärna kontakta oss 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Gustav Warelius 

0735-xxxxxx 

xxxx@student.lnu.se 

 

Matilda Erlandsson 

0739-xxxxxx 

xxxx@student.lnu.se 

 

  



 

II 

 



Bilaga II 

I 

Intervjuguide 
Hur länge har du arbetat här och vad är din jobbtitel? 

Vad har du för utbildning? 

Var har du för erfarenhet av rekrytering - hur länge, hur många? 

Tema 1, rekryteringsprocessen 

 Hur går rekryteringsprocessen till i er organisation?  

 När börjar en rekrytering? 

 När slutar den? 

 Vilka urvalsinstrument används? Hur? Varför? 

 Vilka är kriterierna för en lyckad rekrytering? 

 

Tema 2, svårigheter vid bedömning av sökanden 

 Vilka utmaningar finns enligt dig under bedömningsprocessen? 

 Vad är viktigt för dig när du bedömer kandidater?  

 Kan du berätta om vilka viktiga, svåra och avgörande moment som finns vid 

bedömning av sökande enligt dig? 

 Brukar ni vara överens om vem som skall rekryteras? 

 Kan du berätta om hur din erfarenhet som rekryterare har påverkat din 

bedömning av sökande? 

 Går det att göra en rättvis bedömning?  

 Har du reflekterat över dig själv som bedömare?  

 

Tema 3, exempel på rekrytering 

 Du blev ombedd att fundera ut en rekrytering som blev lyckad och en som inte 

blev det, kan du beskriva dom, en i taget, börja med vilken du vill.  

 Hur fattades beslutet? 

 Vad influerade beslutet? 

 Har du kontakt med dem du har rekryterat? 

 Fanns det något som bekräftade/motsa att beslutet till rekrytering var rätt? 

 

Hur tror du att bedömningsprocessen av sökande kommer att förändras i framtiden? 

Finns det något du vill tillägga? 

 


