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Det är idag allt vanligare att företag tar hjälp av en extern part för att 
hantera rekrytering av personal och eftertraktade spetskompetenser. 
Dessa rekryterare har i uppgift att bedöma kandidater och deras kom-
petenser, men vilka kompetenser rekryteraren själv bör besitta diskute-
ras inte lika ofta. Syftet med studien var att utreda vilka kompetenser 
som rekryterare behöver för att på ett professionellt sätt kunna bedöma 
andras kompetenser. För att kartlägga vilka kompetenser som rekryte-
rare behöver i sin arbetsroll, är det av intresse att granska deras tillvä-
gagångssätt i rekryteringar av arbetssökande. Studien utgår från kvali-
tativ metod, där semistrukturerade intervjuer har använts tillsammans 
med befintlig teoretisk litteratur och tidigare forskning för att besvara 
studiens frågeställning. Resultatet av studien visade att totalt fyra kom-
petensområden och förmågor ansågs vara viktiga för rekryterare för att 
kunna bedöma andras kompetenser. Dessa centrala kompetenser och 
förmågor var följande: social kompetens, teknisk kompetens, analytisk 
och kommunikativ förmåga. 
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INTRODUKTION 
Externa rekryteringsfirmor och bemanningsföretag används i allt större utsträckning för 
att på uppdrag kompetensförsörja utomstående företag. Dessa externa parter används i 
vissa fall som expertis för att rekrytera rätt kompetens, samt för att dessa eventuellt 
besitter ett större kontaktnät av potentiella arbetssökande. Denna studie ämnar att 
undersöka vilka kompetenser som rekryterare bör besitta för att på ett professionellt sätt 
kunna bedöma andras kompetenser. Kravprofiler, kompetensmodeller och rekrytering av 
spetskompetens är vanligt förekommande begrepp inom rekryteringsbranschen. Dessa 
begrepp ställs i relation till hur rekryterare kan eller ska arbeta för att värdera, identifiera 
och rekrytera kandidater med kompetenser som möter det efterfrågade behovet. 
Kompetensmodeller används för att identifiera vilka kunskaper och kompetenser som 
krävs för en viss yrkesroll. Däremot belyses det desto mindre kring vilka kompetenser en 
rekryterare bör besitta för att på ett professionellt sätt kunna arbeta med bedömningar av 
andras kompetenser. Detta är ett område som det finns relativt lite forskning inom 
Andersson, Hallén, J Smith (2016). Det finns en mängd information och litteratur om 
kompetensprofiler och modeller som rekryterare kan använda sig av i sina uppdrag men 
inte lika mycket om vad som definierar de kompetenser som rekryterare själva bör besitta.  
Rekryterare besitter en position som innebär att hantera humankapitalet som är en viktig 
beståndsdel för en fungerande verksamhet (Anttila, 2005). Medarbetare är inte enbart en 
resurs utan bidrar med kompetens som utgör en konkurrensfördel på marknaden. 
Forskning visar att företag som satsar på medarbetarnas kompetensutveckling och 
engagemang har en större konkurrensfördel gällande produktivitet, kundvärde och 
vinning av större marknadsandelar (Hansson, 2015). Därför är det av ännu större vikt att 
rekryterare kan fatta rätt beslut och placera rätt person på rätt plats. Felrekryteringar kan 
vara mycket kostsamma för företag och kan i övrigt leda till bland annat försämrad 
kundkontakt, organisatorisk kompetensbrist och ett försämrat anseende (Gyllin, 2017). 
Kostnaderna för en felrekrytering omfattar bland annat upplärningstiden som krävs av 
den anställde, lön under anställningstiden, rekryteringskostnader, uppsägningstid och 
utbildning. Det är därför av betydelse att rekryterare besitter den kompetens som krävs 
för att göra rätta bedömningar av kandidaterna.  

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer ett antal centrala begrepp att förklaras och definieras. Områden 
som kräver en viss förförståelse kommer att förklaras ingående. Vidare kommer även 
tidigare forskning som berör dessa områden och begrepp att lyftas fram och belysas.  

Vad är kompetens? 
Kompetens är ett mångfacetterat begrepp med flera olika innebörder beroende på hur och 
när detta ord används. Begreppet kan ha flera olika betydelser och kan därför uppfattas 
som ett diffust begrepp, utan en exakt innebörd. Swedish Standard Institute (SIS) 
definierar och tolkar begreppet som följande;  

En individs förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskap och färdigheter. Kompetens är personbunden, men den är också 
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beroende av det sammanhang som individen befinner sig i (Andersson, 
Hallén, Smith 2016, s. 42).  

Dessa mängder av definitioner och tolkningar av begreppet har gemensamt att det handlar 
om individers förmågor att ta sig an uppgifter. Utöver att kompetens handlar om hur 
individer åtar sig uppgifter, handlar kompetens även om kunskaper som är av teoretisk, 
social, etisk och praktisk karaktär (Granberg, 2014). Problematiken kring begreppet 
kompetens i relation till kompetensbedömningar är att vissa av dessa funktionella 
kompetenser som till exempel social kompetens är svårare att definiera och validera. 
Formell kompetens innebär en erkänd egenskap i form av utbildning, certifikat eller 
dokumenterad erfarenhet. Informell eller funktionell kompetens handlar istället om 
egenskaper som kan vara svårare att definiera, som till exempel sociala färdigheter, 
kreativitet och problemlösning (Anttila, 2005). Det finns metoder för att identifiera och 
värdera informella kompetenser som kommer att lyftas fram i senare avsnitt i denna 
uppsats. I denna uppsats kommer kompetens att betraktas som de egenskaper och 
färdigheter som används för att ernå det som krävs i en bestämd situation, närmare 
bestämt i situationer där rekryterare utför ett rekryteringsarbete.  
 
Illeris (2013) skriver omfattande om olika former av kompetens och dess olika 
innebörder. Illeris (2013) menar också att begreppet är mångfacetterat och inte kan 
tilldelas en ensidig definition. Vidare menar Illeris (2013) att en individ enbart är 
kompetent i relation till en situation eller kontext. Kompetensbegreppet handlar med 
andra ord om vad individen kan i relation till en specifik situation, till exempel hur väl 
individen kan utföra en viss arbetsuppgift eller hur väl denne hanterar diverse situationer. 
Denna breda definition av kompetens som är knutna till kontexten eller situationen, 
innebär att både formella och informella kompetenser kategorieras in under definitionen 
kompetens (Illeris, 2013). Kompetens är tätt anknutet till kvalifikationer som innebär 
vilka krav som ställs för att till exempel tillsätta en viss yrkesroll. En arbetsgivare kan 
utannonsera en tjänst för en yrkeschaufför som kräver en viss kvalifikation av individen, 
till exempel att individen ska ha ett körkort, kunna vara flexibel och socialt framåtriktad. 
Illeris (2013) menar att dessa kvalifikationer kring kompetens kan benämnas som 
kompetenselement; olika färdigheter, förmågor och kompetenser som krävs för en viss 
situation eller till exempel arbetsuppgift. Social kompetens kan anses vara en kompetens 
som mynnar ut i flera olika delkompetenser eller kompetenselement (Illeris, 2013). Social 
kompetens handlar om att kunna förstå andra människor, förmedla och utbyta känslor, 
samt förmågan att kunna skapa konstruktiva relationer till andra människor. Även om till 
exempel kommunikationskompetens kan definieras som ett element av social kompetens, 
finns det en viss skillnad mellan dessa. Illeris (2013) beskriver den kommunikativa 
kompetensen som förmågan att kommunicera och förstå effekterna av samtal hos 
mottagaren. Även om det finns en viss skillnad så är likheterna övervägande, social 
kompetens utesluter inte kommunikativ förmåga och tvärt om. Kompetenselementen som 
omfattas av denna sociala kompetens är till exempel kommunikationskompetens, 
intutition och empati. Dessa kompetenselement är en del av det utvidgade 
kompetensbegreppet och är enligt Illeris (2013) informell kompetens. Dessa utvidgade 
kompetensbegrepp, kompetenselement, eller de så kallade informella kompetenserna kan 
vara personliga egenskaper som Anttila (2005) beskrivit det. Intutition är ett exempel på 
en personlig egenskap som handlar om personliga egenskaper och förmågor, precis som 
social kompetens (Illeris, 2013). Intutition handlar om  
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… direktuppfattning av något utan att man klart kan förstå elkler redogöra 
för hur man har kommit fram till sin uppfattning (Illeris, 2013, s. 55). 

Illeris (2013) förklarar vidare att intutition kan vara  
…en uppfattning av ett föremål, en person, händelse eller situation som är 
sådan att alla egenskaper och moment uppmärksammas på en och samma 
gång, t.ex. i en enda blick (Illeris, 2013, s. 55).  

Illeris (2013) visualiserar hur kompetenselement som intutition och egenskaper 
samverkar med olika situationer och kontexter genom en kompetensblomma. Denna 
kompetensblomma visar hur situationen som är blommans kärna samverkar med olika 
kompetenselement, som enbart blir relevanta i relation till den specifika situation eller 
kontext. Illeris (2013) illustrerar och förtydligar med denna modell hur 
kompetenselement kan benämnas som förmågor eller egenskaper. 
 

(Fingur 1. Illeris, 2013, s. 61) 
 
  

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för hur företag behåller, utvecklar och 
säkerställer medarbetarnas förmåga att lösa arbetsuppgifter. Med andra ord innebär 
kompetensförsörjning hur företag säkerställer strategier för att tillgodose 
kompetensrelaterade behov (Granberg, 2014). Ur ett mer övergripande perspektiv skulle 
kompetensförsörjning kunna beskrivas som en ständigt pågående process. Genom 
erfarenheter skapar individer nya kunskaper som innebär ökad förståelse och 
förutsättningar för utökad kompetens inom verksamheten. Däremot är det vanligare att 
företag talar om kompetensförsörjning som en form av medveten insats för att sträva efter 
ett gemensamt organisatoriskt mål. Kompetensförsörjning kan ske genom interna eller 
externa åtgärder. Interna åtgärder syftar på kompetensutveckling av den redan befintliga 
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kompetens som finns inom organisationen. Extern kompetensförsörjning innebär istället 
att kompetens hämtas utifrån, genom rekryteringar för att täcka eller uppfylla eventuella 
kompetensbehov. 

Rekryteringsprocess 
Denna uppsats ämnar att undersöka vilka kompetenser en rekryterare behöver för att på 
ett professionellt sätt kunna bedöma andras kompetenser. Därför är det av betydelse att 
förstå hur en rekryteringsprocess kan se ut. Det är viktigt att poängtera att 
rekryteringsprocesser kan se olika ut och att det inte finns en generell sanning om vilken 
process som är mest lämpad för generella rekryteringar. Det är behovet som styr 
rekryteringsprocessens delar, det vill säga hur ingående och noggrann denna process ska 
eller behöver vara (Danielsson, 2003). Ett företag som ska anställa en ny säsongsanställd 
för att plocka jordgubbar, behöver och kräver mest sannolikt inte en speciellt ingående 
rekryteringsprocess. Skulle ett bolag däremot behöva anställa en ny hedgefondförvaltare 
kan det däremot vara mer insiktsfullt att använda sig av strategiska, långsiktiga och 
omfattande rekryteringsprocesser. Rekryteringsprocessen ser olika ut och komplexiteten 
i dessa varierar beroende på behovet och storleken av organisationen. Skillnaden mellan 
en jordgubbsplockare och en hedgefondförvaltare skiljer sig åt rent yrkes och 
kompetensmässigt. En hedgefondförvaltare besitter ett större ansvar genom att förvalta 
kapital åt andra människor, förvaltarna besitter ett större ansvar vilket resulterar i att 
rekryteringarna behöver vara mer nogranna för att sätta rätt person på rätt plats. Detta 
ställer alltså krav på rekryterarnas kompetenser. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vilka kompetenser rekryterare 
behöver för att på ett professionellt sätt bedöma andras kompetenser. För att besvara syftet 
med studien kommer uppsatsen att redogöra för hur några rekryterare ser på kompetens i 
sin arbetsroll, vilka kompetenser som anses vara nödvändiga och hur de arbetar med 
rekrytering.  

Frågeställning 
1. Vilka kompetenser behöver en rekryterare för att på ett professionellt sätt bedöma 

andras kompetenser? 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som omfattar ämnet rekrytering och kom-
petensförsörjning. Forskning kring rekrytering och kompetensmodeller för yrkesverk-
samma inom human resources är delar som är primära för att uppnå studiens syfte 
samt besvara frågeställningen. 

Rekrytering 
Jøranli (2018) har i sin studie undersökt hur ett företag söker och rekryterar personal för 
att tillgodose organisationen med kompetens. Författaren har i sin studie undersökt hur 
ett mjukvaruföretag hanterar sin externa kompetensförsörjning samt hur kompetensbehov 
och organisatoriskt lärande reflekteras i urvalsprocessen. Företags kapacitet att skapa ett 
ekonomiskt värde handlar inte enbart om resursförsörjning, utan snarare hur företag kan 
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hantera sina resurser på ett effektivt sätt. Det handlar om att bevara kompetens inom 
företaget och att sätta upp långsiktiga strategier för att utöka kompetensbanken för 
framtiden. Intern och extern kompetensförsörjning är två kanaler som är viktiga för 
organisationer. Genom att rekrytera och täcka kompetensluckor i en organisation menar 
författaren att det finns möjlighet att anställda lär sig av varandra. Individerna som 
rekryteras kan alltså ha en positiv effekt, där olika erfarenheter och kunskaper kan skapa 
en fördel för teknikbaserade företag. Författaren beskriver även hur det måste finnas en 
balans mellan att kompetensutveckla och att ta in ny kompetens via externa kanaler. Att 
endast förlita sig på extern kompetensförsörjning genom rekryteringar kan leda till att 
kunskapen och kompetenserna går förlorad till konkurrenter. Författaren beskriver hur 
medarbetarna som anställs för att täcka kompetensluckor integreras inte ordentligt i 
organisationen och därmed bör rekryterare använda sig av långsiktiga strategier för en 
hållbar kompetensförsörjning. Författaren lyfter i artikeln hur nyrekryterade kan ha en 
positiv inverkan på innovation, men kan även bli kontraproduktivt. Det är enligt 
författaren av betydelse att rekrytera individer som har samma värderingar som företaget, 
attribut och kompetenser som matchar företagets redan befintliga kompetensbank, 
organisatoriska rutiner och värderingar. Rekryterare behöver kunna lokalisera individer 
som besitter egenskaper och kompetenser som matchar företagets (Jøranli, 2018). 
Författaren beskriver hur företaget i undersökningen använde sig av flera olika kanaler 
för att rekrytera. Företaget använde sig både av interna och externa kanaler i sin 
rekryteringsprocess. De använde sig av långsiktiga likväl som kortsiktiga 
kompetenslösningar i sina rekryteringar. Företaget beslutade om initiativ till 
kompetensförsörjning både genom “bottom up” och “top down” strategier. Detta innebär 
att initiativet till att lokalisera ett kompetensbehov kunde komma både från de anställda 
“bottom up”, eller från ledningen “top down”. Rekryterarna på företaget som undersöktes 
berättade hur viktigt det var att de potentiella kandidaterna som skulle rekryteras kunde 
kommunicera, samarbeta och identifiera sig med företagets värderingar.  

The manager pointed to a challenging need to screen and select 
individuals based on criteria that capture “cognitions” more broadly 
defined, to include ways of thinking, communicating and collaborating 
(Jøranli, 2018, s. 192).  

Studiens resultat visade att rekryterarna uppmanades till att aktivt koppla in extern 
kompetens. Vidare visade resultatet att rekryterarna skulle ha en medvetenhet kring hur 
dessa processer av kompetensförsörjning påverkar konkurrenskraftighet och den redan 
befintliga kompetensbanken hos företag. Vidare visade resultatet att rekryterare måste 
reflektera kring balansen av ingående och utgående kompetens, samt hur dessa påverkar 
de anställda. Slutligen visade studien att rekryterare tenderar att använda sig av interna 
rekryteringskanaler, genom nätverk och kontakter. Detta eftersom det ansågs vara ett mer 
tillförlitligt sätt att hitta rätt kompetens och som samtidigt ökar chansen att den potentiella 
kandidaten har samma värderingar som företaget i fråga. Svårigheten kring att rekrytera 
genom interna kanaler var att validera kandidaterna,  

He reflected upon whether internal selection processes too often were 
based on a ‘gut feeling’ (Jøranli, 2018, s. 194). 

Breaugh & Starke (2000) beskriver i sin fallstudie hur rekryterares beteende kan påverka 
rekryteringsprocessens utfall. I fallstudien undersöker författarna vidare hur relationen 
mellan rekryteraren och kandidaten påverkar sannolikheten att kandidaten väljer att 
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erhålla en anställning. Författarna beskriver att rekryterare som väljer att delge potentiella 
kandidater med rik information om tjänsten och organisationen, bär med sig ett flertal 
fördelar. Vid rik informering ökar sannolikheten att arbetssökande drar sig ur 
rekryteringsprocessen om tjänsten och organisationen inte passar den arbetssökande. 
Vidare beskriver författarna att kandidaters förtroende för rekryterare ökar om dessa 
besitter tekniska kunskaper om den tilltänkta tjänsten. Rekryterare som inte har 
tillräckliga kunskaper om den tjänst som ska tillsättas kan signalera att rekryterarna och 
organisationen inte är intresserade av att tillsätta dessa tjänster. Författarna belyser hur 
rekryterares attityd kan påverka hur kandidaten förväntas att bli behandlad på företaget 
och hur sannolikt det är att kandidaten får ett anställningserbjudande. Rekryterare 
symboliserar och representerar organisationers kultur samt värderingar och kan anses 
vara ansiktet utåt. Författarna beskriver hur rekryterare besitter en nyckelroll för att direkt 
kommunicera och informera om olika arbetsroller och organisatoriska värderingar till 
arbetssökande. För att rekryterare ska kunna hantera rollen att förmedla värdefull 
information, krävs det att dessa besitter förmågan att kunna kommunicera effektivt samt 
ha en personlig trovärdighet. Rekryterare som besitter en social kompetens och kan 
förmedla information på ett effektivt sätt, tenderar att ha positiva effekter för 
organisationen och ökar chansen att kandidater antar anställningserbjudande (Breaugh & 
Starke, 2000).  

Rekryteringsstrategier  
Författarna Phillips & Gully (2015) presenterar i sin fallstudie en modell för strategisk 
rekrytering. Denna modell utgår från en horisontell och vertikal syn på strategisk 
rekrytering. Författarna beskriver modellen som olika synsätt för att strategiskt kunna ta 
beslut och rekrytera utifrån organisationens behov. Horisontell strategisk rekrytering 
består i modellen av tre underkategorier: organizational level, team level och individual 
level. Författarna menar att horisontell strategisk rekrytering innebär hur rekryteraren kan 
ta hänsyn till organisationens olika komponenter och behov. Detta innebär att 
rekryteraren till exempel bör ta hänsyn till att kandidaten som ska rekryteras kan förhålla 
sig till organisationens allmänna riktlinjer och värderingar eller att kandidaten kan fylla 
det behov som organisationen behöver. En rekrytering som gynnar ett arbetslag behöver 
inte gynna organisationen, det kan bli kontraproduktivt. Därför måste rekryteraren besitta 
en viss medvetenhet för att ta hänsyn till organisationens behov vid rekryteringar. 
Vertikal strategisk rekrytering består av tre komponenter: Input alignment, process 
alignment och outcome alignment. Vertikal strategisk rekrytering innebär att ta hänsyn 
och vara medveten om hur effektiv processen är, hur bra resultatet blir och vilka 
utgångspunkter som finns vid en rekryteringsprocess. Författarna menar att en rekryterare 
bör till exempel se över hur effektiv deras strategi är för att hitta potentiella kandidater 
och kontinuerligt reflektera över resultatet och utgångsläget.  
Författarna Gërxhani & Koster (2015) beskriver i sin studie hur rekryterare tillämpar olika 
rekryteringsstrategier beroende på hur avancerad och värderad yrkesrollen som ska 
tillsättas är. Artikeln framhäver problematiken kring att olika former av yrken och tjänster 
kräver olika rekryteringsstrategier och kanaler. Vidare beskriver artikeln hur en utmaning 
i rekryteringsprocessen är att identifiera potentiella kandidaters arbetsmotivation, 
produktivitet och trovärdighet. Studien ämnar därför att ta reda på vilka 
rekryteringsstrategier som föredras av rekryterare. Författarna har i sin studie valt att 
kategorisera chefsyrken, professionalitet och specialistyrken i en kategori som benämns 
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som MPS. Dessa yrken menar författarna eventuellt kräver en större noggrannhet och är 
möjligtvis mer utmanande i rekryteringsprocessen. Den andra kategorin av arbeten är 
administrativa och stödfunktioner som i studien benämns som AaS. Synen på vilken 
strategi eller kanal som används förklarar författarna följande:  

jobs that are valuable and unique to a company require more sophisticated 
HR practices, whereas the opposite holds for the less valuable ones 
(Gërxhani & Koster, 2015, s. 784).  

Författarna undersöker formella och informella rekryteringskanaler som en form av 
strategi som rekryterare använder sig av. De formella rekryteringskanalerna innebär att 
rekryterare använder sig av annonsering, publika och privata rekryteringsbyråer samt 
rekrytering från skolor och kollegor. De informella kanalerna innebär information som 
kommer från släktingar, vänner, bekanta, nuvarande och andra anställda. Författarna drar 
slutsatsen att rekryterare föredrar att använda sig av informella kanaler för MPS yrken. 
Rekryterare försöker att överkomma problematiken kring att identifiera hur till exempel 
motiverade och tillförlitliga de potentiella kandidaterna är, genom att använda sig av 
kontaktnätverk som de känner tillit till. Det sociala nätverket är viktigt för att rekryterare 
ska kunna hitta potentiella kandidater som passar till utannonserade tjänster. Däremot 
poängterar författarna att det kan finnas nackdelar med att använda sig av sociala nätverk 
i rekryteringssyfte. Det finns en risk att det blir ett alltför heterogent urval som missgynnar 
mångfald och organisatorisk utveckling. En annan nackdel är att de tjänster som ska 
tillsättas av rekryterarna inte blir tillgängliga för individerna utanför rekryterarnas sociala 
nätverk. Författarna menar dock att det sociala nätverket är en viktig beståndsdel för att 
kunna hitta kandidater för MPS roller. 
Miles & Sadler-Smith (2014) undersöker i sin studie hur rekryterare använder sin 
intuition för att välja ut kandidater i rekryteringsprocessen. Studien ämnar att undersöka 
hur beslut genom intuition kan förbättras. Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning 
av rekryterare och deras beslutsförmåga i urval och rekryteringsprocessen. Författarna 
beskriver i sin studie hur rekryterare tenderar att använda sig av intuition vid 
beslutsfattande i urvalsituationer av arbetssökande. Att förlita sig på sin instinktiva 
uppfattning om en arbetssökande kan leda till ett partiskt urval i rekryteringsprocessen. 
Författarna beskriver hur denna form av strategi är individuell och baseras på 
rekryterarens egna subjektiva uppfattningar, värderingar och intryck. Att rekryterare 
använder sig av sin intuition vid urval av arbetssökande är en omtalad och kritiserad 
metod.  Däremot beskriver författarna att den intuition som rekryterarna använder sig av 
inte bör ses som en sämre metod, utan fokus bör istället vara på att lära sig att använda 
intuition på ett bättre sätt. Författarna beskriver hur rekryterare använder sig av intuition 
för att identifiera bland annat kandidaters arbetsförmåga, personlighet och värderingar. 
Att gå på känsla eller intuition handlar egentligen om en individuell bedömning, hur 
rekryteraren personligen uppfattar den arbetssökande. Författarna beskriver att 
bedömning genom intuition är ett kostnadseffektivt och en tidsbesparande metod förutsatt 
att rekryteringen blir lyckad. För att bedöma huruvida den arbetssökande skulle passa in 
på arbetsplatsen tenderar rekryterare att använda sig av sin intuition för att göra denna 
bedömning. Författarna presenterar att respondenterna i studien generellt hade en 
gemensam syn och var medvetna kring eventuella negativa konsekvenser av att använda 
sig av intuition vid urvalsprocessen av arbetssökande. Författarna beskriver slutligen att 
intuition kan eller bör användas som ett komplement tillsammans med andra 
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strukturerade urvalsmetoder för att göra en helhetsbedömning av kandidaten eller den 
arbetssökande (Miles & Sadler-Smith, 2014).  
Chen & Lin (2013) skriver i sin studie att anställningsintervjuer fortfarande är en av de 
mest använda metoderna för att bedöma och anställa kandidater. Anledningen till detta är 
att rekryterarna genom interaktion kan bedöma hur lämplig kandidaten är för den avsedda 
rollen och företaget. Vid social interaktion kan rekryteraren bedöma kandidaten genom 
att tolka dennes impression management (IM). IM innebär att kandidaten använder sig av 
verbala och icke verbala gester vid den sociala interaktionen för att förstärka, kontrollera 
och förkroppsliga sin mening. Kandidaten kan till exempel skapa ögonkontakt. nicka, le 
eller använda sig av handgester för att förmedla eller förstärka en viss känsla till 
rekryteraren. Hur kandidaten använder sig av IM kan påverka bilden som rekryteraren får 
av kandidaten och påverka rekryterarens helhetsbedömning av denne (Chen & Lin, 
2013). Herriot (2002) beskriver i sin studie hur den sociala interaktionen mellan 
rekryterare och kandidat kan ha en negativ inverkan på resultatet av urvalet. Författaren 
menar att enbart den sociala interaktionen mellan rekryterare och arbetssökande inte är 
en tillräckligt bra metod för att bedöma den arbetssökande och dess kompetens. Det krävs 
flera strukturerade metoder tillsammans med den sociala interaktionen för att kunna göra 
en bedömning som inte är partisk. Det finns en risk att arbetssökande som egentligen 
lever upp till kvalifikationerna väljs bort eller att kandidater väljer att tacka nej till 
anställningserbjudande på grund av bristande kommunikation mellan rekryterare och 
kandidat. Herriot (2002) beskriver hur den sociala interaktionen i urvalsprocessen kan ses 
som en strategisk metod för att hitta kandidater som matchar organisationens kultur och 
värderingar. Organisationer kan strategiskt välja rekryterare som representerar den kultur 
och de värderingar som eftersöks. Rekryteraren blir en representant för organisationen 
och kan välja ut kandidater som lever upp till kraven som ställs. Khalid & Tariq (2015) 
skriver i sin studie hur rekryterare kan välja kandidater utefter organisationens 
värderingar som ett sätt att motivera personal och skapa ett varumärke. Författarna 
nämner begreppet employer branding som innebär hur företag uppfattas av omvärlden 
men även hur dessa upplevs av anställda och exponeras. Författarna menar att employer 
branding även är ett emotionellt band mellan anställd och rekryterare, där en 
organisationskultur byggs upp genom gemensamma mål och värderingar. Organisationer 
kan bygga upp ett varumärke genom att anställa individer som har likvärdiga värderingar 
och kan sträva efter ett gemensamt mål. 

Talent management 
Författarna Nilsson & Ellström (2012) skriver i sin fallstudie om utmaningarna med 
anställningsbarhet och talent management. Författarna beskriver inledande i sin studie att 
dagens arbetsmarknad är karakteriserat av nya strukturer och mer kompetensbaserade 
organisationer. Det har blivit mer tydligt att organisationers viktigaste tillgång är 
människorna, speciellt för företag som bygger på spetskompetenser inom olika områden. 
Human resource management har därför fått en mer betydande och central roll som även 
ökar organisationers förutsättningar för framgång. Organisatoriska framgångar är mer 
frekvent associerade med att identifiera, rekrytera, hantera och behålla talangfulla 
anställda som kan leva upp till organisationers nuvarande och framtida krav. Khalid & 
Tariq (2015) bekräftar i sin studie hur begreppen attrahera och behålla är frekventa 
nyckelbegrepp inom talent management. Nilsson & Ellström (2012) beskriver vidare 
problematiken med talent management, anställningsbarhet och dess definitioner. Talent 
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management är ett mångfacetterat begrepp som inte har en entydig definition i forskning. 
Författarna beskriver hur talent management i vissa fall definieras som en strategi för att 
attrahera, rekrytera och behålla kompetenta kandidater. Författarna poängterar att 
problematiken kring talent management, är att ordet talang är väldigt diffust. Detta 
konfirmeras av Phillips & Gully (2015) som menar att begreppet talang måste definieras 
innan en strategisk rekryteringsprocess inleds. 
 
Talang kan innebära att en individ besitter formella eller informella kompetenser, 
attityder eller färdigheter. Vidare kan talang även innebära hur individer har förmågan att 
lära sig eller fungera i sociala organisatoriska sammanhang (Nilsson & Ellström, 2012). 
Författarna menar att talang är kontextuellt och beror på sammanhanget, samt att talang 
generellt innebär att en individ anses vara anställningsbar. En central aspekt för att vara 
anställningsbar är förmågan att erhålla ett arbete, att individen har formell och faktisk 
kapacitet att framgångsrikt utföra arbetsuppgifter som en tjänst innebär. Författarna 
beskriver hur anställningsbarhet inte endast beror på hur kompetent en individ är, vilka 
meriter eller utbildningar dessa besitter. Författarna beskriver hur anställningsbarhet 
också är relaterat till mer svåridentifierade element såsom till exempel social kompetens 
och värderingar (Nilsson & Ellström, 2012). Utmaningen ur ett human resource 
development perspektiv är därför att kunna identifiera och bedöma formella, informella 
kompetenser och kompetenselement. Processen kring att identifiera, hitta rätt talang och 
bedöma hur dessa kommer att prestera i en framtida tjänst har blivit mer komplicerad 
(Nilsson & Ellström, 2012).  
 
Slutligen presenterar författarna en modell över vilka aspekter som bör tas i beaktning vid 
identifiering och rekrytering av en eventuell kandidat (se figur 2). Modellen består av tre 
komponenter beskriver talang i relation till anställningsbarhet som en institutionell, 
individuell och organisatorisk dimension (Nilsson & Ellström, 2012). Författarna menar 
att den individuella dimensionen representerar huruvida individen är kompetent i relation 
till kontexten. Den institutionella dimensionen innebär att det är institutionen eller 
organisationen som sätter ramarna för vad som anses vara talang, utifrån deras krav. Den 
organisatoriska dimensionen är relaterat till de tekniska kraven och de sociala normerna 
som individen behöver förhålla sig till. Författarna menar att det utifrån modellen går att 
separera vad som anses vara viktigt i förhållande till kontexten och vad som anses vara 
talang.  
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(Figur 2, Nilsson & Ellström, 2012, s. 39) 

Kompetensmodeller för yrkesverksamma inom HR 
En kompetensmodell är en modell som analyserar vilka kompetenser som krävs för en 
speciell arbetsroll. Vilka kompetenser som krävs för rekryterare är ett relativt outforskat 
område, där forskningen huvudsakligen handlar om specifika kompetensmodeller för 
andra yrken snarare än yrkesrollen som rekryterare (Andersson, Hallén, J Smith, 2016). I 
artikeln Reliability and Validity Testing and Analysis of IPMA-HR Competency Model in 
China (2012) testas reliabiliteten och validiteten av en kompetensmodell avsedd för 
kompetens inom human resource management. Författarna menar att kompetensmodellen 
spelar en fundamental och avgörande roll i human resource management. Modellen som 
kallas för IMPA-HR består av flera olika kompetenser som en anställd inom HR bör 
besitta för att kunna utföra vissa bestämda uppdrag och uppnå specifika mål. Författarna 
menar att modellen aldrig riktigt har bekräftats kring dess reliabilitet och validitet. Syftet 
med studien var därför att undersöka huruvida modellen och dess bestående kompetenser 
kan bekräftas av yrkesverksamma och studerande inom området human resource 
management. Modellen som består av 22 olika kompetenser kan delas upp i fyra olika 
områden som beskrivs som  

...Expert, Business Partner, Change Agent and Leader (Zhang, Zheng, Sun 
& Zheng, 2012, s. 174). 

 Dessa fyra olika områden beskriver olika arbetsroller inom human resource 
management. För att tillhöra någon av dessa områden krävs ett visst antal kompetenser, 
som till exempel “Business Partner” som kräver 12 olika kompetenser. Dessa olika roller 
beskriver arbetsområden inom human resource management där till exempel en “Change 
Agent” har ett primärt arbetsområde som skiljer sig från andra. Författarna beskriver hur 
denna modell representerar ett nytt synsätt för yrkesverksamma inom human resource 
management. Modellen representerar kompetenser som utmanar och ställer nya krav som 
tidigare inte har varit inom yrkesområdet. Human resource managers förväntas att ta 
större ansvar för att leda och hantera organisatoriska förändringar, samt att ta ansvar för 
organisationen och individers effektivitet och lönsamhet. Arbetsrollerna inom HR har 
utökats och fått en större bredd, där arbetsuppgifter och ansvarsområden ser olika ut och 
är mer omfattande och facetterat än tidigare. Detta ställer även krav på att 



 

11 

 

yrkesverksamma inom human resource management besitter olika kompetenser som 
lever upp till de olika arbetsområdena. 
Kompetenserna som deltagarna i studien av Zhang et al. (2012) ansåg var viktigast att 
besitta som yrkesverksam inom human resource management var följande:  

... the ability to communicate; the ability to build up in-formative 
relations; the ability to do strategic analyses and the ability to work in a 
team (Zhang, Zheng, Sun & Zheng, 2012, s. 176). 

Dessa kompetenselement ingår i IPMA-HR modellen och blev därmed bekräftade. 
I artikeln av författarna Mohd, Sulaiman and Gloeckner (2015) undersöker författarna 
vilka kompetenser som yrkesverksamma inom human resource development (HRD) anser 
vara viktiga för att driva kompetensutveckling framåt inom organisationer. Författarna 
betonar att arbetsområdena inom HRD är varierande och kan omfatta till exempel 
ledarskapsutveckling och organisationsutveckling som kräver olika former av 
kompetenser. Resultatet av studien visar att kompetensmodeller inte är statiska utan 
varierade beroende på respondenternas geografiska plats och organisationers olika 
kulturer. Däremot visar resultatet av studien att kompetens är en förutsättning för 
organisationers effektivitet och lönsamhet. Författarna understryker att kompetens endast 
kan värderas utifrån kontexten, det vill säga att kunna vara kompetent i relation till 
någonting. Vidare menar författarna att begreppet kompetens är omfattande och kan 
innebära kunskaper, färdigheter och förmågor. Slutligen menar författarna att värdet av 
olika kompetenser varierar över tid och rum. Med detta menar författarna att det är 
efterfrågan på kompetens som styr värdet av kompetens (Mohd et.al., 2015) 

METOD 
I detta avsnitt diskuteras och motiveras de metodologiska utgångspunkterna samt urvals-
metoderna som har använts. Kvalitetsaspekter och tolkningsprocessen lyfts upp och be-
skrivs utifrån studiens tillvägagångssätt. Vidare presenteras de etiska övervägande som 
gjorts under processen. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar. 

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie har sin utgångspunkt i hermeneutiken där syftet besvaras genom tolkning, 
förståelse och förmedling av dessa tolkningar. Hermeneutiken grundar sig i att tolka 
helheten, förstå och förmedla olika upplevelser (Fejes & Thornberg, 2019). För att 
besvara och uppnå syftet med denna studie är det avgörande att få tillgång till 
respondenternas egna upplevelser och lämna utrymme för analysering och tolkning av 
denna inhämtade empiri. Hermeneutik är en vetenskapsteori som innebär att tolka och 
förstå, snarare än att finna en absolut sanning. För att besvara studien ur ett hermeneutiskt 
perspektiv krävs det att  

... forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse (Patel & Davidson, 2011, s. 29).  

Forskarens förkunskaper inom området skall ses som en fördel snarare än ett hinder som 
förhindrar en helhetsförståelse (Patel & Davidson, 2011). Forskaren ska utifrån sin egen 
subjektivitet försöka se att  

...helheten är mer än summan av delarna (Patel & Davidson, 2011, s. 28).  
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Det vill säga att värdet av helheten är större än att studera ett flertal delar. Forskarens 
subjektivitet kan ha inflytande i tolkningsprocessen, vilket kan skapa en objektivitet och 
snarare skapa en positivistisk synvinkel, där helheten inte tas i beaktning (Fejes & 
Thornberg, 2019). Med detta i åtanke är det därför viktigt att forskaren redogör för 
eventuella förkunskaper inom området för att uppmärksamma läsaren om hur dessa kan 
påverka tolkningsprocessen. Denna uppsats ha ett reflexivt förhållningssätt, vilket 
innebär  

... att vara medveten om omständigheter kring de olika aspekterna av 
studien och att aktivt fundera över vad de kan få för konsekvenser (Fejes 
& Thornberg, 2019, s. 259). 

 Till exempel kan forskarens förkunskap och subjektivitet påverka tolkningsprocessen i 
en viss riktigt som skapar en bias.  

Forskaren kan också ställa sig själv som subjekt i relation till 
forskningsobjektet och sedan pendla mellan att inta objektet och 
subjektets synvinkel (Patel & Davidson, 2011, s. 29).  

För att få en inblick i hur rekryterare upplever vilka kompetenser som är viktiga i deras 
roll som rekryterare och för att bedöma andras kompetenser, kan det vara till nytta att 
som forskare sätta sig in i rekryterarnas uppfattningar och situation. Detta för att kunna 
tolka helheten snarare än delarna för sig som berättas av respondenternas utsagor.  
Kvalitativ metod behandlar vanligtvis insamling av observationer, arkivstudier eller 
intervjuer. Hermeneutiken och kvalitativ metod används frekvent i samband med 
varandra, då kvalitativ metod handlar om att samla in, analysera och tolka data som inte 
kan beskrivas i ett kvantitativt samband, genom till exempel siffror (Patel & Davidson, 
2011). Då denna uppsats ämnar att ta reda på uppfattningar, tolkningar och beskrivningar 
av rekryterares utsagor kring kompetenser, är det relevant att använda sig av kvalitativ 
metod. Denna helhet av respondenternas känslor, tankar, uppfattningar kring kompetens 
hade inte varit möjliga att djupgående undersöka med en kvantitativ metod. Kvantitativ 
metod lämnar inte samma utrymme för tolkning, vilket gör att denna metod avfärdas. 
Vidare har en induktiv ansats använts för att samla empiri genom intervjuer för att efteråt 
skapa förankring i teori (Patel & Davidson, 2011). Fördelen med att använda denna form 
av metod är att kunna skapa en heltäckande bild av det insamlade materialet, utan att 
forskaren färgas av redan förutbestämda teorier som genom deduktion. 

Planering och genomförande 
Urval 
Utifrån studiens syfte var det enbart av intresse att undersöka rekryterare. Studiens syfte 
var att ta reda på vilka kompetenser som rekryterare anser vara viktiga och därmed var 
det inte angeläget att undersöka individer med andra befattningar än denna.  
Populationen på det företag som jag hade tänkt undersöka var dold, vilket i detta fall 
innebar att det inte fanns kontaktuppgifter till rekryterarna och det var därför inte möjligt 
för mig att nå dessa. Jag tog därför kontakt med företaget via en kontaktperson som förde 
mig i kontakt med rekryterarna på företaget. Urvalet grundar sig därför i ett 
bekvämlighetsurval, som är ett sätt att använda i det strategiska urvalet (Stukát, 2011). 
Bekvämlighetsurvalet bygger på att forskaren använder sig av det urval som är lättast att 
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undersöka och tillhandahålla. Det kan vara svårt för forskaren att veta hur representativt 
urvalet är, vilket i värsta fall kan resultera i att det som avsågs att undersökas, inte 
undersöks. Genom denna urvalsmetod är det problematiskt att skapa en generaliserbarhet 
eller ett urval som är representativt. Däremot menar Stukát (2011) att denna metod istället 
fokuserar på att finna mönster, variationer och uppfattningar. Storleken för urvalet 
begränsades till fyra intervjupersoner då det ansågs vara nog för att uppnå en teoretisk 
mättnad, men främst på grund av en tidsaspekt som inte tillät ett mer omfattande urval.  

Instrument 
Studien utgår från kvalitativ metod, där empiri har samlats in genom semistrukturerade 
intervjuer. Denna form av kvalitativa metod har generellt en låg grad av strukturering där 
det lämnas utrymme för intervjupersonen att utveckla och besvara med egna ord (Patel & 
Davidsson, 2011). Forskaren kan vid utförandet av semistrukturerade intervjuer göra 
teman över vad som ska beröras, men därefter kan deltagaren utforma sina svar fritt. 
Utförandet av intervjuerna har haft en hög grad av standardisering där strukturen av 
intervjufrågorna har varit i kronologisk ordning, men lämnat utrymme för vidare 
följdfrågor och vidareutveckling av respondenten. Fördelen med denna intervjuteknik är 
att det är möjligt att få mer djupgående svar och det finns en möjlighet att vidareutveckla 
befintliga frågor om så önskas eller behövs (Patel & Davidsson, 2011).  
Intervjufrågorna formulerades med ordval som är bekanta för rekryterarna och som inte 
kunde missuppfattas (se bilaga 2). Frågorna formulerades även på ett vis som inte var 
ledande eller snedvridna på något vis som kunde härleda intervjusvaren i en viss riktning 
(Patel & Davidson, 2011). Det är av stor vikt att respondenten får god tid på sig att besvara 
samtliga frågor för att kunna tänka till innan de svarar. 
Rekryteringsprocesser och dess utmaningar kan skapa en bild av vilka kompetenser en 
rekryterare bör besitta för att lyckas med rekryteringar och uppdrag. För att vidare ta reda 
på vilka kompetenser som behövs för att kunna bedöma andras kompetenser, är det 
relevant att undersöka rekryteringsprocesser, dess utmaningar och olika delar. Genom att 
undersöka hur rekryterarna går tillväga i sina rekryteringsuppdrag, är målet att successivt 
ta reda på vilka kompetenser som krävs för att hantera utmaningarna i rekryteringsarbeten 
och vilka kompetenser dessa bör besitta.  

Insamling och analys 
Den första kontakten med respondenterna skedde via mail, där respektive respondent fick 
ta del av studiens övergripande syfte, tillvägagångssätt samt dess rättigheter enligt 
vetenskapsrådets riktlinjer (se bilaga 1). Genom semistrukturerade intervjuer samlades 
empiri för studien, där totalt fyra intervjuer gjordes. Samtliga respondenter var rekryterare 
och arbetade gentemot spetskompetens som i detta fall var riktade mot IT-branschen. 
Respondenterna var anställda på samma företag men arbetade inte under samma tak. 
Intervjuerna gjordes över telefon på grund av geografiska avstånd med delvis även för att 
det finns vissa fördelar med denna form av intervjumetod. Vid telefonintervjuer begränsas 
intervjuareffekten eftersom den visuella kontakten uteblir. Intervjuareffekten innebär och 
omfattar alla faktorer som på något vis skulle kunna påverka studiens bias, såsom 
utseende, kön och etnicitet (Patel & Davidson, 2011). Dock finns det fortfarande risk att 
intervjuareffekten påverkar respondenten, reliabiliteten och utfallet av undersökningen 
eftersom intervjuaren fortfarande kan påverka genom till exempel tonfall och ledande 
intervjufrågor.  
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Respondenterna blev informerade om att intervjuerna skulle spelas in, men endast med 
deras godkännande (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in med anledning för att underlätta 
transkriberingen, samt för att återskapa, analysera och bedöma materialet på ett 
konsekvent vis. Inspelning av intervjuer kan medföra vissa nackdelar som till exempel att 
respondenten känner sig obekväm och eventuellt håller tillbaka på information som denne 
inte vill delge under ett inspelat samtal. David & Sutton (2011) nämner att det är vanligt 
att intervjupersoner blir mer öppna och avslappnade när inspelningen väl avslutas. 
Eftersom denna undersökning bedömdes att vara av icke känslig karaktär, samt att 
konfidentialitetskravet presenterats och följts, vägde fördelarna upp nackdelarna kring att 
spela in samtalen samt att använda sig av telefonintervjuer.  
Före intervjuerna kontrollerades inspelningsfunktionen för att säkerställa att samtalen 
kunde spelas in utan komplikationer. Nödvändigt material som intervjuguide och 
anteckningsblock fanns till hands och omgivningen sågs till att vara lämplig för att utföra 
intervjuerna. Intervjuerna var beräknade att ta omkring 35 minuter vardera, men tog i snitt 
25 minuter istället. Intervjufrågorna följde samma ordning för alla deltagare men 
följdfrågorna varierade för att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina resonemang.  
Intervjuerna transkriberades under en sammanhängande period för att underlätta 
tematisering och förståelse för kopplingar av intervjuernas material. Medverkande 
respondenter tilldelades fiktiva namn för att garantera fullkomlig konfidentialitet. 
Transkriberingen återgavs ordagrant med det vardagsspråk som användes, därtill 
uttrycktes även skratt, utdragna ord och övriga ljud som beskrev intervjuns karaktär. 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid utformandet av en undersökning. 
Forskaren måste löpande reflektera över de forskningsetiska kraven för att skydda 
deltagarna och deras rättigheter. Detta är ett arbete som forskaren behöver ta hänsyn till 
både före, under och efter studien (Patel & Davidson, 2011). Deltagarna får inte påverkas 
negativt i någon mån och måste vara säkra på att deras rättigheter respekteras och följs. 
Respondenterna som deltog i undersökningen informerades om de fyra grundläggande 
forskningsetiska kraven innan sitt deltagande. Dessa följande etiska krav är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån informationskravet blev deltagarna upplysta om 
studiens syfte samt villkoren och innebörden av deras deltagande. Villkoren som belystes 
var att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange 
vidare orsak (Patel & Davidson, 2011). Respondenterna informerades även enligt 
samtyckeskravet om att samtalet endast kommer att spelas in med deras samtycke, samt 
att deltagandet endast sker med individens samtycke. Uppgifterna och det insamlade 
materialet hanterades enligt konfidentialitetskravet. Detta innebär att ta hänsyn till 
individernas integritet och hantera eventuellt insamlade personliga uppgifter på ett vis 
som gör att andra inte kan ta del av dem. Här informerades deltagarna om att uppsatsen 
kommer att använda fiktiva beskrivningar, för att värna om deltagarnas integritet. Vidare 
informerades även deltagarna om att inga personliga uppgifter samlades in och att 
eventuella uppgifter samt material såsom mailadress, telefonnummer och transkribering 
som använts i samband med intervjuer kom att raderas efter att uppsatsen var klar. 
Deltagarna fick därmed ta del av nyttjandekravet som innebär att insamlat material endast 
kommer att användas i syfte för denna uppsats. 
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Analys 
Den insamlade empirin har analyserats och tolkats utifrån tolkningsläran hermeneutik. 
Genom att tolka rekryterarnas subjektiva erfarenheter av rekrytering och syn på 
kompetens, är hermeneutiken en lämplig tolkningsmetod. Istället för att studera enskilda 
faktorer, studeras helheten av dessa intervjuer för att tillsammans utgöra grunden för 
analys av materialet. Studien baseras på en kvalitativ metod där semistrukturerade 
intervjuer har använts och analyserats ur ett induktivt förhållningssätt. De enskilda 
intervjuerna har transkriberats för att sedan undersöka eventuella teman och likheter 
mellan materialet. Denna studie har utgått från induktiv ansats genom att den insamlade 
empirin har analyserats innan förankring av teori (Patel & Davidson, 2011).  
Under transkriberingen påbörjades ett analytiskt arbete, där materialet granskades för att 
hitta samband och teman som tillsammans kunde utgöra material för studien. Detta var 
ett förstadium för att förenkla kodning och analysering av de färdiga transkriberingarna. 
Genom att studera likheter och kompetensområden som belystes av samtliga rekryterare, 
kunde centrala begrepp och aspekter identifieras. Intervjuerna transkriberades under en 
sammanhängande period för att underlätta tematisering och förståelse för eventuella 
kopplingar av intervjuerna (David & Sutton, 2011). Transkriberingen återgavs ordagrant 
med det vardagsspråk som användes, därtill uttryck som skratt, utdragna ord och övriga 
ljud som kunde beskriva intervjuns karaktär och stämning. För att analysera samtliga 
intervjuer användes en induktiv kodning. Denna form av kodning kan beskrivas som den 
slutgiltiga analysen av insamlade data och sker endast efter fullständig insamling och 
transkribering av data (David & Sutton, 2011). Utöver induktiv kodning användes 
systematisk kodning som innebär  

...att forskaren går igenom den text som ska analyseras och identifierar 
alla de framväxande teman som hon kan finna (David & Sutton, 2011, s. 
276).  

Under arbetet med att systematiskt koda gjordes det paralellt en tematisk innehållsanalys. 
Vid kodning sker alltid en form av tematisering av materialet, den tematiska 
innehållsanalysen innebär likväl som systematisk kodning att identifiera mönster och 
teman i intervjumaterialet. Denna tematiska innehållsanalys är en bra metod att använda 
för att systematiskt plocka fram eventuella kopplingar och faktorer som kan vara 
betydelsefulla för studien (David & Sutton, 2011). Eftersom denna studie ämnar att ta 
reda på olika kompetenser som rekryterare anser vara betydelsefulla i sitt 
rekryteringsuppdrag, är det angeläget att framhäva övergripande teman snarare än att 
använda hierarkiskt strukturerad kodning. Systematisk kodning är en mer tidskrävande 
process men skapar även en mer heltäckande bild av centrala begrepp.  
Denna studie är avgränsad mot att undersöka kompetensförsörjning inom 
rekryteringsbranschen. Studien ämnar att besvara frågeställningen utifrån insamlad 
empiri och relevant litteratur. Det är nämnvärt att poängtera att det finns flera aspekter av 
kompetensförsörjning och att kompetens inte är ett statiskt begrepp med ett generellt svar. 
Därför har denna studien undersökt vilka kompetenser en rekryterare kan tänkas behöva 
för att på ett professionellt sätt bedöma andras kompetenser. Studien utgår från ett 
rekryteringsföretag och som i detta fall är verksamma inom it sektorn, därmed är urvalet 
avgränsat till ett företag. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras empirin som har samlats in genom intervjuer av rekryterare. 
Resultatet redovisas under olika övergripande teman som framkommit under bearbetning 
av det insamlade materialet. Respondenterna beskriver i detta avsnitt sina subjektiva er-
farenheter och uppfattningar kring kompetens och rekryteringsprocesser. Genom att 
samla en bild kring deltagarnas erfarenheter av rekrytering och syn på kompetens i deras 
yrkesroll, ämnar detta avsnitt att besvara frågeställningen: Vilka kompetenser behöver 
en rekryterare för att på ett professionellt sätt bedöma andras kompetenser? Deltagarna 
i studien har tilldelats fiktiva namn för att värna deras integritet. Totalt intervjuades fyra 
rekryterare som har blivit tilldelade fiktiva namn och benämns därmed som Nina, Calle, 
Sonja och Peter i denna uppsats. Respondenterna var alla specialiserade inom IT-rekry-
tering och arbetade med bland annat att koordinera rekryteringsprocesser, leta kandida-
ter, rekrytera och leda rekryteringsprojekt. Respondenterna hade olika utbildningsbak-
grunder och olika mycket erfarenhet inom rekryteringsbranschen. 

Kommunikativ och social kompetens 
Respondenterna berättade att flertalet av individerna som behöver rekryteras besitter 
kunskaper och kompetenser som är väldigt specifika och eftertraktade på 
arbetsmarknaden. Detta medför svårigheter i rekryteringsarbetet och samtliga 
respondenter uttryckte hur vissa roller var mer problematiska att rekrytera än andra.  

...utvecklare överlag blir väldigt uppvaktade /…/ det är en utmaning 
(Sonja). 

 Det kräver att rekryterarna kan handskas med människor, kunna bemöta och vara 
sökande i sitt arbete efter kandidater för utannonserad tjänst eller roll som ska tillsättas. 

...vi hade nästan räknat med att det skulle bli svårt att hitta kandidater som 
var intresserade.. (Calle) 

Samtliga respondenter var överens om att vissa specifika roller med spetskompetens inom 
IT är mer komplicerat och utmanande att hitta. Efterfrågan på dessa kompetenser är högre 
på arbetsmarknaden och skapar utmaningar för rekryterarna att lyckas med dessa 
rekryteringar. Det kräver en större ansträngning från rekryterarna och deras olika 
kompetenser ställs på sin spets. 

 ...Vi rekryterar ju även andra roller men i mycket mindre skala som till 
exempel marknadsroller, projektledare.. dessa ser vi är mycket enklare än 
IT-kompetens (Peter).  

Peter berättade vidare och gav som exempel att programutvecklare är svåra att rekrytera. 
Det finns en tendens och viss problematik kring att dessa individer är eftertraktade. Det 
är inte ovanligt att dessa individer inte ger respons när de blir kontaktade, vilket resulterar 
i att rekryterarna behöver vara kontaktsökande och göra en extra ansträngning. 
Rekryterarna arbetar inte sällan med att tillsätta roller genom att hitta personer som 
besitter den kompetens som eftersöks, detta görs genom att aktivt söka potentiella 
kandidater. Vissa av de potentiella kandidaterna har inte aktivt sökt den utannonserade 
tjänsten, utan rekryterarna headhuntar individer som passar för den tilltänkta tjänsten. 
Sonja berättar vidare att det är centralt att ha en personlig kontakt med både den som ska 
rekryteras och uppdragsgivaren för att underlätta rekryteringsprocessen. Det måste finnas 
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en tydlig kommunikation mellan rekryterare, arbetsgivare och potentiell kandidat för att 
skapa en konsekvent och strategisk rekryteringsprocess. Nina beskriver hur den bristande 
kommunikationen kan leda till att värdefull tid går till spillo både för kandidaten i fråga, 
men även för företaget. 

För ofta kan det ju bli så att man tar in en kandidat som det tar flera 
intervjuer innan man inser att den kanske inte var det som chefen hade 
tänkt sig /.../ det är inte alltid ultimat (Nina).  

Respondenterna tillfrågades vidare om de skulle kunna berätta om en rekrytering som 
lyckats bättre än andra och beskriva hur rekryteringsprocessen då gick till. 
Respondenterna berättade om rekryteringar som vid en första anblick förväntades att vara 
utmanande på grund av hårda kravprofiler och eftertraktade kompetenser. Flera 
respondenter beskrev att rekryteringar hade varit lyckade på grund av effektivitet och 
olika kontaktnätverk som visat sig generera lovande kandidater. Dessa kontaktnätverk har 
varit sådana som rekryteraren, arbetsgivaren eller kolleger har besuttit som visat sig 
generera passande kandidater. Vad som genomsyrade respondenternas utsagor var att täta 
avstämningar med involverade i rekryteringsprocessen, kontaktnätverk och tydlig 
kommunikation skapade förutsättningar för dessa lyckade rekryteringar.  

...den var väldigt lyckad och det var ju mycket på grund av hur nära jag 
kunde jobba med alla inblandade i rekryteringsprocessen (Nina) 
...jag ser det som en väldigt lyckad på grund av att det dels gick väldigt 
fort.. men sen också att det var just genom nätverket… (Calle) 
...vi hade täta avstämningar kring kravprofil och kandidater… så att den 
var väldigt lyckad.. även om den kanske tog lång tid.. men då var ju en 
nyckel att jag hade pratat med personen.. kontaktat den.. berättat om 
företaget och rollen.. (Peter) 

Vad som genomsyrade respondenternas svar var att social kompetens och kommunikativ 
förmåga är viktigt för att rekryterare ska lyckas med rekryteringar och bedömningar. Peter 
beskriver den sociala kompetensen som att vara en bra människokännare och att faktiskt 
kunna prata med olika typer av människor. Peter beskriver vidare att det är en fördel att 
ha extroverta element, där rekryteraren trivs i sammanhang av att skapa kontakter och 
drivs av att arbeta med människor. Viss kompetens är speciellt eftertraktad på 
arbetsmarknaden, som till exempel spetskompetens inom it. I dessa fall är det viktigt att 
rekryterare även kan förstå komplex information och kunna prata med de potentiella 
kandidaterna. Peter berättar att det inte är alla företag som är attraktiva för arbetssökande 
eller kan erbjuda exklusiva arbetsmiljöer eller förmåner. Företag är olika stora och har 
olika förmågor att kunna erbjuda och locka till sig rätt individer. Då är det extra viktigt 
att rekryterarna kan göra ett bra arbete genom att kommunicera med de potentiella 
kandidaterna och fånga deras intresse. Calle beskriver hur den sociala kompetensen 
återspeglas kring hur rekryterarna kan samtala med olika människor. Kandidater är olika 
rent personlighetsmässigt samtidigt som deras kompetensområden och yrkesroller skiljer 
sig åt. För rekryterarna är det därför en utmaning att ha förmågan att kunna sätta sig in i 
och prata med olika människor, att kunna skapa en dynamik som får den potentiella 
kandidaten att känna sig bekväm och att samtalet kan flyta på.  

...Hitta någon slags balans mellan att vara ganska professionell och vara 
ganska avslappnad.. det ska inte underskattas heller… (Calle)  
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Att hitta och kunna skapa en balans mellan att vara professionell och kunna föra ett 
avslappnat samtal betonas av respondenterna. Den kommunikativa förmågan, att veta hur 
och när man som rekryterare kan och ska bete sig är en utmaning i rollen som rekryterare. 
Calle beskriver vidare att det inte är att rekommendera att inleda ett samtal med att till 
exempel presentera löneanspråk, utan att det gäller att veta när olika saker ska presenteras 
i ett samtal med en potentiell kandidat, men även med andra människor.  

Förförståelse 
Samtliga respondenter tar upp vikten av att kunna tekniska begrepp och förkunskaper som 
underlättar vid kommunikation med potentiell kandidat. Calle beskriver till exempel 
vikten av att kunna kommunicera med kandidaterna och förförståelsen kring yrkesrollen 
som ska rekryteras. Att kunna ord och begrepp som är signifikanta och karakteristiska för 
den roll som ska rekryteras.  

...man har lärt sig dom här orden och begreppen som dom använder och 
kan vara med i snacket /.../ så man ändå visar att man är med på det här, 
jag förstår vad du säger (Calle).    

Sonja berättar att det är viktigt att sätta sig in och lära sig om de olika rollerna som ska 
rekryteras. Rekryterare arbetar med att rekrytera flera olika roller som innebär olika 
kompetensområden. Detta betyder att rekryterarna behöver en viss teknisk förförståelse 
för att hitta rätt person för arbetet. Det är enligt Sonja fördelaktigt att lära sig så mycket 
det går om de olika arbetsrollerna som i fråga eftersöks. Däremot går det inte att lära sig 
allting och besitta samma kunskaper som till exempel en programutvecklare. Därför är 
det viktigt att kunna besitta en viss analytisk förmåga för att kunna välja ut rätt individer 
för rätt jobb. För att kunna bedöma andras kompetenser på ett professionellt sätt 
poängterar även Peter att rekryterare behöver besitta en teknisk kompetens inom området 
för att kunna utvärdera huruvida kandidater är intressanta eller ej. 

Vi behöver ju besitta en viss teknisk kompetens.. vi behöver ju förstå vad 
dom olika tekniska termerna innebär för att kunna dra slutsatser utifrån 
hur de hänger ihop.. för att snabbt kunna screena profiler för att se om det 
är relevant (Peter) 

Att kunna förstå rollerna och kompetenserna som efterfrågas anses vara en av 
grundpelarna för att lyckas med rekryteringar. Respondenterna trycker på att det i princip 
är omöjligt att besitta samma kompetens som de potentiella kandidaterna, men att 
intresset av att lära sig och förstå rollerna som i fråga ska tillsättas är av större vikt. Nina 
uttrycker följande: 

...Det handlar väl om att vara väldigt nyfiken och vilja ta reda på allting 
som tjänsten innebär.. och det är någonting som jag själv har märkt.. jag 
jobbar ju med tech-rekrytering, och har själv inte någon tech-bakgrund.. 
men det är viktigt att ha ett stort intresse för rollen man rekryterar /.../ jag 
tror att det märks väldigt mycket mot kandidaten om man inte har det  

Calle förklarar hur hans utökade kunskaper, i detta fallet inom tekniska området har 
förbättrat möjligheten och förmågan att hitta rätt kandidater samt förutsättningen att vara 
mer effektiv i sökprocessen.  



 

19 

 

...IT-begreppen.. att jag förstår dom bättre och hur allt hänger ihop /.../ 
tidigare behövdes det kanske ställas fem frågor och nu kanske det räcker 
att ställa en fråga för att få samma svar… man blir mer pricksäker (Calle) 

Två av respondenterna lyfter att rekryteringsyrket i viss mån kräver förkunskaper och 
tekniska kunskaper inom till exempel arbetsrätt, för att kunna ta hänsyn till bland annat 
diskrimineringslagar som är av betydelse vid rekrytering. Det är också fördelaktigt om 
rekryterarna vet vilka kanaler de ska använda sig av, samt hur dessa fungerar för att kunna 
hitta rätt kandidater. Kunskaper kring rekryteringsprogram och kompetenstester är en 
fördel att inneha. Respondenterna hade olika utbildningar och poängterade att ha läst 
beteendevetenskap eller personalvetenskap är en fördel, men inte ett krav för att arbeta 
med rekryteringar.  

Intutition 
Flera av respondenterna nämner begreppet medvetenhet för att beskriva hur rekryterarna 
behöver vara medvetna om faktorer kring rekryteringsprocesser. Det skulle även kunna 
benämnas som en form av analytisk förmåga och begreppen benämns av respondenterna 
med en ungefärlig likartad definition fast olika begrepp för att beskriva fenomenen. Calle 
beskriver att en rekryterare behöver vara medveten och kunna reflektera om dels sina 
egna fördomar men dels även andras. Sonja beskriver hur en kandidat kan vara 
tillbakadragen under en telefonintervju, men sedan uppvisa en helt annan sida vid ett 
fysiskt möte. Peter beskriver denna form av medvetenhet kring fördomar i samband med 
rekryteringar följande: 

 
... man kan ha en tanke till att detta var kanske inte så bra.. men så blir det 
jättebra.. så man lär sig hela tiden att utmana sina förutfattade meningar.. 
och även om man bedömer alla på samma mått.. så är det ju fortfarande 
alltid människor man har att göra med och det är svårt att vara svart eller 
vit i en bedömning liksom… (Peter) 

Nina beskriver hur det är viktigt att inte gå enbart på magkänsla och att rekryterarna 
använder sig av olika former av tester för att förhindra subjektiva bedömningar av 
potentiella kandidater. Däremot är det svårt att bortse från känslor och intryck som 
rekryterarna får av olika kandidater.  

...första kontakten så blir det ju mycket att man får gå på personlighet 
också. så det är väl, ja det är svårt… (Nina) 

Respondenterna tar alla upp att det är vanligt att lyssna på sin magkänsla när det kommer 
till urval och rekryteringar av kandidater. Respondenterna lyfter att det både finns för och 
nackdelar med att gå på känsla, men att det är vanligt förekommande. Det knyts återigen 
an till den sociala kompetensen av att kunna läsa av och fungera i samband med 
människor. 
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att ta reda på och analysera vilka kompetenser rekryterare 
behöver för att på ett professionellt sätt bedöma andras kompetenser. Detta följande av-
snitt lyfter och diskuterar tillvägagångssätten som använts för att uppnå syftet och be-
svara frågeställningen. Denna metoddiskussion diskuterar huruvida metoder hade kun-
nat genomföras på annat sätt eller om det funnits några implikationer. Vidare ämnar 
detta avsnitt att diskutera studiens resultat i relation till tidigare forskning och de tillvä-
gagångssätt som använts. 

 
Metoddiskussion 
Urval 
Urvalet som grundar sig i ett bekvämlighetsurval kan kritiseras eftersom 
generaliserbarheten minskar och urvalet blir mindre representativt för populationen. 
Studien för urvalet begränsades till fyra intervjupersoner vilket innebär att det var ett litet 
urval i relation till populationen, men det var tillräckligt för att skapa en teoretisk mättnad. 
Det hade varit lämpligt att kunna utgå från fler deltagare för att få ett större perspektiv, 
men i detta fall räckte det med ett fåtal. Eftersom populationen var dold fick jag använda 
mig av en kontaktperson som därefter förde mig i kontakt med rekryterare vid ett 
rekryteringsföretag. Intervjupersonerna var alla rekryterare vilket var relevant för att 
besvara studiens syfte. Populationen var därför avgränsad mot en specifik yrkeskategori, 
vilket skapade förutsättningar för att besvara studiens syfte och frågeställning. Kritik som 
kan riktas mot urvalet är att alla intervjupersoner var verksamma på ett och samma 
företag. Det hade varit önskvärt att undersöka rekryterare på flera olika företag för att 
skapa en större och mer omfattande bild, men även för att kunna värna om konfidentialitet 
på ett mer omfattande och systematiskt vis för att förhindra potentiell identifiering av 
respondenter. Om rekryterare på flera olika företag hade undersökts hade det eventuellt 
även kunnat generera mer nyanserade resultat.  

Instrument 
Studien grundar sig i kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att 
samla in information från respondenter. Semistrukturerade intervjuer användes utefter 
den hermeneutiska utgångspunkt som studien hade, för att skapa en omfattande och 
heltäckande bild om respondenternas utsagor. Det fanns svårigheter kring att använda sig 
av denna form av utgångspunkt eller tolkningslära där forskaren utgår från sin subjektiva 
bild av den förförståelse denne besitter. Eftersom det inte fanns någon djupare 
förförståelse hos intervjuaren kring ämnesområdet, skapade detta även vissa 
implikationer kring utformningen av dessa semistrukturerade intervjuer. Hade det funnits 
en större förförståelse kring ämnesområdet hade intervjufrågorna kunnat utformats på ett 
mer grundat och preciserat vis. Intervjufrågorna var utformade på ett vis där 
respondenterna fick beskriva hur dessa arbetar med rekryteringar. Detta för att sedan 
kunna analysera vilka kompetenser som dessa rekryterare behöver för att kunna bedöma 
andras kompetenser.  
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Funktionsduglighet kring intervjufrågorna kan därför ifrågasättas i den mening om dessa 
hade kunnat formulerats eller utformats på ett vis som på ett mer effektivt sätt omfattar 
studiens syfte och frågeställning.  
Intervjufrågorna hade kunnat utformats på ett annat vis för att frambringa mer utförliga 
svar från respondenterna. En annan implikation kring att använda semistrukturerade 
intervjuer är att det lämnar utrymme för följdfrågor som kan se olika ut beroende på 
respondenternas berättelser. Det krävs en god förförståelse för att kunna ställa bra 
följdfrågor. Med en större förförståelse kring ämnesområdet hade följdfrågorna som 
ställts kunnat generera mer utförliga svar från respondenterna. Däremot bidrog de 
följdfrågor som ställdes till en mer avslappnad konversation, där respondenten fick 
möjlighet att utveckla sina svar och gå djupare på vissa områden. Det hade varit till nytta 
att använda sig av en pilotstudie för att värdera huruvida frågorna som ställs är 
användbara eller kan optimeras för att generera mer användbara svar. Dessutom hade en 
pilotstudie kunnat skapa en självsäkerhet hos intervjuaren för att skapa bättre 
förutsättningar för den kommande intervjusituationen.   

Insamling 
Intervjuerna med respondenterna gjordes över telefon på grund av geografiska avstånd. 
Vid telefonintervjuer utesluts den visuella kontakten vilket kan vara av både för och 
nackdel för resultatet. Den visuella kontakten som uteblir kan utesluta faktorer som till 
exempel kroppsspråk och gester som kan förstärka de verbala utsagorna av 
respondenterna. I detta fall ansågs det finnas övervägande fördelar med att använda sig 
av telefonintervjuer, främst på grund av det geografiska avståndet mellan intervjuare och 
respondent. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkribering och analysering av 
resultatet. Vid ljudinspelning finns det en risk att respondenterna hämmar sina svar på 
grund av att dessa är medvetna om att samtalet spelas in. Därför kan det vara bra att 
intervjuaren är medveten om detta och bidra till ett samtal som känns bekvämt för bägge 
parter, men även vara medveten om att svaren från respondenten kan vara begränsade.  
Transkriberingen av det insamlade intervjumaterialet gjordes under en sammanhängande 
period vilket underlättade för att skapa kopplingar och tematisering av materialet. 
Transkriberingen skedde löpande vilket resulterade i att det fanns möjlighet att 
sammanhängande analysera utfallet av det insamlade materialet och förbättra eventuell 
intervjuteknik eller följdfrågor. Efter varje genomförd intervju skapades erfarenheter som 
gjorde att följdfrågor i viss mån kunde optimeras för att generera mer distinkta följdfrågor 
och därmed även mer användbar information av intervjupersonerna.  

Tidigare forskning 
Inför studien samlades relevant tidigare forskning in för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställning. Tidigare forskning som omfattade bland annat rekrytering, dess 
processer och kompetensmodeller valdes ut för att skapa en teoretisk grund i studien. Det 
fanns vissa svårigheter med att hitta relevant litteratur, då vilka kompetenser som en 
rekryterare själv behöver ha är ett relativt outforskat område. Det fanns en mängd 
kompetensmodeller och forskning som omfattade andra yrkeskategorier men desto 
mindre om specifika kompetensmodeller avsedda för rekryterare. Detta innebar att jag 
fick använda mig av annan relevant forskning för att närma mig studiens problemområde 
och frågeställning. Genom att studera tidigare forskning inom rekrytering ansågs det 
finnas en chans att förstå vilka kompetenser som kan anses vara viktiga för rekryterare 
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att besitta för att kunna bedöma andras kompetenser i en rekryteringssituation. Därav 
valdes tidigare forskning som omfattade rekrytering, dess processer, talent management 
och kompetens. 

Analys 
Arbetet med att analysera det transkriberade materialet påbörjades först efter att samtliga 
intervjuer var transkriberade. Genom att välja en analytisk metod efter att samtliga 
intervjuer var transkriberade, skapades en tydligare bild om vilken analysmetod som 
skulle vara mest lämplig för att hantera det insamlade materialet. Till följd av kvalitativ 
metod valdes tematisk innehållsanalys som en lämplig metod för att hantera resultatet av 
det insamlade intervjumaterialet. Genom en tematisk innehållsanalys var det möjligt att 
identifiera vissa genomgående teman som framkom i det insamlade intervjumaterialet. 
De olika teman identifierades, det skapades kopplingar mellan respondenternas utsagor 
och kategoriseringar skapade en röd tråd av olika teman. En implikation kring 
tematiseringen är att forskarens subjektiva förkunskaper kan påverka vad som selektivt 
väljs ut och vad som anses vara av betydelse för att besvara studiens frågeställningar. En 
annan forskare hade kanske valt ut andra teman som denne ansåg vara genomgående och 
av betydelse för studiens resultat, syfte och frågeställning. Under tiden som 
tematiseringen utfördes, skapades en tydlig bild om vilka delar av resultatet som kunde 
kopplas till olika tidigare forskningar. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskning och 
den litteratur som använts i studien.  

Kommunikativ och social kompetens 
Resultatet visade att respondenterna anser och värdesätter att rekryterare bör besitta en 
viss social kompetens. Att kunna förstå det sociala samspelet och kunna kommunicera 
med olika typer av människor. Det gäller att hitta och skapa en dynamik mellan ett 
avslappnat och ett professionellt samtal. Författaren Jøranli (2018) som beskriver hur det 
är en utmaning för rekryterare att identifiera och välja kandidater utefter intellektuella 
egenskaper som tankesätt, kommunikativ och samarbetsförmåga. Dessa bedömningar 
sker i oftast i ett socialt samspel. Chen & Lin (2013) menar att den sociala interaktionen 
fortfarande är en av de mest använda metoderna för att bedöma och anställa kandidater. 
Utifrån samspelet mellan kandidat och rekryterare gör rekryteraren en sammanställd 
bedömning kring hur kvalificerad kandidaten anses vara för tjänsten. Genom icke verbala 
gester som till exempel handgester, nickningar och ögonkontakt förstärks en viss känsla 
till rekryteraren. Flera av respondenterna beskriver att rekryterare gör ett samlat intryck 
av kandidaten vid rekryteringsprocessen och att det handlar om hur socialt kompetent 
denne är för att läsa av kandidaten. Den sociala kompetensens vikt förankras i tidigare 
forskning av Andersson, Hallén, J Smith, (2016) som utifrån kompetensmodellen IPMA-
HR bekräftar att den kommunikativa förmågan och att fungera i samspel är några av de 
viktigaste kompetenserna att besitta som yrkesverksam inom human resource 
management. 
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Den kommunikativa förmågan kan anses vara en beståndsdel av social kompetens. Det 
sociala samspelet involverar kommunikation. Den kommunikativa förmågan anses av 
respondenterna vara av stor betydelse för att kunna rekrytera fackkunskaper och roller 
som är mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Vidare beskriver en av respondenterna att 
vissa individer inte ger respons när de blir kontaktade, vilket kräver en extra ansträngning 
av rekryterarna genom att vara kontaktsökande. Kommunikativ förmåga var en av de 
dominerande begrepp som respondenterna ansåg vara viktiga för att kunna bedöma 
andras kompetenser. Författaren Jøranli (2018) understryker i sin studie hur rekryterare 
anser att den kommunikativa förmågan är viktig för att identifiera huruvida kandidater 
kan kommunicera, samarbeta och identifiera sig med företags värderingar. En av 
respondenterna nämnde att det ibland kunde ta flera intervjuer innan rekryteraren inser 
att kandidaten i fråga inte levde upp till förväntningarna. Vidare förklarade 
respondenterna att den kommunikativa förmågan var viktig i rekryteringsprocessen för 
att involvera alla parter där rekryteringsprocessen är konsekvent och strategisk.  

Förförståelse 
Tekniska kompetens beskrivs av respondenterna som den förkunskap som krävs för att 
förstå begrepp, termer och innebörden av den arbetsroll som ska tillsättas eller rekryteras. 
Samtliga respondenter poängterar vikten av att rekryterare behöver besitta en 
förförståelse för den tjänst som ska tillsättas för att kunna bedöma kompetens i fråga. En 
respondent uttrycker att det krävs en förståelse av kandidatens kompetensområde för att 
kunna utvärdera huruvida kompetensen är relevant. Breaugh & Starke (2000) lyfter fram 
hur det skapas ett förtroende för rekryteraren om denne besitter tekniska kunskaper om 
den tilltänkta tjänsten. Vidare menar författarna att om rekryterare inte besitter tillräcklig 
kunskap om den tjänst som ska rekryteras, kan detta signalera att rekryterarna inte är 
intresserade av att tillsätta tjänsten. Respondenterna går på samma linje som författarna 
och menar att kandidaterna kan märka ifall rekryterarna inte har ett intresse för rollen som 
ska rekryteras. Respondenterna poängterar vikten av att förstå sig på rollen som ska 
rekryteras för att på ett effektivt sätt kunna “screena”, det vill säga att kunna söka 
kandidater som är relevanta för den utannonserade tjänsten. Vidare menar en respondent 
att teknisk kompetens kan leda till en mer effektiv rekryteringsprocess, där det räcker att 
rekryteraren ställer en fråga som utan teknisk kompetens hade krävt fler frågor för att 
uppnå samma svar. Mohd, Sulaiman & Gloeckner, (2015) menar att kompetens endast 
kan värderas utifrån kontexten, det vill säga att det enbart går att vara kompetent i relation 
till någonting. Även Nilsson & Ellström (2012) poängterar att kompetens eller talang 
endast är kontextuellt. Vidare beskriver författarna att en av utmaningarna är att bedöma 
och identifiera bland annat formell kompetens. Respondenterna går på samma linje som 
Nilsson & Ellström (2012) och menar att kompetens är kontextuellt och kräver en 
förförståelse inom området för att kunna bedöma huruvida individens kompetens är 
relevant för den tilltänkta rollen som ska rekryteras. 

Intutition och analytisk förmåga 
Den analytiska förmågan är den beståndsdel som lyfts upp mest av respondenterna, men 
även den del som genomsyrar forskningen mest. Respondenterna beskriver den analytiska 
förmågan som en slags medvetenhet kring faktorer som påverkar rekryteringsprocessens 
utfall. Den analytiska förmågan definierar även respondenterna som ett tillvägagångssätt 
för att kritiskt granska och utvärdera kandidaters kompetens. En medvetenhet kring 
förutfattade meningar som kan ha inverkan på utfallet av ett urval i en rekryteringsprocess 
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eller enbart den uppfattning eller bild som rekryteraren får av kandidaten. Rekryterarna 
benämner den analytiska förmågan som en slags medvetenhet eller magkänsla vid mötet 
av en kandidat eller i övriga delar av rekryteringsprocessen. Miles & Sadler-Smith (2014) 
beskriver i sin studie denna analytiska förmåga som rekryterares intuition och hur dessa 
använder använder sin intuition för att välja ut kandidater i rekryteringsprocessen. 
Författarna lyfter hur rekryterare använder sig av sina subjektiva uppfattningar, 
värderingar och intryck för att bedöma till exempel kandidaters arbetsförmåga, 
personlighet och värderingar. Herriot (2002) nämner hur denna intuition vid sociala 
interaktioner mellan rekryterare och kandidat kan leda till en felaktig bedömning av 
kandidatens kompetens och kvalifikation. Vidare föreslår författaren att den sociala 
interaktionen och uppfattningen som rekryteraren får av kandidaten bör ställas i relation 
till andra mer strukturerade bedömningsmetoder för att undvika en partisk bedömning av 
kandidaten. Respondenterna har samma utgångspunkt i förhållande till Herriot (2002) och 
nämner hur rekryterarna inte enbart går på magkänsla eller intuition, utan använder sig 
av olika former av tester för att undvika subjektiva bedömningar av potentiella 
kandidater. Flertalet av respondenterna menar dock att det är svårt att frånse denna 
magkänsla av en kandidat och att denna används för att skapa en helhetsbedömning. 
Phillips & Gully (2015) benämner att rekryterare bör besitta en viss medvetenhet i relation 
till hänsyn av organisationers behov vid rekryteringar. Med detta menar författarna att 
rekryterare bör ta hänsyn och kunna analysera huruvida kandidaten lever upp till 
organisationens allmänna riktlinjer, värderingar och huruvida kandidaten uppfyller det 
kompetensbehov som organisationen behöver. Här knyts det an lite till den 
kommunikativa förmågan där respondenterna har poängterat vikten av att rekryterarna 
kan hålla en dialog mellan kandidat och chefer för att tillgodose att kandidaten faktiskt 
uppfyller det behov som organisationen behöver.  

Slutsats och förslag till framtida forskning 
Syftet med studien var att undersöka vilka kompetenser som rekryterare behöver för att 
på ett professionellt sätt kunna bedöma andras kompetenser. Detta syfte har besvarats 
utifrån följande frågeställning: 

• Vilka kompetenser behöver en rekryterare för att på ett professionellt sätt bedöma 
andras kompetenser? 

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning går det att dra slutsatsen att ett visst antal 
kompetensområden och förmågor anses vara viktigare än andra. Social kompetens, 
förförståelse, kommunikativ och analytisk förmåga ansågs vara beståndsdelar som var 
viktiga att besitta som rekryterare för att på ett professionellt sätt kunna bedöma andras 
kompetenser. Dessa olika kompetensområden och förmågor var tätt relaterade till 
varandra, de samspelade och bestod till stor del av social kompetens och analytisk 
förmåga. Det är svårt att säga att dessa två skulle vara de absolut viktigaste 
beståndsdelarna för rekryterare att kunna bedöma andras kompetenser, men det går att 
säga att social kompetens och analytisk förmåga spelar en stor roll för hur lyckade 
bedömningar rekryterare gör. Förförståelse var en till exempel även en viktig del, även 
om denne inte belystes lika frekvent av respondenterna. Den tidigare forskning som låg 
till grund för studien bidrog till konfirmering av dessa kompetenser för rekryterare. 
Däremot finns möjlighet till vidare forskning kring huruvida rekryterares kompetens 
påverkar själva bedömningen av andras kompetenser. Som tidigare nämnts är detta ett 
område som är relativt outforskat. Det finns lite forskning om kompetensmodeller som 
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specifikt är inriktade för rekryterare och generellt inom human resource management. 
Den tidigare forskningen belyser vikten av att rekryteringar blir lyckade och 
konsekvenserna som kan uppstå vid eventuell felrekrytering. Därmed kan det vara av 
intresse att undersöka kompetensmodeller för rekryterare, som belyser vikten av att 
rekryterare besitter rätt kompetens och förmågor för att på ett framgångsrikt sätt utföra 
lyckade rekryteringar. 
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MISSIV 
Hej 

Mitt namn är Carl-Arvid Nilsson och jag läser mitt sista år på Personal och Arbetslivs-
programmet vid Linnéuniversitetet. Jag ska nu skriva en kandidatuppsats inom ämnet 
kompetensförsörjning och skulle därför vilja intervjua dig som rekryterare. 

Studien kommer huvudsakligen att handla om kompetensförsörjning med fokus på både 
den interna och externa delen. Jag är intresserad av att veta vilken kompetens som behövs 
i din yrkesroll som rekryterare samt hur du arbetar för att göra lyckade rekryteringar. 
Syftet med undersökningen är att få en tydligare bild av vilka kompetenser rekryterare 
behöver i sin yrkesroll för att arbeta med bedömningar av andras kompetenser. 
Jag söker nu därför personer att intervjua som arbetar med rekryteringar. 

Intervjun beräknas att ta 30 minuter och är en telefonintervju. Jag skulle vilja genomföra 
intervjuerna mellan den 20 och 24 Januari. Din erfarenhet av rekryteringsarbetet är vär-
defullt för mig och jag hoppas att du vill delta. Studien kommer strikt att följa vetenskaps-
rådets etiska riktlinjer. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt, att det insamlade 
materialet hanteras konfidentiellt genom fiktiva beskrivningar och att intervjumaterialet 
endast används för denna studie. 

Hoppas att du finner detta intressant och att du vill delta i undersökningen. Om du vill 
delta så maila eller ring mig, så bokar vi in en intervjutid som passar dig. 
Om du har övriga frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att kontakta mig 
eller min handledare. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Carl-Arvid Nilsson 
Mail: cn222qi@student.lnu.se  
Tel. 070-679 05 13 

Handledare: Marita Pekkanen 
Mail: marita.pekkanen@lnu.se  
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INTERVJUGUIDE 
Inledning 
Innan vi börjar intervjun vill jag poängtera och delge dig om dina rättigheter och de 
forskningsetiska etiska riktlinjerna som kommer att följas. 
Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta intervjun utan att vi-
dare ange varför. Dina svar och ditt deltagande hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 
jag inte samlar in personliga uppgifter och kommer att använda mig av fiktiva beskriv-
ningar i uppsatsen. Eventuella uppgifter, såsom telefonnummer och mailadress som kan 
härledas till dig kommer att raderas så fort uppsatsen är klar och det är enbart jag som 
har tillgång och kommer att ta del av dessa. Inspelning av detta samtal sker enbart med 
ditt godkännande. 
Det insamlade materialet kommer enbart att användas i denna uppsats.  

 
Inledande frågor 
- Hur länge har du arbetat med rekryteringar? 
- Hur länge har du varit anställd på detta företaget? 
- Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

 

Rekrytering och kompetens 

• En del rekryteringar lyckas bättre än andra, om du tänker tillbaka på någon re-
krytering som blev riktigt bra, skulle du vilja berätta om den? 
 
   1. Hur började själva uppdraget? 

2. Hur gick du tillväga? 

3. Om, vilka svårigheter uppstod på vägen? 

4. Hur slutade detta uppdrag? 

• Hur skulle du beskriva en kompetent rekryterare? 
 

• Vilka kompetenser anser du är viktiga att besitta som rekryterare för att bedöma 
andras kompetenser? 
 

• Skulle du kunna berätta om några strategier du använder dig av vid rekryte-
ringar? 
 
 1. Kräver dessa några speciella kompetenser? 
 

•  Har du varit med och rekryterat eller utformat en kravprofil för en utannonserad 
tjänst för en rekryterare någon gång? 
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Följdfrågor: 

1. Berätta, hur såg kravprofilen ut? 
2. Vilka kompetenser efterfrågades? 
3. Vad var det som gjorde att det var viktigt att ha med just den kompeten-

sen i kravprofilen? 
 

• Arbetar du med kompetensbaserade rekryteringar? 
1.  Skulle du kunna berätta om det finns några svårigheter i din roll som rekryte-
rare när det kommer till denna form av rekrytering? 
2. Vad krävs av dig som rekryterare vid dessa typer av rekryteringar? 

• Anser du att det finns några speciella personliga egenskaper som anses vara 
lämpliga att besitta som rekryterare? 

• För varje genomförd rekrytering samlar du på dig erfarenheter som rekryterare, 
skulle du vilja berätta hur du utvecklas i din roll som rekryterare och hur du blir 
bättre i dina bedömningar av andras kompetenser? 

 

Avslutande fråga 
Skulle du vilja tillägga någonting, finns det någonting som du skulle vilja berätta mer 
om? 
Är det något mer som du tycker att jag skulle ha frågat dig om, som inte togs upp? 
Tack för intervjun.
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