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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete på kandidatnivå inom ämnet Företagsekonomi III med inriktning 
mot organisation. Författarna läser programmet Human Resource Management vid 
Ekonomihögskolan på Linnéuniversitet i Kalmar. 

Titel: Akademikers ”moment 22” 
Författare: Carolina Engquist och Elin Sjöstrand 
Handledare: Kjell Arvidsson 
Examinator: Mikael Lundgren  
___________________________________________________________________________ 
 

Bakgrund: Samhället är på väg att bli ett så kallat ”kunskapssamhälle”, därför har kompetens 
blivit mer eftertraktat hos företag. Företag är beroende av rätt kompetens och rätt människor, 
således är rekrytering det mest avgörande momentet för en organisations framgång eller 
misslyckande. Rekrytering handlar om att hitta rätt person till rätt plats där kandidaten ska 
uppfylla företags krav på formell och informell kompetens. Många platsannonser inom 
ekonomi och administration har krav på minst två års arbetserfarenhet. Det betyder att 
arbetslivserfarenhet har blivit ett krav för att komma in på arbetsmarknaden, följaktligen blir 
det ett slags ”moment 22” för akademiker utan någon tidigare erfarenhet.  

Syfte: Vi vill med följande studie skapa en ökad förståelse för rekryterares inställning till att 
anställa personer som enbart har akademisk examen och vad rekryterare tror att dessa 
kandidater kan bidra med till verksamheter. Genom att undersöka rekryteringsprocesser vill vi 
vidare få insikt om hur akademiskt utbildade genom processens olika steg kan öka sina 
chanser att nå en anställning. 

Metod: För att besvara våra forskningsfrågor har vi använt en induktiv ansats med en 
kvalitativ strategi. Vi genomförde semi-strukturerade intervjuer med rekryteringsansvariga på 
sex olika företag för att få en så djup förståelse som möjligt. 

Slutsats: Vi hänvisar till vårt sjätte kapitel för att ta del av samtliga slutsatser eftersom vi 
finner svårigheter i att presentera dem kortfattat. Vi har dock sett att rekryterare är positiva till 
att anställa akademiskt utbildade utan yrkeserfarenhet, däremot skiljer det sig beroende på 
tjänstens nivå. Vidare har vi fått medvetenhet om att nyutbildade akademiker bidrar med 
aktuell kunskap och mycket energi som främjar företags utveckling och modernisering. 
Akademiskt utbildade utan erfarenhet kan öka sina chanser i rekryteringsprocessen genom att 
exempelvis sänka tröskeln till arbetsgivarna på olika sätt. Vidare bör kandidaten lägga ner tid 
på sina ansökningar och slipa på argumenten varför han eller hon är rätt för tjänsten. 

Nyckelord: Moment 22, rekrytering, rekryteringsprocess, akademiskt utbildad, kandidat, 
arbetslivserfarenhet, kompetens, rätt person på rätt plats, organisation, kunskap. 

  



	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

Abstract 
The main purpose of recruiting is to find a job candidate who meets the demands of formal 

and informal competence at the same time as the candidate should be seen as the right person 

to the right place. Several job advertisements in the areas of finance and administration has at 

least two years of work experience as a demand before individuals can be seen as an 

appropriate job-candidate, hence it becomes a sort of “catch-22” for graduates with no prior 

work experience. The purpose of this study is to create a better understanding for recruiters’ 

approach and attitude to hiring individuals who only have a university degree. Our aim is to 

get an insight into what recruiters’ believe newly examines contributions are to 

organizations’, how these candidates can increase their chances of reaching an employment 

and further obtain a deeper understanding of the recruitment process in its various stages. In 

order to answer our research questions, we used an inductive approach with a qualitative 

methodology. We conducted semi-structured interviews with recruiters on six different 

companies to obtain as much depth in our understanding as possible. During our study we 

have found that recruiter has a positive approach towards hiring graduates without 

professional experience, however, it differs on the services level. We have created an 

awareness of that new graduates will contribute with current knowledge and a lot of energy to 

support business development and modernization. Graduates with no experience can increase 

their chances in the recruitment process, for example by lowering the threshold for employers 

in different ways. They should spend time on their applications and sharpen the arguments 

why he or she is right for the position. We do further refer to our sixth chapel to take note of 

all conclusions, this because we find difficulties in presenting them briefly.  

 

Keywords: Catch-22, recruiting, recruitment process, academically trained, graduate, work 

experience, skills, the right person in the right place, organization, knowledge. 
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1.	  Introduktion	  
”Syftet med introduktionsavsnittet är att ge läsaren tillräckligt med bakgrundsinformation för 

att han eller hon ska förstå och kunna värdera de aktuella resultaten utan att behöva referera 

till tidigare publikationer för det aktuella ämnet.” 

(Augustsson 2012:125) 

Ovanstående citat beskriver vad introduktionskapitlets huvudsakliga syfte är. I följande 

kapitel kommer läsaren få ta del av vår studies bakgrund, problemdiskussion, syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Skorstad (2011) menar att samhället är på god väg att bli ett så kallat “kunskapssamhälle” 

som vidare bidrar till att kompetens blir allt mer eftertraktat hos företag. I en undersökning 

bekräftade majoriteten av 700 organisationer att kompetens är en avgörande faktor vid 

rekrytering. I relation till finansiella och tekniska resurser anses kompetens bidra till ett större 

värde för verksamheter, vilket är en av orsakerna till att företag är beroende av rätt 

kompetens. McQuaig (1991) förklarar att rekrytering är det mest avgörande momentet för ett 

företags framgång eller misslyckande eftersom att en chef ska nå resultat genom sina 

arbetstagare. Fel personer skapar förödande konsekvenser för företag både gällande tid och 

pengar och är därför ett ständigt orosmoment bland rekryterare, därför är det viktigt att 

rekryteraren anställer rätt människor som kan realisera företagets mål. Likaså menar Andrews 

(2012) att rekryteringsprocessen är en av de viktigaste uppgifterna en organisation står inför. 

Antagandet grundas även här i att medarbetarna ses som organisationens mest 

framgångsdrivande faktorer eftersom de kontinuerligt arbetar mot organisationens mål. 

Författaren lyfter även fram de kostnader som rekrytering medför som ett argument till varför 

det är viktigt för organisationerna att göra rätt redan från början. En standardiserad modell för 

rekrytering innehåller enligt Englund (1999) följande steg; behovsanalys och kravprofil, 

annonsering, urval av ansökningar, intervju följt av ett andra urval, eventuella tester, 

referenser, utvärdering, matchning och ett sista beslut vilket leder till en anställning. Englund 

(1999) menar att modellen ökar chanserna för en lyckad rekrytering och att rätt person 

hamnar på rätt plats.  
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Knocke et al. (2003) förklarar att rekrytering handlar om att hitta rätt person till rätt plats i 

organisationen med syftet att få verksamheten att växa och nå framgång. Det grundläggande 

för att “rekrytera rätt” är att kandidaten ska uppfylla organisationens specificerade krav och 

kriterier för den tillgängliga tjänsten genom formell och informell kompetens. Skorstad 

(2011) förklarar att formell kompetens innebär färdigheter i form av arbetslivserfarenhet, 

utbildning och andra aktiviteter som kan vara relevanta för individens arbetsprestationer i 

arbetslivet. Förenklat kan formell kompetens förklaras som den information som står i ett CV. 

Informell kompetens handlar istället om personliga egenskaper som exempelvis 

samarbetsförmåga eller engagemang. Vidare menar Skorstad (2011) att det finns faktorer som 

tyder på att den informella kompetensen blivit allt mer viktig på senare tid. För ett par år 

sedan räckte det med att den arbetssökande hade “en bra bakgrund” för att få ett jobb, idag är 

konkurrensen betydligt hårdare samtidigt som den informella kompetensen har fått en större 

roll. En utbildning är inte längre tillräckligt för att sticka ut bland de arbetssökande, nu krävs 

det även att kandidaterna kan visa resultat av sina meriter och ha rätt informell kompetens.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Idag ligger arbetslösheten på 8,5 procent i Sverige vilket motsvarar 427 000 personer (SCB 

2013). Vi anser att detta är en oroväckande siffra som betyder att mer än 400 000 svenskar är 

utan jobb och sysselsättning. Värst drabbade är ungdomar som vidare har lett till att många 

söker sig till högskolor och universitet direkt efter gymnasiet istället för att gå arbetslösa 

(SVT 2012). Eftersom ungdomarna går direkt från gymnasiet till högskolan går de miste om 

några års viktig arbetserfarenhet som faktiskt kan vara avgörande för att få ett arbete efter 

examen. Platsannonser för lediga tjänster inom administration och ekonomi i flera län runtom 

i Sverige kräver ofta minst två års arbetslivserfarenhet som helst ska vara relevant för tjänsten 

(Arbetsförmedlingen 2013). Ovanstående har fått oss att fundera på hur akademiskt utbildade 

utan arbetserfarenhet ska göra för att få ett jobb efter examen i den stenhårda konkurrensen. 

Kan de komma förbi rekryterares krav eller önskemål om formell kompetens i form av 

tidigare arbetslivserfarenhet och nå en anställning ändå? Anser rekryterare att individer med 

enbart en högskole- eller universitetsutbildning kan bidra med något till verksamheten eller är 

tidigare arbetserfarenhet nödvändigt för att nå en anställning?  

 

I en rapport från Svenskt Näringsliv (2012) framkommer det att rekryterare och företag 

eftersträvar kandidater med en viss kompetensnivå vid rekrytering där kompetensen främst 
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syftar till eftergymnasiala studier. Rapporten visar även att individer som investerat i en 

utbildning också vill ha utdelning i form av ett relevant arbete i relation till utbildningen där 

de får använda sin nyförvärvade kompetens. Tyvärr kan det vara svårt att uppfylla önskan om 

ett relevant jobb eftersom många företag och rekryterare kräver formell kompetens så som 

tidigare erfarenhet inom arbetslivet (TCO-tidningen 2012). Detta fick oss att börja fundera på 

varför det ställs krav på tidigare yrkeserfarenhet. Beror de höga kraven i platsannonser på 

grund av den höga konkurrensen som råder i samband med hög arbetslöshet? Eller är det så 

att högskole- och universitetsutbildningar inte förbereder studenter tillräckligt för arbetslivet? 

 

Enligt Regeringskansliets rättsdatabaser (2013) hävdar högskolelagen (1992:1434) 1 kap. §8 

att utbildning genom högskola och universitet ska utveckla akademikers förmåga att 

självständigt utföra kritiska bedömningar. En akademisk utbildning ska även på ett 

självständigt plan utveckla förmågan att förstå vad ett problem är, samt formulera och lösa 

problem. Vidare ska akademisk utbildning förbereda studenter inför arbetslivet och eventuella 

förändringar som tillkommer inom näringslivet. En artikel från DagensPS (2013) visar att 

svenska företag är missnöjda med kvaliteten på högskoleutbildningarna och menar att de inte 

förbereder studenterna tillräckligt för arbetsmarknaden. Om rekryterare tycker att akademiska 

utbildningar är bristande, borde inte högskolor och universitet uppmärksamma detta och 

inleda samarbete med näringslivet för att undersöka vad som verkligen krävs av framtida 

arbetstagare? Vad är det som gör att akademiska utbildningar inte är tillräckligt förberedande 

för arbetsmarknaden? 

 

En artikel från Svensk Näringsliv (2012) visar att företag och rekryterare har en stark önskan 

om att kandidater ska ha ett antal års erfarenhet inom arbetslivet eftersom det gör 

kandidaterna bättre lämpade för tjänsten. Detta påvisar även en artikel från TCO-tidningen 

(2011) som skriver att det finns svårigheter för individer utan arbetslivserfarenhet att komma 

ut på arbetsmarknaden. Antagandet baseras på en enkätundersökning där ungdomar och 

personalchefer blivit tillfrågade om problematiken där hela 86 procent av ungdomarna och 82 

procent av personalcheferna menade att brist på arbetslivserfarenhet är den största orsaken till 

att bli nekad ett jobb. Problemet har även diskuterats flitigt i politiska debatter mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna, där samtliga politiker gjorde ett omöjligt konstaterande 

vilket innebar att potentiella kandidater “måste ha haft ett jobb för att kunna få ett första 

jobb” som enligt politikerna även ses som ett “moment 22”. Åsikterna om hur problemet ska 
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lösas är olika, det enda som politikerna är ense om är att allt fler borde få en chans till ett 

första jobb för att få någon form av yrkeserfarenhet (TCO-tidningen 2012). Det omtalade 

begreppet ”moment 22” uppkom under andra världskriget när några soldater blev paranoida 

för att de ständigt kände sig jagade av fienden, således ville de komma bort från krigsmiljön 

och avsluta militärtjänstgöringen. Det enda sättet att frikallas från tjänstgöringen var att skriva 

en ansökan som påvisade att soldaten ifråga var galen, vilket sedan var tvunget att godkännas 

av en doktor likväl som en stab. Dock menade staben att soldaternas oro var en förnuftig 

tankeprocess, därför blev de friskförklarade och fick fortsätta sin tjänstgöring. Detta ledde till 

ett omöjligt cirkelresonemang som kom att nämnas ”moment 22” (Heller 1994).	    Vi ser att 

“moment 22” även kan appliceras på akademiskt utbildade utan erfarenhet som söker sitt 

första jobb. Vi tror att dessa individer gärna vill ha en tjänst som är relevant i relation till 

deras utbildning och oftast krävs det tidigare arbetserfarenhet som därmed kan liknas med 

“moment 22”. Ovanstående har fått oss att fundera på hur akademiskt utbildade utan 

yrkeserfarenhet ska gå tillväga för att öka sina chanser att nå en anställning. Anser rekryterare 

att högskole- och universitetsutbildade individer kan bidra med något som kan vara positivt 

för företag? Hur är egentligen rekryterares förhållningssätt till akademiskt utbildade utan 

tidigare arbetserfarenhet?  

 

1.3 Syfte 

Vi vill med följande studie skapa en ökad förståelse för rekryterares inställning till att anställa 

personer som enbart har akademisk examen och vad rekryterare tror att dessa kandidater kan 

bidra med till verksamheter. Genom att undersöka rekryteringsprocesser vill vi vidare få insikt 

om hur akademiskt utbildade genom processens olika steg kan öka sina chanser att nå en 

anställning. 

1.4 Frågeställningar 

Studiens syfte kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur ställer sig rekryterare till att anställa nyutbildade akademiker utan 

arbetserfarenhet?  
• Vad anser rekryterare att en akademiskt utbildad individ utan yrkeserfarenhet kan 

bidra med till företag? 
• På vilket sätt kan en nyutbildad akademiker utan arbetserfarenhet öka sina chanser att 

ta sig igenom rekryteringsprocessens olika steg och nå en anställning? 
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1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att vi förhåller oss till ovanstående frågeställningar genom att på 

individnivå undersöka rekryterare som aktivt arbetar inom ekonomi och administration. 

Vidare avgränsas studien geografiskt genom att vi enbart har intervjuat rekryterare inom 

Kalmar län, dock finns majoriteten av företagen som respondenterna representerar i andra 

orter över hela Sverige. Enligt Högskoleverket (2012) är företagsekonomi det absolut största 

akademiska ämnet i Sverige och är dessutom ett område där vi personligen är verksamma 

inom. Således grundas avgränsningarna av personlig involvering och stort intresse inom 

området samt dess faktiska aktualitet.  

	   	  



	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  

6	  
	  

	  

2.	  Metod	  
”En noggrann beskrivning av tillvägagångssättet ökar studiens trovärdighet. Därför måste 

forskaren redovisa hur data insamlats, undersökningar eller experiment genomförts, vilka 

analysmetoder som använts samt vad som kunnat påverka resultatens tillförlitlighet. Olika 

åtgärder i samband med datainsamlingen bör motiveras och rapporteras.” 

(Tidström och Nyberg red. 2012:115) 

Citatet speglar metodavsnittets vitala innebörd och delger läsaren information om de 

huvudsakliga delarna som metoden behandlar. I metodkapitlet kommer vi beskriva vårt 

tillvägagångssätt och motivera för de olika valen som gjorts.  

2.1 Studieobjekt och analysnivå 

Ett studieobjekt utgörs av individer eller företag som bör studeras för att förstå vad som 

faktiskt styr ett agerande inom en social och praktisk verklighet, detta för att studieobjekts 

förhållningssätt i form av attityder och beteenden har olika betydelser (Alvesson och 

Sköldberg 2008). För att förstå ett visst agerande råds forskaren att använda sig av mät- och 

analysenheter som utformas av studier på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå 

(Bryman och Bell 2005). Nedan kommer läsaren få ta del av studieobjektets olika former av 

agerande och den analysnivå vi kommer att lägga fokus på. 

2.1.1 Studieobjekt 

Ifrågasättande av studieobjektets attityd och beteende ger forskaren förståelse för hur dessa 

genom ett specifikt förhållningssätt konstruerar sin verklighet (Boolsen 2003). Attityd kan 

beskrivas som en individs eller en organisations emotionella ställningstagande och åsikt om 

ett fenomen och kan vidare främja ett specifikt beteende som i regel inte existerar 

(Christensen et al. 2010). Attityd och beteende påvisas genom personlig kontakt med 

studieobjektet, dock tydliggörs beteenden lättast genom längre och flera observationer medan 

attityder tolkas genom intervjuer (Christensen et al. 2010, Denscombe 2009). Forskaren bör ta 

hänsyn till tid och sammanhang när iakttagelse sker, samt om individen eller organisationen 

som studeras har en medvetenhet i att den blir granskad eftersom att det kan orsaka ett 
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specifikt eller onaturligt förhållningssätt (Alvesson och Sköldberg 2008, Bryman och Bell 

2005). 

 

Genom personliga intervjuer har vi tagit del av samtliga respondenters attityd och beteende, 

dock har vi valt att lägga störst fokus på att studera attityden i relation till våra 

forskningsfrågor. Respondenternas beteende hade uppfattats bäst genom längre eller 

upprepade observationer, vilket för oss inte var möjligt eftersom rekryteringsprocesser i vissa 

fall kan ta flera månader. Under intervjutillfällena använde vi ett kritiskt och observant 

tillvägagångssätt i relation till den tid och kontext respondenternas studerades ur, eftersom vi 

ville få förståelse för om det fanns dolda motiv bakom respondenternas förhållningssätt. 

2.1.2 Analysnivå 

Bryman och Bell (2005) förklarar att analysnivå handlar om studiens huvudsakliga mät- och 

analysenheter, det vill säga de enheter forskaren har till avsikt att studera. Studien kan riktas 

mot individnivå vilket innebär specifika kategorier av individer, gruppnivå som rör särskilda 

grupper till exempel olika avdelningar inom en organisation, organisationsnivå som inriktar 

sig på företag, eller slutligen mot samhällsnivå som exempelvis fokuserar på nationella 

kontexter. 

 

Studieobjektet har analyserats genom individnivå, där personliga och individuella intervjuer 

har skett med samtliga respondenter. Våra respondenter är rekryteringsansvariga, och tillhör 

därför en specifik kategori av individer, således har dessa bidragit till en ökad förståelse för 

vårt valda forskningsfenomen. Vi valde att analysera på individnivå eftersom vi hade önskan 

om att fråga individer som faktiskt var verksamma inom rekryteringsområdet och hade 

tillräcklig kunskap för att besvara våra frågor. Genom att använda andra analysnivåer anser vi 

att vi inte hade erhållit samma resultat eftersom våra forskningsfrågor varken riktas mot 

perspektiv som berör nationella kontexter, organisationen i helhet eller grupper inom den.  

 

2.2 Förförståelse 

Förförståelsen visas i tankar, känslor och kunskap som forskaren personligen har gentemot ett 

visst ämnesområde (Gummesson 2000, Patel och Davidsson 2003). Fenomenet uppstår 

vanligen via teorier, modeller eller tekniker som medför kunskap om ett specifikt fenomen 
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och ses som ett verktyg för att lättare kunna tolka fenomenets helhet (Olsson och Sörensen 

2009). Gummesson (2000) menar att förförståelse kan medföra en viss subjektivitet och 

förhindrande attityd hos forskaren gällande att ta in ny information och att använda ett 

innovativt tankesätt. Genom att anta en viss sensitivitet vid val av teorier medför det att 

forskaren kan vara flexibel och därmed vara öppen för och utveckla nya perspektiv. 

 

Lärdom från studietiden som till stor del har behandlat relevant kunskap inom organisation, 

ledarskap, personal och rekrytering har bidragit till en ökad medvetenhet om 

forskningsfenomenet ur ett teoretiskt såväl som empiriskt perspektiv. Vi har varit i kontakt 

med rekryteringsprocesser på olika sätt och därmed fått en insikt i vad rekryterare kan söka 

efter hos en kandidat. Ett starkt intresse för studiens forskning väcktes i samband med den 

befintliga förförståelsen, vilket resulterade i en önskan om ytterligare kunskap. Vi har sett att 

många platsannonser inom ekonomi och administration i flera län runtom i Sverige kräver ett 

antal års yrkeserfarenhet. Vår åsikt är att det innebär svårigheter för akademiskt utbildade 

individer utan arbetserfarenhet som vidare gav oss ytterligare drivkraft till att undersöka vårt 

forskningsfenomen. Förförståelse kan medföra en styrande påverkan, dock försökte vi att 

åtgärda det genom att vara öppna för faktorer ur såväl empiriskt som teoretiskt perspektiv som 

kunde ha en betydande roll för utfallet. 

 

2.3 Forskningsprocess – induktion 

Forskningsprocessen beskriver huruvida forskaren har tillämpat en viss ansats för att utforma 

en ram för teori och empiri. Ansatsen som forskaren väljer ska besvara om utgångspunkten är 

från empirin som sedan härleder mot teorin, eller om utgångspunkten ligger i teorin som 

sedan prövas av empirisk data (Bryman och Bell 2005). 

 

Induktion är en av de huvudsakliga ansatserna, vilket beskrivs som upptäcktens väg där 

empiriskt material utgör underlaget för teorin som i sin tur kan samvariera med det studerade 

fenomenet (Holme och Solvang 2011). Forskaren utgår således från verkliga händelser som 

vidare prövas på teorier för att bilda mönster och modeller. Undersökningen som sker under 

induktiv metod ska härleda slutsatser utifrån empiriska objekt, vilket kan vara studier av 

enskild eller flertalig data eller fall (Lalander 2011:92, Gummesson 2000, Olsson och 

Sörensen 2011). Induktiv metod ses som en pålitlig kunskapskälla, dock är det inte under alla 

omständigheter som nya teorier och resultat genereras. Forskaren kan ha ett antagande i att det 
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som skett kommer att ske igen, på så vis menar Gummesson (2000) att det befintliga hjulet 

återskapas som vidare är tecken på en bristande studie. Forskaren kan även välja att använda 

deduktiv ansats, som till skillnad från induktion beskrivs som bevisandets väg, där forskaren 

väljer redan existerande teorier som sedan prövas i en praktisk verklighet (Holme och Solvang 

2011). 

 

Vi har valt att utgå från den empiriska verkligheten, följaktligen har vi även valt att använda 

induktiv forskningsprocess för att erhålla givande resultat på våra forskningsfrågor. Vårt 

intresse för forskningsfenomenet grundades inte ur en teoretisk synvinkel, utan baserades 

endast på verklighetsrelaterade omständigheter, därför anser vi att deduktiv ansats inte hade 

kunnat besvara våra forskningsfrågor. Induktiv metod har för oss medfört att kunna undersöka 

hur rekryterare ställer sig till vårt forskningsfenomen, följaktligen ligger även tyngden i det 

empiriska insamlade materialet.  

 

2.4 Forskningsstrategi – kvalitativ metod 

Forskningsstrategi beskriver vilken inriktning som valts vid forskning och vilka metoder som 

har bidragit till att analysera forskningsfenomenet. Forskare kan välja att använda sig av 

antingen kvalitativ eller kvantitativ metod (Olsson och Sörensen 2011).  

 

Kvalitativ forskningsstrategi innebär att undersöka ett fenomens egenskaper, innebörd och 

mening, till skillnad från kvantitativ strategi som undersöker ett fenomens förekomst och 

mängd (Kjaer Jensen 1995, Wallén 1996, Widerberg 2002). Kvalitativa strategier 

karaktäriseras av sin närhet till forskningsfenomenet därför att närheten skapar en korrekt 

uppfattning om dess situation och därmed ökar förståelsen för fenomenet. Kvalitativ 

forskningsstrategi handlar därför om empati genom att forskaren försöker förstå vad 

respondenten känner, ser och gör (Ahrne och Svensson 2011:17, Carlsen och Dutton 2011, 

Holme och Solvang 2011). Syftet med kvalitativ strategi är att skapa en bättre förståelse 

gällande specifika faktorer med hjälp av olika enheter, eftersom enheterna anses bidra till en 

mer nyanserad bild av faktorerna då dessa verkar inom samma förhållande (Ahrne och 

Svensson 2011:12, Carlsen och Dutton 2011, Holme och Solvang 2011). Gällande kvalitativ 

forskning kan forskaren felaktigt uppfatta situationer, uttryck och signaler samt ha svårigheter 

att veta vilket sätt som är det mest effektiva att samla in information på (Carlsen och Dutton 

2011, Holme och Solvang 2011). Carlsen och Dutton (2011) förklarar att forskaren bör vara 
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eftertänksam vid selektionen av data eftersom det är lätt att påverkas av egna kunskaper, 

tankar och känslor som därmed kan påverka resultatet. 

 

För att uppfylla syftet med vår uppsats ansåg vi att en djupgående och detaljerad 

informationssökning krävdes som vidare gav oss en bättre förståelse för vårt studieobjekt. 

Eftersom vår problemformulering använder frågeställningar som formuleras med “hur”, “vad” 

och “på vilket sätt” innebär det att vi vill komma åt specifik information, därmed har vi valt 

en kvalitativ strategi. Vi har även fått möjlighet att granska detaljrika faktorer, så som 

respondenters attityder, vilket har haft betydelse för studiens utfall. Kvantitativ 

forskningsstrategi har för oss inte varit aktuellt eftersom intresset inte har legat i mängd, 

räckvidd eller bredd. Kvantitativ ansats hade för vår studie istället inneburit en kvantifierbar 

undersökning som hade resulterat i en konstaterande statistisk. Eftersom vi inte vill ha ett 

specifikt antal i relation till vårt forskningsfenomen valde vi kvalitativ ansats, vilket bidrog till 

att vi fick en utvecklad förståelse och en närmre relation till det utforskade fenomenet. 

 

2.5 Undersökningsdesign – tvärsnittsdesign 

Undersökningsdesignen för en studie utgörs av en utformad mall för hur datainsamling och 

dataanalys ska utföras. Här anger forskaren aspekter och faktorer som ska ha en hög prioritet 

och som även kan ha möjlighet att påverka studiens resultat (Boolsen 2003). Ett av de främsta 

tillvägagångssätten är att insamla och analysera data via tvärsnittsdesign som sker genom att 

studera ett mindre urval av enheter eller fall vid en viss tidpunkt. Forskare väljer att tillämpa 

tvärsnittsdesign för att ställa de studerade enheterna i relation till varandra och 

forskningsfenomenet (Bryman och Bell 2005). Vidare ska forskaren samla detaljrik 

information från enheterna som ska ha gemensamma nämnare och vidare rikta sökningen mot 

studiens forskningsfenomen, på så vis genereras ny kunskap (Groves et al. 2004, Sunnemark 

och Åberg 2004:12). Om tvärsnittsstudien avser att undersöka fall där individer är involverade 

kan förståelsen för fenomenets problematik öka genom att forskaren tar hänsyn till personliga 

faktorer (Groves et al. 2004). Dock menar Groves et al. (2004) att forskaren ska vara 

uppmärksam på att de intryck som erhålls endast utgör en liten del av den totala populationens 

olika ställningstagande vid liknande situationer, därför ska forskaren inte enbart fokusera på 

ett fåtal aspekter av insamlad information. 
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Vi valde att använda tvärsnittsdesign till vår studie eftersom vårt intresse kontinuerligt har 

varit att undersöka hur rekryterare ställer sig till vårt forskningsproblem. Sju respondenter har 

intervjuats, vilket för oss har medfört en variation av materialanvändning och vidare gynnat 

oss i sökandet efter svar. Samtliga respondenter har som gemensam nämnare att de är 

rekryteringsansvariga som därmed har till följd att studiens riktning mot dess syfte och 

problematisering har förbättrats. Företagen som respondenterna är verksamma inom hör till 

ekonomi och administration, dock är företagen nischade åt olika riktningar. Det medför att 

materialanvändningen som ovan nämnts har varierats, men samtidigt inte överdrivits. Att 

respondenternas företag har olika nischer har inneburit en ökad chans att för oss att kunna 

finna nya insikter gällande det utforskade fenomenet. Vi har en medvetenhet i att människor 

är individuella i olika avseenden, därför granskade vi deras ställningstagande ur ett kritiskt 

perspektiv för att på bästa sätt kunna sammanlänka deras attityder i relation till det undersökta 

fenomenet. 

 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

Det huvudsakliga syftet med datainsamling är att finna olika mönster. Beroende på 

frågeställning bestäms vilken typ av information som ska samlas in som vidare ska besvara 

studiens syfte (Olsson och Sörensen 2011, Holme och Solvang 2011). Data kan vara av två 

olika slag; primär data som forskaren själva samlar in, eller sekundär data som andra 

personer samlat in. 

2.6.1 Primär och sekundär datainsamling 

Christensen et al. (2010) menar att primärdata är den information som forskaren personligen 

samlat in med hjälp av olika insamlingsmetoder, exempelvis genom intervjuer, enkäter, 

observationer och fallstudier. De olika insamlingsmetoderna har olika syften, således beror 

det på vilken typ av information forskaren är intresserade av. Primärdata är anpassat till det 

undersökta fenomenet, samtidigt som den är aktuell och uppdaterad. Sekundärdata är sådan 

information som samlats in vid ett tidigare tillfälle i ett annat syfte, exempelvis information 

som kommer från offentliga databaser eller intern information från organisationer i form av 

försäljningssiffror. Sekundärdata ska främst användas i början av undersökningsprocessen för 

att skapa en medvetenhet och förståelse om det studerade fenomenet, vidare bör den användas 

med försiktighet och granskas kritiskt. 
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Vår studie är främst baserad på primärdata eftersom forskningsfenomenet är relativt 

outforskat, men även på grund av att vi enbart vill ha relevant och korrekt information i 

studien. Vi har endast använt oss av sekundärdata i vårt inledningskapitel med syfte att 

problematisera och väcka intresse och har då använt oss av offentliga databaser och liknande 

fakta. Samtlig sekundärdata valdes med omsorg och ur ett kritiskt perspektiv för att undersöka 

vem som skrivit informationen samt i vilket syfte informationen användes. Våra primärdata är 

insamlad med hjälp av intervjuer, vilket beskrivs tydligare under tillhörande rubrik. 

2.6.2 Analys av data 

Ahrne och Svensson (2011:25) förklarar att analys av data innebär att forskaren bearbetar och 

hanterar den insamlade informationen. Genom att analysera data skapar forskaren en struktur 

för empiriavsnittet som senare kommer att styra det fortsatta arbetet med studien. Analysen 

påbörjas vid intervjutillfället eftersom att forskaren får en bild av respondenten och dennes 

miljö, vilket bidrar till att forskaren kan få nya insikter som kan avgöra studiens fortlöpande.  

 

Rennstam och Wästerfors (2011:194) menar att det finns tre sätt att analysera data på; sortera, 

reducera och argumentera. Sortera material handlar om att skapa en slags ordning för den 

insamlade informationen och förknippas därför med den teori forskaren vill arbeta fram. 

Reducera material innebär att forskaren väljer ut relevant och viktigt material för studien, utan 

att ta bort nyanser av forskningsfenomenet. Kan forskaren slutligen argumentera för sina 

slutsatser med hjälp av empirin är det en fördel som skapar självständighet. Forskaren 

uppmanas enligt Bryman och Bell (2005) till att anteckna och möjligtvis spela in under det att 

data insamlas, vilket ökar dataanalysens trovärdighet. 

 

För att stärka trovärdigheten och inte gå miste om värdefull information i vår insamlade 

empiri spelades samtliga intervjuer in samtidigt som vi förde anteckningar, som följaktligen 

underlättade transkriberingen och bearbetningen. Vi valde i första hand att sortera materialet, 

följt av att reducera irrelevant information för att slutligen argumentera för kvarstående 

empiri. Efter databearbetningen har kapitlen för empiri, teori och analys strukturerats med 

rubriker som har valts med hänsyn till informationen som ges under varje rubrik. Samtliga 

rubriker under varje kapitel är enhetliga för att skapa en röd tråd och underlätta läsningen. 
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Efter samtliga intervjuer började vi bearbeta det empiriska materialet genom att transkribera 

intervjuerna och sedan sortera ut relevant data i relation till studien. Vi markerade all använd 

data i olika färger för att tydligare se vilken information som använts och likaså undvika 

upprepningar. De olika intervjuerna skrevs sedan ihop till en sammanhängande text under 

respektive rubrik. Till en början var vårt empirikapitel väldigt omfattande, vilket gjorde att vi 

var tvungna att reducera ytterligare material. Vi valde då att skriva ihop de olika 

respondenternas åsikter, men var noga att lyfta fram när svaren skiljde sig åt eller var unika på 

något sätt. Vårt empiriska material låg även till grund för majoriteten av våra slutsatser och 

har därför varit relevant och viktig för studiens utfall. 

 

2.7 Urval 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:42) förklarar vikten av att redogöra och motivera för 

urvalen som gjorts i forskningen för att öka trovärdigheten. Urvalen ska vara genomtänkta 

och forskaren råds även att fundera över vart informationen finns. Vidare rekommenderar 

Ahrne och Svensson (2011:24) forskaren till att fundera på i vilken social miljö 

forskningsfenomenet ska undersökas likaledes om fenomenet ska undersökas i en eller olika 

miljöer. Mångfaldiga miljöer innebär variation och att forskaren lättare ser om det finns 

skillnader mellan olika atmosfärer. Dalen (2007) hänvisar till Strauss och Corbin (1998) som 

menar att urvalen ska göras med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar samt att det bör 

återspegla en variation hos det studerade fenomenet. Forskaren ska vara kapabel till att 

urskilja ett urval av respondenter som bidrar med olika dimensioner av fenomenet. Dalen 

(2007) menar att antalet respondenter inte får vara för stort eftersom det är en tidskrävande 

process, dock ska den insamlade informationen vara av tillräcklig kvalitet för analys och 

tolkning. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:42) är tvåstegsurval ett av de 

huvudsakliga tillvägagångsätten vid urval. Processen innebär att forskaren delar upp urvalet i 

två steg; först väljer de organisationer som de vill undersöka och sedan väljer de personer som 

är verksamma inom tillhörande organisation för intervju. För att lättare kunna jämföra 

resultatet är det viktigt att forskaren i första hand motiverar val av företag och sedan 

intervjupersonernas positioner. 

 

Urvalen som gjorts för studien grundades i en önskan om variation av miljöer för att på så vis 

underlätta jämförelsen av det empiriska utfallet. Vi är verksamma och har vidare ett starkt 

intresse för området ekonomi och administration, vilket påverkade urvalen. Därmed valdes 
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organisationer som verkar inom olika områden inom ekonomi och administration och 

respondenterna valdes baserat på deras kunskapsområde gällande rekrytering, som slutligen 

resulterade i olika sociala miljöer. Våra urval gjordes med ett tvåstegsurval som innebar att vi 

valde företag baserat på intresse och relevans i relation till studiens forskningsfenomen. 

Företagen som kontaktades består av ett detaljhandelsföretag, en bank, en redovisningsbyrå 

samt tre rekryteringsföretag. Samtliga företag är geografiskt lokaliserade i Kalmar, dock finns 

majoriteten av verksamheterna i andra orter över hela Sverige. Företagen valdes då vi kan se 

en arbetsrelaterad framtid med dem. Det är företagen i sig och deras kompetens som 

intresserar oss, därför tror vi att en annan geografisk lokalisering när det fortfarande rör sig 

om samma företag hade gjort föga skillnad. Att företagen är lokaliserade i Kalmar innebar för 

oss att vi under kort tid kunde genomföra personliga intervjuer, eftersom att vi är bosatta i 

samma stad.  

 

2.8 Intervjuer 

Intervjuer används som ett instrument för att samla in den information som krävs för att uppnå 

ett särskilt mål. Intervjun gör det vidare möjligt att förmedla kunskap, erfarenheter, 

värderingar och åsikter mellan flera individer (Krag Jacobsen 1993, Gordon). Genom att få 

svar på frågor om en individs upplevelser, situationer och liv uppfylls således intervjuns 

huvudsakliga syfte; att utveckla förståelse och kunskap om respondenten (Olsson och 

Sörensen 2011, Taylor och Bogdan 1984). 

2.8.1 Intervju som insamlingsmetod 

En studie med kvalitativ metod bör använda kvalitativa intervjuer, vilket innebär att 

respondentens åsikter undersöks samtidigt som följdfrågor tillkommer som bidrar till djupare 

och utförligare svar (Bryman och Bell 2005, Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011:40). 

Intervjuns främsta styrka är dess snabbhet i genomförandet och även att intervjuaren får ta del 

av respondentens upplevelser, erfarenheter och språkbruk. Processens svaghet uppkommer i 

och med att intervjun enbart speglar ett visst tillfälle, vid en specifik tidpunkt och plats. Vid 

hantering av intervjumaterialet råds den ansvariga till att vara uppmärksam på vad som 

egentligen sägs eftersom att uttalanden kan ha dolda motiv (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2011:56, Taylor och Bogdan 1984). De främsta intervjuformerna inom kvalitativ metod är 

semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
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2011:40). Ostrukturerade intervjuer byggs upp med ett visst antal teman och 

minnesanteckningar där respondenten fritt får tolka och svara på frågor. Semi-strukturerade 

intervjuer har istället mer specifika teman och frågor som ska beröras och besvaras under 

intervjuns gång, respondenten har även i denna intervjuform möjlighet att svara fritt och 

forma personliga svar (Bryman och Bell 2005). Semi-strukturerade intervjuer gör det möjligt 

att återkomma till frågor som ännu inte blivit besvarade, vilket skapar flexibilitet i intervjun 

(Denscombe 2009). 

 

Intervjuer var för oss en självklar insamlingsmetod eftersom vi har behövt detaljrik och 

djupgående information för att kunna analysera vårt forskningsfenomen. Vidare valde vi 

kvalitativa intervjuer som har möjliggjort att vi har fått ta del av samtliga respondenters 

attityder och en ökad förståelse för respondenternas situation. Detta är något som vi inte hade 

fått ta del av genom att endast använda observationer eller enkäter. Genom observationer hade 

vi dock fått ta del av respondenters individuella beteenden för att sedan kunna jämföra dessa i 

relation till olika tider och kontexter. Vi valde att inte använda observationer på grund av 

tidsbrist eftersom rekryteringsprocesser kan sträcka sig över flera månader. Vi tror även att 

resultatet hade blivit negativt påverkat eftersom att respondenterna hade haft en medvetenhet i 

att de blev observerade. Likaledes uteslöts enkäter som insamlingsmetod eftersom vi där hade 

kunnat forma svaren genom svarsalternativ, på så vis hade resultatet påverkats genom att 

informationen inte hade blivit lika djupgående. Intervjuerna som genomfördes var semi-

strukturerade, därmed utgick vi från specifika teman med förutbestämda frågor. Flexibiliteten 

som finns vid användandet av semi-strukturerade intervjuer medförde att vi kunde ha rörlighet 

gällande ordningsföljden på frågorna. Vidare hade vi möjlighet att ställa spontana följdfrågor 

under samtliga intervjuer som var en bidragande faktor till att unika resultat framgick genom 

respondenternas ord, attityd, reaktioner och gester. Vi har kontinuerligt haft en medvetenhet i 

att uppfattning om beteenden är problematiskt genom att enbart utföra intervjuer såväl som att 

intervjuer fokuserar på en specificerad plats, tid och situation. Vi hade dock ett uppmärksamt 

och kritiskt handlingssätt under intervjuerna likväl vid hantering av dessa för att förhastade 

slutsatser inte skulle göras. 

2.8.2 Intervjuguide 

En intervjuguide består av olika teman som ska undersökas genom intervjuer med olika 

respondenter. Syftet med en intervjuguide är att kontrollera så de olika intervjuerna berör 
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samma eller likartade teman och det undersökta fenomenet (Krag Jacobsen 1993, Kylén 

2004). Intervjuguiden bör innehålla fyra till sex områden som struktureras av rubriker, 

underrubriker eller frågor (Kylén 2004). Trost (2010) anser att intervjuguiden ska vara 

uppbyggd på ett visst sätt; mallen ska vara öppen och vidare styrkas av stora, men få, 

frågeområden för att intervjuaren lättare ska komma ihåg de olika områdena. 

 

Vår intervjuguide är uppbyggd av tre olika teman med tillhörande underfrågor. Anledningen 

till att vi enbart valde tre teman är för att vi tyckte det var tillräckligt för att få våra 

forskningsfrågor besvarade, men även på grund av att fler teman hade varit för omfattande för 

vår tidsbegränsade studie. Temana under intervjuguiden är “rekryteringsprocessen”, “företags 

ställning till att ta in akademiker utan yrkeserfarenhet i organisationen; ‘moment 22’” och 

slutligen “från ansökan till anställning - hur gör man?”. Under varje tema formulerades 

relevanta intervjufrågor som vidare bidrog till att forskningsfrågorna kunde besvaras. 

Användandet av intervjuguiden har för oss som oerfarna intervjuare medfört en trygghet och 

säkerställning om att samma områden berörs under samtliga intervjuer och ökade vidare 

möjligheten att se samband mellan utfallen. Under intervjuernas genomförande bockade vi 

kontinuerligt av ställda frågor för att ytterligare säkerställa att vi fick samtliga frågor 

besvarade.	  

2.8.3 Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär att forskaren kan få full kännedom om respondenterna men behåller 

informationen för sig själv (Forsman 1997). Om utomstående inte kan urskilja vilka 

respondenterna är, eller vem som har sagt vad, har respondenterna behandlats på ett 

konfidentiellt sätt (Bryman och Bell 2005). Forskaren råds att undersöka hur denne kan 

behandla empirisk data eftersom materialet kan bli ifrågasatt och behöva kontrolleras, därför 

bör forskaren informera respondenterna om ovanstående så det inte blir missförstånd (Bryman 

och Bell 2005, Forsman 1997). 

 

En av våra respondenter bad om att få vara anonym eftersom vi på så vis skulle få mer 

sanningsenliga svar. Vi ville ge alla respondenter lika förutsättningar och vidare skydda dem 

och deras företag, därför valde vi att behandla samtliga respondenter på ett konfidentiellt sätt. 

Vi är medvetna om svårigheterna gällande konfidentialitet men har varit noga med att 

informera våra respondenter om riskerna och att inte utlova full anonymitet. Vi har 
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kontrollerat att samtliga respondenter är bekväma med att vara anonyma och att de även är 

medvetna om att vi använder konfidentialitet för att insamlad data ska bli trovärdigare samt i 

syfte att skydda respondenterna och deras företag. För att öka studiens konfidentialitet 

ytterligare valde vi att benämna samtliga respondenter med ”hen”. Genom att vi använde ett 

könsneutralt begrepp blir det svårare att härleda vem respondenten är och vem som har sagt 

vad. 

2.8.4 Genomförandet av intervjuerna 

Några dagar innan intervjuerna ägde rum skickade vi mejl till respektive respondent för att 

återkoppla om tid, datum och vidare informera om de etiska förhållningssätt vi valt att ta 

hänsyn till under följande studie. Respondenterna fick intervjuguiden som en bifogad fil i 

mejlet för att få en överblick över frågorna och eventuellt förbereda nödvändigt material. Vi 

har en medvetenhet om att vi kan ha format respondenternas svar eftersom intervjuguiden 

skickades ut, däremot hade respondenternas intervjuguide något färre frågor och var mindre 

detaljerad än den vi själva använde oss av vilket möjliggjorde spontana frågor och svar från 

respondenterna. Vi valde att skicka ut intervjuguiden eftersom vi ville ha givande och 

effektiva intervjuer med genomtänkta svar. Vi tror inte att det har påverkat resultatet negativt 

eftersom respondenterna behandlas på ett konfidentiellt sätt och därmed ges möjlighet att säga 

precis vad de tycker.  

 

Innan varje intervju frågade vi respektive respondent om de accepterade att intervjun spelades 

in för att underlätta transkribering och undvika att vital information gick till spillo, vilket 

accepterades av samtliga respondenter. Återigen påmindes även respondenterna om att 

informationen skulle behandlas konfidentiellt för att öka trovärdigheten i den insamlade 

empirin likväl som för att skydda respondenterna och deras företag. Intervjun inleddes med att 

ställa frågor gällande respondentens roll i företaget, detta för att skapa ett mer gemytligt 

intervjuklimat. Vidare visade vi kontinuerligt att vi hade en stark delaktighet och iakttagande 

gentemot respondenterna, vilket visades genom ögonkontakt, responsgivande uttryck och 

gester som visade på intresse. Eftersom samtliga intervjuer var semi-strukturerade gav det oss 

möjligheten att anpassa ordningsföljden på frågorna såväl som att ställa följdfrågor. Vi var 

kontinuerligt uppmärksamma mot respondenternas ställningstagande genom att observera 

attityder, gester och kroppsspråk för att vidare skapa en bättre uppfattning om individen. Vi 
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anser personligen att alla sju intervjuer var givande i relation till den informationen som 

söktes för att möjliggöra svar till våra forskningsfrågor. 

 

2.9 Undersökningskvalitet 

Vid kvalitativ undersökning är forskaren själv ett verktyg under forskningsprocessen, därför 

ska forskaren ha en kontinuerlig medvetenhet i vilka hjälpmedel som implementeras och även 

forskarens egna tillvägagångssätt för att öka kvaliteten (Houghton et al. 2013, Kjaer Jensen 

1995). Inom kvalitativ ansats används begrepp som “tillförlitlighet”, “överförbarhet”, 

“pålitlighet” och “konfirmering” för att förstärka forskningskvaliteten (Bryman och Bell 

2005, Houghton et al. 2013). Gällande forskningsetik bör forskaren upprätthålla ett moraliskt 

tillvägagångssätt för att erhålla kvalitet i det etiska förhållningssättet (Forsman 1997). För att 

öka kvaliteten i vår studie har vi därför valt att använda oss av författarnas föreslagna begrepp 

och nedan presenteras följande termers innebörd. 

2.9.1 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

För att erhålla tillförlitligt resultat krävs det att forskaren samlar in korrekt data som sedan 

presenteras på ett sanningsenligt och riktigt sätt. Personliga åsikter från forskaren ska vara 

detaljrika och relatera till framtagen empiri såväl som teori (Gummesson 2000). 

Tillförlitlighet stärks genom variation i empirisk och teoretisk materialanvändning, även kallat 

triangulation (Christensen et al. 2010, Houghton et al. 2013). Forskningsresultats 

överförbarhet karaktäriseras av hur pass överförbart det är på en annan liknande situation. 

Fylligare och tätare redogörelser av forskningsfenomenet underlättar förståelsen för hur 

överförbart det faktiskt är (Bryman och Bell 2005, Houghton et al. 2013). Genom att 

forskaren redogör för samtliga val som gjorts under forskningsprocessen ökar således studiens 

pålitlighet. Vidare anses en studie pålitlig i de fall forskaren redovisar för om och hur 

slutresultatet har uppnåtts samt om respondenten finner den insamlade empirin igenkännbar 

(Houghton et al. 2013). Konfirmering syftar till en bevisning av om forskarens personliga 

värderingar har påverkat studien i en avgörande riktning. Samtliga som tar del av forskarens 

studie måste dock ha en medvetenhet i att det inte finns någon slags forskning som inte blir 

påverkad av forskaren (Bryman och Bell 2005, Denscombe 2009).  
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Relationen som uppstår mellan forskare och respondent kan medföra att samtliga parter 

påverkas av varandra, vilket medför att pålitligheten och konfirmeringen kan bli sårbar. 

Forskaren ska vara uppmärksam på att denne kan tolka respondenten felaktigt, på så vis kan 

insamlad data produceras utifrån tolkningen som görs. För att inte påverka resultatet i en 

negativ riktning ska forskaren bearbeta data med ett öppet sinne och tänka till en extra gång 

vid granskning av empirin (Denscombe 2009, Holme och Solvang 1997). 

 

I följande studie valde vi att använda oss av ovanstående begrepp för att öka studiens kvalitet, 

som vidare möjliggjorde att vår insamlade data nådde en värdefull dignitet. Studiens 

empiriska material är insamlat från respondenter som är verksamma och som även har 

kompetens inom området berörande rekrytering, på så vis har vi ökat chanserna för att samla 

in korrekt data. Respondenterna är verksamma inom olika företag med olika tillhörande 

nischer, således har vi även haft en variation i vår materialanvändning. För att stärka studiens 

tillförlitlighet har vi transkriberat samtlig primärdata och vidare genomfört noggrann 

bearbetning och reducering av vårt insamlade material. På så vis har vi kunnat urskilja och 

sålla bort särskilda faktorer som hade haft en negativ påverkan på vår studie. Vi har en 

medvetenhet i att hur pass överförbart studien är kan skilja sig mellan läsare, därför har vi 

kontinuerligt försökt att redogöra med fylliga beskrivningar där komplexa faktorer och 

aspekter inte lämnas okommenterade. Vi har kontinuerligt förklarat och motiverat för våra 

metodologiska val genom studien eftersom att läsaren ska se att vi har en medvetenhet i de val 

som gjorts. Det krävdes att vi agerade utifrån ett öppet synsätt för att inte erhålla en för 

subjektivt inställning, som vidare medförde att vi minskade chanserna för att påverka våra 

respondenter och påverka det insamlade materialet i en negativ riktning. Fortsättningsvis har 

vi granskat och bearbetat vår empiriska data flertal gånger för att försäkra oss om att vi har 

tolkat respondenterna korrekt.  

2.9.2 Etiskt förhållningssätt 

Forskningsetik handlar om att ta hänsyn till och respektera respondenten under forskningens 

genomförande. Likaså handlar det om att visa respekt för sin egen forskning och framtida 

resultat (Eliasson 1995). Forsman (1997) förklarar att vetenskaplig forskningsetik främst 

handlar om att forskningsresultatet ska vara pålitligt samtidigt som forskaren ska visa respekt 

gentemot andra forskare. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ska forskaren informera 

respondenten om begriplighetskravet; respondentens rättighet gällande frivillighet, 
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anonymitet, konfidentialitet, integritet och forskarens syfte och metod i relation till studien, 

samt vad det innebär för respondenten. Om respondenten informeras om samtliga faktorer 

uppfyller således forskaren ytterligare tre krav som anses vara väsentliga för studiens 

forskningsetik; samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven innebär 

att respondenten själv avgör om de ska vara med i studien, att insamlad empiriskt material 

behandlas konfidentiellt och slutligen att insamlad data endast används i forskningen. 

 

Samtliga respondenter har informerats om de fyra kraven som Olsson och Sörensen (2011) 

understryker är centrala för studiens forskningsetik. Respondenterna fick erhålla väsentlig 

information i god tid innan respektive intervju för att ges möjlighet till att tänka över 

deltagandet. Vi valde att informera våra respondenter om att deltagandet var frivilligt, att 

informationen enbart användes i forskningen och att de skulle behandlas konfidentiellt. 

Vidare informerades respondenterna om att de utan tillkommande konsekvenser fick avvika 

närhelst och likaså förklarades forskningens syfte och metod. Tillvägagångssättet grundades i 

att vi ville erhålla en etisk korrekt forskning och således få bekräftelse på att samtliga 

respondenter hade uppfattat och medgivit vår respektive deras roll inom studien. Eftersom vi 

har följt de råd och kriterier som anges för att skapa en etisk studie anser vi att vår studie 

erhåller en moralisk karaktär. 

 

2.10 Källkritik 

Källor i form av artiklar, avhandlingar, rapporter, teoriböcker, tidskrifter, offentliga dokument 

och information från webben är enligt Segesten (2012) användbara källor vid en studie. 

Samtliga källor bör relatera till den kunskap och information som forskaren vill sända ut till 

läsaren, därför måste forskaren ständigt ha ett kritiskt förhållningssätt till varje enskild källa. 

Studiens metod- och teoriavsnitt ska framställas av pålitliga och trovärdiga källor i form av 

vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar eller teoretisk litteratur, medan forskningens 

inledning kan presenteras av väsentliga tidskrifter eller webbsidor. Vidare understryker 

författaren att fakta som hämtas ur källor som berör media och Internet ska användas varsamt 

och betraktas ur ett kritiskt perspektiv, vilket grundas i att personen som utformar 

informationen ofta inte är forskare (IBID). 

 

I vår studie har vi ställt oss kritiska till de källor vi valt samtidigt som vi har varit noga med 

att källorna ska ha en stark anknytning till vårt forskningsfenomen. En stor del av det 
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inledande kapitlet är baserat på källor som hämtats ur media eller Internet, men även från 

vetenskapliga artiklar och teoretisk litteratur för att öka pålitligheten. För att öka 

trovärdigheten på samtliga källor har vi, under de omständigheter som det varit möjligt, 

återkopplat till källans ursprungliga referens. Kapitel avseende metod och teori är endast 

formade av relevant teori från böcker, antologier, vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar. Vi har en medvetenhet om att vi har använt ett fåtal teoretiska 

handböcker som inte har samma trovärdighet som exempelvis vetenskapliga artiklar, däremot 

har vi styrkt dessa källor med tillförlitliga källor. Vidare anser vi att dessa källor var 

användbara eftersom de kunde relateras till vårt insamlade empiriska material och leda oss 

fram till slutsatser.  
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3.	  Empiri	  
”Alla empiriska forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna bygger på ambitionen att få 

kunskap om samhället genom sinnesdata av något slag. Sinnesdata innefattar allt det vi kan 

uppfatta med våra sinnen, det vill säga det vi kan se, höra, känna, lukta och smaka.” 

(Ahrne och Svensson red. 2011:19) 

Valet av citat grundas i att det på ett konkret sätt förklarar följande avsnitts innebörd. Under 

empirikapitlet kommer vi presentera våra respondenter och vår insamlade primärdata. 

3.1 Rekryteringsprocessen 

Presentation av respondenterna 

Samtliga respondenter är rekryteringsansvariga eller arbetar professionellt med rekrytering 

och representerar sex olika företag i Kalmarregionen. Vi har valt att intervjua företag som vi 

tycker är representativa för programmen under Ekonomihögskolan på Linnéuniversitet i 

Kalmar, det vill säga företag som vi tror att studenterna kan komma att tänkas arbeta på efter 

avslutad examen. Vi har därför valt att intervjua rekryterare på en bank, en revisionsbyrå och 

ett detaljhandelsföretag samt rekryterare på tre rekryteringsföretag eftersom de har 

professionell kunskap och erfarenhet inom rekrytering. Nedan kommer en kort beskrivning av 

respondenterna och deras arbetsroller. 

 

Respondent 1 arbetar som privatmarknadschef på en bank och är ansvarig för 

bankverksamhetens rekryteringar med hjälp av centralt HR-stöd. Respondent 2 och 3 arbetar 

på Rekryteringsföretag 1 och fungerar som rekryteringsstöd till företag samt har en 

konsultverksamhet. Respondent 4 arbetar på Rekryteringsföretag 2 och arbetar främst med 

rekrytering som vidare är företagets kärnaffär. Respondent 5 arbetar som personalman på ett 

detaljhandelsföretag och ansvarar för rekrytering som rör medarbetarnivå. Respondent 6 

arbetar som kontorsansvarig på en revisionsbyrå och ansvarar bland annat för rekryteringen 

med stöd från centrala HR-kontoret. Respondent 7 arbetar på Rekryteringsföretag 3 och 

arbetar både som rekryterare och konsultchef. 
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3.1.1 En överblick 

Respondenternas olika rekryteringsprocesser påminner mycket om varandra och har några 

gemensamma steg; kravspecifikation, annonsering, ansökningar, intervjuer, referenstagning, 

matchning och anställningsavtal. Utöver dessa steg används även exempelvis tester och 

ytterligare intervjuer av vissa respondenter. De olika rekryteringsprocesserna tar allt mellan 

fyra till sex veckor eller åtta till tio veckor att genomföra, vilket även kan skilja sig om 

företaget rekryterar externt eller internt. Respondent 1 förklarar att banken ibland gör 

internrekryteringar, vilket innebär både kortare rekryteringsprocess och mindre kostnader för 

verksamheten. Även Respondent 5 berättar att hen rekryterar internt, dels för att gynna 

utveckling inom företaget men även för att snabba på rekryteringsprocessen.  

 

Samtliga rekryteringsföretag har mer detaljerade rekryteringsprocesser med fler steg utöver de 

ovan nämnda. De har exempelvis en gedigen telefonintervju i ett tidigt skede i processen, 

likaså har de ytterligare personliga intervjuer med kandidaterna samt en presentation för 

kunden. Efter avslutat uppdrag följer de även upp hur det gått, både för kunden och 

kandidaten. Rekryteringsföretagens kunder kan välja att göra några av stegen i processen 

själva, men då kan inte rekryterarna sätta sin garantistämpel på resultatet. 

3.1.2 Kravspecifikation 

Respondenterna som representerar rekryteringsföretagen förklarar att det är viktigt att de är 

pålästa om kunden och vet vad denne vill ha i form av utbildning, arbetslivserfarenhet och 

personliga egenskaper när de ska utforma kravspecifikationen. Respondent 4 förklarar att de 

brukar hålla en strukturerad intervju med kunden för att skapa sig en uppfattning om kundens 

företag, bransch, marknad och konkurrenter för att sedan gå in mer specifikt på tjänsten och 

den önskade kandidaten. Av intervjun får förhoppningsvis Respondent 4 en bild av kundens 

idealkandidat och utgår från det när hen skriver kravspecifikationen. Kravspecifikationen 

utgör sedan stommen för den fortsatta rekryteringsprocessen och samtliga respondenter är 

överens om att kravspecifikationen är det viktigaste steget i hela processen. Eftersom 

kravspecifikationen är grunden till det fortsatta arbetet påverkar den slutresultatet, är 

kravspecifikationen fel eller bristfällig kommer förmodligen slutkandidaten vara likaså enligt 

respondenterna. 
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Respondent 6 förklarar att revisionsbyråns rekryteringar är behovsstyrda och att företaget 

därför börjar med att analysera vilken typ av kompetens företaget behöver. Behovet 

formuleras sedan i en typ av kravprofil som beskriver vad företaget behöver för kandidat i 

form av formell kompetens och personliga egenskaper. Respondent 5 förklarar att företagets 

avdelningschefer skickar en beställning till HR-avdelningen när de behöver ny personal. HR-

avdelningen utformar därefter en kravspecifikation med hjälp av information från 

avdelningscheferna som beskriver vilken typ av kompetens och personliga egenskaper 

avdelningen behöver. Samtliga respondenter är eniga om att kravspecifikationerna utgörs av 

formella och informella krav som kandidaterna bör uppfylla för att gå vidare i 

rekryteringsprocessen. Kravspecifikationen kan även innehålla skallkrav vilket är krav som 

kandidaten måste uppfylla för att anses lämpad för tjänsten. Tre av respondenterna menar 

dock att det är viktigt att skilja på vad som är absolut nödvändigt, det vill säga ett skallkrav, 

och vad som är meriterande hos kandidaten. 

3.1.3 Annonsering 

När respondenterna har formulerat och skrivit kravspecifikationerna annonseras tjänsterna på 

olika sätt. Alla utom Respondent 1 och 5 använder Arbetsförmedlingens hemsida, likaså 

används egna hemsidor och CV-databaser flitigt. Respondent 1 annonserar enbart på 

företagets egen hemsida och i lokalpress, medan Respondent 5 berättar att hens företag enbart 

annonserar internt på deras intranät och anslagstavla. Två av rekryteringsföretagen använder 

även sociala medier som LinkedIn och Facebook för att annonsera tjänster. Andra sidor som 

används i något mindre utsträckning bland respondenterna är Monster och Blocket. 

3.1.4 Ansökan 

Det skiljer sig en hel del mellan de olika respondenterna om de börjar med att läsa CV:t eller 

det personliga brevet. Några börjar alltid med CV:t för att få en tydlig bild av kandidatens 

utbildning och erfarenheter samt för att stämma av att kandidaten uppfyller de skallkrav som 

finns för tjänsten. En av respondenterna förklarar att det beror på vilken typ av tjänst det är 

som ska tillsättas; är det mer avancerade tjänster börjar respondenten med CV:t och berör det 

istället en roll som kräver informell kompetens blir det personliga brevet mer intressant. På 

bankverksamheten gör HR-avdelningen det första CV-baserade urvalet med hjälp av ett 

verktyg som betygsätter kandidaternas kompetens. Ett liknande instrument använder 
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Respondent 6 när hen ska gör sitt första urval bland ansökningarna. Vidare är respondenterna 

överens om att kandidaterna bör uppfylla skallkraven för att ha en chans att komma vidare i 

processen. Dock menar Respondent 7 att en riktigt bra personlighet till viss del kan 

kompensera bristande formell kompetens eftersom kunskap går att byggas på och utvecklas. 

Hen fortsätter och förklarar att det handlar om att finna rätt person till rätt plats, och då kan 

personligheten och personkemi i vissa fall vara viktigare. 

 

Respondent 1 tycker att CV:t ska ge en bild av en kandidats formella kompetens i form av 

utbildning och arbetserfarenheter medan det personliga brevet ska skapa en positiv känsla av 

kandidaten och dennes egenskaper. Respondent 6 menar att ett bra personligt brev är fyllt med 

personliga reflektioner och ger en bra bild av personen bakom brevet. 

3.1.5 Intervju 

Respondent 5 berättar att detaljhandelsföretaget vanligtvis inte har intervjuer eftersom 

företaget mestadels rekryterar internt, men det beror lite på söktryck och vilken typ av tjänst 

som ska tillsättas. Respondent 1 har ungefär en och en halv timmas intervju med kandidaterna 

där de får berätta om sig själva; varför de skulle passa i rollen de sökt, om deras tidigare 

erfarenheter och hur de skulle hantera olika situationer. Vidare menar Respondent 1 att 

intervjun är ett av de absolut viktigaste stegen i rekryteringsprocessen eftersom det är där 

rekryteraren får en bild om vad för slags person kandidaten är. Efter avslutad intervju förs en 

diskussion om varje enskild kandidat mellan Respondent 1 och en erfaren medarbetare. 

Därefter väljer Respondent 1 ut tre eller fyra kandidater som får gå vidare i 

rekryteringsprocessen och göra personlighetstester. 

 

De tre rekryteringsföretagen gör sin första gallring efter en gedigen telefonintervju där en av 

respondenterna förklarar att de stämmer av viktiga saker som kan gå fel längre fram i 

processen. Respondent 2 ger exempel på frågor de ställer under telefonintervjun som kan 

beröra när kandidaten har möjlighet att börja arbeta, lönenivåer och om kandidaten har sökt 

fler tjänster. Efter telefonintervjun ser processerna lite olika ut; Respondent 2 och 7 kallar in 

intressanta kandidater för ett personligt möte på kontoret medan Respondent 4 gör en 

presentation av kandidaterna för kunden. Kunden väljer sedan tillsammans med Respondent 4 

ut aktuella kandidater som får gå på ett förmöte som påminner om en intervju och följer en 

särskild struktur. Efter förmötet är det vanligt att kunden tar kandidaten i fortsatt möte där 
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rekryteringskonsulterna inte är med. Då får kandidaten exempelvis möta fack, kollegor och 

chefer på plats hos kunden och slutligen bestämmer sig kunden för ett fåtal kandidater som tas 

till så kallad bedömning förklarar Respondent 4. Både Respondent 2 och 7 förklarar att deras 

första personliga intervju är kompetensbaserad vilket innebär att de går in ganska detaljerat 

för att få en uppfattning om kandidatens kompetens. Efter den första intervjun presenterar 

Respondent 2 och 7 kandidaterna för kunden som sedan väljer ut sökanden som denne tror är 

lämpliga för tjänsten. Därefter hålls ytterligare en intervju med kunden och då kan flera 

personer från kundens företag vara med. 

 

Revisionsbyrån kallar in intressanta kandidater till en första intervju som är relativt bred och 

berör områden som gör att rekryteraren kan få en allmän uppfattning om kandidaten och 

dennes färdigheter. Respondent 6 förklarar att det därefter görs ett urval där två eller tre 

kandidater går vidare till en andra intervju där regionchefen och eventuellt seniora 

medarbetare är med. Anställningsintervjuerna är som ett slags test där företaget kontrollerar 

hur kandidaten bemöter nya människor, om denne exempelvis hälsar på alla i rummet. Andra 

intervjun är mer spetsad och riktad mot tjänsten och det är vanligtvis efter den som 

Respondent 6 bestämmer sig för vem som ska anställas i samråd med regionchefen. 

3.1.6 Tester 

Respondent 5 och 6 förklarar att de använder personlighetstester undantagsvis, 

revisionsföretaget har det som en del av rekryteringsprocessen men utnyttjar det sällan. 

Detaljhandelsföretaget som Respondent 5 arbetar på rekryterar mestadels internt och då känns 

inte tester nödvändigt, det är i så fall på mer avancerade roller. Respondent 1 använder inte 

personlighetstest om företaget rekryterar internt, däremot blir det aktuellt vid extern 

rekrytering. Då berörs exempelvis frågor där kandidaten får beskriva vilken roll personen 

ifråga skulle ta i en grupp eller hur kandidaten hanterar olika kundsituationer. Respondent 1 

tycker personlighetstest är ett bra verktyg eftersom det skapar en bild av kandidatens agerande 

och personlighet. 

 

Respondent 3 förklarar att rekryteringsföretaget använder certifierade personlighets- och IQ-

tester vid rekrytering. Vidare förklarar Respondent 2 att det är viktigt att rekryteraren kan 

tolka resultaten och se dem i relation till tjänsten som ska tillsättas. Respondent 4 använder 

istället online-baserade självbeskattningsformulär och tester där kandidaten sedan får komma 
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till kontoret för att få feedback på resultatet. Respondent 7 förklarar att testet är ett verktyg 

som ska ge en bild av kandidaten genom att denne svarar på 350 till 400 frågor med 

svarsalternativ. Beroende på vilken tjänst som ska tillsättas och hur intervjun kändes får 

kandidaten ibland göra ett sådant test förklarar Respondent 7. Personlighetsverktyget används 

främst vid chefsroller eller ingenjörsbefattningar, vid andra tjänster kan färdighetstester vara 

mer aktuellt. Respondent 7 menar att färdighetstesterna syftar till att kontrollera kandidatens 

kunskaper, så söker en kandidat exempelvis en ekonomiassistentstjänst kan denne få göra ett 

redovisningstest med enklare konteringar. 

3.1.7 Referenstagning 

Samtliga respondenter tycker referenstagningen är en viktig del av rekryteringsprocessen och 

används därför kontinuerligt av dem alla. Respondent 1 förklarar att referenser kan säga 

väldigt mycket om en kandidat i arbetsrelaterade sammanhang och är därför väldigt viktiga. 

Respondent 1 ringer referenserna efter intervjun och därefter beslutar de om vem som ska 

anställas. Respondent 7 tycker inte rekryterare ska ringa referenser i onödan och väljer därför 

att göra referenstagningen sent i processen efter andra intervjun med kunden. Respondent 3 

förklarar att rekryteringsföretaget gör referenstagningar under två tillfällen; efter första 

intervjun och ytterligare en efter testerna. Vidare gör rekryteringsföretaget 

bakgrundskontroller för att skapa sig en tydligare bild av kandidaten genom att kolla på 

Google, Facebook och andra sociala medier förklarar Respondent 2. 

 

Respondent 4 förklarar att de har ganska gedigna referenssamtal som kan ta upp till en timme. 

Referenstagningarna görs efter testerna i syfte att samla in ytterligare information om 

kandidaten vilket görs genom att rekryteraren ställer kontrollfrågor gällande både den mjuka 

och hårda kompetensen som framkom av testerna. Även Respondent 4 använder Google för 

att göra en snabb bakgrundskontroll på kandidaten, det sker dock i ett tidigt stadie redan innan 

första mötet. Respondent 5 och 6 ringer referenser för att få en bild av kandidaten och stämma 

av kandidatens kompetens och personlighet. 
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3.1.8 Matchning och anställningsavtal 

Eftersom rekryteringsföretagen oftast rekryterar åt någon annan är det deras kunder som fattar 

det sista och avgörande beslutet om vem som ska anställas, däremot brukar rekryterarna 

finnas med som stöd. Respondent 2 och 3 förklarar att de främst kollar på kompetens och 

kravspecifikation när de hjälper kunden att fatta beslut. De kontrollerar så kandidaten 

uppfyller kundens krav och önskemål, likaså kundens värderingar.  Respondent 2 och 3 

skriver kontrakt med kandidaten efter dennes andra intervju med kunden och gör därefter en 

kvalitetsuppföljning med både kund och kandidat för att få reda på hur de arbetar och fungerar 

tillsammans.  

 

Respondent 4 brukar kalla rekryterare för “väktare av kravprofilen” där förnuftet talar och 

överlåter magkänslan till kunden. På så vis kan mage, hjärta och hjärna samspela och det är 

inte helt ovanligt att kunden avviker från kravspecifikationen och väljer en kandidat där 

personkemin fungerar bättre. Själva matchningen sker utifrån kravspecifikationen, däremot 

kan magkänslan i vissa fall ta över menar Respondent 4. Liksom Respondent 2 och 3 

återkommer även Respondent 4 till kunderna efter tecknat anställningsavtal för att följa upp, 

både med kunden och kandidaten. Respondent 7 förklarar att kunden skriver anställningsavtal 

med kandidaten efter matchningen och att rekryteringsföretaget då har en garanti som innebär 

att företaget gör om rekryteringen kostnadsfritt om det skulle bli en felrekrytering. Enklare 

tjänster har tre månaders garanti medan mer avancerade tjänster som ingenjörer har sex 

månaders garanti berättar Respondent 7. 

 

På Bankverksamheten är det Respondent 1 som bestämmer vem som ska anställas och 

beslutet grundas främst på personliga egenskaper i form av driv, vilja och engagemang. 

Kandidaten måste även passa in i företagskulturen och företagets värderingar. Efter 

matchningen gör Respondent 1 en vandelsprövning på kandidaten för att kontrollera att denne 

inte har något brottsregister och därefter skrivs anställningsavtal. Likaså kontrollerar 

rekryteraren så kandidaten inte har några betalningsanmärkningar eftersom han eller hon 

kommer att arbeta med andra personers ekonomi. På detaljhandelsföretaget är det 

avdelningschefen tillsammans med HR-avdelningen som fattar beslut om vilken kandidat som 

ska anställas och skriver anställningsavtal, förklarar Respondent 5. HR kontrollerar då att 
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LAS (lagen om anställningsskydd) följs och att facket kontaktas. Vid matchningen tänker 

företaget alltid att på att rätt person ska vara på rätt plats vilket betyder att personligheten är 

viktig. På revisionsföretaget är det Respondent 6 tillsammans med regionchefen som 

bestämmer vilken kandidat som ska anställas. Formellt sätt skriver inte Respondent 6 några 

papper eller anställningsavtal, det styrs uppifrån med hjälp av regionchefen. 

 

3.2 Företaget 

3.2.1 Rekryterares syn på akademiskt utbildade utan yrkeserfarenhet  

Respondent 6 berättar att revisionsföretaget främst rekryterar nyutexaminerade akademiker 

och därför ser väldigt positivt på dem. De som har tidigare arbetslivserfarenhet har dock ett 

litet försprång eftersom de har fått prova sina kunskaper i praktiken och fått viktiga referenser. 

Däremot har företaget anställt akademiker helt utan erfarenhet också, men då har personen 

ifråga haft en väldigt bra personlighet förklarar Respondent 6. Liksom Respondent 6, tar även 

Respondent 1 in akademiker utan arbetserfarenhet i bankverksamheten förutsatt att de har rätt 

värderingar, vilja och driv. 

 

Samtliga respondenter tror att företag och rekryterare överlag är positiva till att ta in 

akademiker i organisationen, däremot har akademiker med tidigare arbetslivserfarenhet 

betydligt bättre förutsättningar. Respondent 1 förklarar att det är svårare att bedöma hur en 

kandidat som inte har någon arbetserfarenhet fungerar i arbetet och därmed ökar också 

riskerna för företaget att rekrytera dessa kandidater. Skulle det bli en felrekrytering där 

kandidaten inte lever upp till förväntningarna medför det stora kostnader för verksamheten 

och det kan vara en anledning till att företag ibland kan vara försiktiga med att anställa 

akademiker utan arbetslivserfarenhet. Även Respondent 4 tror att akademiker utan 

arbetserfarenhet har sämre förutsättningar att få jobb än kandidater med tidigare erfarenhet. 

Arbetsgivare tycker det är oerhört värdefullt om kandidaten har tränat sina kunskaper i 

praktiken och väljer därför hellre en kandidat med tidigare arbetslivserfarenhet. Vidare tror 

Respondent 4 att vissa företag kan vara rädda att de inte har något som tillfredsställer 

akademikern så han eller hon vill stanna på företaget. Eftersom varje rekrytering är en 

investering i både tid och pengar vill företaget se en långsiktighet med kandidaten vilket inte 

går om kandidaten vill sluta efter något år. Respondent 4 tror även det har att göra med 
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företagets storlek om de kan ta in högskole- och universitetsutbildade kandidater utan 

erfarenhet eller inte. Större företag har betydligt bättre förutsättningar att ta in akademiker 

utan erfarenhet och är därför mer öppna mot akademiker. Även Respondent 6 tror att det kan 

ha med företagens storlek att göra, för mindre företag är nyanställningar väldigt stora beslut 

och innebär en stor risk om det inte blir rätt och därför kan det finnas en rädsla att anställa 

kandidater utan tidigare erfarenhet.  

 

Respondent 5 tror att företag hellre väljer en kandidat som har ett par års erfarenhet på grund 

av att det sparar både tid och pengar för företaget. En “grön kandidat” utan någon som helst 

arbetserfarenhet måste läras upp och gå bredvid vilket helt klart kan vara en ekonomisk fråga. 

Respondent 2 och 3 menar att företag överlag är positiva till akademiker utan erfarenhet men 

att det handlar om vad det är för tjänst som ska tillsättas om kandidaten anses vara lämplig 

eller inte. Söker företag en ny chef är de inte särskilt positiva till akademiker utan erfarenhet 

eftersom de inte anses vara kvalificerade för tjänsten, men är det en roll som inte kräver 

erfarenhet är företagen väldigt välkomnande mot akademiker förklarar Respondent 3. Även 

Respondent 7 tror att rekryterare och företag är väldigt positiva till att ta in akademiker på 

företagen, däremot kan vissa ställa sig kritiska till den yngre generationen som akademikerna 

till viss del tillhör. Respondent 7 berättar att hen har tagit del av en undersökning som 

konsult- och analysföretaget Kairos Future har gjort som framförallt fokuserade på 

morgondagens arbetskraft. Resultatet av undersökningen visade att synen på den nya 

generationen skiljer sig, vissa menar att ungdomarna har blivit curlade, att de inte tar ansvar 

och att de stannar på ett företag i något år för att sedan gå vidare. Andra tyckte istället att den 

yngre generationen bidrar till ny kunskap, nytänkande och att det är bra med cirkulation bland 

personalen. Eftersom företag i mindre städer kan vara något gammalmodiga och traditionella 

kan passiviteten gentemot akademiker bero på förutfattade meningar om den yngre 

generationen snarare än på akademikerna i sig, förklarar Respondent 7. 

 

Anledningen till att rekryterare skriver tuffa kravspecifikationer som är svåra för akademiker 

att uppfylla tror Respondent 7 beror på konkurrensen som råder tack vare den höga 

arbetslösheten. Dock tror Respondent 7 att detta kommer förändras inom några år då 

arbetsmarknaden står inför en förändring som innebär att många äldre kommer gå i pension 

vilket kommer leda till brist på arbetskraft. Då kommer personer inte längre behöva utbilda 
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sig för att få jobb och som vidare kommer leda till att det kommer råda konkurrens om 

akademikerna. 

3.2.2 Högskole- och universitetsutbildades bidrag till verksamheten 

Flertalet av respondenterna är eniga om att akademiker kan bidra med aktuell och ny kunskap 

till verksamheten liksom nytänkande och nya perspektiv. Många är även överens om att 

akademiker har ett driv och en vilja att lära och göra nytta på organisationen. Respondent 7 

tycker dock att akademikerna inte ska komma in och styra för mycket på företaget, utan 

ödmjukt ge förslag på saker som kan modernisera verksamheten. Vidare tror Respondent 7 att 

akademiker kan effektivisera verksamheten och göra den mer flexibel vilket även Respondent 

5 håller med om. 

 

Respondent 1 anser att startsträckan ofta blir mycket kortare för en akademiker inom 

bankverksamheten eftersom de oftast redan förstår ekonomiska samband som de senare ska 

förklarar för kunden. Respondent 6 tror akademiker kan bidra med ett kritiskt tänkande vilket 

är väldigt viktigt inom revisionsbranschen. Respondent 2 menar att akademikers bidrag till 

verksamheten är personligt avhängt, vissa bidrar med mer än andra. Det beror på hur 

kandidaten omsätter teorin han eller hon har lärt sig. 

 

3.3 Rekryterarna tipsar 

3.3.1 Öka dina chanser 

Tre av respondenterna rekommenderar kandidaterna att kartlägga sin arbetsmarknad och 

fundera över vilka företag han eller hon vill arbeta på. Genom att kandidaterna enbart söker 

tjänster på företag de är uppriktigt intresserade av kommer det genomsyra hela ansökan och 

på så sätt öka deras chanser att gå vidare i processen. Respondent 2 rekommenderar 

jobbsökande att kontakta lokala rekryterare eftersom de arbetar med headhunting och därmed 

kommer i kontakt med företag som inte annonserar sina tjänster. Likaså tycker hen att alla 

akademiker borde finnas på yrkesnätverk som exempelvis LinkedIn, eftersom det publiceras 

mycket tjänster där, samtidigt som det är där headhuntern letar efter kandidater. 
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Respondent 4 förklarar att de har ett uttryck i rekryteringsbranschen som lyder “motivation 

slår klass”, vilket hen menar stämmer bra. Rekryterare väljer hellre en hungrig, intresserad 

och driven personlighet som vill utvecklas, än en person som redan kan och vet allt. 

Ytterligare ett tips från Respondent 4 är att sänka tröskeln gentemot arbetsgivarna genom att 

vara flexibel när det gäller anställningsform och arbetsinnehåll. Vissa företag har inte 

möjlighet att ta in personal tillsvidare men kanske har ett projekt som behöver utföras ett år 

framöver. Respondent 6 föreslår också att akademiker kan öka sina chanser genom att 

exempelvis föreslå för arbetsgivaren att han eller hon kan arbeta någon månad gratis för att 

visa vad denne går för. Vidare tycker Respondent 6 det är viktigt att kandidaterna är 

tillgängliga eftersom rekryterarna ibland ringer och gör spontana telefonintervjuer för att höra 

hur rösten låter. Slutligen tycker samtliga respondenter att kandidaterna borde vara flexibla, 

visa en drivkraft och engagemang, vara ödmjuka samt vara sig själva genom hela processen. 

3.3.2 Instruktioner och riktlinjer för ansökan 

Kandidaten bör visa ödmjukhet gentemot tjänsten och lyfta fram sitt driv och engagemang 

samt visa en medvetenhet om sin bristande erfarenhet. Likaså är det viktigt att inte överdriva 

sina färdigheter, utan istället hålla en positiv ansats där uttryck som “få chansen” eller “få 

möjligheten” kan användas. Respondenterna förklarar att CV:t och det personliga brevet är 

kompletterande dokument. CV:t ger den sakliga informationen och det personliga brevet 

översätter eller betonar information som står i meritförteckningen anpassat till den sökta 

tjänsten. CV:t ska innehålla utbildning, arbetserfarenheter, språkkunskaper, 

förtroendeuppdrag, datakunskaper och utlandserfarenheter medan det personliga brevet ska 

vara mer inriktat till tjänsten och belysa kandidatens egenskaper samt ge en beskrivning om 

varför kandidaten är rätt för tjänsten. Respondent 7 understryker att kandidaten gärna får 

informera om vilka kurser som hör till utbildningen eftersom kursinnehållet ständigt 

förändras. 

 

Fortsättningsvis tycker Respondent 2 att det personliga brevet bör vara runt en halv sida och 

CV:t ska vara en eller två sidor där utbildning och jobb ska finnas på första sidan. 

Respondenterna tycker att ansökan ska ha en tydlig struktur där senaste sysselsättningen ska 

stå överst i CV:t. Respondent 2 tycker att anställningarna i CV:t ska beskrivas med arbetstitel, 

ort eller land, ge en kort beskrivning av arbetsuppgifter och slutligen bekräfta år och månader 

för anställningen. Respondenterna rekommenderar kandidaterna att lägga ner mycket tid på 
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sin ansökan och be någon att kontrolläsa innan den skickas in. Respondent 7 rekommenderar 

även kandidaterna att ha ett standardbrev att utgå ifrån, men att sedan kolla på annonsen och 

rikta brevet mot den genom att trycka på de kunskaper och egenskaper som krävs. Det råder 

däremot skilda meningar angående design och formalia bland respondenterna, vissa 

uppmuntrar kreativ formalia, medan Respondent 6 tycker det ska vara stilrent och formellt. 

Slutligen förklarar respondenterna att ansökan handlar om att marknadsföra sig själv, men att 

det ska göras på ett ödmjukt sätt. 

3.3.3 Förberedelser inför intervjun  

Samtliga respondenter tycker att förberedelserna inför intervjun är jätteviktiga, att 

kandidaterna är pålästa om både tjänsten och företaget och kommer dit propert klädda. Vidare 

tycker de att kandidaterna ska ha ordning på sina dokument så som telefonnummer till 

referenser, betyg, intyg, annonsen till tjänsten och vidare ha det samlat i en mapp. Respondent 

1 och 3 tycker även kandidaten ska förbereda svar på frågor som kan tänkas komma under 

intervjun, samt finslipa argumenten gällande varför han eller hon är rätt för tjänsten. Det ses 

även som meriterande om kandidaten ställer frågor till rekryteraren om exempelvis tjänsten 

och företaget eftersom det visar ett intresse och engagemang förklarar Respondent 7. 

Fortsättningsvis tycker Respondent 3 och 4 att kandidaterna bör fundera på vad de signalerar 

genom till exempel sitt mobilsvar, sin mejladress och bilder eller uppdateringar på sociala 

medier eftersom det hör till deras personliga varumärke. 

 

Samtliga respondenter trycker på att kandidaten måste komma i tid till intervjun, skulle 

kandidaten vara försenad är det viktigt att ringa och informera om det. Likaså är det viktigt att 

kandidaten är sig själv under hela processen så det inte blir några missförstånd. Vidare tycker 

Respondent 5 och 6 tycker att det är bra om kandidaten har ögonkontakt med rekryteraren 

under intervjun och visar ett intresse för företaget och tjänsten. De tycker att intervjun är 

kandidatens viktigaste steg eftersom det är där rekryteraren får sitt första personliga intryck av 

den sökande. Övriga tips från respondenterna är att inte röka precis innan intervjun eller att 

använda för stark parfym eftersom det kan störa rekryteraren. Vidare undanbeds 

standardansökningar och massutskick eftersom det lätt hamnar hos fel rekryterare med fel 

namn och företag vilket blir negativ marknadsföring för kandidaten.  
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4.	  Teori	  
”En teori kan därmed uppfattas som de glasögon som används för at fokusera det som 

skänker mening åt det insamlade datamaterialet. Det betyder att teorin har ett begränsat 

skärpedjup och synsätt, vilket i sin tur understryker vikten av att välja teori som passar ens 

metod och därmed ens data.” 

(Augustsson 2012:128) 

Ovanstående citat ger en inblick i vad teorier har för funktion och vikten av att välja rätt 

teorier i relation till metoden och empirisk data. Läsaren kommer följande få ta del av de 

teorier som vi har valt med hänsyn till vår insamlade empiri.  

4.1 Rekryteringsprocessen 

4.1.1 En överblick 

Rekrytering ska fungera som ett verktyg där verksamheter ska sammanlänka arbetskraft till 

organisationen och vidare syfta till att placera “rätt person på rätt plats” (Knocke et al. 

2003:13). ”Rätt person på rätt plats” är ett uttryck som sedan länge varit aktuellt och fick sin 

början i och med Frederick Winslow Taylors Scientific Management, som ansåg att individer 

var olika bra lämpade för olika yrken. Således ska rekryterare välja individer som matchar en 

specifik tjänst (Taylor 1911:62). 

 

Att i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen ha absolut vetskap om rekryteringen kommer att 

resultera i en matchning eller en felrekrytering kan vara svårt, trots att det finns många 

verktyg att använda i rekryteringsprocessen. Säkerheten om att företag faktiskt har fått rätt 

person till rätt plats kommer inte förrän efter rekryteringsprocessen har avslutats (Bolander 

2002). Englund (1999) berättar att det finns en standardiserad arbetsmetod som anses öka 

chanserna till en lyckad rekrytering. Rekryteringsprocessen inleds med att företag fastställer 

behovet, vilket sedan utmynnar i en behovsanalys och kravprofil. Tjänsten annonseras externt 

eller internt som leder till att sökande för tjänsten vidarebefordrar CV, personliga brev och 

övriga meriter till verksamheten som behandlas och fortskrider till ett första urval. 

Kandidaterna som kvarstår efter urvalet kallas för intervju som sedan leder till ett andra urval. 

Följande fas innebär att företag eventuellt genomför tester för att mäta kandidaternas 

personlighet och intelligens som kan öka säkerheten ytterligare för att kandidaten är 
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kompetent nog för tjänsten som ska tillsättas. Vidare tas referenser som fortsättningsvis leder 

till en utvärdering, matchning och ett slutgiltigt beslutsfattande. Rekryteringsprocessen 

avslutas med att kandidaten erbjuds anställning och även introduceras i sin nya tjänst. 

Yakubovich och Lup (2006) berättar att företag kan välja att rekrytera kandidater internt, 

externt och genom organisationens egen rekryteringsbas. Internrekrytering kan medföra 

förenklingar gällande kandidatens väg genom rekryteringsprocessen i jämförelse om 

kandidaten hade varit extern. En intern kandidat har ofta ett redan etablerat socialt nätverk 

inom verksamheten och har även en medvetenhet om vilken kultur företaget andas samt vilka 

mål som finns. Om rekrytering sker internt eller via organisationens egen rekryteringsdatabas 

kan det medföra att externa kandidater som kan vara lämpliga för tjänsten försummas. Att 

rekrytera externt medför enligt Johanson och Johrén (2012) stora resursutlägg i form av tid 

och pengar. Dock kan en extern kandidat innebära fördelar i och med dennes nyvunna 

kunskap, idéer, tankesätt och eventuellt nya perspektiv på företaget. 

4.1.2 Kravspecifikation 

En noggrant utformad kravspecifikation bidrar till att företag fokuserar på att hitta rätt 

kandidat till rätt plats. Företag rekommenderas att undersöka om behoven kan täckas av att 

vissa arbetsuppgifter omfördelas på befintliga arbetstagare, eller om de helt enkelt måste 

nyrekrytera. Om företag ska inleda sökandet efter en ny arbetstagare ska behoven 

sammanfattas i en behovsanalys som ska beskriva vilka arbetsuppgifter den framtida 

arbetstagaren ska utföra (Skorstad 2011). Behovsanalysen utformar en kravprofil där vitala 

krav och meriter framställs, för att undvika en mängd olämpliga kandidater bör kriterierna 

vara väldigt tydliga. Kravprofilen ska baseras på arbetsuppgifter som tillhör tjänsten och 

vidare spegla de specifika krav som den sökande ska uppfylla för att anses vara kvalificerad 

för tjänsten. Kraven relaterar till utbildning och arbetslivserfarenhet såväl som personliga 

egenskaper och ålder (Englund 1999, Skorstad 2011). 

4.1.3 Annonsering 

Carlson (2002) beskriver att annonsen ska baseras på en framtagen kravprofil och således 

beskriva arbetsuppgifter, vad företag har för krav på kandidaten och hur verksamheten som 

utannonserar tjänsten ser ut samt företagets karaktäristiska drag. Annonsens kungörelse ska 
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huvudsakligen syfta till att attrahera sökande och därmed öppna dörrar för företaget att hitta 

en kandidat som kan matcha den utannonserade tjänsten. 

 

Vid rekrytering kan företag välja att annonsera ut lediga tjänster via formella och informella 

annonseringskanaler, men även via internannonsering. De formella kanalerna utgörs av 

annonsering genom tidningar, Internet, privata rekryterings- och bemanningsföretag samt 

arbetsmarknadsprogram som exempelvis Arbetsförmedlingen (Knocke et al. 2003, Englund 

1999). Vid användning av formella kanaler bör företag ha en medvetenhet i vad annonsen ska 

tala om för att sedan grundligt förmedla det till den formella kanalen, således försvinner ingen 

viktig eller avgörande information. Informella kanaler innebär att rekryteraren använder sig 

av ett personligt nätverk eller en redan befintlig CV-databas, utan det stöd som återfinns vid 

formella kanaler. Vid internannonsering finns det hos rekryteraren en medvetenhet i att 

kvalificerade kandidater eventuellt redan finns inom företagets väggar. Internannonsering och 

informella kanaler kan dock medföra att företag agerar ur ett subjektivt perspektiv därför att 

de redan i förtid kan ha valt vilken kandidat som ska tillsätta tjänsten. Annonsering via 

formella kanaler kan vara en fördel för de företag och rekryterare som inte har skapat ett 

etablerat nätverk eller rekryteringsdatabas, medan informella kanaler och internrekrytering 

innebär tids- och kostnadsbesparingar (Knocke et al. 2003). 

4.1.4 Ansökan 

Ett CV syftar huvudsakligen till en presentation av kandidatens arbetslivserfarenhet, 

utbildning och färdigheter i språk och data, således ska det kunna ställas i relation till de 

formella krav företag har (Hågård 2007). En kandidats CV ska kompletteras med ett 

personligt brev och dess innehåll ska riktas mot den specifika tjänsten den sökande är 

intresserad av och varför just kandidaten är lämplig för tjänsten. Vidare ska ett personligt brev 

innehålla en djupare personifiering av kandidaten och ska följaktligen spegla företagets behov 

av informella kriterier. Personliga brev medföra ofta ett vidare intresse att läsa den sökandes 

CV, dock har rekryterare en tendens att läsa CV först för att klargöra om den sökande har den 

formella kompetens som krävs (IBID).  

 

Arbetslivserfarenhet, yrkesmeriter och utbildning tillhör individens formella kompetens, 

således är det sådan information som ska beskrivas i ett CV. Personliga egenskaper så som en 

individs drivkraft, stresstålighet eller samarbetsvillighet är faktorer som går in under informell 
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kompetens och hör hemma i ett personligt brev (Skorstad 2011). Informell kompetens syftar 

inte endast till en individs egenskaper utan även till sociala färdigheter som främjar 

interaktionen på en arbetsplats mellan en individ och en grupp eller med andra individer 

(Knocke et al. 2003). 

 

CV och personligt brev ska vara stommen i avgörandet huruvida kandidaterna anses vara 

kompetenta nog för att gå vidare till första urvalet (Bolander 2002, Cook 2004). Ett urval 

kräver noggrannhet av rekryteraren eftersom det är ett oerhört viktigt steg inom 

rekryteringsprocessen och även i relation till företags affärsidé och konkurrensstrategi 

(Knocke et al. 2003). Verksamheter ska ställa kandidatens CV och personliga brev i relation 

till urvalskriterierna, detta för att samtliga kompetenser ska vägas samman av rekryteraren 

som ska leda till de kommande steg inom rekryteringsprocessen (Bolander 2002). 

4.1.5 Intervju 

Enligt Cook (2004) ska intervjuer användas som ett rekryteringsverktyg för att fastställa den 

sökandes förmågor, talanger, personlighet, karaktäristiska drag och attityder. Intervjun ska 

skapa underlägg för ett slutgiltigt urval och därmed vara en avgörande faktor till huruvida 

kandidaten kommer att anställas eller inte. Enligt McQuaig (1991) ger intervjun rekryterare 

möjlighet att ifrågasätta kandidatens CV och personliga brev. Om kandidatens 

meritförteckning innehåller faktorer som skapar förundran hos rekryteraren kan detta med 

fördel diskuteras under intervjun. Kraven för att intervjun ska få kvalitet är enligt Cook (2004) 

att intervjuaren är kontinuerligt uppmärksam på det som anses vara extra intressant och det 

som väcker frågetecken hos rekryteraren. 

 

Kandidater kan ha en tendens att presentera sig själva i en alltför fördelaktig position som 

därför minskar äktheten i deras personbeskrivning (Cook 2004, Bolander 2002). En eller flera 

personer kan genomföra intervjun, men om flera intervjuare används stärks intervjuns kvalitet 

och det uppstår även en rättvisare bild av kandidaten (Cook 2004). Erfarna intervjuare märker 

relativt snabbt om kandidater “spelar” och det leder högst troligen vidare till att kandidaten får 

ett nej (Bolander 2002). Det är tämligen vanligt att rekryterare i ett tidigt skede av intervjun 

får en känsla av om kandidaten är rätt eller inte, vilket grundas i den sökandes beteende, 

attityd och övriga personliga egenskaper (Mårtensson 2010). Intervjun formar trots allt enligt 

Cook (2004) ett första personligt intryck av kandidaten. 
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Intervjuaren ska kontinuerligt under intervjun försöka ställa den sökande i relation till den 

sökta tjänsten. Intervjuaren ska vara öppen, iakttagande och kontinuerligt lyssna för att erhålla 

en god kontakt med den sökande. Frågorna som ställs ska gå inom ramen för tjänsten, men det 

bör vara öppna frågor som kan utmynna i givande diskussioner och följdfrågor (Giles 1999). 

Vidare ska intervjuaren undersöka vad den sökande har för värderingar och mål, samt vad 

denne har för förväntningar på företaget och den eventuellt framtida arbetsrollen (Giles 1999, 

Gordon 1997). 

4.1.6 Tester 

Att testa en kandidats personlighet och intelligens är ett användbart verktyg för att utföra 

ytterligare kontrollera hur pass lämplig en kandidat anses vara i relation till en specifik tjänst 

(Knocke et al. 2003, Englund 1999). Verktygen som används vid tester bör vara certifierade 

och korrekt utvecklade för att öka kvaliteten och trovärdigheten i kandidatens resultat 

(Gordon 1997, Knocke et al. 2003). Personlighetstest syftar till att utvärdera en kandidats 

personlighet och egenskaper genom att denne får svara på påståenden utifrån olika situationer. 

På så vis kan företag se en tydligare bild av kandidatens personlighet och hur personligheten 

kan påverka arbetsrelaterade situationer (Cook 2004). Tester som mäter intelligens, så kallade 

IQ-test, visar kandidatens förmåga ur ett logiskt och förståndsmässigt perspektiv. IQ-test kan 

mäta en kandidats kreativitet, social intelligens, emotionell intelligens och även siffermässig 

intelligens. Ur resultatet som framställs genom intelligenstestet får företag ett perspektiv av 

kandidatens intelligensnivå och hur det kan appliceras i situationer som berör arbetet (IBID).   

 

Personlighets- och IQ-testers resultat uttrycks ideligen genom en statistisk beräkning av 

värden som sätter ett visst mått på kandidaten (Gordon 1997). Dock kan kandidaten som 

genomför testerna svara på ett sätt som denne anser att företag vill ha, därför ska 

verksamheter vara beredda på att hantera oärliga resultat (Bolander 2002, Cook 2004). För att 

kunna utläsa kandidatens resultat på bästa sätt så borde resultatet jämföras med normativ data 

som tydliggör om den sökandes resultat är över eller under en godtagbar nivå (Cook 2004). 

Verksamheter bör dock ha kännedom om att testinstrument inte kan utgöra en fulländad 

garanti för att individer alltid agerar enhetligt vid alla situationer som liknar varandra (Gordon 

1997, Cook 2004). Kandidaten är en individ och ska därför inte jämföras med en maskin. 
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Maskinen har en oföränderlig funktion oavsett var den placeras, medan individen påverkas av 

sin omgivning och sina relationer (Gordon 1997, Cook 2004, Bolander 2002). 

4.1.7 Referenstagning 

Referenstagning är ett effektivt verktyg för att undersöka och utvärdera en kandidats livsstil. 

Genom att ta referenser från kandidatens tidigare arbetsgivare, praktikplats, skola eller 

kollegor får rekryteraren en ännu klarare bild av den sökande. Återkoppling med referenser 

medför ytterligare tolkning av kandidatens egenskaper och erfarenheter och på så sätt uppstår 

ett tydligare rekryteringsbeslut (Bolander 2002, Cook 2004). För att göra en ytterligare 

undersökning och öka utvärderingens validitet gällande hur kandidatens levnadssätt ser ut 

privat kan företag använda sig av bakgrundskontroll, kreditupplysningar och vandelsprövning 

(Cook 2004). Det är inte ovanligt att företag använder sociala medier eller andra verktyg via 

Internet för att göra en bakgrundskontroll. Bilden av kandidaten kan dock bli väldigt fel, 

därför råds verksamheter att inte lägga för stor vikt vid bakgrundskontroll med hjälp av 

sociala medier (Andrews 2012). 

 

Referensen kan vara oärlig gällande kandidatens tidigare arbeten eller utbildning, vilket kan 

grundas i en rädsla i att säga om den sökande stötte på många svårigheter inom sitt tidigare 

yrke (Bolander 2002). I och med en oärlig referens brister referenstagningens giltighet och 

trovärdighet, därför bör rekryteraren vara uppmärksam på om referensen har dolda motiv i sitt 

uttalande om kandidaten (Cook 2004). 

4.1.8 Matchning och anställningsavtal 

Bolander (2002:73) förklarar att “kandidaten är som en pusselbit, som måste passa in i 

helheten”. Med det menar Bolander (2002) att den sökande ska vara rätt för organisationen, 

både gällande kandidatens syn på kultur, värderingar och mål men även baserat på dennes 

formella och informella kompetens. Företag ska således inte endast skapa en matchning 

mellan den sökandes formella och informella kompetens med kravprofilen, utan kandidaten 

ska även erhålla en kulturell matchning med företagets kultur, värderingar och mål. För 

många företag är det viktigt att se en långsiktig framtid tillsammans med kandidaten och 

chanserna för det förbättras om företag utöver en standardiserad matchning även tillämpar en 

kulturell matchning. 
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Englund (1999) förklarar att matchningen är den slutliga utvärderingen av kandidaten innan 

det avgörande beslutet tas om den sökande ska anställas eller inte. Enligt Bolander (2002) ska 

egentligen det slutgiltiga beslutet grundas i om kandidaten uppfyller de formella och 

informella krav som kravspecifikationen innehåller. Rekryterarens magkänsla har dock fått en 

viktig roll och därmed är inte regelverk och riktlinjer allt. Knocke et al. (2003) anser att den 

som ansvarar för det slutgiltiga beslutet bör undvika att välja en kandidat endast baserat på att 

den är välbekant eller att det är någon som liknar en själv. Det kan vidare medföra att 

rekryteraren faktiskt missar andra kandidater som skulle vara anses som anställningsbara. 

 

Knocke et al. (2003) berättar att matchningen och det slutgiltiga beslutet leder in företaget på 

det sista steget i rekryteringsprocessen; anställningen. Det är via anställningsavtalet som 

kandidaten binder sig till företag via lagar och avtal som stadgar anställningstid, arbetstid, 

arbetsform, semester et cetera. Utöver den formaliserade regleringen har företag och 

kandidaten tillsammans enligt överenskommelse också förhandlat fram en individuellt 

anpassad del som kan ha en vidare utveckling under framtida utvecklingssamtal. Själva 

anställningen ska vara ett möte mellan rekryterare, arbetsgivare och den sökande där en 

förhandling och utbyte av information sker (IBID).  

 

4.2 Företaget 

4.2.1 Rekryterares syn på akademiskt utbildade utan yrkeserfarenhet  

McQuaig (1991) berättar att rekryterare har en oerhört positiv inställning till att individer bär 

med sig en fullgjord akademisk examen som har tagits från högskola eller universitet. 

Rekryterare anser att individer med en akademisk examen uppger tecken på intelligens och att 

individen med säkerhet har en hög prestationsförmåga i sin framtida arbetsroll. Fejes och 

Berglund (2009:15) berättar att rekryterare vill ha bevis på att akademiskt utbildade individer 

kan effektivisera företag baserat på den vetenskapliga kunskap som tillkommit under en 

akademisk utbildning. Detta kan vara svårt om den sökande i fråga aldrig har fått sätta sin 

teoretiska kunskap i praktik. Haake och Löfgren Martinsson (2009:58) förklarar att 

rekryterare även vill ha en anställningsbar kandidat, därmed en individ som uppfyller de 

formella och informella kompetenskraven. Många nyexaminerade akademiker har inte den 
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erfarenhet som förväntas. Flera rekryterare antyder dock att nyexaminerade individer har en 

förmåga att lösa problematik genom kontinuerlig kritisk reflektion och självständigt tänkande 

som har tillkommit som färdigheter under studietiden. 

 

En akademiskt utbildad har fått formell kompetens utifrån dennes utbildning och kan på så vis 

anses vara lämplig för en arbetsroll, men det innebär inte att individen i fråga blir anställd. 

Lindberg (2009:41) förklarar att den främsta anledningen till att en högskoleutbildad individ 

inte når en anställning är för att många rekryterare söker en kandidat med arbetslivserfarenhet. 

En individ med endast akademisk utbildning anses i flertal fall helt enkelt som oerfaren. En 

kandidat med akademisk examen kan fortsättningsvis nekas en anställning på grund av att 

utbildningen var bristande och på så vis inte uppfyller de krav som ställs på kandidaten i 

relation till formell kompetens (IBID). Rolfer (2006) förklarar att företag kan vara rädda för 

att anställa individer med en akademisk examen, särskilt de som är nyexaminerade. Rädslan 

grundas i att det blir en felrekrytering om en akademiskt utbildad är oerfaren, eller om denne 

snabbt efter anställningen kommer försvinna från företaget för att pröva sina vingar på annat 

håll.  

4.2.2 Högskole- och universitetsutbildades bidrag till verksamheten 

Fejes och Berglund (2009:14) menar att akademisk utbildade förser företag med bevis på att 

kandidaten har motivation, drivkraft, stabilitet, disciplin samt att de har nått en stabil 

mognadsnivå. Högskole- eller universitetsutbildning ökar även individens förmåga gällande 

kritiskt tänkande och att på egen hand urskilja, formulera, bedöma och lösa uppkommande 

problem. Enligt McQuaig (1991) ger en akademisk utbildning en ökad social kompetens 

därför att det högst troligt förekommit kontinuerlig kommunikation med lärare och 

klasskamrater under studietiden. En akademisk examen medför enligt Rolfer (2006) 

kvalificerad framtida arbetskraft eftersom att utbildning i flertal fall behandlar centrala 

teoretiska och praktiska delar av ett professionellt helhetsområde. Nilsson (2009:76) menar att 

en vetenskaplig utbildning medför att individers värde i relation till humankapital, meriter och 

formell kompetens växer. Akademiskt utbildade individer har genom examen bevisat att de 

har en djup och bred kunskapsbas, främst om ett specifikt ämne eller område. Rekryterare har 

respekt och förtroende för akademikernas kunskap eftersom sådan lärdom kan generera 

effektivitet till företag och tydliggör vidare att akademiker blir kompetenta arbetstagare. 
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McQuaig (1991) anser att nyexaminerade akademiker som når anställning bidrar med aktuell 

kunskap, dock kan dessa individer sakna kvalificerade färdigheter som krävs för ansvarsfyllda 

eller ledande arbetsroller. Därmed anställs nyexaminerade akademiker normalt inom en 

underkategori. Företag kan känna en oro till att anställa akademiskt utbildade individer utan 

arbetslivserfarenhet, men trots det bör verksamheter ha i åtanke att sådana kandidater kan 

bidra till organisationers framgång. Individer med akademisk examen, och då främst 

nyexaminerade, kan förse företag med ny energi, kreativitet, tävlingsinstinkt samt ett annat 

och bättre tankesätt än vad organisationer är vana vid (IBID).   

 

4.3 Rekryterarna tipsar 

4.3.1 Öka dina chanser 

Kandidaten ska förbereda sin jobbsökning med tid och omsorg, eftersom det huvudsakliga 

syftet är att skapa en unik ansökan som skapar nyfikenhet och intresse hos rekryteraren. 

Personliga kontaktnät, sociala medier, bemanningsföretag och arbetsmarknadsprogram 

rekommenderas att användas för att hitta lediga tjänster. I kravprofiler beskriver rekryteraren 

skallkrav och sådana meriter som ses som en fördel om sökande innehar, således bör 

kandidater ha en medvetenhet om att skallkrav ska uppfyllas. Om den sökande inte erhåller 

den föreskrivna kompetensen minskar chanserna till att nå anställning (Holst och Nilsson 

2007). Kandidaten ska ha en medvetenhet om sina egna främsta färdigheter och egenskaper 

samt vad som kan orsaka personliga hinder, detta för att kunna ha en förståelse i hur samtliga 

karaktärsdrag kan påverka framtida arbetsroller. Rekryterare ser gärna att sökande betonar 

sina starka sidor i deras ansökningar och personliga intervjuer (McQuaig 1991). Det är en 

fördel om kandidater visar på driv och engagemang samt ett starkt intresse för tjänsten och 

företaget, dock ska attityden vara öppen och ödmjuk. Kandidater ska genom 

rekryteringsprocessen vara sig själva, detta för att arbetsgivaren och de övriga kollegorna 

kommer att se om bilden som ges är sanningsenlig under arbetstidens gång (Stevens 1994, 

Wijk Bure 2002). 

 

En akademisk utbildning som har inneburit praktik och realistiska övningar ökar chanserna 

för framtida arbete eftersom utbildningen innebär att akademikern, utan någon direkt 

introduktion, ska kunna utföra arbetsuppgifter och samverka på en framtida arbetsplats. 
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Arbetsmarknaden är ett kontinuerligt förändrande territorium. Därför anses en utbildning vars 

enda syfte är vetenskaplig och formell teori inte utgöra en tillräckligt stark grund, oberoende 

om kunskaperna som erhålls är högst aktuella. Att akademiker under studietiden får utföra 

praktik medför att de får ta del av ett reellt och nutida arbetsliv samt råd från arbetsgivare som 

är verksamma inom det området akademiker studerar inom (Lindberg 2009:49, Rolfer 2006). 

4.3.2 Instruktioner och riktlinjer för ansökan 

Ett CV ska vara en spegling av en individs yrkesmässiga karaktär, således ska den formella 

kompetensen som kan tillämpas ur ett arbetsrelaterat syfte presenteras på ett attraktivt sätt 

(Holst och Nilsson 2007). Hur layouten på ett CV är utformad är en väldigt viktig del och 

rekryterare ser helst att meritförteckningen är på maximalt två sidor, väl strukturerad med 

kronologisk ordning och skriven på en dator (Wijk Bure 2002, McGee 2003). Uppbyggnaden 

av ett CV ska innehålla kandidatens kontaktuppgifter, ålder, utbildning, anställningar, 

datakunskaper, språk, körkort, referenser och övriga meriter som kan vara av intresse för 

rekryteraren. Kontaktuppgifter är en aspekt som särskilt understryks av rekryterare, detta för 

att det ska vara lätt att kunna kontakta den sökande vid intresse (Wijk Bure 2002, Holst och 

Nilsson 2007). Vidare ska den sökande också informera rekryterare om när denne har 

möjlighet att börja arbeta eller om det finns en eventuell uppsägningstid från ett annat företag 

(Holst och Nilsson 2007). Ett CV ska sticka ut från mängden för att intressera rekryterare och 

för att skapa en unik ansökan råds den sökande att använda sin kreativitet, det kan vara en 

liten detalj som gör ansökningen extraordinär (IBID). 

 

Skapandet av ett personligt brev är i flera sökandes ögon problematiskt. Det som dock ska 

ligga i åtanke är att kandidaten lyfter fram sina positiva egenskaper, eftersom det han eller 

hon tycker om att göra och är bra på att göra högst troligt är dito (Wijk Bure 2002). Det 

personliga brevet ska på en sida beskriva varför den sökande och dennes informella 

kompetens anses vara lämplig för en specifik tjänst. Kandidaten ska konkret beskriva varför 

företaget och den eventuellt framtida arbetsrollen attraherar den sökande för att visa att det 

finns ett starkt intresse för tjänsten (Holst och Nilsson 2007, Hågård 2007). Ansökningsbrevet 

ska innehålla kopplingar mellan kandidatens informella kompetens och kriterierna i företagets 

kravprofil för att rekryteraren ska kunna applicera bilden av den sökande på en framtida 

arbetsroll (Holst och Nilsson 2007, Stevens 1994). Kandidaten bör beskriva vilka färdigheter 

tidigare utbildning och yrkeserfarenhet har gett, vad denne lärde sig utav det och applicera 



	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  

44	  
	  

vad erfarenheterna kan bidra till den nya tjänsten (Hågård 2007, McGee 2003, Lindberg 

2009:50). 

 

För att öka chanserna till att utforma en unik och bra ansökan råds den sökande till att låta 

andra personer läsa, exempelvis närstående personer såsom familj, vänner eller tidigare 

arbetsgivare. Dessa personer som har en relation till den sökande kan således avgöra om 

beskrivningen i ansökan är reell eller helt enkelt en drömbild av kandidatens formella och 

informella kompetens (Stevens 1994, Holst och Nilsson 2007). Sökande kan via telefon eller 

personligt möte kontakta företag dels innan denne har skickat in sin ansökan, men också efter 

det att kandidaten har skickat in sitt CV och personliga brev. Rekryteraren kommer högst 

troligt att ställa frågor gällande varför kandidaten söker tjänsten, varför den sökande ser sig 

lämplig i relation till tjänsten och möjligtvis vad kandidaten vet om företaget som 

utannonserar tjänsten. Den sökande ska inte genomföra samtalet om det inte finns ett genuint 

intresse av företaget och tjänsten, målet med samtalet är trots allt att öka chanserna för att 

komma vidare i rekryteringsprocessen (Mårtensson 2010, Wijk Bure 2002). Enligt Stevens 

(1994) ska kandidaten ha i åtanke att visa upp en artig och ödmjuk attityd mot rekryteraren 

eftersom att intresset för den sökande kan minska om denne är för påträngande.  

4.3.3 Förberedelser inför intervjun  

Rekryterare får genom intervjun en klarhet i kandidatens personliga egenskaper, utstrålning 

och kan även eventuellt ifrågasätta meritförteckningen medan den sökande får en möjlighet 

till en större helhetsbild av företaget och tjänsten (McGee 2003). Intervjun kan vara ett 

enklare möte mellan rekryteraren och kandidaten, men det kan också vara ett större möte där 

eventuellt framtida arbetskollegor medverkar (Wijk Bure 2002, Holst och Nilsson 

2007).  Mårtensson (2010) rekommenderar den sökande att ha ett positivt bemötande mot alla 

denne möter, eftersom kandidatens attityd kan vara avgörande huruvida en anställning 

kommer att nås eller inte. 

 

Innan kandidaten kommer till intervjun ska denne vara påläst om företaget och vidare 

undersöka om hur attityderna verkar vara, om det finns en speciell klädkod eller om det är en 

stark kultur (Wijk Bure 2002). Kandidaten ska ha med sig anteckningsmaterial, kalender, 

betygskopior och eventuellt visitkort till intervjun. Kroppsspråket säger väldigt mycket, 

således bör kandidaten ha ett fast handslag, kontinuerligt ögonkontakt med rekryteraren och 
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vara stillasittande för att undvika att sända ut felaktiga signaler. Frågor som rekryteraren 

ställer under intervjun är dels riktade mot den sökandes ansökan och faktorer som berör varför 

kandidaten ser sig själv som kvalificerad för den sökta tjänsten. För att få bekräftelse i att 

kandidaten inte bara vill ha tjänsten för att öka meritlistans referenser, utan att denne faktiskt 

ser en långsiktighet i arbetsrollen, brukar rekryteraren ställa frågor gällande den sökandes 

framtidsplaner. Svaren som ges av kandidaten ska alltid vara sanningsenliga, både för den 

sökandes och företagets skull (Stevens 1994, Holst och Nilsson 2007, Wijk Bure 2002). Även 

kandidaten uppmuntras till att ställa frågor som relaterar till tjänsten, dels för att visa på 

intresse men också för att få reda på om den sökande personligen kommer att trivas i 

arbetsmiljön som tillkommer med den sökta tjänsten (Wijk Bure 2002, Holst och Nilsson 

2007). Den sökande förseglar intrycket genom att tacka för intervjun genom ett mail, brev 

eller telefonsamtal, därmed åskådliggör kandidaten att det finns ett genuint intresse av tjänsten 

och att intervjun var givande (Holst och Nilsson 2007). 
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5.	  Analys	  
”Analysgången kan beskrivas som en rörelse vari det ingår ett bekantgörande, ett egentligt 

analyserande till delar samt slutligen en ny helhet.” 

(Dahlborg-Lyckhage red. 2012:168) 

Citatet beskriver kort och koncist analysavsnittets roll i studien. Valet av citat grundas i att ge 

läsaren en snabb inblick i vad följande kapitel kommer att beröra.  

5.1 Rekryteringsprocessen 

5.1.1 En överblick 

Samtliga respondenter börjar sin process med att framställa någon typ av kravspecifikation 

som sedan annonseras på olika sätt. Därefter ankommer ansökningar som leder till ett CV-

baserat urval, där vissa även har en kort telefonintervju med intressanta kandidater. 

Fortsättningsvis kallar de flesta in kandidaterna till en personlig intervju, med undantag från 

Respondent 5 som enbart gör det vid behov. Vidare använder flertalet respondenter olika 

typer av personlighetstester för att få en tydligare uppfattning om kandidaternas personlighet. 

Ett återkommande steg i rekryteringsprocesserna är referenstagning, dock skiljer det sig när i 

processen det görs. Processens avslutande steg är anställningsavtalet, där antingen 

respondenterna, deras kunder eller överordnade skriver anställningsavtal med kandidaterna. 

Den största skillnaden för samtliga respondenters rekryteringsprocess är att tidpunkt varierar 

och att några av respondenterna har flera intervjuer. Englund (1999) hänvisar till en 

standardiserad arbetsmetod inom rekrytering. Processen inleds med att ett behov fastställs, 

därefter görs en behovsanalys där kravprofilen utformas och annonseras. Sedan inkommer 

ansökningar och ett första urval görs, intressanta kandidater kallas sedan till intervju. 

Ytterligare urval görs och lämpliga kandidater får sedan eventuellt utföra olika tester. 

Rekryterarna bör sedan ringa referenser för att vidare genomföra utvärdering och matchning 

och slutligen anställa kandidaten.  
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Under våra intervjuer uppkom det att vissa av respondenterna gärna rekryterar internt 

eftersom det innebär resursbesparing i form av tid och pengar. Yakubovich och Lup (2006) 

förklarar att internrekrytering kan underlätta rekryteringsprocessen eftersom kandidaten redan 

är familjär med företagskulturen och medarbetare, dock kan rekryteraren gå miste om externa 

kandidater som kan vara lämpliga för tjänsten. Fördelarna med att rekrytera externt, menar 

Johanson och Johrén (2012), är att kandidaten bidrar med ny kunskap, nya idéer och ett annat 

tankesätt som kan ge ytterligare ett perspektiv på organisationen. 

 

Vi kan se att samtliga rekryteringsprocesser påminner mycket om varandra men att varje 

respondent och företag sätter sin prägel på de olika stegen. Respondent 1 gjorde exempelvis 

vandelsprövningar på sina kandidater, vilket vi tror är typiskt för just deras bransch. 

Rekryteringsföretagen har överlag en mer detaljerad process som innebär fler steg än de 

respondenter som enbart rekryterar till sig själva vid behov. Vi tror att det dels beror på att 

rekryteringsföretagen främst rekryterar åt sina kunder och måste därför sätta sig in i 

kundernas företag, men även eftersom de vill genomföra bra rekryteringar så att de får 

återkommande kunder. Anledningen till att bankverksamheten, revisionsföretaget och 

detaljhandelsföretaget har en något kortare process tror vi beror på att de redan har kunskap 

om vad respektive verksamhet behöver i form av arbetskraft och personlighet. Vi tror att 

rekryteringsprocessens framgång styrs av rekryterarens erfarenhet; en oerfaren person kan 

missa viktiga aspekter i de olika stegen och därmed rekrytera fel person i slutskedet. 

Följaktligen har vi en tro om att rekryteringsprocessens fortskridande och huruvida den rätta 

kandidaten hittas kan bero på rekryterares kompetens och bedömningsförmåga. Gällande 

intern- och externrekrytering kan vi se att det varierar mellan respondenterna, vilket fick oss 

att börja reflektera över tillhörande fördelar och nackdelar. Vi har förståelse för att företag 

väljer att rekrytera internt eftersom det blir en kortare process och kandidaten är känd sedan 

tidigare. Däremot kan vi se risker med att enbart göra interna rekryteringar eftersom företaget 

då går miste om värdefulla perspektiv och idéer som externa kandidater kan bidra med.  

 

5.1.2 Kravspecifikation 

Samtliga respondenter är överens om att kravspecifikationen är en av de viktigaste delarna i 

rekryteringsprocessen eftersom den styr det fortsatta urvalsarbetet. Är kravspecifikationen på 

något sätt bristfällig eller felaktig kommer förmodligen slutkandidaten vara dito. Kravprofilen 
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innehåller krav och önskemål i form av utbildning och arbetslivserfarenhet som kandidaterna 

gärna ska uppfylla. Samtliga respondenter belyser vikten av att veta vad företaget är i behov 

av i form av kunskaper och egenskaper för att kunna göra en bra kravspecifikation, något som 

även Skorstad (2011) argumenterar för. Englund (1999) liksom Skorstad (2011) menar att 

kravspecifikationen bör spegla de arbetsuppgifter och kriterier som tillhör tjänsten, som 

vidare ökar chanserna att rekryterare hittar rätt man till rätt plats.   

Vi har förstått att alla kravspecifikationer skiljer sig åt informationsmässigt, dock ser vi 

likheter i att de allra flesta berör krav gällande utbildning, erfarenheter och andra meriter. 

Vidare har vi genom samtliga respondenter fått en insikt för kravprofilens betydelse i det 

fortsatta arbetet och hur viktigt det är att den blir korrekt. En av respondenterna förklarar att 

kravprofilen kan ses som en beskrivning av en ideal kandidat, vilket betyder att alla krav inte 

behöver uppfyllas av kandidaterna, däremot väger vissa skallkrav tyngre. Vi har fått en 

medvetenhet om att kravspecifikationen är ett av rekryterarnas absolut viktigaste steg inom 

rekryteringsprocessen eftersom en felaktig kravspecifikation högst troligt leder till en felaktig 

kandidat. En felaktig kandidat kan ge stora konsekvenser för företag, detta för att det kan 

påverka dess effektivitet men även leda till att stora resurser i form av tid och pengar måste 

läggas för att åtgärda problematiken som den felaktiga kandidaten medförde. 

5.1.3 Annonsering 

Var våra respondenter väljer att annonsera lediga tjänster varierar, dock använder de allra 

flesta Arbetsförmedlingens hemsida med undantag av Respondent 1 och 5. Andra sidor som 

är vanligt förekommande är Monster eller företagens egna hemsidor och CV-databaser. Det är 

endast två respondenter som använder lokalpress och likaså är det enbart två av 

respondenterna som använder sociala medier. Även Blocket delgavs som en 

annonseringskanal, emellertid var det enbart en respondent som använde den. Carlson (2002) 

menar att annonsens huvudsakliga syfte är att attrahera kandidater vilket möjliggör för 

företaget att hitta rätt kandidat. Annonseringen kan enligt Knocke et al. (2003) vara antingen 

formell, informell eller intern, vilket vi ser verkliga exempel på hos våra respondenter.  

 

Vi ser att de främsta annonseringskanalerna bland våra respondenter är via 

arbetsmarknadsprogram och företagens egna hemsidor - annonseringskanaler som vi alltid 

tror kommer vara aktuella. Vilken annonseringskanal som används anser vi beror på om det 
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finns en specifik målgrupp av kandidater företag vill nå ut till. Några respondenter använder 

traditionell annonsering via dagspress, men vi anser att det är ett relativt föråldrat verktyg 

trots att många dagspressar återfinns på Internet. Vi tror att populariteten för sociala medier 

som verktyg för annonsering kommer att öka med anledning av dess spridningshastighet och 

räckvidd såväl som att det är ett billigt sätt för rekryterare att nå ut till eventuella kandidater. 

Vi tycker rekryterare borde använda sig av formella annonseringskanaler i första hand 

eftersom de på så vis når ut till alla kvalificerade kandidater. Genom internannonsering och 

informella kanaler förhåller sig rekryterare till redan kända kandidater och begränsar därför 

sitt urval av sökande.  

5.1.4 Ansökan 

Ansökan är kandidatens biljett till intervjun, det är där rekryteraren avgör om kandidaten är 

intressant nog och uppfyller de krav som krävs för att gå vidare i processen. Majoriteten av 

respondenterna börjar med att läsa CV:t för att få en överblick av kandidatens formella 

kompetens och se om skallkraven uppfylls, något som även Hågård (2007) förklarar. 

Författaren anser dock att det personliga brevet borde läsas först eftersom det skapar ett vidare 

intresse för att läsa CV:t. Respondenterna är överens om att CV:t och skallkraven är första 

gallringen men att det senare är personligheten som avgör, detta för att kunskap är lättare att 

lära ut än att förändra en personlighet. En av respondenterna berättar dock att ett riktigt 

välskrivet personligt brev som skapar en bra känsla kan ta en kandidat vidare trots att denne 

inte uppfyller kraven. Bolander (2002) anser att rekryterarna bör ställa kandidaternas CV och 

personliga brev i relation till kravspecifikationen för att inte fokusera allt för mycket på 

dennes personlighet eller formella kompetens. 

 

Vi kan se att det skiljer sig om rekryterare väljer att läsa CV:t eller det personliga brevet först, 

vilket beror på tjänstens karaktär. Rekryterarna börjar läsa det personliga brevet vid 

exempelvis serviceinriktade tjänster eftersom det kräver viss social kompetens. Dock ser vi ett 

samband bland den majoritet som faktiskt väljer att läsa CV:t först; de vill kontrollera om 

kandidaten uppfyller skallkrav och formella krav i kravspecifikationen. Således finns en 

förståelse för att rekryterare läser CV:t först eftersom det berör den formella kompetensen 

som sedan ska ställas i relation till kravspecifikationen vid det första urvalet. Genom att i 

första hand läsa kandidaters CV tror vi att det blir lättare att sålla bort okvalificerade 

kandidater, dock ser vi en problematik eftersom det ofta kan finnas fantastiska personligheter 
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bakom de personliga breven som därmed väljs bort. Eftersom det är så pass viktigt med rätt 

person på rätt plats menar vi att det är vitalt att ge alla en ärlig chans att presenteras sig, vilket 

främst görs i de personliga breven. 

5.1.5 Intervju 

Respondenterna från rekryteringsföretagen berättar att de har en telefonintervju med 

kandidaterna innan det personliga mötet för att säkerställa vissa saker som kan gå fel längre 

fram i processen. Alla utom Respondent 5 har personliga intervjuer som en obligatorisk del i 

processen. Respondent 1 menar att det är ett av de absolut viktigaste stegen i hela processen. 

Intervjuerna gör det möjligt för rekryteraren att få en uppfattning om kandidatens färdigheter 

och personlighet samt varför han eller hon skulle vara bra för tjänsten. Cook (2004) menar att 

intervjuer används som ett verktyg för att säkerställa kandidatens personlighet, förmågor, 

talanger och karaktäristiska drag. Intervjun är enligt McQuaig (1991) ett ypperligt tillfälle för 

rekryteraren att ifrågasätta kandidatens CV och personliga brev och därmed få en 

kompletterad helhetsbild av personen ifråga. Efter den personliga intervjun presenterar 

rekryteringsföretagen kandidaterna för kunderna och har sedan ytterligare intervjuer. Likaså 

har Respondent 6 en andra intervju som fokuserar på tjänsten, där regionchefen och eventuellt 

några medarbetare medverkar. Cook (2004) tycker det är en fördel att vara fler än en som 

intervjuar eftersom det ger en mer rättvis bild av kandidaten. Giles (1999) menar att 

intervjuaren kontinuerligt ska försöka ställa den sökande i relation till tjänsten genom 

relevanta men samtidigt öppna frågor som kan leda till diskussion. 

 

Vi har kommit till insikt med att intervjun är ett väldigt viktigt steg i rekryteringsprocessen, 

både för rekryteraren och kandidaten. Vi har en tro om att intervjun är det mest avgörande 

steget för den sökande eftersom det är där rekryteraren skapar sig en uppfattning om 

kandidaten och dess färdigheter. Likaså ska kandidaten försöka övertyga om att han eller hon 

är rätt för tjänsten utan att överdriva. Kandidaten kan få en större insikt i företags arbetsmiljö, 

medarbetare och normer och därmed få en uppfattning om företaget är rätt för den sökande. 

Är kandidaten för duktig på att marknadsföra sig själv tror vi det finns en risk att rekryteraren 

får en felaktig bild av kandidaten. Överdriver kandidaten sina styrkor som i verkligheten inte 

existerar kan det vidare resultera i en felrekrytering.  
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5.1.6 Tester 

Många av respondenterna har tester som en del av rekryteringsprocessen, dock är det bara ett 

fåtal som faktiskt utnyttjar dem. De som använder tester använder sig i första hand av 

personlighetstester för att skapa en klarare bild av kandidaten och dennes personlighet, men 

även IQ-tester och färdighetstester används. Respondenterna som använder testerna förklarar 

vikten av att kunna tolka dem korrekt och likaså diskutera dem med kandidaterna för att få en 

uppfattning om hur denne tänkte när han eller hon svarade. De respondenter som inte 

använder tester menar att de får en tillräckligt bra bild av kandidaterna under intervjuerna. 

Knocke et al. (2003) och Englund (1999) menar att tester är ett bra verktyg för att kontrollera 

kandidaternas lämplighet för en särskild tjänst. Bolander (2002) liksom Cook (2004) och 

Gordon (1997) upplyser om risken att kandidaterna kan svara som de tror att företagen vill, 

vilket kan leda till felaktiga svar. Likaså finns det ingen garanti att kandidaten agera likadant i 

andra liknande situationer. 

 

Användandet av olika tester skiljer sig mellan de olika respondenterna vilket vi tror beror på 

vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Inom högre och mer avancerade tjänster kan det bli mer 

aktuellt än i en roll som exempelvis servicemedarbetare. Vi tycker att personlighets- och IQ-

tester är ett bra komplement i rekryteringsprocessen, förutsatt att rekryterarna rättvist kan 

tolka kandidatens svar och vidare diskutera resultatet tillsammans med den sökande. Det är 

aktuellt att använda tester för att få en tydligare bild av kandidaten och vid omständigheter där 

det är många kandidater som söker till en specifik tjänst. Vi anser att rekryterare bör ställa sig 

något skeptiska till resultaten av testerna eftersom kandidaterna kan svara i enlighet med vad 

som tros är rätt i rekryterarens ögon. Vi tror dock att detta kan åtgärdas med en diskussion 

med kandidaten där han eller hon efter testerna får förklara sina svar, därmed märker 

rekryteraren om den sökande är sanningsenlig. 

5.1.7 Referenstagning 

Samtliga respondenter använder sig av referenstagning och anser att dess främsta syfte är att 

få en djupare förståelse för kandidatens formella och informella kompetens. Det är väldigt 

viktigt att få en sanningsenlig bild av hur kandidaten kommer att passa in i den eventuella 
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arbetsrollen och tillhörande arbetsplats. En av respondenterna såväl som Cook (2004) och 

Bolander (2002) tror att referenser ibland kan vara rädda för att vara helt ärliga och öppet tala 

om vad som egentligen anses om den sökande. För Respondent 4 är det viktigt att kandidaten 

får ta del av samtalet mellan rekryteraren och referensen, därför tilldelas den sökande 

informationen för att avgöra om han eller hon känner sig korrekt uppfattad. Hur 

respondenterna använder sig av vandelsprövning, kreditupplysning och bakgrundskontroll 

varierar. Den enda som använder sig av vandelsprövning och kreditupplysning är Respondent 

1. Några av respondenterna använder bakgrundskontroll via sociala medier och Internet och 

resterande anser att referenstagning och magkänslan är tillräckligt. Cook (2004) såväl som 

Bolander (2002) anser att referenstagning är ett bra verktyg för att få en tydligare bild av 

kandidatens färdigheter och personlighet som därmed ger en klarhet i om den sökande 

eventuellt är anställningsbar. Bolander (2002) menar att bakgrundskontroll via sociala medier 

eller Internet samt att göra kreditupplysning och vandelsprövning är processer som stärker 

utvärderingen av kandidater. Dock är det enligt Andrews (2012) något riskabelt att lita på den 

bilden rekryteraren får av sökande via bakgrundskontroll genom sociala medier eller Internet. 

 

Vi kan se att referenstagning är en central del för samtliga respondenter, eftersom de vill 

säkerställa sin egen uppfattning av kandidaten med en tidigare arbetsgivare. Referenstagning 

ger således en tydligare bild av kandidater i ett arbetsrelaterat sammanhang och därför menar 

vi att det är en nödvändig del i rekryteringsprocessen. Att återkoppla med den sökande efter 

referenstagningen tycker vi är ett bra sätt att säkerställa det som sagts eftersom kandidaten då 

får möjlighet att bekräfta, ifrågasätta och eventuellt förklara otydligheter. Vi anser därför att 

fler rekryterare borde diskutera referenstagningen med den sökande för att få en enhetlig bild. 

Vidare tycker vi att bakgrundskontroll är ett bra sätt att få en snabb överblick av kandidaten, 

men däremot menar vi att det bör användas med viss försiktighet och eftertänksamhet 

eftersom kandidaterna inte alltid kan styra över det som sprids via Internet och sociala medier.  

5.1.8 Matchning och anställningsavtal 

När det kommer till matchning är samtliga respondenter överens om att det är magkänslan 

och kandidatens personlighet som avgör, vilket även Bolander (2002) argumenterar för. Att 

personligheten spelar en betydande roll beror på att den formella kompetensen är lättare att 

förändra och utveckla än den informella enligt respondenterna. Vissa av respondenterna 

förklarar att även personkemi och liknande värderingar är viktigt, samt att kandidaten bör 
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passa in med företagets kultur. Rekryteringsföretagen fattar aldrig beslut om vem som ska 

anställas hos kunden men är ibland med som stöd och “väktare av kravprofilen” som en av 

respondenterna uttrycker det. Liksom våra respondenter menar även Bolander (2002) att 

kandidaten måste stämma överens med organisationen vad gäller kompetens, företagets mål 

och värderingar. Om kandidaten överensstämmer med ovanstående kan det enligt författaren 

liknas med kulturell matchning som vidare tros leda till en långsiktighet. Enligt Knocke et al. 

(2003) ska det slutgiltiga beslutet inte baseras på att den sökande är en bekant eller påminner 

om rekryteraren själv, eftersom det skulle innebära att företaget går miste om många andra 

lämpliga kandidater.  

 

Några av våra respondenter berättar att de personligen inte skriver på anställningsavtalet, utan 

det görs antingen av en högre chef eller kund. Dock medverkar dessa respondenter när 

anställningsavtalet skrivs för att kontrollera att det går rätt till. Anställningsavtalet innebär 

enligt Knocke et al. (2003) ett möte mellan kandidaten och arbetsgivaren där formella och 

personliga kontrakt skrivs. Respondenterna på rekryteringsföretagen genomför 

kvalitetsuppföljning efter anställningsavtalet för att undersöka så att anställningen inte har lett 

till en felrekrytering. Respondent 7 berättar att de erbjuder en garanti som innebär att de gör 

om rekryteringen kostnadsfritt ifall felrekrytering skulle ske.  

	  

Vi har förstått att många rekryterare går på magkänsla när det kommer till matchning, dock 

har kravspecifikationen en fortsatt betydande roll. Vi kan se att rekryteringsföretagen är mer 

noga med att jämföra kandidaten med kravspecifikationen än de övriga respondenterna, vilket 

vi tror beror på att de rekryterar åt någon annan. Vi har även förstått att samtliga respondenter 

tycker det är viktigt att kandidaterna ska passa in med företagets kultur och värderingar, något 

som även vi anser eftersom det troligtvis är avgörande för om kandidaten kommer att trivas på 

organisationen. Fortsättningsvis kan vi se viss problematik gällande matchning om 

rekryteraren väljer personer som denne sedan tidigare är bekant med eller som påminner om 

rekryteraren själv. Detta för att rekryterare och företag högst troligt går miste om andra 

kandidater som dels kan medföra nya tankesätt såväl som att de kan vara mer lämplig för 

tjänsten. Vem som är med under processen när anställningsavtalet tecknas är varierande, dock 

kan vi konstatera att det krävs en rekryterare eller arbetsgivare för att fullfölja det slutliga 

steget. Vi anser att det är positivt att företag erbjuder garanti vid felrekrytering, detta för att 

kandidaten och främst kunden troligen känner en större trygghet till bemannings- eller 
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rekryteringsföretaget. Vi tror vidare att garanti för felrekrytering skulle leda till att 

rekryterare, arbetsgivare och företag skulle våga satsa på kandidater som kan vara rätt för en 

specifik tjänst, men som samtidigt inte uppfyller alla kriterier i kravspecifikationen. 

5.2 Företaget 

5.2.1 Rekryterares syn på akademiskt utbildade utan yrkeserfarenhet  

Samtliga respondenter tror att rekryterare överlag är positiva till att ta in akademiskt utbildade 

på företagen. Likväl som respondenterna menar McQuaig (1991) att rekryterare har en positiv 

inställning till akademiskt utbildade eftersom det ger sken av intelligens och troligtvis en god 

prestationsförmåga. Att anställa akademiskt utbildade utan tidigare erfarenhet blir en allt 

större risk för företag eftersom rekryterare inte vet hur kandidaten fungerar i arbetsrelaterade 

sammanhang. Utbildade med tidigare arbetslivserfarenhet har dock en klar fördel då de har 

lärt sig hur arbetslivet fungerar. Ovanstående kan enligt en av respondenterna vara en 

anledning till att företag är något skeptiska till att ta in kandidater med endast akademisk 

examen. Beroende på tjänst som ska tillsättas tror respondenterna att rekryterare är mer eller 

mindre positiva till att anställa nyexaminerade akademiker utan erfarenhet. Mer avancerade 

roller kräver tidigare erfarenhet medan andra roller klaras lika bra av kandidater utan 

erfarenhet. Fejes och Berglund (2009) menar att rekryterare gärna vill ha något slags bevis på 

att akademikerna kan effektivisera verksamheten med hjälp av de kunskaper som erhållits 

under utbildningen. På så vis uppstår problematik om akademikern inte har fått någon 

praktisk erfarenhet. Haake och Löfgren Martinsson (2009) menar att rekryterarna vill att 

akademiskt utbildade ska uppfylla de formella och informella krav arbetsmarknaden sätter för 

att de ska anses vara anställningsbara. Lindberg (2009) förklarar att den främsta anledningen 

till att högskoleutbildade kandidater inte blir anställda beror på bristande arbetslivserfarenhet 

eftersom företag ofta söker personer med tidigare erfarenhet. Personer med en 

högskoleexamen anses ofta vara lämpade för arbetsrollerna, men deras oerfarenhet gör att 

företagen hellre anställer någon annan. 

 

Vissa av respondenterna anser att arbetsgivare kan vara försiktiga med att ta in akademiker på 

företaget eftersom de är rädda att de inte är tillräckligt attraktiva för att den nyexaminerad ska 

stanna på företaget. Eftersom rekryteringar är investeringar som gärna ska ge utdelning under 

en längre tid vill företagen också att den som anställs ska se en långsiktighet inom 
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verksamheten. Respondent 7 tror att företag och rekryterare är väldigt positiva till en 

akademiskt bildad, dock kan de ställa sig något kritiska till den yngre generationen som 

många nyexaminerade tillhör. Vissa menar att den yngre generationen är curlade, de tar inte 

ansvar och byter jobb med jämna mellanrum. Dessa förutfattade meningar tror Respondent 7 

är en av anledningar till att nyutbildade akademiker nu för tiden har svårare att få ett jobb. 

Vidare menar hen att arbetsgivarna kan ställa höga krav i platsannonser tack vare den höga 

arbetslösheten vilket orsakar ytterligare problem för akademiker utan tidigare erfarenhet. Om 

några år kommer dock arbetsmarknaden stå inför en förändring som innebär att många äldre 

går i pension vilket kommer leda till arbetskraftsbrist, och då tror Respondent 7 att 

akademikerna kommer bli väldigt eftertraktade igen. Rolfer (2006) menar att företag kan vara 

något försiktiga med att anställa nyexaminerade kandidater då det finns en rädsla för att de 

kommer lämna företaget snabbt för att pröva sina vingar. Ovanstående skulle leda till onödiga 

kostnader i form av inskolning och utbildning, vilket flera av respondenterna håller med om. 

Således minskar viljan i att anställa akademiskt utbildade. 

 

Vi kan se att rekryterare överlag är positiva till att ta in akademiker på företagen, samtliga av 

våra respondenter har någon gång anställt akademiker utan tidigare erfarenhet, vilket vi tycker 

är positivt. En av respondenterna anställer till och med främst nyexaminerade akademiker, 

dock gärna med någorlunda erfarenhet. Vi har fått en medvetenhet om att respondenterna 

tycker att akademiskt utbildade är lämpliga kandidater beroende på vilken tjänst som ska 

tillsättas; vid mer avancerade roller är de inte speciellt aktuella. Vi anser att nyexaminerade 

ska ha en medvetenhet om att det är svårt att få en avancerad roll direkt efter utbildningen och 

bör därför vara mer mottagliga för underordnade roller. Vi ser dock inget negativt i det 

eftersom att en nyexaminerad inte har fulländad kunskap, trots en akademisk examen. Den 

bristande kunskapen som i vissa fall endast kan fås genom yrkeserfarenhet ska bemötas med 

en positiv inställning, vilket kommer att få akademikern att växa både på ett kompetens- och 

personlighetsrelaterat plan.  

 

Vissa tror att rekryterare och företag är försiktiga med att anställa kandidater som enbart har 

högskole- eller universitetsutbildning baserat på ekonomiska omständigheter, att det kan leda 

till felrekrytering, långa inskolningar eller mycket utbildning. En annan respondent tror det 

handlar om en generationsfråga, att akademiker hör till den yngre generationen som ryktas 

vara curlade och oansvariga vilket får traditionella företag att vända ryggen till. Vidare tror en 
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av respondenterna att det har med företagets storlek att göra, större företag har bättre 

förutsättningar att investera i en nyexaminerad person utan erfarenhet och är därmed mer 

öppna mot dessa kandidater. För mindre företag är rekryteringar väldigt stora beslut och 

därför är företagen mer försiktiga och eftertänksamma när de anställer nya medarbetare. 

Ovanstående information är väldigt intressant och vi tror inte att någon av respondenterna har 

fel, det kan absolut vara en blandning av allt. Vi tror att företag överlag är positiva till att ta in 

akademiker, men beroende på storlek, generation, tradition och ekonomiska aspekter, så 

skiljer det sig om de överhuvudtaget har möjlighet att ta in dessa kandidater. Vi har förstått att 

rekryteringar är väldigt kostsamma och att företag därför måste vara eftertänksamma när de 

fattar beslut. Det är inte konstigt om kandidater med erfarenhet lättare får jobbet eftersom de 

inte behöver lika lång inskolning och därmed inte kostar lika mycket pengar.  

5.2.2 Högskole- och universitetsutbildades bidrag till verksamheten 

Samtliga respondenter tycker att akademiskt utbildade har en hel del faktorer som kan gynna 

både företaget och dess medarbetare. Respondent 2 och 3 menar dock att en akademiskt 

utbildads bidrag varierar beroende på hur denne omvandlar den teoretiska kunskapen till den 

praktiska verkligheten. I regel är nyexaminerade personer relativt unga och tillför därmed 

mycket energi till företaget när de anställs, likaså är de ofta flexibla, drivna och engagerade. 

Vidare menar en av respondenterna att akademiskt utbildade har nått en viss mognadsnivå i 

och med deras fullbordade examen samtidigt som de kan bidra med ett kritiskt tänkande, nya 

idéer och ett nytt tankesätt. Akademikerna har även färska kunskaper som kan hjälpa företag 

att utvecklas och moderniseras. En akademisk examen är enligt Fejes och Berglund (2009) ett 

bevis på att individen har ett kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga, motivation, 

drivkraft, stabilitet, disciplin och att de även har nått en viss mognad. Vidare kan en 

akademiker tillföra ny energi, nytt tankesätt och nya idéer till företag. Likaså menar McQuaig 

(1991) att det ger en ökad social kompetens eftersom att individer kontinuerligt har samtal 

och relationer till lärare och klasskamrater. Rolfer (2006) och Nilsson (2009) anser att en 

akademisk utbildning ger individer en stabil grund att stå på såväl som att akademikern blir en 

framtida kvalificerad arbetskraft. Trots att akademisk examen är bevis på att individer har 

ökat sin kunskapsbas kan det ändå enligt McQuaig (1991) saknas kvalificerade egenskaper så 

som yrkeserfarenhet, således är det vanligast att nyexaminerade individer anställs i en mindre 

ansvarsbärande roll. 
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Vi ser att akademiskt utbildade kan bidra med mycket till företag och dess verksamhet. De 

bidrar dels med aktuell kunskap, men även energi i form av driv, engagemang och motivation. 

Nyexaminerade personer har oftast en stark vilja att sätta sina teoretiska kunskaper på prov 

samtidigt som de vill ta lärdom av andra personers praktiska erfarenhet, vilket kan liknas med 

den sociala kompetensen. Vi tror att akademiskt utbildade personer kan hjälpa företag att 

utveckla och förbättra sin verksamhet med hjälp av akademikernas färska kunskap och deras 

innovativa och kreativa tankesätt. Vidare ser vi att akademiskt utbildade kan bidra med ett 

kritiskt tänkande, nya idéer och ett nytt tankesätt som kan styrka verksamheten. Hur mycket 

en högskole- eller universitetsutbildad person bidrar med till företag beror på hur denne 

omvandlar sina teoretiska kunskaper till praktiken, vi tror även det beror på hur akademikern 

är som person. Vi menar att vissa personer har ett starkare driv, engagemang och vilja än 

andra och bidrar därför med mer till företagen än de personer som inte har det. Vi kan se att 

akademiskt utbildade personers bidrag kan skilja sig mellan olika personer, men att de överlag 

kan bidra till utveckling och modernisering av företag.  

 

5.3 Rekryterarna tipsar 

5.3.1 Öka dina chanser 

Alla respondenter är eniga om att akademiskt utbildade utan tidigare arbetserfarenhet ska visa 

intresse, en drivkraft och engagemang för den sökta tjänsten för att öka sina chanser att gå 

vidare i rekryteringsprocessen. Kandidaten kan kontakta rekryteraren för att ställa frågor om 

tjänsten och tillhörande företag innan eller efter att kandidaten har skickat sin ansökan, vilket 

tyder på ett intresse hos den sökande. Respondenterna tycker även det är viktigt att 

kandidaterna visar en medvetenhet om sin bristande erfarenhet och åskådliggör sitt driv och 

sin vilja att utvecklas i rollen. Den sökande råds till att slipa på argument om varför just denne 

är rätt för tjänsten och rikta ansökningarna till respektive tjänst samt sälja in sig på ett 

ödmjukt sätt. Stevens (1994) och Wijk Bure (2002) förklarar likväl som våra respondenter att 

kandidaterna ska visa ett driv och engagemang samtidigt som de ska visa en ödmjukhet i 

rekryteringssammanhang. Likaså bör kandidaten visa ett starkt intresse för tjänsten samtidigt 

som de hela tiden ska vara sig själva genom hela processen. 
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Akademiskt utbildade utan arbetserfarenhet råds även till att leta efter företag och tjänster som 

är intressanta och vidare ha en acceptans i att vara flexibel när det kommer till 

anställningsform och arbetsinnehåll. Flertalet av respondenterna trycker på att kandidater ska 

vara ärliga och visa en röd tråd i sitt beteende genom hela rekryteringsprocessen, likaså att 

vara öppna med information om sig själva. Har den akademiskt utbildade en intention att 

stanna på företaget en längre period och utvecklas inom företaget kan det vara bra att visa det 

redan i sin ansökan menar en av respondenterna. Ett av rekryteringsföretagen rekommenderar 

akademiker utan arbetslivserfarenhet att kontakta lokala rekryterare eftersom de har breda 

kontaktnät och hör om dolda jobb som annars inte finns tillgängliga. Holst och Nilsson (2007) 

förklarar att kandidater borde söka tjänster där de uppfyller skallkraven och rikta det 

personliga brevet och CV:t till den sökta tjänsten. Wijk Bure (2002) menar att kandidaten 

även bör vara positiv och marknadsföra sig själv samt övertyga arbetsgivare om att denne är 

rätt för tjänsten. Holst och Nilsson (2007) tycker kandidaten ska använda sig av 

bemanningsföretag, arbetsmarknadsprogram, social medier och personliga nätverk för att 

lättare hitta lediga tjänster.  

 

Samtliga respondenter anser att praktik är ett viktigt komplement till högskoleutbildningen 

eftersom detta kan vara en bidragande faktor till att akademikern ökar sina chanser i 

rekryteringsprocessen. Praktik förbereder akademikern inför arbetslivet genom att denne får 

erfarenhet, en reell syn av arbetsmarknaden och även en förståelse i om det som studeras är 

det rätta. Praktik kan enligt våra respondenter bidra till att akademikern får referenser, och om 

akademiker saknar riktig arbetslivserfarenhet kan praktik öka chanserna för att akademikern 

anses som anställningsbar. Lindberg (2009) och Rolfer (2006) anser att akademiker borde få 

större chanser till att genomföra praktik under studietiden, detta för att det är konstaterat att en 

akademiker med praktik har lättare att få jobb än en utbildad som inte har haft praktik, således 

borde praktik vara ett steg under studietiden. Ytterligare anledning till att praktik behövs är att 

endast kunskap via vetenskapliga teorier inte tycks vara tillräckligt förberedande.  

 

Våra respondenter ger flertal tips som kan hjälpa akademiker utan arbetslivserfarenhet att 

komma vidare i rekryteringsprocessen och många syftar till inställning och egenskaper. 

Kandidaterna ska visa driv, engagemang och vilja samtidigt som de ska vara flexibla när det 

kommer till anställningsform och arbetssysslor. Vidare råds kandidaten att visa att han eller 

hon är lojal och därför är ute efter en långsiktig anställning där företaget och kandidaten kan 
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utvecklas tillsammans. Andra tips är att kandidaten gärna får fundera ordentligt på 

argumenten varför denne är rätt för tjänsten, ringa och följa upp ansökan samt att denne är 

ärlig och öppen om information om sig själva genom hela processen. Många av dessa tips 

tycker vi hör till sunt förnuft och borde därför vara en självklarhet hos kandidaterna. Praktik 

skulle komplettera den akademiska utbildningen, det är ett konstaterande som både ges ur ett 

empiriskt och teoretiskt perspektiv. Även vi anser att praktik är ett viktigt verktyg för att 

ytterligare förbereda akademikern inför den framtida arbetsmarknaden. Följaktligen anser vi 

att högskolor och universitet som inte erbjuder praktik borde införa det som ett moment, 

eftersom att endast teoretisk kunskap inte ökar chanserna tillräckligt för att akademikern ska 

anses som anställningsbar. Teoretisk kunskap tillsammans med praktik medför en djupare 

förståelse för det akademikern studerar och blir vidare en bättre förberedelse inför arbetslivet 

än om utbildningen endast berör vetenskaplig teori.  

5.3.2 Instruktioner och riktlinjer för ansökan 

Ett CV ska enligt respondenterna vara maximalt två sidor och beskriva kandidatens formella 

kompetens, språk- och datakunskaper, eventuella utlandserfarenheter samt om denne har 

körkort eller inte. Vidare ska CV:t vara strukturerat där erfarenheter och färdigheter 

presenteras i kronologisk ordning, vilken även Holst och Nilsson (2007) föreslår. Formell 

kompetens ska beskrivas noga och kandidaten ska redovisa vilka uppgifter som tidigare 

arbeten och åtagande innebar samt vad han eller hon lärde sig. Ett personligt brev ska enligt 

respondenterna riktas mot den sökta tjänsten och försöka skapa en bra känsla. Vidare bör 

kandidaten beskriva sig själv med personliga egenskaper samt varför just denne anses vara 

lämplig för den sökta tjänsten, detta konstaterar respondenterna såväl som Holst och Nilsson 

(2007) och Hågård (2007). Respondenterna föreslår att den sökande gärna får applicera sina 

personliga egenskaper i relation till den sökta tjänsten, eftersom det gör att rekryteraren får en 

tydligare bild av hur kandidaten agerar i arbetsrelaterade situationer, något som även Hågård 

(2007), Lindberg (2009) och McGee (2003) argumenterar för.  

 

Samtliga respondenter belyser vikten av att ha korrekta kontaktuppgifter på sin ansökan vilket 

även Holst och Nilsson (2007) och Wijk Bure (2002) uppmärksammar. Likaså ska kandidaten 

vara ärlig med sina meriter och inte överdriva eller ljuga eftersom det troligtvis kommer 

framgå i ett personligt möte. Respondenterna och Holst och Nilsson (2007) samt Stevens 

(1994) påpekar att ansökan bör läsas av någon närstående för att minska risken för felstavning 
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och dåliga meningsuppbyggnader. Majoriteten av respondenterna tycker att ansökan ska vara 

kreativt utformad, något som även Holst och Nilsson (2007) understryker. Däremot tycker en 

av respondenterna att CV:t och det personliga brevet ska vara formellt och stilrent i sin 

utformning. 

 

Våra respondenter tycker det är positivt när kandidaterna ringer in och följer upp sin ansökan 

eftersom det visar på intresse och driv. Däremot måste kandidaterna enligt respondenterna 

vara förberedda på att rekryteraren ställer frågor till kandidaten, likaså rekommenderas 

kandidaten själv ha förberett några genomtänkta frågor. En av respondenterna läser inte ens 

kandidatens ansökan om personen ifråga inte har ringt eller besökt företaget innan. Wijk Bure 

(2002) förklarar att det ska framgå att kandidaten är intresserad av tjänsten och vill komma 

vidare till ett personligt möte med rekryteraren när han eller hon följer upp sin ansökan. Precis 

som våra respondenter tycker även Mårtensson (2010) och Wijk Bure (2002) att kandidaterna 

måste vara väl förberedda eftersom rekryteraren troligtvis kommer ställa frågor som rör 

kandidatens intresse för tjänsten och varför denne skulle vara bra i arbetsrollen. 

 

Vi har fått en medvetenhet om att jobbansökningar kräver mycket arbete eftersom det är 

kandidaternas väg in i rekryteringsprocessen och företaget. Kandidaten rekommenderas att 

göra ett CV och personligt brev som följer de ovanstående riktlinjer och tips som rör både 

struktur, design och innehåll.  Vi har fått en insikt i skillnaderna mellan det personliga brevet 

och CV:t och har förstått att CV:t främst ska ge en överblick av kandidatens formella 

kompetens medan det personliga brevet ska ge en bild av personen bakom ansökan och 

dennes informella kompetens. Vi tycker det är ett bra tips att låta någon annan läsa ansökan 

innan den skickas in eftersom det dels minskar risken för felstavningar och dåliga 

meningsuppbyggnader, men även för att kontrollera så kandidaten inte målar upp en osann 

bild av sig själv. Många respondenter råder kandidater att följa upp sin ansökan genom att 

ringa eller besöka rekryteraren. Det tror vi är ett bra sätt att öka sina chanser eftersom det 

påvisar kandidatens intresse samtidigt som rekryteraren får en röst att knyta an ansökan till.  

5.3.3 Förberedelser inför intervjun  

Förberedelserna inför intervjun är enligt respondenterna A och O och kandidaterna ska därför 

vara pålästa om tjänsten och företaget, se proper ut, ha ordning på sina dokument och fundera 

på svar till frågorna som kan tänkas komma. Kandidaterna får gärna ställa frågor om tjänsten 
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eller företaget, dock borde de vara genomtänkta och komma från hjärtat, något som även 

Holst och Nilsson (2007) uppmuntrar sökande till. Wijk Bure (2002) förklarar likväl som våra 

respondenter att kandidaterna bör vara pålästa om företaget inför intervjun. Likaså kan det 

vara lämpligt att undersöka om företaget har någon klädkod eller stark företagskultur som kan 

vara bra att veta om. Vidare menar författaren att kandidaten ska förbereda dokument i form 

av anteckningsmaterial, betyg, kalender och eventuella visitkort. 

 

Respondenterna tycker att kandidaten ska vara sig själva under intervjun, för att rekryteraren 

ska få en korrekt uppfattning av personen ifråga och se ett transparent beteende. Stevens 

(1994) menar också att kandidaten alltid ska ge ärliga och sanna svar under intervjun, dels för 

sin egen skull men även för företagets. Några av respondenterna förklarar att kandidaten bör 

vara eftertänksam med sitt varumärke, då vad som signaleras genom dennes mobilsvar, 

mejladresser, lösenord och även bilder och uppdateringar på sociala medier. En annan viktig 

aspekt enligt respondenterna är att komma i tid till intervjun, skulle kandidaten av någon 

anledning bli försenad måste denne meddela om detta. En av respondenterna tycker det är 

viktigt att kandidaten har ögonkontakt med rekryteraren under intervjun och visar att han eller 

hon vill vara där. Vidare menar respondenten att intervjun är kandidatens absolut viktigaste 

steg eftersom det är där rekryteraren får sin bild och uppfattning av kandidaten. Holst och 

Nilsson (2007) råder kandidaterna att ha ett fast handslag och hålla ögonkontakt under hela 

intervjun eftersom motsatsen kan tolkas felaktigt av rekryteraren. Mårtensson (2010) 

rekommenderar kandidaten att ha ett positivt bemötande mot alla denne möter inom företagets 

dörrar eftersom de personerna kan bli framtida kollegor och kanske får delge sin uppfattning 

av den sökande. Slutligen tycker Holst och Nilsson (2007) att kandidaten ska tacka för 

intervjun genom ett mejl, brev eller telefonsamtal för att påvisa sitt intresse ytterligare. 

 

Vi har förstått att intervjun är ett av kandidatens viktigaste steg i rekryteringsprocessen och att 

denne därför måste visa sig från sin bästa sida. Dock anser vi att det borde vara en självklarhet 

att visa sina främsta positiva egenskaper under intervjun, speciellt om intervjun handlar om en 

intressant tjänst. Genom att vara väl påläst och förberedd med dokument och liknande har 

kandidaten bättre förutsättningar att göra bra ifrån sig under intervjun. Vidare ska kandidaten 

tänka på att se proper ut, vara sig själv, komma i tid, hålla ögonkontakt och visa ett intresse 

för tjänsten. Vi har fått en insikt i att förberedelser är oerhört viktigt för kandidaten, denne ska 

vara påläst om företaget likväl som tjänsten för att påvisa ett genuint intresse och 
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uppmärksamhet. Vi tycker parallellen med varumärke är intressant, att kandidaten bör 

begrunda sitt varumärke väl genom att fundera på sina styrkor och svagheter samt tänka på 

vad som signaleras via mejladress, mobilsvar och bilder på sociala medier. Vi tror att fler 

arbetssökande borde vara medvetna om detta, främst de som inte har någon tidigare 

arbetserfarenhet att stärka sin kompetens med, eftersom ovanstående kan påverka 

rekryterarens beslut om kandidaten anses anställningsbar eller inte.  
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6.	  Slutsats	  
”I slutsatserna är det så dags att knyta ihop säcken. Det innebär att författaren låter sina 

resultat och tolkningar av resultaten tala med det inledande problemet.” 

(Ekengren och Hinnfors 2012:96) 

Ovanstående citat av Ekengren och Hinnfors (2012) ger en insikt i att slutsatsen kommer att 

behandla de avslutande tolkningar och resultat som forskningen har. Vi valde citatet eftersom 

vi anser att det på ett kortfattat sätt förklarar slutsatsens innebörd.  

 

Vårt intresse för att genomföra studien började när vi kom i kontakt med det vi kallar ” 

akademikers ’moment 22’”, som innebär att nyutbildade akademiker behöver tidigare 

arbetserfarenhet för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen och nå sin första anställning. 

Detta bekräftades även i majoriteten av platsannonserna för ekonomi och administration som 

krävde att den sökande har minst två års arbetserfarenhet för att ses som anställningsbar. 

Ovanstående fick oss att börja fundera på vart problematiken egentligen låg. Våra funderingar 

ledde till studiens syfte; att skapa en starkare förståelse för rekryterares inställning till att 

anställa individer som enbart har högskole- eller universitetsutbildning. Likaså har vi velat få 

en bild av vad rekryterare tror att akademiskt utbildade kan bidra med till företag och vidare 

få insikt i hur kandidaterna kan förbättra sina förutsättningar att nå en anställning. För att få en 

djupare förståelse för ovanstående ville vi studera utformningen av samt innebörden för hur 

rekryteringsprocesser och dess tillhörande steg fungerar.  

 

Vår studie har bidragit till en ökad förståelse för rekryteringsprocessen och dess olika steg där 

vi har uppmärksammat att processen skiljer sig åt mellan olika företag. Vi menar att det 

överlag är vanligt att företag utgår från generella mallar för rekryteringsprocessen för att 

sedan sätta sin egen prägel genom att lägga till olika steg som kan vara aktuella eller typiska 

för deras bransch. Vi har fått förståelse för att kravspecifikationen är rekryterarens viktigaste 

steg, baserat på om rekryteraren utformar en bristfällig kravspecifikation kommer 

slutkandidaten att vara dito. Kandidatens viktigaste steg är den personliga intervjun eftersom 

det är där rekryteraren skapar en helhetsbild av den sökande, dock anser vi att rekryteraren 
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borde träffa kandidaten vid olika tillfällen för att jämföra och säkerställa kandidatens 

beteende. Vi har fått en medvetenhet om att bakgrundskontroll via Internet och sociala medier 

är vanligt förekommande bland rekryterare, dock vill vi understryka att rekryteraren bör ha 

överseende med sådana bakgrundskontroller eftersom kandidaten inte fullt kan kontrollera 

vad som publiceras. En ökad förståelse för att magkänslan är den slutliga avgörande faktorn 

vid matchningsmomentet har tillkommit, liksom att kulturell matchning har fått en stor 

betydelse. Rekryterare vill att kandidater ska passa in med organisationens helhet tillsammans 

med kriterier som är avgörande för att kandidaten ska kunna hantera en specifik tjänst. Vi har 

sett att internrekryteringar kan bidra med ett flertal fördelar, däremot anser vi att företag går 

miste om nytänkande, nya idéer och nya perspektiv som en extern kandidat kan medföra, 

samtidigt som dessa kandidater kan vara bättre lämpade för tjänsten. 

 

För att uppfylla studiens syfte har vi utformat och besvarat tre frågor. 

 

Fråga 1: Hur ställer sig rekryterare till att anställa individer med endast högskole- och 

universitetsutbildning? 

Rekryterare har en positiv inställning till att anställa akademiskt utbildade personer utan 

arbetslivserfarenhet, dock anses yrkesrelaterad erfarenhet vara en fördel eftersom det medför 

en kunskap om hur arbetslivet fungerar. Akademiskt bildade utan arbetserfarenhet anses mer 

eller mindre lämpliga beroende på vilken nivå tjänsten har som ska tillsättas och om 

kandidaten uppfyller de formella och informella krav som arbetsrollen innebär.  

 

Vi har förstått att det finns en rad orsaker till att rekryterare är försiktiga och även något 

skeptiska till att anställa akademiskt utbildade utan erfarenhet. På grund av kandidaternas 

oerfarenhet ökar risken för felrekrytering eftersom att rekryteraren inte har någon kännedom 

om hur den sökande fungerar i arbetsrelaterade situationer. Vidare har vi insett att möjligheten 

att ta in oerfarna individer med akademisk utbildning varierar beroende på företags storlek. 

Större företag har bättre förutsättningar att ta in individer som enbart har en akademisk 

utbildning, till skillnad från mindre företag där rekrytering är ett stort beslut som kräver en 

noggrann eftertänksamhet.  

 

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten vi fått ta del av är att problematiken gällande 

akademikers anställningsbarhet inte beror på den akademiska utbildningen i sig, utan att det 
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snarare handlar om en generationsfråga med tillhörande förutfattade meningar. Vissa 

rekryterare anser att den yngre generationen, som akademiker till viss del tillhör, är curlad, 

oansvarig och illojal i den bemärkelsen att de vill byta arbetsroll och arbetsplats med jämna 

mellanrum. Rekryteringar är trots allt investeringar där företag vill se en långsiktig och 

givande relation med den anställde, därmed ser vi ännu en orsak till att akademiskt utbildade 

väljs bort. En stor mängd av dagens arbetskraft består av äldre individer som inom en snar 

framtid kommer att gå i pension, vilket kommer leda till arbetskraftsbrist. Bristen på 

arbetskraft kommer bidra till att företag måste sänka tjänstens formella krav, på så vis 

kommer akademiskt utbildade bli mer eftertraktade på arbetsmarknaden och öka sin 

anställningsbarhet. 

 

Fråga 2: Vad anser rekryterare att en akademiskt utbildad individ utan yrkeserfarenhet 

kan bidra med till företag? 

Vi har sett att en akademiskt utbildad främst bidrar med aktuell kunskap, nytänkande och ett 

kritiskt tankesätt som vidare kan leda till att organisationer utvecklas, moderniseras och görs 

mer flexibla. Individer med akademisk utbildning har en energi som visas genom dennes 

engagemang, drivkraft och motivation till att prestera i en framtida arbetsroll. En högskole- 

och universitetsutbildning medför en viss mognadsnivå hos kandidaten och påvisar en viss 

disciplin samt social kompetens. Vi har fått en medvetenhet om att samtliga egenskaper och 

färdigheter anses vara attraktiva i rekryterares ögon eftersom sådana bidrag främjar företags 

framgång och effektivitet. Högskole- och universitetsutbildade personer kan ha en kreativitet 

och innovation vilket bidrar till förändring och förnyelse som vi vidare anser är nödvändigt 

för företags överlevnad i ett modernt och flexibelt samhälle.   

 

Fråga 3: På vilket sätt kan en kandidat med enbart en akademisk examen öka sina 
chanser att ta sig igenom rekryteringsprocessens olika steg och nå en anställning? 

Vi har fått ta del av att en individ med akademisk utbildning kan öka sina chanser i 

rekryteringsprocessen olika steg genom att visa ett genuint intresse, stark drivkraft och 

engagemang samt en medvetenhet i bristande erfarenheter. En sökande råds till att kontakta 

rekryteraren innan denne skickar in sin ansökan, likväl som att kandidaten ska förbereda 

argument för varför denne är rätt för en specifik tjänst och vad den sökande skulle medföra till 

företaget. Kandidaten ska vara öppen och ärlig angående information om sig själv samt 

marknadsföra sig på ett ödmjukt sätt. Akademiskt utbildade kandidater rekommenderas att 
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vända sig till lokala rekryteringsföretag eftersom dessa företag har breda kontaktnät som kan 

vara centrala att få ta del av för kandidaten. Vidare borde kandidater söka sig till företag och 

tjänster där denne finner ett renodlat intresse, därmed blir det lättare att argumentera för varför 

han eller hon ska få en plats i rekryteringsprocessen. Rekryterare anser att sökande ska erhålla 

ett kontinuerligt förhållningssätt genom rekryteringsprocessen, på så vis kan rekryterare 

avgöra om det finns en röd tråd i kandidatens beteende och attityd. Vi har fått en medvetenhet 

om att akademiskt utbildade bör vara mer flexibla i relation till arbetsinnehåll och arbetsform, 

detta för att sänka tröskeln mot rekryterare och arbetsgivare så att företaget blir mer villiga att 

ta in dessa kandidater i organisationen. Vi har sett att praktik skulle öka chanserna för 

akademiskt utbildade kandidater utan yrkeserfarenhet att komma vidare i 

rekryteringsprocessen eftersom det skulle leda till erfarenhet och en uppfattning om 

arbetslivet samtidigt som det skulle ge viktiga referenser. Praktik förbereder kandidater för 

arbetsmarknaden genom att den teoretiska kunskapen praktiseras i verkliga förhållanden, 

vilket leder till att kandidaten får ökad förståelse för det kommande arbetslivet.  

 

Akademiskt utbildade kandidater ska se sitt CV och personliga brev som en personlig 

marknadsföring, därmed bör ansökningen vara trovärdig, genomarbetad, strukturerad och 

kreativ. Sökandes formella kompetens ska tydliggöras i dennes CV, således anser vi att 

utbildningar, arbeten och övriga åtagandens innebörd ska beskriva kronologiskt och 

informationsrikt. Personliga brev ses som ett komplement till CV och ska ge en bild av 

kandidaten och dess informella kompetens samtidigt som det ska skapa en bra känsla. För att 

tydliggöra hur den sökande agerar i arbetsrelaterade sammanhang ska medförda kunskaper 

och erfarenheter tillsammans med kandidatens personliga egenskaper ställas i relation till den 

sökta tjänstens informella krav. Akademiskt utbildade rekommenderas att följa upp sina 

ansökningar genom att kontakta rekryteraren via telefon eller personligt möte för att påvisa 

sitt intresse och öka sina chanser ytterligare. Inför intervjun ska kandidaten vara påläst om 

tjänsten och företaget, se proper ut, ha ordning på sina dokument och förbereda svar för 

eventuella intervjufrågor. Vidare har vi sett att den sökande ska ha en medvetenhet i vad 

mobilsvar, mejladress, lösenord samt bilder och uppdateringar via sociala medier signalerar 

om dennes personliga varumärke. Vid kontakt med medarbetare såväl som arbetsgivare ska 

kandidaten alltid visa ett positivt och trevligt bemötande eftersom det kan påverka den 

sökandes fortskridande i rekryteringsprocessen.  
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6.1 Slutord 

Vi hade förutfattade meningar om att det inte fanns några konkreta lösningar till ”moment 22” 

eftersom det är ett cirkelresonemang. Efter studiens genomförande har vi dock sett att det 

finns möjliga utvägar - åtminstone till akademikers ”moment 22”. Vi har sett att akademikers 

”moment 22” kan lösas genom att högskolor och universitet inför praktik som ett komplement 

till utbildningen samt om akademiskt utbildade ges större plats på arbetsmarknaden.  

 

Om praktik var ett komplement till högskole- och universitetsutbildningar skulle det bidra 

med både arbetserfarenhet och en reell bild av arbetslivet, vilket i sin tur skulle reducera det 

främsta problemet som orsakar ”moment 22”. I våra ögon innebär praktik att akademiker 

under tio veckor av studietiden får sätta sina teoretiska kunskaper på prov i en praktisk 

verklighet som är relevant för dennes utbildning. Praktiken ska medföra att akademikern får 

utföra relevanta arbetsuppgifter och ta del av andras erfarenheter som på så vis förbereder 

individen inför arbetslivet. Eftersom att enbart kunskap som har genererats via vetenskapliga 

teorier inte är tillräckligt förberedande för arbetsmarknaden behövs praktik införas som en del 

av den akademiska utbildningen. En akademiskt utbildad individ kan i dagsläget bidra med 

aktuell kunskap, energi, motivation och drivkraft, dock anser vi att den befintliga kunskapen 

tillsammans med praktik ökar kandidatens bidrag till företag ytterligare. Vi menar därför att 

akademiker skulle erhålla den arbetserfarenhet som krävs för att gå vidare i 

rekryteringsprocessen och bli mer attraktiva hos rekryterarna.  

 

Tack vare den höga arbetslösheten som råder idag ställs det höga krav på arbetssökande 

samtidigt som konkurrensen om jobben är hård, som vidare innebär att rekryterare skriver 

tuffa kravspecifikationer som akademiskt utbildade inte uppfyller. Flertal företag har många 

arbetstagare som tillhör en äldre åldersgrupp som inom en viss framtid kommer gå i pension, 

vilket kommer att resultera i arbetskraftsbrist. När dessa arbetstagare ska ersättas kommer 

rekryterare ha svårigheter att hitta en kandidat som anses vara likvärdig med den tidigare 

arbetstagarens formella kompetens, därmed kommer företag bli tvungna att sänka sina krav 

gällande arbetslivserfarenhet. Arbetskraftsbristen och de sänkta kraven kommer medföra att 

akademiskt utbildade kommer att bli mer eftertraktade och ges mer plats inom näringslivet på 

grund av deras aktuella kunskap.  
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Vi ser att det alltid kommer att finnas olika ”moment 22” i vårt samhälle. Om det senare beror 

på att det krävs arbetserfarenhet för att få ett första jobb eller om det krävs ett intyg för att 

påvisa att man är galen för att bli frikallad från militärtjänstgöring är något som inte spelar 

roll, cirkelresonemanget kommer alltid att finnas. Vi ser dock att det finns eventuella 

lösningar gällande akademikers ”moment 22” om dessa får möjlighet till praktik för att sedan 

ges plats på arbetsmarknaden. Med andra ord finns det hopp om framtiden för akademiskt 

utbildade utan arbetserfarenhet. Vi avslutar vår studie med ett citat som vi tycker lyfter fram 

våra slutsatser på ett bra sätt; att framgång uppnås om individer förbereder sig, anstränger sig, 

visar driv, engagemang och vilja samt lär sig från sina egna såväl som andras erfarenheter. 

Som Colin Powell uttrycker det:  

 

”Det finns inga hemliga recept för framgång. Det är resultatet av förberedelse, hårt arbete 

och att lära sig från sina misstag”. 

(Kloka Citat 2013). 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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