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En kvalitativ studie har genomförts där syftet var att undersöka 

personalchefers känsla och åsikter kring subjektivitet och 

objektivitet under rekryterings- och bedömningsprocesser. 

Telefonintervjuer har gjorts med fem personalchefer inom 

kommunal verksamhet, både i stora och små kommuner. Teorier 

som lyfts fram i litteratur har behandlats och jämförts med 

intervjuers resultat. Utgångspunkten för resultatet ligger i det 

empiriskt insamlade materialet som visade att både subjektivitet 

och objetivitet i rekryterings- och bedömningsprocesser har en 

betydande roll. 
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1. INLEDNING 

Denna uppsats inleds med en kort inblick i det valda ämnesområdet med en teoretisk 

förklaring till varför uppsatsen har skrivits och en egen förklaring till varför ämnet 

valdes. Tidigare forskningsresultat kommer att diskuteras kortfattat i detta avsnitt innan 

frågeställningarna, syftet och begreppspreciseringar presenteras. 

Begreppspreciseringarna är till för att läsaren skall tolka utvalda och betydelsefulla 

begrepp på samma sätt som jag författaren arbetat med dem och tolkat dem under 

studiens gång.  

  Personalen är den viktigaste resursen och tillgången som ett företag har. Kompetens 

för organisationer är idag viktigare än någonsin (Skorstad, 2011). Detta medför att 

rekryteringarna som görs inom organisationer får en avgörande betydelse för dess 

verksamhet och framgång. Detta har uppmärksammats i bland annat slutrapporten från 

regeringens framtidskommission 2013 (DS:2013:19). Det finns många olika 

rekryteringsmetoder som företag och organisationer kan använda sig av för att försöka 

öka tryggheten i att anställa och rekrytera rätt personal på ett pedagogiskt sätt. Det råder 

dock delade meningar om vilka metoder som är de bästa och ett facit går inte eller är 

mycket svårt att finna (Lindelöw-Danielsson, 2003). Vad som är rätt personlighet eller 

kompetens för organisationer har förändrats genom åren. Många arbetsgivare söker idag 

personal och personer som har en hög social förmåga, är kreativa, flexibla och kan 

arbeta både självständigt och samarbeta i grupp. Förr kunde man se en trend i att 

personal som var fogliga, ordentliga och punkliga uppskattades och efterfrågades 

(Ahrnborg-Swenson, 1997). Idag kan man tydligt se att företag inte enbart fokuserar 

och efterfrågar utbildning och erfarenhet utan att även faktorer som påverkar ett företags 

utveckling av produktivitet och effektivitet efterfrågas. Exempel på sådana faktorer är 

individens relationer och nätverk, attityder och personliga värderingar (Hansson, 2013) 

  I dagens rekryteringslitteratur kan man finna att mer strukturerade rekryteringsmetoder 

förespråkas. Bedömningen som en rekryterare gör vid rekryteringar har stor betydelse 

för organisationen och bör därmed grundas i en kandidats beteende och fakta och inte 

tyckande och tro menar Lindelöw och Danielsson (2003). Det gäller att företaget på ett 

tydligt sätt arbetar fram en kravspecifikation på vad det är man söker och vill ha. Den 

framarbetade kravspecifikationen skall rekryteraren ha som utgångspunkt under hela 
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processen. Alla svar och kandidater som bedöms skall bedömas lika och Lindelöw 

(2008) menar på att ingen subjektiv bedömning får ta plats. Hon poängterar att alla 

personer som arbetar med rekryteringar skall ha förståelse för sina egna reaktioner och 

värderingar (Lindelöw, 2008). Subjektiva bedömningar är vanligt i 

rekryteringsbranschen. Giberson, Resick och Dickson (2005) menar att det finns många 

studier som påvisar att rekryterare påverkas av sina personliga känslor. Frick (2004) 

belyser risk för haloeffekten vid bedömning av kandidater. Haloeffekten beskriver 

Fellinger (2002) som att en rekryterares första intryck leder till att kandidaten 

automatiskt oftast förknippas med andra liknande förmågor som kan vara både positiva 

och negativa. Frick (2002) uppmärksammar problematiken med att ett första bra intryck 

kan leda till att den resterande bedömningen av kandidaten blir positiv. Raibacke (2007) 

skrev i sin avhandling om beslutsprocesser och kom i den fram till att de fattande 

besluten inte alltid är rationellt grundande utan ofta har en känslomässig bakgrund ifrån 

rekryteraren.  

  Anledningen till att jag valde ämnesområdet är att jag fann ämnet rekrytering som 

intressant då det är en stor utmaning och en konst för organisationer och företag att 

rekrytera rätt personal. Enligt Lindelöw och Danielsson (2003) är det ett stort problem 

med felrekryteringar i dagens samhälle. Personalen är ofta den största kostnaden för 

företaget och kan därmed skapa stora konsekvenser i form av kompetensförlust eller 

kostnadsökningar (Lindelöw, 2010). Lindelöw (2010) presenterade en undersökning 

som gjordes 2007 av Öhrlings Princewaterhouse Coopers. Denna studie visade vilken 

den genomsnittliga kostnaden för medelstora och små bolag blir för felrekryteringar 

som sker. Under den treåriga perioden som studien gjordes visade det sig att kostnaden i 

snitt för företagen låg på omkring 700 000 kronor. 

   Jag vill i min uppsats undersöka hur subjektiva respektive objektiva kommunala 

personalchefer anser att en rekryteringsprocess skall vara för att den skall anses som 

lyckad och om det är de subjektiva eller de objektiva bedömningarna som har störst 

betydelse för personalcheferna som rekryterare. Jag vill även ta reda på hur de undviker 

att göra felbedömningar och felrekryteringar. 
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  Min uppsats pedagogiska koppling ligger i hur personalchefer vid kommunala 

verksamheter gör för att lyckas med bedömningar och om de väljer att använda sig av 

objektivitet eller subjektivitet i processen.  

1.1 Syfte  

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och studera hur personalchefer 

inom kommunal verksamhet undviker att göra felbedömningar och felrekryteringar 

genom subjektiva eller objektiva bedömningar och om det är de subjektiva eller 

objektiva bedömningarna som har störst betydelse vid rekryteringarna. Jag kommer 

även ta reda på vad personalcheferna gör för att undvika att felrekryteringar sker . 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur subjektiv respektive objektiv behöver en rekryteringsprocess vara för att 

den skall vara lyckad i en rekryterares ögon? 

2. Hur undviks felrekryteringar? 

3. Är subjektiva eller objektiva faktorer av störst betydelse för bedömningen vid 

rekryteringar? 

1.3 Avgränsningar 

  I min studie har jag gjort avgränsning till att enbart fokusera på den kommunala 

verksamhetens personalchefer som rekryterare och deras synsätt på objektiva respektive 

subjektiva bedömningar vid rekryteringar. Detta för att studien annars skulle bli allt för 

omfattande och innefatta ett för stort empiriskt material att hantera. Jag har även 

frågemässigt avgränsat mitt arbete, för att kunna ställa mer detaljerade frågor som gör 

att det är möjligt att besvara frågeställningen om det är de subjektiva eller objektiva 

bedömningarna som är av störst betydelse och vad personalcheferna inom den 

kommunala verksamheten gör för att undvika felrekryteringar. Bedömningsbegrepp och 

dess innebörd har jag avgränsat mig till för att få en så pedagogisk inriktning som 

möjligt i uppsatsen, då det är lätt att psykologiska och ekonomiska faktorer blir 

dominerande när det gäller ämnesområdet rekrytering. 
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1.4 Bakgrund 

  Arbetsmarknaden och yrkesstrukturen har under historien och över tid förändrats mot 

en allt större mångfald. För ett sekel sedan fanns det ett överblickbart antal yrken och 

går man längre tillbaka i tiden än så utfördes de flesta arbetsuppgifterna i hemmen, 

vilket gjorde att rekryteringsprocesser inte krävdes. Genom industrialismen har 

arbetsfördelningen i samhället radikalt förändrats. De flesta och nästan alla sysslor har 

flyttats ifrån hemmen till en marknad i samhället där specialiseringar och arbetssysslor 

splittras i tusentals olika tjänsten och yrken, vilket har medverkat till att det finns behov 

av rekryteringsspecialiseringskompetens och därmed har en ny bransch inom 

rekrytering vuxit fram (Göransson, 1993).  

  Den svenska arbetsförmedlingen har funnits sedan tidigt 1900-tal för att utveckla och 

leda den arbetspolitiska marknaden i landet och fördela de resurser som finns till 

förfogande. Numera styrs arbetsförmedlingen statligt, men ifrån allra första början 

styrdes denna organisation av kommunerna (AMS,1995). Under 1980-talet utvecklades 

och växte rekryteringsbranchen fram för att hjälpa till och konkurrera med 

arbetsförmedlingen. Sedan dess har branchen bara blivit starkare och större. 

Rekryteringsbranchen är så kallade bemanningsföretag som arbetar med rekrytering och 

uthyrning av personal och hjälper organisationer att finna rätt person till rätt plats. Idag 

styr och hjälper denna bransch oftast till med rekryteringsprocesser i företag och 

organisationer för att bidra med specialiserad kunskap. Vissa större organisationer som 

exempelvis kommunala verksamheter har egna specialiserade personer som arbetar med 

rekryteringar och behöver därmed inte anlita bemanningsföretag utan sköter sina 

rekryteringar på egen hand (Datainspektionens rapport, 2002).    

1.5 Begreppreciseringar 

Objektivitet -Avser allt som är oberoende av rekryterarens egna åsikter och 

föreställningar. Kompetensbaserad rekrytering är en form av objektivitet som handlar 

om att man som rekryterare tittar på kandidatens kvalifikationer och kompetens och helt 

reducera bort personliga värderingar (Lindelöw, 2010). Motsatsen till objektivitet är 

subjektivitet.  
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Subjektivitet: innebär att rekryteraren har en personlig åsikt och bild av en kandidat. 

Känslomässig rekrytering är ett exempel på subjektivitet som avser att 

rekryteringsprocessen präglats av rekryterares personliga känslor och att beslut fattats 

utefter dessa känslor. Rekryterarens egna värderingar, känslor och tankar påverkar 

beslutet som tas (Giberson, Resick & Dickson, 2005) 

Formell kompetens: är en kompetens som är kopplad till en utbildning som en individ 

besitter. Denna utbildning skall garantera att individen har en viss kompetens för att 

utföra vissa uppgifter enligt kompetensramarna för utbildningen (Granberg, 2011). 

Rekryteringsprocess - Avser hela processen vid rekrytering där man lockar till sig 

personer som är intresserade av arbetet, väljer ut, bedömer och tillslut anställer en 

medarbetare (Kahlke&Schmidt, 2002). 

Rekrytering: har jag valt att definiera utifrån samma synsätt och tolkning som Mabons 

(2005) har gjort. Denna tolkning innebär att rekrytering är lämpliga åtgärder som vidtas 

för att komma i kontakt med lämpliga kandidater.  

Formell rekryteringsprocess: är en rekryteringsprocess som innehåller bestämda steg 

(Caroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999). Denna rekryteringsprocess präglas av 

valida och reliabla metoder (Bolander, 2002). Dessa metoder som används skall vara av 

hög validitet, men kan med fördel kompleteras (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Felrekrytering: begreppet innebär när en rekrytering som gjort inte blivit lyckad 

genom att personen inte uppfyllt kravspecifikationen och förväntningarna som fanns vid 

rekryteringstillfället (Lindelöw, 2010). 

Arbetsanalys/kravprofil: avser vilka kvalifikationer och kompetenser som krävs för 

den tjänst man skall rekrytera till (Kahlke & Schmidt, 2002). Denna analys/profil 

skapas innan man påbörjat letandet efter rätt arbetstagare och används och tas hänsyn 

till under hela anställningsprocessen (Lindelöw, 2010).   

Kompetensbegreppet: innebär vad en medarbetare eller företag har förmåga att utföra. 

Det är förvärvade kunskaper och färdigheter som man medvetet eller omedvetet skaffat 

sig. Kompetens har inget samband med vad en medarbetare eller ett företaget egentligen 

utför (Hansson, 2013). 
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Social kompetens: Kommunikativa färdigheter och en social intelligens som ökar en 

individs förmåga att anpassa sig till omgivningen (Sternberg, Grigorenko & Bundy, 

2001) 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för referensramarna om hur 

rekryteringsprocesser enligt tidigare forskning ser ut i praktik och teori. Jag har valt att 

presentera olika framarbetade rekryteringsmodeller enligt litteratur, aspekter som skall 

beaktas utifrån individ, förarbete vid rekryteringar och val och bedömning av kandidat. 

2.1 Rektryteringsmodeller 

  I detta avsnitt presenteras tre olika rekryteringsmodeller som forskare arbetat fram 

och som ofta beskrivs i litteratur. Anledningen till att just dessa rekryteringsmodeller 

valdes berodde på att det är kända modeller som ofta lyfts fram i många litteraturer.   

2.1.1 Tolv-stegsmodellen och kompetensbaserad personalstrategi 

  Lindelöw (2010) beskriver i sin bok Kompetensbaserad personalstrategi vilka 

strategier ett företag bör använda sig av för att skapa långvariga, positiva och hållbara 

resultat. Hon menar i boken på att människan i de flesta fall är den viktigaste resursen 

för framgång och belyser därmed hur viktigt det är att rekrytera rätt personal till 

organisationer och företag. Det finns många olika rekryteringsverktyg och modeller och 

i boken kan man finna en sammanställning över urval och rekryteringsmetoder som 

gjorts genom olika studier (Lindelöv, 2010). Studierna visar på att utbildning och 

erfarenhet som man fått genom arbetslivet har lågt värde av tillförlitlighet. Medelstor 

tillförlitlighet har ostrukturerade intervjuer och referenser och störst tillförlittlighet visar 

studier att arbetsprover, strukturerade intervjuer och färdighetstest har. Trots dessa 

studier kan man idag se att det är just faktorerna arbetslivserfarenhet och utbildning som 

många företag lägger stor vikt och tillförlitlighet till vid rekryteringar. Lindelöw (2008) 

menar på att det är dags att företag börjar tänka om och använda sig av andra metoder. 

Hon lyfter därför fram kompetensbaserade personalstrategin. Denna teori bygger på att 

företaget lyfter fram sina mål och använder dem som utgångspunkt vid rekryteringen. 
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Målen företaget har skall göras till delmål. Man skall sedan utvärdera vad det är som 

krävs för att uppfyllelse av dessa mål skall kunna ske och vad det är för kompetens och 

socialkompetens som behövs. Hennes kompetensbaserade personalstrategi kan sedan 

delas upp i tolv steg för att beskriva kompetensförsörjningsprocessen. Hon har skapat en 

tolv-stegs modell som skall leda till en lyckad kompetensförsörjning. De fjorton stegen 

är ordnade under tre huvudrubriker som är “förberedelse för rekrytering”, “urval” och 

“fortlöpande utveckling” (Lindelöw, 2010). Under huvudrubriken “Förberedelse för 

rekrytering” finns stegen identifiering av rekryteringsbehov och bakgrundsanalys, 

behovsanalys genom formulerande av en mål- och ansvarsbeskrivning, 

kravspecifikation och formulerande av ansökningsformulär eller strukturerat CV och 

medieval och annonsering. Dessa fyra steg bygger på att man tar reda på vad det är man 

behöver och vill åstadkomma med rekryteringen genom att göra analyser och skapa en 

lista med kravspecifikationer. Det sista steget i fasen bygger på hur man skall nå ut till 

lämpliga ansökningskandidater. Den andra huvudrubriken som är “urval” innehåller 

sex steg som är, att ta emot ansökninga, gallring, första intervjuerna, ytterligare, 

intervjuer, tester eller personbedömningar, referenstagning och beslut och förhandling. 

Dessa steg bygger att ansökningarna tas emot och att man gör urval av vilka kandidater 

som motsvarar de behovsanalyser och kravprofiler som gjordes. Man utgår sedan ifrån 

dessa håller intervjuer eller andra tester som leder till att beslut om den mest lämpliga 

kandidaten kan tas. Den tredje huvudrubriken som var “fortlöpande utveckling” 

innehåller de fyra stegen introduktion av nyanställda, uppföljning av rekryteringen, 

medarbetarsamtal, coaching och andra utvecklingsinsatser och det sista steget som är 

lönesamtal, lönesättning och andra belöningssystem som främjar utvecklingen. Dessa 

steg är vägledande för vad som skall ske när anställningen och rekryteringen är helt 

avklarad och påbörjad (Lindelöw, 2010).  

2.1.2 Bedömningscirkeln  

  Kahlke och Schmidt (2002) har tagit fram en bedömningscirkel som skall illustrera de 

väsentliga stegen i en anställningsprocess. Bedömningscirkeln beskriver Kahlke & 

Schmidt (2002) som kärnan och ett underlag för att skapa en bra rekryteringsprocess där 

man som rekryterare ser allt som är väsentligt för att lyckas med en anställning.  
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  Bedömningscirkeln består av sex moment och steg. Det första steget är att genomföra 

en arbetsanalys för att på ett enkelt sätt försäkra sig om att man hittar rätt kandidat för 

tjänsten. Arbetsanalysen är till stor hjälp för rekryterare då man har många kandidater 

och sökande. En bra arbetsanalys består av fyra områden som är ramar, resultat, 

personkrav och uppgifter.  Ramar syftar på personens psykologiska och fysiska ramar. 

Resultat är det man vill åstadkomma med rekryteringen, personkravet är det som krävs 

av personen och matchningen av den kravprofil som man sökte (Kahlke & Schmidt, 

2002).  

  Det andra steget i bedömningscirkeln är bedömningsförförandet som består av två 

huvudsyften. Det första är att välja rätt bedömningsmetod efter vad som skall bedömas 

och det andra handlar om att företag även bör ta hänsyn till att välja bedömningsmetod 

som är acceptabla för kandidaterna som ansökte om arbetet (Kahlke & Schmidt ,2002).   

  Det tredje steget handlar och berör intervjun som är den idag mest förekommande 

bedömnings- och urvalsmetoder. Man skall ett flertal gånger tänka igenom vad syftet är 

med intervjun och därefter planera intervjun. Det är viktigt att man efter intervjun 

avsätter tid för att bedöma och sammanfatta den information som samlades in under 

intervjun (Kahlke & Schmidt, 2002).  

  Det fjärde steget är testing och bedömning av arbetsrelevanta sidor hos en kandidat. 

Det används olika bedömningsinstrument, men det vanligaste i dagsläget är 

personlighetstest. Det råder delade meningar om det är tillförlitligt eller inte. Andra test 

som finns är olika typer av arbetsstimuleringstest eller kognitiva test som är till för att 

bedöma hur snabbt en kandidat löser ett problem (Kahlke & Schmidt ,2002). 

  Det femte steget är referenstagande som handlar om att bekräfta eller förkasta den 

hittills inhämtade informationen om kandidaten (Kahlke & Schmidt ,2002). 

  Det sista och sjätte steget är den systematiska bedömningen och beslutfattandet. 

Företaget/rekryteraren skall sammanfatta alla steg och göra en bedömning om 

kandidaterna. Man skall sedan jämföra med den kravprofil som gjordes vid början 

(Kahlke & Schmidt, 2002).  

  Kahlke & Schmidt, (2002) rekommenderar inte att man gör en bedömning utifrån 

enbart en bedömningsmetod. De menar att det är lämpligt att använda sig av flera 

metoder för att skapa en trygghet och säkerhet i beslutet. Det är inte säkert att alla 
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moment och steg är relevanta och nödvändiga att använda sig av. Det är upp till 

rekryteraren att bedöma och värdera vikten av att utföra de olika stegen.  

2.1.3 Formella rekryteringsprocessen 

  Den formella rekryteringsprocessen är en modell som Breaught, Macan & Grambow 

(2008) arbetat fram. Modellen innehåller fem steg.  

  Första steget i modellen är “Recruitment Objektive” och handlar om att klargöra några 

punkter. Punkterna är: hur många kandidater som skall tillsättas, vilka krav som ställs 

gällande utbildning och erfarenhet, hur lång tid man har på sig med rekryteringen samt 

hur stort urvalet av de sökande kandidaterna skall vara. Det gäller att man tar reda på 

och strukturerar vad det är företaget behöver för att underlätta rekryteringen (Breaught, 

Macan & Grambow 2008). 

  Det andra steget är “Strategy Development” och innebär att organisationen utarbetar 

en strategi för rekryteringen. Man skall här strukturera vad företaget behöver anställa 

för kandidat och vad denna kandidaten bör ha för kompetens och egenskaper. När man 

kommit fram till vad det är man behöver anställa skall man gå vidare med att bestämma 

tillvägagångssätt och vilka kanaler som skall användas vid rekryteringen(Breaught, 

Macan & Grambow 2008).  

  Det tredje steget är “Recruitment Activities”. Detta steg handlar om själva utförandet 

av den planerade rekryteringsprocessen(Breaught, Macan & Grambow 2008). 

  Det fjärde steget är “ Intervening Job Applicant Variables”  och handlar om att 

förklara för kandidaterna som söker vad arbetet kommer innebär och vad ersättningen 

vid en anställning är. Denna tydliga information kan minska eller öka intresset hos 

kandidater (Breaught, Macan och Grambow 2008). 

  Det sista och femte steget är “Recruitment Results” som innebär att organisationen 

behandlar resultatet som framkommit under alla steg vid rekryteringsprocessen och 

utvärderar dessa för att skapa ett underlag och beslut (Breaught, Macan och Grambow 

2008). 
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2.2 Aspekter att beakta vid rekrytering 

  I detta avsnitt beskrivs aspekter som rekryterare eventuellt skall lägga märke till och 

beakta hos kandidaterna som skall rekryteras till den sökande tjänsten. Beroende på om 

subjektiv eller objektiv bedömning används bör rekryterare lägga olika stor betydelse  

och vikt inom de olika begreppen socialkompetens, kompetens, utbildning och 

erfarenhet.Varför just dessa aspekter valts ut beror till största del på att det är de 

aspekterna som oftast lyfts fram i litteratur som att ha en betydande roll vid 

rekryteringar och bedömningar.  

2.2.1 Kompetens 

  Kompetens beskrivs i allmänhet som medvetna eller omedvetna kunskaper och 

färdigheter som en individ besitter. Det innefattar vad man som individ eller som 

företag kan utföra. Kompetensen skaffas, skapas, vidhålls, förs vidare och avvecklas på 

olika sätt enligt Hansson (2013). Det är karakteristiska drag hos individer och företag 

som gör att den vederbörande klarar av en situation (Kahlke & Schmidt, 2002).  

  Granberg (2015) talar om tre olika kompetenser. De är formell kompetens, kvalificerad 

kompetens och faktisk kompetens. Formell kompetens beskriver han som kompetens 

som är skapad genom utbildning eller annat som givit behörighetsbevis. Kvalificerad 

kompetens beskriver han som två olika variaanter. Den första är hur väl en individ klarar 

att uppfylla en uppgift och den andra är hur kvalificerad en person är genom utbildning, 

erfarenhet och andra kunskaper. Den tredje som är den faktiska kompetensen menas att 

en individ har kunskap inom ett område utan att man genomgått någon formell 

utbildning. Inom denna kategori ingår de självlärda individerna.  

  Hansson (2013) definerar kompetens som “en förutsättning för att klara en situation, 

att genomföra en åtgärd eller uppnå ett önskvärt resultat”. Lindelöw (2010) menar på 

att kompetensen bygger på intelligens- och personlighetsbegreppen och utgörs av de 

färdigheter som en individ har. Intelligensbegreppet beskriver hon inkludera de 

färdigheter som en individ har som därmed skapar individens kompetens. Intelligensen 

är förändlig genom att fler färdigheter och kunskaper förvärvas. Personlighetsbegreppet 

beskriver hon som karakteristiska mönster av tankar, känslor och beteenden som ger 

individer olika förutsättiningar till att skapa sig kompetens (Lindelöw, 2010). 
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  Josefsson (1991) skriver “det man lär sig i utbildningen blir inte kunskap innan 

erfarenhet har givit den innebörd”. Han menar på att man inte kan införskaffa sig 

någon kompetens genom enbart teori utan att kompetensen kommer då man fått 

erfarenthet av teorin som man lärt sig. Individen skaffar sig genom teorin en grund till 

erfarenhet och den kommande kompetensen. Josefsson (1991) menar på att vetenskapen 

och teorin inte bör få ta den expertisroll som den har i dagen samhälle utan att 

erfarenhet skall få en större plats och betydelse för bedömningen av individers 

professionella kompetens.  

  Kompetensbegreppet är ett omfattande och svåranvänt begrepp. Därmed kan det vara 

till fördel att dela in begreppet i delar och tydliggöra vad den faktiska innebörden med 

begreppet är. Institutet Personal och Företagsutveckling har arbetat fram en modell som 

kallas kompetenshjulet (Hallen, 2005). Detta hjul bygger på att begreppet sorteras in i 

fyra kategorier som kan värderas mot en specifik tjänst eller kunskap.  

(Hallen, 2005) 

  Den strategiska kompetensen menas som den förmåga en individ har att tolka vad som 

händer i dess omgivning. Den yrkestekniska kompetensen syftar på de färdigheter, krav 

och specifika kunskaper som krävs av en anställd för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

Personlig kompetens innefattar de personliga egenskaperna som en individ besitter och 

som är betydelsefulla för yrket. Den sociala kompetensen innefattar exempelvis istället 

en individs förmåga att integrera med folk runt omkring (Hallèn, 2005). 
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2.2.2 Socialkompetens  

  Kommunikativa färdigheter och en social intelligens som ökar en individs förmåga att 

anpassa sig till omgivningen, så beskriver Sternberg, Grigorenko och Bundy (2001) 

socialkompetens. Social kompetens som kan vara kopplat till hur vanligtvis 

personlighetsbegreppet definieras, vilket Lindelöw (2010) menar är karaktäristiska 

mönster av tankar, känslor och beteende som bestämmer ens personlighet och hur man 

anpassar sig till omgivningen. Förutom detta basala ställningsstagande är 

personlighetsforskare oense om vad personlighetsbegreppet och den sociala 

kompetensen egentligen innebär. Vissa forskare anser att man föds med sin personlighet 

och sin sociala kompetens, medans andra forskare menar på att den sociala 

kompetensen och personligheten skapas och förändras under livets gång (Lindelöw, 

2010).  

2.2.3 Utbildning  

  Utbildning är något som företag och rekryteringskonsulter ofta ser som en 

kvalitetsgaranti och sätter stor tilltro till vid anställningar och rekryteringar. De personer 

med en viss utbildning ses som bildade inom utbildningsämnet då de tagit sig igenom 

den adekvata utbildningen och utbildningssystemet. Utbildningen är dock inte alls en 

garanti för kunskap eller det intellektuella som en arbetsgivare söker vid rekrytering. 

Utbildningar som är samma men som sker vid olika skolor kan innehålla olika 

kunskapsutlärning. Utbildningarna kan även förändras på bara några år och den kunskap 

som en individ fick vid utbildningstillfället kan vara helt irrellevant några år senare 

(Lindelöw, 2010).   

  Studenter som genomgått en utbildning är olika individer som har olika intressen, 

motivation och förutsättningar, detta medför att alla som går en utbildning har olika 

kunskaper efter utbildningens slut (Lindelöw, 2010). 

2.2.4 Erfarenhet 

  En angiven erfarenhet kan inte garantera att en individ besitter den kompetens som 

man eftersträvar vid rekryteringen. Individens tidigare roll som givit hen erfarenheter 

säger inget om hur hen fungerade i rollen och om det var positivt eller negativt resultat. 

Även om en individ klarat av en situation med vissa förutsättningar är det inte alls 
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säkert att individen lyckas göra det med de nya förhållningssätten på den nya 

arbetsplatsen (Lindelöw, 2010).  

2.3 Grundläggande arbete och förarbete vid rekrytering 

  Detta avsnitt beskrivs det arbetsmoment som en rekryterare oftast gör enligt 

litteraturen när en rekryteringsprocess skall dra igång och påbörjas, vilka 

rekryteringskanaler som används och hur tillvägagångssättet är i sin helhelt. 

 2.3.1 Behovsanalys och kravprofil 

  Det är som rekryterare omöjligt att veta en organisations behov innan man analyserat 

vad det är som behövs. Det är viktigt att analysera den berörda verksamhetsdelen. 

Grunden i rekryteringen är att bedöma behovet och att skapa en behovsanalys. Man 

skapar denna behovsanalys genom att ta reda på vilka förutsättningar och mål som 

organisationen har. Det skall utredas vad som behövs för att uppfylla dessa mål genom 

att skapa en befattningsbeskrivning (Lindelöw, 2010). En befattningsbeskrivning 

innebär att den specifika tjänst som skall tillsättas beskrivs tydligt, där alla krav som 

ställs på kandidaten formuleras och även vilka ansvarsområden som ingår i tjänsten 

(Mabon, 2005). Enligt den svenska anställningsskyddslagen LAS (1982:80) är 

arbetsgivaren skyldig att i anställningsbeskedet beskriva arbetsuppgifterna (Gabinus & 

Göransson, 2014).  

  Kravprofil är ett annat uttryck för behovsanalys. Arthur (2006) menar att man inför 

varje rekryteringsprocess skall ta fram en tydlig kravprofil, där det tydligt framgår vad 

som krävs av kandidaten som skall rekryteras i form av kompetens och egenskaper. 

Enligt honom gäller det att kravprofilen ger en tydlig bild av vad tjänsten skall innebära. 

Att det är fler personer än en som medverkar vid framtagandet av kravprofilen är något 

som Hallén (2005) belyser vikten av. Detta för att minska risken för en missvisande bild 

av vad som krävs och undvika en felrekrytering.  

2.3.2 Tillvägagångssätt och rekryteringskanaler 

  Granberg (2011) menar på att det gäller att välja rekryteringskanal efter rekryteringens 

förutsättningar och behov. Lindelöw (2010) belyser att en bra behovsanalys och 

kravprofil ger ett bra underlag för att veta vilken rekryteringsmetod som är relevant för 
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att nå ut till rätt målgrupp av kandidater. Det finns inga självklara val, utan en 

anpassning efter omständigheterna skall ske. Kanaler som utnyttjas är annonsering i 

press, på den egna hemsidan eller på internet, nätverk, arbetsförmedlingar, interna 

annonser eller headhunting (Lindelöw, 2010). Annonsering i pressen anser Granberg 

(2002) vara fördelaktigt då det är många kandidater som nås, även de som inte letar 

efter en ny tjänst. Lindelöw (2010) har arbetat fram fyra punkter som är relevanta att ta 

reda på för att välja och anpassa valet av rekryteringskanal. Dessa punkter är: “vilka 

massmedier som målgruppen har tillgänglig och är uppmärksam på”, “om målgruppen 

kan förväntas aktivt söka jobb, eller om man snarare måste söka upp dem”, “vilken typ 

av annons och vilket tonfall som fungerar bäst mot målgruppen” samt “vad man vill 

förmedla med sig själv” (Lindelöw, 2010). 

2.4 Urval och val av kandidat 

  I detta avsnitt beskrivs interna rekryteringar och dess betydelse, hur rekryterare 

genomför urval av kandidater, referenstagningens betydelse, diskrimineringsfaktorer 

vid rekryteringen och rekryterarens egna känsla och subjektivitet enligt litteratur.  

2.4.1 Gallring och urval av kandidater 

  Det är när ansökningarna kommer in som processen med att hitta rätt kandidat för 

tjänsten påbörjas utifrån den kravprofil som tidigare gjorts. Hur omfattande 

grovgallringen som sker blir menar Lindelöw Danielsson (2003) till största del bero på 

antalet krav som fanns för den utannonserade tjänsten och antalet inkommande 

ansökningar. Grovgallringen bör göras av ett flertal personer för bästa resultat. 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att en bra metod vid grovgallringen är att dela upp 

de inkommande ansökningarna i tre olika högar och grupper. En hög för ansökningar 

som uppfyller den uppsatta kravprofilen eller av andra skäl verkar mycket intressanta. 

En annan hög för de som inte lever upp till kravprofilen helt eller av andra skäl 

rekryteraren är tveksam till och en sista hög för de ansökningarna som inte alls är 

aktuella för tjänsten. I första hand skall man kontakta dem som befinner sig i den första 

högen för att kalla till intervju och skulle det visa sig att ingen kandidat var passande 

där går man vidare till den andra högen. Granberg (2011) menar på att interna 
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ansökningar aldrig skall sorteras bort före intervjustadiet då det kan uppfattas som 

kränkande mot den anställde och därmed leda till negativ inställning. 

  Anledningen till att granska inkommande CV är inte enbart för att se vad en kandidat 

har för personlighet och kompetenser utan även för att införskaffa förkunskap om en 

kandidat som i sin tur leder till större diskussionsmöjligheter under intervjutillfället 

(Artur, 2006). 

  Hallèn (2005) menar att chanserna för att hitta rätt kandidat för en tjänst ökar ju mer 

genomarbetad en rekryteringsprocess är. Det är bedömningen som rekryterarna gör av 

kandidaten som svarar på om en kandidat är lämplig och kommer klara av tjänsten, 

snarare än den teoretiska kunskap, praktiska erfarenheten eller formella kompetensen 

(Ahrnborg-Swenson, 1997).  

  Enligt Kahlke & Schmidt (2002) bör flera metoder användas för att skapa en 

tillförlitlig prognosisk validitet av kandidaten. Metoder som tillsammans skapar 

prognosisk valididitet är exempelvis strukturerade intervjuer, referenstagning, 

intelligenstest och personlighetstest.  

  Intervjuer som görs kan vara strukturerade eller helt ostrukturerade. Vanligast är att 

den ostrukturerade intervjun används. Denna form är djupare och mer detaljrik än den 

strukturerade, men ger mindre information om kandidatens framgång i den kommande 

framtida arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). Bristande struktur i intervjuer gör att det är 

svårt att jämföra kandidater menar Kahlke & Schmidt (2002).  

  När kandidater kallas till intervju är det viktigt att tid avsätts för att läsa på CV, planera 

intervjun, genomföra den och reflektera över den. Kravprofilen skall ligga till grund för 

frågorna som skall vara väl konsturerande (Arthur 2006). 

  Under intervjun är det viktigt att föra anteckningar då det i princip är omöjligt att 

komma ihåg var en kandidat säger och ger för intryck. Därmed kan relevant information 

glömmas bort (Lindelöw & Danielsson, 2003). Att vara fler personer som deltar på 

intervjun kan vara vara till fördel för att inte missa information menar Cook (2004). 

Hallèn (2006) anser att två personer är det optimala vid intervjutillfället för att 

kandidaten skall uppfattas på ett rättvist sätt, då kandidaten lätt kan bli stressed i 

situationen om allt för många deltar.  För att bästa utfall skall ges av intervjuerna skall 
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samma personer hålla i dem och sitta med (Cook, 2004). Det är viktigt att rekryteraren 

efter intervjun reflekterar, analyserar och tänker igenom intrycken (Arthur, 2006).   

2.4.2 Intern rekrytering 

  Det är av stor betydelse för organisationer att bedöma om en rekrytering skall ske 

internt eller externt. Heraty & Morley (1998) menar på att en intern rekrytering har 

många fördelar. Genom att genomföra en intern rekrytering fyller företaget sitt 

rekryteringsbehov samtidigt som det skapas motivation bland personalen som arbetar i 

företaget. De blir mer motiverade till arbete när de vet att det finns potiential till 

utveckling och befodring, vilket gör att de stannar längre i företag. Heraty & Morley 

(1998) menar på att det även finns ekonomiska vinster i att rekrytera intern. Detta då det 

är en betydligt lägre kostnad än vid extern rekrytering. Det är inte lika lätt för mindre 

företag att göra interna rekryteringar. Större organisationer och företag har fördel inför 

detta val då de troligtvis har kandidater för den aktuella rekryteringen och tjänsten 

(Heraty & Morley, 1998).  

2.4.3 Referenstagning  

  Det sista steget i bedömningsfasen vid rekrytering brukar vara referenstagningen som 

är till för att bekräfta eller förkasta informationen som framkommit under 

rekryteringsprocessen. Det kan betraktas som en systematisk kontroll av uppgifterna 

som kandidaten lämnat (Granberg, 2011). Ett annat syfte med referenstagningen kan 

vara att få en ökad förståelse och en bredare information om kandidaten. Ofta handlar 

det om uppgifter som kandidaten själv kanske inte velat dela med sig av. Dessa 

uppgifter är ofta av stor betydelse eftersom de ofta belyser viktiga sidor av kandidatens 

personlighet (Kahlke & Schmidt, 2002).   

  En rekryterare skall sträva efter att få en kandidat belyst ifrån ett flertal sidor då olika 

referensgivare kan ha olika åsikter om kandidaten. Därmed bör man inhämta 

information ifrån två till fyra referensgivare. Man bör kontakta de referensgivarna som 

arbetat med kandidaten senast för att få den mest aktuella informationen (Mabon, 2004).  

  En rekryterare bör aldrig förbigå momentet att kontakta referenser. I Sverige sker 

oftast referenstagningarna genom telefon genom ostrukturerade intervjuer, där uppgifter 

som generell fakta bekräftas eller förkastas. Lindelöw (2008) menar på att man kan 
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använda metoden mer effektivt. Denna intervju bör enligt henne tas lika seriöst som de 

andra i rekryteringsprocessen. Tjugo minuter bör ägnas åt samtalet där man tydligt skall 

ta reda på vilken relation kandidaten och referensgivaren haft, både på profesionell och 

på personlig nivå. Man bör även efterfråga resultat som kandidaten uppnått/utfört och 

tillsist lägga fokus på att utvärdera kompetenser som kandidaten besitter och dess 

personlighet (Lindelöw, 2010). 

  Lindelöw (2010) poängterar att det är viktigt att man som rekryterare tar hänsyn till 

etiska frågor och aldrig kontakta andra referenser än de kandidaten själv uppgett.  

2.4.4 Diskriminering vid rekryteringsprocessen 

  Att använda sig av olika standardiserade test vid rekrytering är något som Lindelöw 

(2010) belyser minska diskrimineringen, då de egna värderingarna och åsikterna får 

mindre plats (Lindelöw, 2010). I artikeln “Forskningsöversikt om rekrytering i 

arbetslivet” lyfter Diskrimineringsombudmannen (2002) fram hur det i svenskt 

arbetsliv förhåller sig med diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

efterlyste en redogörelse för detta och tilldelade Oxford Research att utföra den. 

Rapporten som gjordes skall öka förståelsen om hur trakasserier och kränkningar sker 

inom utbildningar och i arbetslivet, men också diskrimineringarna som sker i samband 

med rekryteringar. Resultatet visade att det har förekommit flest diskrimineringar vid 

rekryteringar på grund av ålder, sexuell läggning och kön, men även av andra skäl. Hur 

ofta diskrimineringarna sker var svårt att komma fram till då forskningen var begränsad. 

Det man kom fram till var att mindre företag var mer benägna till diskriminering än 

större företag (DO, 2012). 

2.4.5 En rekryterares känsla och intuition 

  Mattews (2010) redogör för en studie som gjorts med hjälp av en enkät gällande 

rekrytering och intuition hos rekryterare i artikeln ”Be mindful of recruitment”. Studien 

gjordes genom enkätfrågor som besvarades av personer som arbetade med 

rekryteringar. Den visade att små och medelstora företag ofta använder sig av 

magkänsla, vilket kan bli en stor kostnad om man som arbetsgivare inte lyckas med 

rekryteringen (Mattews, 2010). Enligt Mattews (2010) bör rekryteringar som är gjorda 
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genom intuition undvikas och rekryteringarna bör istället vara baserade på 

kompetensbaserade faktorer.  

 

3.METOD 

  Här redogörs för det vetenskapliga förhållningssätt och de val författaren gjort 

gällande tillvägagångssätt, urval, metod, bearbetning och analys som använts för att 

besvara uppsatsens syfte.  

3.1 Metodteori 

  Denna kandidatuppsats undersökning utgår efter en kvalitativ metod för att kunna få 

ett djupare perspektiv på forskningsfrågorna än om kvantitativ metod använts. Repstad 

(2007) menar att den kvalitativa forskningsprocessen är flexibel, vilket gör det möjligt 

att undersökningens utformning anpassas under hela processen. För att få fram den 

information som krävdes ansåg författaren att kvalitativa intervjuer skulle ge det djup 

som eftersöktes. Detta för att få inblick i hur respondenterna agerat, värderat och 

resonerat kring lyckade rekryteringar, subjektivitet respektive objektivitet i förhållande 

till bedömningar och betydelse vid rekryteringar.  

3.2 Insamling av data genom kvalitativa intervjuer  

  Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer som Denscombe (2009) anser 

att forskare skall använda sig av om man vill få insikt om erfarenheter, uppfattningar, 

åsikter och känslor som olika människor har. Den kvalitativa intervjun har helt och 

hållet fokus på respondentens ståndpunkter (Merriam, 2009). För att få en kvalitativ 

intervju av hög kvalitet menar Repstad (2007) att intervjuns skall vara strukturerad och 

målinriktad, med öppna frågor, så att respondenten har så stort svarsutrymme som 

möjligt.  

  Jag har valt att intervjua fem respondenterna på ett semistrukturerat sätt som arbetar 

som personalchefer inom kommunal verksamhet. Det semistrukturerade sättet påminner 

om ett samtal och en dialog, där respondenterna har mer frihet i sina svar. Frågorna som 

skapades i intervjuguiden är skapade utifrån en strukturerad intervjuguide och handlade 

enbart om frågor knutna till felrekryteringar och objektiva respektive subjektiva 
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bedömningar samt informanternas egen erfarenhet. Att intervjun är semi-strukturerad 

innebär att man har möjlighet att ställa frågorna i en annan ordning än vad som är 

skrivet och eventuellt ställa följdfrågor (Merriam, 2009).  

  Följdfrågorna kan väcka och uppmärksamma många intressanta aspekter (Denscombe, 

2009). Frågorna som jag valde att använda mig av var öppna frågor där respondenten 

själv fritt fick besvara sina tankar kring dem och även de följdfrågor som ställdes. Ryen 

(2004) påstår att strukturerade intervjuer kan göra att processen blir mekanisk och för 

strukturerad, vilket i sin tur kan bidra till en minskad objektivitet.  

  Jag har valt att göra intervjuer via telefon för att kunna få en personlig kontakt med 

respondenterna samtidigt som intervjuerna kunde ske med personalchefer ur ett större 

geografiskt område. Fem huvudfrågor ställdes under telefonintervjuerna, som 

efterföljdes av olika följdfrågor beroende på vad intervjuerna ledde till. Alla 

telefonsamtal spelades in, vilket respondenten var väl medvetna om. Även 

kompletterande anteckningar gjordes. En inspelning av samtalet menar Bell (2006) på 

gör så att intervjuaren kan ägna all tid åt respondenten. Innan intervjun påbörjades 

informerades informanterna tydligt om syftet med undersökningen, dess anonymitet och 

frivilligheten i att delta. I avsnitten 3.6 Etiska överväganden kan man läsa mer om vad 

som beaktats vid datainsamlingen.  

  Intervjun inleddes med att respondenten som var en personalchef inom kommunal 

verksamhet fick svara på frågeställningen om tidigare arbetslivserfarenhet samt 

utbildning, innan frågeställningarna övergick till att handla om hur de gör 

rekryteringsprocesser, vad de tycker om subjektiva resppektive objektiva bedömningar 

och beslut samt felrekryteringar. Hartman (2004) menar på att en tratteknik där 

informanten berättar lite om sig själv i början av intervjun kan leda till en mer bekväm 

situation för informanten. Det är viktigt att informanten känner sig trygg och bekväm i 

intervjusituationen och att alla störande moment undviks (Denscombe, 2009) 

3.4 Urval av respondenter för intervjuerna  

  Urvalet av respondenterna gjordes för att kunna få en tydlig bild av det som studien 

vill undersöka. För att kunna genomföra studien fick jag välja en grupp av personer som 

arbetade med rekrytering och jag valde då personalchefer inom kommunal verksamhet. 
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Detta för att jag skulle kunna se skillnader och likheter mellan informanterna på ett 

tydligt sätt då de hade exakt samma tjänst och arbetade i liknande organisationer med 

varierande storlek. Mitt urval av kandidater är en blandning mellan ett sannolikhetsurval 

och ett bekvämlighetsurval. När jag talar om bekvämlighetsurval menar jag att en av 

kandidaterna är baserade på en person som jag personligen känner (Trost, 2010) och 

som arbetar som personalchef inom kommunal verksamhet. Dock så känner jag inte 

tillräckligt många som arbetar på rätt position utan valde att komplettera med ett 

sannolikhetsurval där jag hade en lista över alla kommuner och sedan drog ett finger 

över listan för att se vad det hamnade. Jag ringde personalchefen på de fyra kommuner 

som fingret stannade på.  

  Enligt tidigare forskning som gjorts skall företagsstorlek och företagsform påverka 

rekryteringsprocessen tillvägagångssätt på ett avsevärt sätt (May, 2001), därmed var det 

slumpmässiga valets reslutat bra eftersom både stora och små kommuner valdes ut.  

3.5 Validitet och reliabilitet för insamlat material 

  Vid utförande av olika sorters studier är det viktigt att man har giltigheten/validitet och 

tillförlitlighet/reliabilitet av materialet i åtanke under hela processen som studien pågår 

(Patel och Davidsson, 2011). Det krävs att man i processen är medveten om hur 

kandidaterna som deltar i studien upplever sin verklighet och hur stor deras erfarenhet 

kring rekryteringar är. Det skall hela tiden finnas en tanke kring valet av hanteringen av 

materialet. Ett sätt att stärka intervjudatans reliabilitet/tillförlitlighet kan vara att 

använda sig av alternativa formuleringar och upprepningar. Detta för att skapa en 

trygghet i kandidaternas svar (Bell, 2006).  

  Det kan i både kvalitativa och kvantitativa studier vara svårt att mäta tillförlitligheten i 

den insamlade materialet, då social kontext ständigt förändras. Författaren hade vid 

studerandet av materialet förståelse och i åtanke att de olika intervjuerna ger egen 

information, därmed är det av stor vikt att intervjuerna sker på ett korrekt sätt och att 

alla huvudfrågor ställs till alla kandidater. Det är väsentligt att författaren är medveten 

om hur det insamlade materialet värdera och tolkas (Patel & Davidsson, 2011). 
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3.6 Etiska överväganden 

  De fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) tar upp som forskningsetiska principer har 

beaktats vid genomförandet av insamling av data och även lyfts fram för kandidaterna 

vid intervjutillfället. De fyra riktlinjerna är informationskravet som innebär att 

deltagarna i studien skall informras om att det är frivilligt att delta och vad själva syftet 

med studien är, detta krav uppfyllde författaren genom att informera kandidaterna på ett 

tydligt sätt gällande syftet med studien. Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar 

i studien inte skall kunna identifieras, utan skall förbli anonyma, vilket författaren 

uppfyllde genom att förklara att inga riktiga namn skulle nämnas i uppsatsen. 

Samtyckeskravet menas med att samtycke till deltagandet i studien skall inhämtas och 

att det skall informeras om deras rätt att avbryta när som helst (Kvale, 1997). 

Författaren försäkrade sig om att kandidaterna samtyckte och visste sina rättigheter. Det 

sista kravet som är nyttjandekravet innebär att informationen som inhämtats endast får 

användas till den nämnda studien och inget annat, vilket författaren förklarade för 

kandidaterna skulle uppfyllas genom och att det insamlade materialet skulle raderas 

eller slängas så fort transkribering och sammanställning skett. Det är av stor vikt att 

studien är etiskt försvarsbar (Codex, 2013).  

3.7 Bearbetning och analys av insamlat material  

  Efter att samtliga fem intervjuer genomförts påbörjades transkibering av 

ljudinspelningarna. Det fanns en variation i intervjuernas längd. Den kortaste var runt 

femton minuter, medans den längsta intervjun var omkring femtio minuter. 

Transkribering av intervjuerna gör att forskaren kommer i kontakt med materialet och 

kan påbörja analyserandet av datan direkt (Denscombe, 2009). Utifrån de 

transkriberingarna som gjordes av intervjuerna tog författaren fram skillnader och 

likheter mellan personalcheferna inom den kommunala verksamheten och jämförde 

sedan detta med frågeställningarna i studiens syfte, den tidigare forskningen som gjorts 

och teoridelarna som samlats in. Av alla transkriberingar så genomförde författaren 

meningskoncentreringar. Detta innebär att allt materialet omarbetas genom att onödigt 

material tas bort och betydande material sammanställs till kortare formuleringar. 

Betydande material är material som besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Meningskoncentrering är enligt Kvale & Brinkmann (2009) en mycket användbar 
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metod för att skapa en sammanfattning av mycket text. I analysmomentet har det 

insamlade materialet ställts parallellt med tidigare forskning och teori för att skapa 

resultatet till studiens syfte.  

4. RESULTAT 

  Den följande texten är ett sammandrag ifrån de fem intervjuerna som gjorts med 

personalcheferna Pierré, Helené, Anders, Göran och Lisa. Alla fem arbetar inom den 

kommunala verksamheten. Efter att transkribering av samtliga intervjuer och 

meningskoncentrering skett har författaren utifrån studiens syfte, intervjuguide (se 

bilaga 1), presenterad forskning och teori utformat kategorier som beskriver och lyfter 

fram intervjuernas innerhåll.  

4.1 Kompetens  

4.1.1 Informanternas egen kompetens  

  Informanterna som intervjudades formella kompetens, i form av utbildning inom 

rekrytering och deras arbetslivserfarenhet av rekryteringsarbete var varierande och 

skiljde sig åt. Alla informanter hade erfarenhet av att arbeta med rekrytering och 

personal ifrån tidigare arbetsliv under minst en tio års period. Informanterna Helén, Lisa 

och Anders hade alla kandidatutbildningar inom Personal, arbetsrätt och organisation.  

Informanten Göran hade en ekonomiexamen och vidareutbildat sig inom 

personalpedagogik, medans Pierré enbart läst kurser och utbildningar han fått genom 

kompetensutveckling under arbetslivets gång. Beroende på informanternas olika 

utbildningsnivå inom kunde författaren konstatera att de informanter som hade mycket 

utbildning inom området ofta höll sig till mallar och planer i större utsträckning än de 

med mindre utbildning.  

4.1.2  Informanterna om kompetens, utbildning och erfarenhet  

  Flera av informanterna nämner matchning av kompetens som svårt och komplicerat 

vid rekryteringar, Lisa berättade. 

 Kompetensmässigt skiljer det sig mycket mellan tjänster hur stora kraven 

på kompetens är och vilken kompetens som behövs, ju högre krav på 
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kompetens som det finns på en tjänst ju mindre sökande kandidater blir det. 

Detta leder till att den sociala kompetensen får mindre betydelse, vilket inte 

alltid är positivt, då det är lättare att lära och utveckla inlärd kompetens än 

social kompetens.  

  Alla kandidater ansåg att den sociala kompetensen var mycket betydelsefull vid de 

allra flesta rekryteringsprocesser, men att den formella kompetensen som utbildning och 

erfarenhet oftast får större plats i urvalsprocess eftersom det är lättare att göra en 

bedömning på den. Informanten Anders menade på attdet är 

när det kommer till bedömningsprocessen får den sociala kompetens ett 

högre värde än den formella kompetensen som borde vara uppfylld bland de 

kandidater som finns kvar. 

  Informanten Helén poängterade att utbildning och arbetslivserfarenhet är mätbara 

kompetenser som rekryterare kan hålla sig objektiva till, medans sociala kompetenser är 

svåra att mäta om man inte gör personlighetstest, vilket resulterar i att rekryterarens 

personliga känslor och åsikter får ta plats och det blir en mer subjektiv bedömning.  

4.2 Rekryteringsprocess och rekryteringskanaler 

4.2.1 Rekryteringsprocess 

  Samliga personalchefer som intervjuades berättade att de hade olika mycket ansvar 

och delaktighet i rekryteringarna beroende på vilken tjänst som skulle tillsättas inom 

den kommunala verksamheten. Vid vissa rekryteringar var de huvudansvariga, ibland 

bara rådgivare till chefer för avdelningar och ibland inte ens medvetna om att en 

rekrytering skedde förens i efterhand. 

  En rekryteringsprocess påbörjas varje gång med att det finns eller skapas ett behov av 

mer eller ny personal i organisationen. Informanten vid namn Helén förklarar att  

anledning till nyrekrytering består oftast av orsakerna att en arbetstagare 

sagt upp sig, att avdelningen behöver utvecklas eller att en person behöver 

ersättas med ett vikariat på grund av sjukskrivning eller mamma- eller 

pappaledighet.  
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  Dessa anledningar nämns tydligt av alla informanter utan en som istället förklarar på 

ett mer sammanfattande sätt att anledningen till nyrekrytering är att ”man upptäcker att 

det behövs mer personal eller ersättas personal”.  

  Alla informanter poängterar att de på något sätt arbetar i en styrd verksamhet där det 

finns mallar och planer för hur en rekryteringsprocess skall gå till. Informanten Anders 

tydliggjorde ordningsföljden i deras mall för rekryteringsprocessen. 

 Ordningsföljden är att vi skapar en behovsanalys där vi tar reda på vilka 

kompetenser som behövs och hur personen som skall anställas skall vara. I 

nästa steg sammanfattar vi detta i en kravprofil innan vi väljer vilka eller 

vilken rekryteringskanal som skall användas. Ibland kan vi nämligen 

använda oss av flera. När vi valt rekryteringskanal och ansökningarna 

kommit in hanterar vi dessa utifrån rekryteringskanalens förutsättningar. Vi 

gör ett urval bland kandidaterna. Jag brukar använda mig av ett kanske lite 

udda sätt när jag läser CV:n för att göra urvalen. Jag delar upp 

ansökningarna i tre högar. En hög med ledsna gubbar, en med raka munnar 

och en med glada munnar. Jag utgår direkt ifrån den glada högen och om 

jag inte måste så tittar jag aldrig i de andra två högarna. När urvalet och 

intervjuerna med de valda kandidaterna gjorts så gör vi en referenstagning. 

Referenstagningen har stor betydelse för slutbedömningen och är 

tillsammans med magkänslan avgörande för vem som anställs.  

  Behovsanalys, kravprofil, urvalsprocess, intervju och referenstagning var moment som 

alla personalchefer på något sätt berättade att de hade mallar för och använde sig av i 

rekryteringsprocessen. Dock i olika stor omfattning. Anders sa ”mallarna finns, men 

jag använder dem inte nitiskt” medans Lisa sa ”jag använder mallarna så mycket jag 

kan”. 

  Informanten Helén som är personalchef för en mindre kommun berättar att mallarna 

finns för rekryteringsprocessen men att de inte alltid används, utan att hon oftast hoppar 

över vissa moment. Göran som är personalchef i en större kommun poängterar att 

mallarna som finns alltid följs till punkt och pricka om möjlighet finns och att om man 

frångått mallarna så är det ”inte en lyckad rekryteringsprocess i vår kommun, även om 

resultatet i slutändan blir bra”. 
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  Pierré poängterade tydligt betydelsen av att göra en genomarbetad kravprofil som skall 

används under hela rekryteringsprocessen. Han menade på att det finns en stor risk för 

en mindre lyckad rekrytering om kravprofilen frångås och tappar betydelse. Tappar 

kravprofilen betydelse innebär det att man som rekryterare frångår huvudkraven och de 

önskemål som finns för tjänsten som skall tillsättas. 

4.2.2 Rekryteringskanaler 

  Flera av informanterna beskriver att det är olika vilka rekryteringskanaler som har 

störst lämplighet beroende på vilken tjänst som skall tillsättas och hur mycket tid som 

finns. Informanten Lisa menar att möjligheterna är många, men att ”vi använder oss av 

arbetsförmedlingen, annonsering i lokaltidning eller interna rekryteringar i de flesta 

fall”. Informanten Pierré menar att ”tidsramen för rekryteringen oftast är avgörande” 

och utvecklar sitt påstående med att ”använda sig av arbetsförmedling eller 

annonsering oftast är tidkrävande”. Finns inte tiden kan man som rekryterare leta 

internt, i kända kretsar eller i ansökningar som tidigare inkommit för att finna en 

lämplig kandidat.  

4.2.3 Interna rekryteringar 

  Det var enbart två informanter som beskrev intern rekrytering på ett mer tydlig och 

ingående sätt än att det används och är förekommande. Anders menade på att interna 

rekryteringar sker i olika stor omfattning beroende på vad det är för tjänst som skall 

tillsättas. Han beskrev att ”De högsta chefstjänster rekryteras oftast utifrån, medans 

mellancheferna i större utsträckning rekryteras internt”. Däremot visste han inte i 

vilken utsträckning andra tjänster rekryterades internt, mer än att det under förra 

verksamhetsåret som var 2014 totalt hade varit mellan trettio till fyrtio procent av alla 

rekryteringar beroende på om man räknade timvikarier som fått fasta anställningar eller 

inte. Han uttryckte ”interrekryteringar är nog vanligare än vad man som arbetsgivare 

egentligen vill att det skall vara och orsaken till detta är lathet, en viss trygghet och 

minskade kostnader”.  Den andra informanten som beskrev intern rekryteringar mer 

ingående var Pierré, som berättade att de interna rekryteringarna oftast var de mest 

lyckade rekryteringarna, då man som arbetsgivare redan hade erfarenhet av 
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arbetstagaren och visste vem man anställde. Han uttryckte ”referensen är ju jag eller en 

annan nära kollega, så då borde rekryteringen inte bli fel”.  

4.3 Urval och bedömning av kandidater 

4.3.1 Urval till intervju 

  Informanterna som intervjuades hade helt olika sätt att arbeta på när de gjorde sina 

urval om vilka kandidater som skulle kallas på intervju. Likheten som fanns mellan 

informanterna var att alla valde ut mellan fem till tio kandidater beroende på tjänst till 

intervjumomentet. Lisa poängterade betydelsen om att inte göra urvalen själv, utan att 

man skulle vara minst två personer som läste igenom alla CV och gjorde urvalen. 

Informanten Göran gjorde istället alla övergripande urval helst själv och tog hjälp av en 

kollega under själva intervju- och bedömningsprocessen.Lisa beskrev sin urvalsprocess 

på ett tydligt sätt, 

 jag läser tydligt igenom kravprofilen innan jag påbörja läsandet av alla 

cv:n. Jag sorterar ansökningarna i två olika högar. De som uppfyller 

kravprofilen och de som inte gör det. Jag läser sedan kravprofilen en gång 

till och numrerar betydelsen av kraven för tjänsten i nummerordning. 

Därefter läser jag ansökningarna en gång till med nummerordningen av 

kraven i åtanke. De kandidater som uppfyller flest krav som är av högst 

rang och mest relevanta kallar jag på intervju efter diskussion med kollega 

och ansvarig chef.   

  Anders sorterade istället ansökningar i tre högar, med glada, mellanglada och ledsna 

gubbar, medans Pierré sorterade ansökningarna i fem olika högar där första högen var 

för utmärkta kandidater som uppfyller kravprofilen och har utmärkta sociala 

kompetenser, den andra högen för bra kandidater som uppfyller kravprofilen men inte 

har alla sociala kompetenser, tredje högen för bra kandidater som inte uppfyller alla 

krav i kravprofilen, men har utmärkta sociala kompetenser, den fjärde högen för 

kandidater som uppfyller vissa krav i både kravprofil och sociala kompetenser och en 

sista och femte hög för kandidater som inte var relevanta för den sökta tjänsten.  

  Helén poängterade vikten av att inte stressa i en rekryteringssituation oavsett om man 

är i en behovssituation. Hon menar att ”det gäller att tänka klart och inte bara ta första 
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bästa”. Hon sa också att hon aldrig skulle kalla en person till intervju som inte visat ett 

speciellt intresse för den utannonserade tjänsten, utan bara skickat ett generellt cv för att 

få ett jobb.  

  När det gällde urval av kandidat talade Göran mycket om vilka kompetenser som var 

mest relevanta för den aktuella tjänsten. 

 Är utbildning och licenser viktiga kommer jag alltid gå på det i första hand, 

men finns inga specifika krav tycker jag att de sociala egenskaperna och 

kompetenser är av större betydelse. En bra och smidig person är oftast 

lättare att ha som kollega och få att utvecklas trots att all kompetens inte 

finns i anställningsskedet. Det är lättare att lära någon än att förändra 

någon. 

4.3.2 Intervjuprocessen 

  ”För mig är det viktigt att få veta vem som döljer sig bakom det CV och personliga 

brev som jag fastnat för och valt ut till intervju” berättar Göran. Han menar på att man 

som rekryterare ibland fastnar för specifika saker i ett CV som utmärker sig, men som i 

verkligheten inte är speciellt unikt och relevant, vilket enligt honom är en sporre att ta 

reda på och det roliga med att göra rekryteringsintervjuer. Göran poängterade vidare att 

han aldrig utför mer än en intervju med de utvalda kandidaterna som varierar mellan tre 

till fem stycken. Han sa 

 den information man inte fått vid första tillfället skall inte behövas för att 

göra en övergripande och uteslutande bedömning, däremot kan jag 

komplettera med personlighetstest eller arbetstest ibland. 

   Flera informanter medgav att de sällan gör en andra intervju. Anders utvecklade 

det hela med att påstå att en intervju med kandidaten räcker och lyfte fram 

referenstagningen som en intervju, den hade enligt honom en lika stor betydelse 

om inte större betydelse för rekryteringen än en vanlig kandidatintervju. Han 

ansåg att man alltid kunde se det som att man har två intervjuer, en med 

huvudkandidaten och en med huvudkandidatens referens för att kontrollera 

relevansen i den första intervjun och om ens personliga intryckt och uppfattning 

om kandidaten stämt. 
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  Många av informanterna talar om intervjumomentet som ett verktyg för att finna rätt 

kandidat för den aktuella tjänsten. De belyser betydelsen av att planera och strukturera 

intervjun tillsammans med de som skall delta under processen för att välja fram rätt 

kandidat. För att kunna göra en rättvis och objektiv bedömning menar Piérre på att det 

är:  

viktigt att ställa samma huvudfrågor till alla kandidater, att vara fler vid 

intervjutillfället och att kontrollera det kandidaten skrivit i sitt CV verkligen 

stämmer. Diskussion efter intervju och en sammanställning tycker jag också 

är bra att genomföra för att öka den objektiva bedömningen av intervjun. 

 

  Alla informanterna ansåg att en intervju är den bästa urvalsmetoden för att finna rätt 

kandidat. Detta för att en personlig kontakt skapas med kandidaten samtidigt som man 

genom dialog kan skaffa sig information om kandidaten.  

4.3.3 Ett första intryck 

  Alla informanterna nämnde på något sätt betydelsen om att få en bra start och ett bra 

första intryck av kandidaten som kallats till intervju. Helén menar på att ”Det första 

intrycket hänger med genom hela resterande rekryteringsprocessen” medans Göran 

belyste vikten av ett bra handslag, ögonkontakt, utstrålning och självförtroende och sa 

att ”ett bra och tydligt handslag visar ofta på en vilja”. Lisa beskrev det första intrycket 

och den magkänsla som man fick av en kandidat som avgörande för om kandidaten alls 

skulle vara aktuell för den utannonserade tjänsten och sa ”oavsett vad man letar efter 

för kompetens och person så är ens magkänsla avgörande”.   

4.3.4 Personliga uppfattningar och åsikter 

  Alla informanter nämnde att deras egna uppfattningar och åsikter hade stor och 

avgörande betydelse för rekryteringens resultat om vilken kandidat som får tjänsten. 

Detta innebär att alla informanter i sina rekryteringar på ett eller annat sätt använder sig 

av subjektivitet. Två av informanterna poängterade att det var svårt att inte vara 

subjektiva och bortse ifrån sina åsikter, men att de noggrannt tänkte över vad det var 

som de kände och varför. Helén belyste betydelsen av sina åsikter genom att säga ”mina 

känslor är som de är och dem kan jag inte strunta i, för då blir det ingen lyckad 
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rekrytering som jag efteråt känner mig nöjd med”. Anders menade istället på att 

”åsikterna som man har när man genomför en rekrytering kan vara ens styrka, men 

också ens största svaghet och fiende” och förklarade vidare att man på grund av sina 

förutfattade uppfattningar och åsikter kan missa både bra och lämpliga kandidater vid 

CV läsning och intervju. Informanten Göran berättade att han i hela sitt liv blivit 

informerad under utbildningar och sammanträden om betydelsen av att vara objektiv i 

rekryteringsprocess och bedömning vid nyrekrytering och att man som 

rekryteringsansvarig skall bortse ifrån sina egna känslor och åsikter till en viss grad för 

att undvika diskriminering. Han berättade att han under sina tjugo år som han arbetat 

med rekryteringar bortsett ifrån sina egna åsikter vid två speciella tillfällen, då han inte 

haft möjlighet att välja någon annan än just den kandidaten. Båda dessa rekryteringar 

blev enligt Göran ”katastrofala och värdelösa”. Han informerade tydligt om betydelsen 

av att reflektera över sina känslor och åsikter innan några beslut tas.  

4.4.4 Referenstagning 

  Alla informanterna har utarbetade mallar för hur referenstagning skall gå till och 

poängterade tydligt i intervjuerna att referenstagning av kandidater är en viktig och en 

avgörande del i rekryteringsprocessen. Informanterna poängterade att man inte följde 

dessa mallar särskilt ofta utan gjorde referensintervjuerna efter situation. Helén sa 

”referenstagning skall man alltid göra, en gång slarvade jag och det ledde till en 

mindre lyckad rekrytering”. 

  Informanten Anders förklarade lite djupare om referenstagningsmallen som finns 

utarbetad i deras kommun.  

Mallen innehåller frågor om en persons starka och svaga sidor, 

ledarskapsförmågor, personliga egenskaper och uppförande. Alla frågor är 

bra, men det finns en som är bäst och den står inte i mallen . Skulle du 

anställa personen igen? 

   Informanten Lisa sa ”referensmallen finns där, men jag har aldrig använt den trots att 

jag alltid tar referenser vid anställningar”.  
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  Flera av informanterna menade på att referenstagningarna skall göras mer planerat och 

seriöst och att man i alldeles för stor omfattning anställer personer som har kontakt med 

någon i företaget: 

att anställa någon som en person känner är ett stort rikstagande både för 

den som ger personen referens och för den som anställer då man aldrig vet 

om referensen egentligen stämmer. 

 Alla informanter tog upp betydelsen av att välja rätt referensgivare. Helén sa:  

det skall av etiska skäl vara en person som kandidaten själv lämnat, men 

som är relevant och som kandidaten har ett lagom distansierat förhållande 

till.  

4.4.5 Felrekryteringar 

  Alla informanter menar på att felrekryteringar sker då och då och att orsakerna till att 

en rekrytering inte blir lyckad kan vara många, ibland subjektiva och ibland objektiva 

anledningar. Informanten Helén beskrev konkret en felrekrytering som hon gjort på 

grund av subjektivitet i rekryteringsprocessen. 

Jag fastnade för en kvinnlig kandidat som gjorde ett otroligt bra intryck 

över telefon och när intervjun sen skedde hade jag samma känsla. Jag blev 

inspirerad av hennes energi, positiva inställning och pinsamt nog utseende. 

Hon fick anställningen för hur hon var som person och kompenteskraven 

prioriterade jag bort. Så här efteråt vet jag att jag borde använt mig mer av 

kompetenskravslistan eftersom hon faktiskt helt saknade den kompetens som 

krävdes.  

  Informanten Anders drog under intervjutillfället en snabb slutsats:  

alla uppsägningar som görs på en arbetsplats beror till stora delar i 

grunden på grund av felrekryteringar”.  

  Informanterna Pierré och Göran talade mer om felrekryteringar som en kostsam 

lärdom som ofta skapar en aktsamhet och rädsla för att misslyckas igen, vilket både kan 

vara positivt och negativt. Göran lyfte fram felrekryteringen som enbart en positiv 

lärdom medans Pierré menade på att en felrekrytering kan leda till förutfattade 
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uppfattningar till följande rekryteringar som skall göras. Han gav ett konkret exempel 

som han själv kände en rädsla inför. 

Jag har svårt att anställa mammor till småbarn, då jag vid två tillfällen 

gjort detta, men känt att det blivit fel, så vid nästa tillfälle kanske det är en 

suverän småbarnsmamma med mycket kapacitet som jag går miste om.  

4.4.6 Subjektivitet och objektivitet i rekryterings- och bedömningsprocess 

  Det fanns en variation i vad informanterna som intervjuades hade för syn på 

subjektivitet och objektivitet kopplat till rekryterings- och bedömningsprocess. 

Informanten Helén menade på att en subjektiv rekryterings- och bedömningsprocess 

helt är präglad av en rekryterares egen åsikt och att man helt bortser ifrån kravprofilen 

som finns är man subjektiv i sin bedömning. Hon uttryckte att ”kompetensen 

bortprioriteras”. Helén kopplade objektivitet till kravprofil och formell, kvalificerad 

kompetens, medans hon kopplade subjektivitet som en rekryterares egen bedömning 

och känslor. 

  Informanten Anders beskrev subjektivitet i rekryteringsprocessen som något positiv. 

Han sa ”är man inte subjektiv och tar hänsyn till sina känslor och åsikter blir det ingen 

bra och lyckad rekrytering, däremot är balansen viktig”. Han poängterade även 

betydelsen av att vara objektiv och ta tillvara på hjälpmedel som referenstagning. 

  Informanten Lisa beskrev subjektivitet som en del i en rekryterares yrkesroll. Hon 

menade på att man som rekryterare borde finna en balans mellan att vara subjektiv och 

objektiv i rekryteringsprocessen och sa. 

  I en optimal rekryteringsprocess bör man vara både objektiv och subjektiv. 

Om det är subjektivitet eller objektivitet som leder till beslutet skall variera 

beroende på vilken tjänst som skall tillsättas. 

  Infomanten Göran och Pierré menade på att man under själva rekryteringsprocessens 

början och mitt borde vara objektiv och behandla alla kandidater lika, men att man i 

bedömningsstadiet skall vara lite mer subjektiv och blanda in egna känslor och åsikter 

för bästa resultat.  
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5.DISKUSSION 

I detta avsnitt knyts uppsatsen samman och en metoddiskussion, resultatdiskussion 

och en slutsats att presenteras. Resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån samma 

teman som presenterades i empirin förutom ett undantag, kategorin om informanternas 

egna kompetens och deras syn på kompetens har bytts ut till kategoin formell- och 

social kompetens som ett verktyg. Författaren kommer tolka, värdera och dra slutsatser 

av resultatet i förhållande till syfte , tidigare forskning och frågeställningar. 

5.1 Metoddiskussion 

  Metoderna som användes under studiens gång var en kvalitativ metod, med 

semistrukturerade intervjuer via telefon som analyserades genom transkribering och 

meningskoncentrering.  Författaren tycker att metoderna fungerade på ett bra sätt och 

gjorde så att studiens syfte och frågeställningar uppfylldes. 

  Den kvalitativa metoden med semistrukturerade telefonintervjuer var ett bra val 

eftersom författaren ville ta del av människors tankar och upplevelser. Författaren 

upplever att rätt val gjordes efter förutsättningarna som fanns, framförallt då det fanns 

en tidspress. Att intervjuerna var semistrukturerade och via telefon gjorde att mycket 

detaljerad information framkom som var av stor betydelse och att informanter som 

fanns på långt avstånd kunde delta. Alla informanter som tillfrågades ställde upp, vilket 

underlättade och genererade i bra intervjuer som gav mycket användbart material.  

  Intervjuguiden som var framarbetad var lätt och tydlig att följa. Att den inte innehöll 

mer än fem frågor var en fördel för både informanterna och författaren då 

frågeställningarna tydligt besvarades och kunde analyseras.    

  Författaren valde att använda sig av ett slumpmässigt urval tillsammans med ett 

bekvämlighetsurval vid urval av informanter. Dessa urvalsmetoder resulterade denna 

gång i att det skapades balans mellan små och stora kommuner, men det fanns en risk i 

att det kunde blivit obalans mellan antalet stora och små kommuner som tillfrågades. 

Det hade varit bättre att använda sig av ett kriterieurval i kombination med 

bekvämlighetsurvalet för att vara säker på att en balans och jämn fördelning skulle ske 

mellan kommunerna, då kriterieurvalet är ett medvetet urval som skapar en bra bild och 

jämn fördelning mellan verksamheter och verksamhetsavdelningar.   
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  Författaren upplever att det hade varit en fördel att vara flera som tillsammans skrev 

uppsatsen och genomförde studien. Dels för att de är svårt som författare vara helt 

objektiv då kunskap inom ämnet sedan tidigare finns då författaren läst kurser inom 

området rekrytering. Hartman (2004) framhåller betydelsen av en forskares 

förförståelse. Kunskapen som finns sedan tidigare kan användas medvetet eller 

omedvetet vid tolkningen av det insamlade resultatet. Konsekvenserna som Hartman 

(2004) belyser blir då att resultatet blir lidande i form av att forskarens egna åsikter 

påverkar tolkningen av informanternas material. Författaren anser att de har gått bra att 

vara objektiv vid de allra flesta tillfällen och att hon har förhållt sig objektiv under hela 

processen, men att det ibland hade varit en fördel att hålla diskussioner med mer än 

handledaren. Det hade även för tidsåtgången vid intervjuer och transkribering varit en 

stor fördel att kunna hjälpas åt för att underlätta processen.  

  Syfte och frågeställningar är delar som lagts mycket tid på vilket genomsyrar hela 

studien. De har omarbetats och ändrats ett flertal tillfällen under arbetets gång för att 

vara så tydliga som möjligt. En tidsplan borde upprättats redan ifrån första början för att 

mer författaren skulle fått mer kontroll. Intervjuerna och transkriberingen av dessa tog 

längre tid än beräknat vilket gjorde att pressen blev hög under de sista veckorna. Arbetet 

har fungerat övergripande bra, utan större hinder.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Rekryteringsprocess 

  Utifrån empirin hade alla informanter utarbetade mallar och planer för hur en 

rekryteringsprocess skall gå till. Mallarna är till som vägledning och hjälp. Ingen av 

informanterna använde sig av någon specifik rekryteringsmodell. Hur vida 

informanterna såg på mallarna och använde sig av dem skiljde sig markant åt.  En 

informant använde sig av mallarna vid alla rekryteringar, en annan informant använde 

sig aldrig av mallarna och de tre övriga informanterna använde sig av vissa delar av 

mallarna utefter situation och behov. Mallarna och planerna som fanns framarbetade var 

alla upplagda i noga utvalda steg som liknande rekryteringsmodeller som 

tolvstegsmodellen som Lindelöw (20) framarbetat och bedömningscirkeln som Kahlke 

& Schmidt (2002) tagit fram. Stegen som alla informanter nämnde som var 
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respresenterade i deras mallar var behovsanalys, kravprofil, urvalsprocess, intervju och 

referenstagning. Kravprofil, intervju och referenstagningen var de tre momenten som 

informanterna såg som mest betydesefulla att genomföra och vidhålla för att göra en 

lyckad rekrytering. 

  En informant menade på att det fanns risk för att en felrekrytering kunde ske om man 

frångick den framarbetade kravprofilen, vilket även Hallén (2005) lyft fram betydelsen 

av och angett som ett hjälpmedel för att minska antalet felrekryteringar.  

  Alla informanter berättade i empirin att de hade olika mycket delaktighet i 

rekryteringarna som skedde i kommunen beroende på vilken tjänst som skulle tillsättas. 

Ibland var de huvudansvariga, ibland enbart delaktiga och ibland inte ens medvetna om 

att en rekrytering skett. Lindelöw (2010) lyfte fram betydelsen av att vara flera 

delaktiga i kravprofilskapandet, intervjumomentet och bedömningsmomentet för att inte 

missa något eller göra felbedömningar. Empirin visar att även informanterna ser det 

som betydande att vara fler som deltar under rekryteringsprocessen för att minska risken 

för felrekryteringar. En informant belyste att objektiviteten i rekryteringsprocessen ökar 

om fler deltar. Författaren uppfattade det hela som att subjektiviteten inte får den 

avgörande rollen i beslutsfattandet.  

5.2.2 Rekryteringskanaler 

  Enligt empirin så varierar valet av rekryteringskanal efter förutsättningar kring tjänsten 

och hur mycket tid som finns innan den skall vara tillsatt. Tidsramen är enligt empirin 

oftast den avgörande faktorn i rekryteringskanalsvalet. Val av rekryteringskanal 

påverkar hela rekryteringsprocessens gång och vilka moment som krävs att man 

genomför efteråt. Breaught et al (2008) beskriver i sin modell att man först bör veta vad 

man söker genom en genomförd kravprofil, innan val av rekryteringskanal beslutas. 

Mabon (2004) belyser vikten av att välja rätt rekryteringskanal för att skapa så stor 

möjlighet som möjligt att nå ut till rätt kandidat och minska risken för felrekryteringar. 

Empirin visar att informanterna i de flesta fall använder sig av annonsering i 

lokaltidningar, fackpress och på arbetsförmedlingens hemsida. De menar på att 

rekryteringskanalen har stor betydelse för att finna rätt kandidat och är därmed 

avgörande för om det kommer bli en lyckad rekrytering eller inte. Enligt Granberg 
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(2011) ger annonsering i facktidningar ofta ett bra urval av kandidater om en viss typ av 

kompetens sökes.  

5.2.3 Interna rekryteringar 

  Informanterna menar att internrekrytering sker oftare än vad de egentligen vill och är 

medvetna om, detta för att det ofta är en snabb, billig och bekväm subjektiv lösning. 

Synen som informanterna har på interna rekryteringar är både positiva och negativa. De 

positiva aspekterna som lyfts fram i empirin av informanterna som författaren är 

benägen att hålla med om är att man som rekryterare vet vad man får och blir inte 

överraskad av hur en person är och vad kandidaten kan. Det blir därmed en subjektiv 

bedömning, där man rekryterar kandidaten internt efter sina känslor, erfarenheter och 

uppfattningar. Man får genom interna rekryteringar behålla den kompetens som man 

vill behålla på arbetsplatsen och därmed blir oftast interna rekryteringar bra och 

lyckade. Granberg (2011) menar på att det är viktigt att alla internt sökande blir 

respekterade och mycket väl behandlade för att deras motivation och arbetsprestation 

skall fortsätta i en utvecklande riktning, därmed kan interna rekryteringar vara bra för 

en arbetsplats. 

  De negativa aspekterna som lyfts fram i empirin med intern rekrytering är att man 

eventuellt går miste om nya medarbetare som kan leda till ny kunskap och utveckling på 

arbetsplatsen. Empirin visade på att det är vanligare att mellanchefer internrekryteras än 

de högre chefstjänsterna.   

5.2.4 Felrekryteringar 

  Empirin visar att det enligt informanterna relativt ofta sker felrekryteringar till följd av 

felvalda rekryteringskanaler eller felbedömningar i rekryteringsprocessen. Felvald 

rekryteringskanal kan bero på att det finns lite och begränsad tid för att genomföra 

rekryteringsprocessen eller att budgeten inte räcker till för att använda sig av den bästa 

rekryteringskanalen. Paula Liukkonen (2012) menar att rekryteringsprocessens 

omfattning och noggrannhet oftast prioriteras ner om det finns en tajt budget, vilket i 

framtiden kan leda till stora kostnader. Regeringens framtidskommisson 

uppmärksammade i sin slutrapport 2013 (DS:2013:19) att felrekryteringar får stora 
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konsekvenser för verksamheter både utvecklingsmässigt och kostnadsmässigt, vilket 

även empirin visar på.  

  Frick (2004) uppmärksammade felrekryteringar i sin avhandling och menade på att 

alla beslut inte är rationellt grundade utan har en känslomässig bakgrund, vilket ökar 

risken för felrekrytering. Att subjektivitet genom känslomässigt baserade beslut leder 

till felrekryteringar var något flera informanter betonade. En informant härledde 

felrekryteringsbegreppet till en speciell  händelse när hon gjort misstaget och fastnat för 

en kandidats sociala kompetens och då helt frångått den framarbetade kravprofilen, 

vilket ledde till en kostsam felrekrytering. Informanterna ser inte felrekryteringar enbart 

som negativt, utan också som en lärdom och utvecklingsmöjlighet. Däremot poängteras 

det att felrekryteringar lätt kan leda till förutfattade uppfattningar om andra kandidater 

på grund av en rädsla att göra samma felrekrytering igen, vilket informanterna verkade 

ha en medvetenhet om och försöka undvika.  

5.3 Urval och bedömning av kandidater 

5.3.1 Urval till intervju 

  Urval till intervju görs utifrån inkomna CV och personliga brev. Informanterna belyser 

därmed betydelsen av hur viktigt det är med intressanta, personliga och sanningsenliga 

brev där det finns något som sticker ut och är extra intressant. Kravprofilen och den 

formella kompetensen visar empirin ha stor betydelse. Arthur (2006) menar att man som 

rekryterare har stor hjälp av kravprofilen genom att koppla ihop CV och personligt brev 

för att få en så bra matchning som möjligt. Informanternas syn på kravprofilen tolkar 

författaren som att de ser den som en mall för urval till intervju, då det är viktigt att de 

formella kriterierna verkligen uppfylls. Vid urvalet till intervjun har de alltså mestadels 

en objektiv syn. Cook (2004) beskriver även betydelsen av att hålla kvar vid det man 

hade bestämt sig för att man ville ha, vilket man gör om man fasthåller vid kravprofilen. 

5.3.2 Intervjuprocessen 

  Intervju används för samtliga informanter som ett hjälpmedel och verktyg vid 

rekryteringar för att göra bedömningar om kandidaten förmåga och lämplighet för ledig 

tjänst. Informanterna har normen att man oftast enbart håller en intervju och kallar 

mellan tre till fem kandidater beroende på vilken tjänst som skall tillsättas. Empirin 
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visar att informanterna sedan kompletterar intervjun med en referenstagningsintervju 

och eventuellt personlighetstest eller arbetsprover.   

  Arthur (2006) lyfter fram betydelsen av att ha en strukturerad och planerad intervju där 

man som rekryterare är förberedd och påläst av kandidatens inskickade CV och 

personliga brev. Även informanterna ser en planerad och strukturerad intervju som 

betydelsefull och viktigt för att kunna välja rätt kandidat till den annonserade tjänsten. 

En informant lyfter särskilt fram betydelsen av att ställa samma frågor och vara objektiv 

under intervjumomentet. Detta för att alla kandidater skall bedömas utifrån samma 

förutsättningar och den utarbetade kravprofilen. Författaren tolkar att alla informanter 

ser objektivitet i intervjumomentet som positivt för att finna rätt kandidat till den lediga 

tjänsten. Även Lindelöw & Danielsson (2003) menar på att man som rekryterare skall 

vara så objektiv som möjligt under rekryteringsprocessen för att informationen som ges 

under intervjun skall vara användbar, jämförbar och tillförlitlig.  

  Cook (2004) rekommenderar att man är minst två personer som deltar under 

intervjumomentet för att all information som ges skall uppfattas och tolkas på rätt sätt. 

Empirin visar att informanterna oftast gör intervjuer tillsammans med någon annan 

kollega som är inblandad i rekryteringen. Detta för att skapa en mer objektiv 

bedömmning. Lindelöw& Danielsson (2003) menar att diskussion av intervjun efteråt 

mellan personer som deltar vid intervjun minskar risken för en subjektiv bedömning och 

ökar objektiviteten. Författaren tolkade empirin som att informanterna använder sig av 

denna metod för att öka objektiviteten och minska de subjektiva åsikterna i 

bedömningen av intervjun. Intervjumomentet är enligt informanterna det viktigaste 

momentet tillsammans med referenstagningen i rekryteringsprocessen.  

5.3.3 Formell- och social kompetens som verktyg i bedömningsfas 

  Hansson (2013) beskriver kompetens som medvetna eller omedvetna kunskaper som 

individer besitter. Författaren upplevde att alla informanterna delade denna uppfattning 

om kompetensbegreppets betydelse och att de även delade Granbergs (2009) 

uppfattning om att kompetenser som en individ besitter är uppdelade i kategorier som 

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra erfarenheter. Granberg (2009) beskriver i sin 

teori kategorierna som formella kompetenser, kvalificerade kompetenser och faktiska 

kompetenser. Dessa kompetensuppdelningar gör inte informanterna däremot använde de 
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sig av begreppet formella kompetenser som ett övergripande begrepp över alla 

kompetenser, utan de sociala kompetenserna var ett eget begrepp.  

  De formella kompetenserna som enligt informanterna var utbildning och erfarenhet 

beskrevs som mer lättbedömda än de sociala kompetenserna som innebar vad en 

kandidat har för sociala egenskaper. Författaren tolkade det som att informanterna 

menade att i bedömning av de sociala kompetenserna är det lättare att man som 

rekryterare blir mer personlig och gör en subjektiv bedömning än när det gäller de 

formella kompetenserna som är lättare att mäta och jämföra och därmed kan man som 

rekryterare förhålla sig mer objektiv.  

5.3.4 Ett första intryck 

  Empirin visar att det första intrycket har mycket stor betydelse och är en del i den 

avgörande bedömningen av en kandidat. Informanterna upplyste om att intrycket som 

skapades i första stadiet hade betydelse för hela den resterande tiden i 

rekryteringsprocessen. Ögonkontakt, handslag, utstrålning och självförtroende var 

faktorer som informanterna nämnde var betydande vid första mötet. Fellinger (2002) 

skrev i sin avhandling om haloeffekten som innebär att en rekryterares första intryck 

oftast leder till att kandidaten automatiskt förknippas med andra positiva eller negativa 

förmågor. Denna effekt kan författaren i empirin se en tendens till att förekomma 

medvetet eller undermedvetet hos informanterna. 

  Det första intrycket som skapas är en subjektiv och känslomässig bedömning som 

oftast inte är rationellt grundat vilket Raibecke (2007) beskriver i sin avhandling om 

beslutprocesser. En informant beskriver att magkänslan för en kandidat redan grundas 

vid första mötet och att magkänslan är en del i bedömningen.  

5.3.5  Personliga uppfattningar och åsikter 

  Det empiriska materialet visar att personliga uppfattningar och åsikter som leder till en 

magkänsla har stor betydelse genom hela rekryteringsprocessen, men framförallt i 

bedömningsfasen. Informanterna såg en positiv styrka i subjektiviteten som finns under 

rekryteringsprocessen och bedömningsstadiet om den användes på rätt sätt. Som 

författaren tolkade informanterna så var det viktigt att subjektiviteten fanns, men att 

man noga funderade över sina beslut och fördomar så att det inte de inte på något sätt 
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var förutfattade uppfattningar och diskriminerande. En informant menar på att man 

måste ha en bra magkänsla för att rekryteringen skall bli lyckad och bra. Mattews 

(2010) gjorde en studie som visade att bedömningar i rekryteringar oftast baseras på 

känslor. Hon menade på att detta kan bli en kostsam felrekrytering och att man istället 

borde basera sina rekryteringar på objektiva kompetensbaserade faktorer. Att enbart 

basera bedömningar av kandidater genom objektivitet och kompetensbaserade faktorer 

var det ingen informant som tyckte, utan de såg en styrka i subjektivitet genom 

personliga uppfattningar och åsikter.  

5.3.6 Referenstagning 

  I empirin beskriver informanterna referenstagningen som ett av de viktigaste 

momenten i hela rekryteringsprocessen. Ett moment som måste och skall göras. Alla 

informanter har färdiga mallar för hur referenstagningen skall gå till och vilka frågor 

som skall ställas. Enligt det empiriska materialet använder sig majoriteten av 

informaterna sig inte av dessa mallar, utan gör referenstagningsprocessen utefter 

situation och eget tycke. De poängterar dock att referenstagningen borde göras mer 

planerat och strukturerat. Att informanterna frångår mallarna och gör referenstagningen 

efter situation och eget tycke tolkar författaren som att ett objektivt moment färgas av 

subjektivitet genom att informanternas egna åsikter och uppfattningar får en större 

betydelse.  

  Granberg (2011) menar att referenstagningen är som en systematisk kontroll av 

uppgifter som en kandidat lämnat medans Kalkhe & Schmidt (2002) ser 

referenstagningen som en chans att få mer information och öka förståelsen om 

kandidaten, vilket även informanterna enligt det empiriska materialet gör. En informant 

menade på att den bästa frågan som kan ställas till en referens är “kan du tänka dig att 

anställa personen igen?”. Är svaret på denna fråga ja är det positivt och ökar chanserna 

för en lyckad rekrytering.   

  Mabon (2005) belyser betydelsen av att kontakta olika referensgivare som kan ha olika 

åsikter och erfarenhet av kandidaten. Man skall enligt Mabon (2005) sträva efter att få 

kandidaten belyst ifrån flera sidor för att skaffa sig en objektiv bild av kandidaten, vilket 

syftet hos informanterna enligt det empiriska materialet är att göra genom 

referenstagningen.  
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5.3.7 Subjektivitet och objektivitet i rekryterings- och bedömningsprocess 

  Lindelöw (2010) beskriver kompetensbaserad rekrytering som en form av objektivitet 

där rekryteraren tittar på en kandidats kompetens och kvalifikationer utan att ha några 

personliga värderingar. Författaren upplevde att alla informanter hade samma 

uppfattning som Lindelöw (2010) om objektivitetsbegreppet och dess innebörd att man 

enbart bedömer en kandidats olika former av kompetens.  

  Giberson, Resick & Dickson (2005) beskriver känslomässig rekrytering som en form 

av subjektivitet där en rekryterare personliga åsikter, uppfattningar och känslor tar plats 

och fattar beslut. Enligt empirin har även informanterna denna uppfattning om subjektiv 

rekrytering och bedömning. Informanterna beskrev inte subjektivitet i 

rekryteringsprocess och bedömningsprocess som något negativt, utan ansåg att 

subjektiviteten var viktig för att en rekrytering skulle bli lyckad.  

  Lindelöw (2010) menar på att ingen subjektiv bedömning skall få ta plats vid 

rekryteringar utan att alla kandidater skall bedömas lika. Hon poängterar också 

betydelsen av att rekryteringsansvariga skall ha förståelse för sina värderingar och 

uppfattningar. Empirin visar att informanterna ser en blandning av subjektivitet och 

objektivitet beroende på moment i rekryteringsprocessen som optimal och alla 

informanter gör sina bedömningar utifrån detta. Däremot belyser och håller de med om 

Lindelöws teori att förståelsen för sina egna värderingar och uppfattningar är viktiga. 

De poängterar vid ett flertal tillfällen betydelsen av att vara uppmärksam på sina egna 

känslor för att undvika att diskriminering sker eller felrekrytering.  

  I empirin kan författaren tyda att informanterna anser att vissa moment skall vara 

subjektiva, vissa objektiva och vissa ha en blandning av subjektivitet och objektivitet. 

Moment som framarbetning av kravprofil, urval till intervju, intervjumomentet och 

referenstagningen bör vara objektiva, medans analyserandet av intervjun och 

beslutskedet bör innehålla en viss subjektivitet. Beslutskedet och den slutgiltiga 

bedömningen poängteras betydelsen av att blanda sin subjektiva känslor och behålla 

objektiviteten för att behålla de ursprungliga tankarna och se till så att den sökta 

kompetensen verkligen uppfylls.  
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5.3 Slutsats 

  Studiens resultat ligger i resultat med den tidigare forskning som presenterats i studien. 

Den tidigare forskning som presenterats visar och indikerar på att känslor och 

subjektivitet påverkar rekryteringsprocesser och bedömningarna av kandidater. 

Informanterna poängterar tydligt i studien att subjektivitet är positivt för 

rekryteringsprocesser och att det krävs en viss känslomässig bekvämlighet för att 

rekryteringen ur informanternas synsätt skall vara lyckad och för att felrekryteringar 

skall undvikas. Alla informanter ser en kombination av en objektiv bedömning samt en 

subjektiv bedömning som optimal i rekryteringsprocessen. Författaren kunde i empirin 

se en mer utbredd användning av subjektivitet än väntat. Att subjektivitet är ett viktigt 

instrument i rekryterings- och bedömningsprocess är författaren benägen att hålla med 

om så länge man som rekryterare är medveten om att man är subjektiv i sina tankar. Det 

går inte vara helt objektiv i en rekryteringsprocess då man som rekryterare konstrurerat 

hela rekryteringsprocessen genom att bland annat skapat kravprofil, intervjufrågor och 

valt referensgivare . 

  Felrekryteringar var ett medvetet problem för alla informanter och författaren tolkade 

det som att alla informanter hade personlig erfarenhet av felrekryteringar på nära hålla. 

Antingen en felrekrytering som de gjort själva eller någon som de sett konsekvenserna 

av. Det fanns en rädsla och respekt hos informanterna för att göra egna felrekryteringar. 

Genom att felrekryteringar hade skett skapades vissa subjektiva tankar som följde med 

och kom att påverka följande rekryterings- och bedömningsprocesser. En informant 

poängterade här betydelsen av att se till så att ingen diskriminering skedde som följd av 

tidigare felrekryteringar. Att ta lärdom av sina tidigare felrekryteringar och då skapa sig 

subjektiva tankar är en styrka, men det är viktigt att se till så att de subjektiva tankarna 

inte blir diskriminerande utan ses som en vägledning.  

  Författaren har även kommit fram till att informanterna inte använder sig av någon 

speciell rekryteringsmodell, däremot har alla informanter utarbetade mallar och planer 

för hur en rekryteringsprocess skall gå till, vilka moment som skall ingå och hur dessa 

skall utföras. Informanterna syn på dessa mallar var varierade, men den markant 

övervägande synen var att se dem som en vägledning, men att sällan eller aldrig 

använda sig av dem i rekryteringsprocessen eller bedömningsstadiet. Alla informanter 
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hade olika steg i genomförandet av en rekrytering. Vissa moment ansåg informanterna 

skulle påverkas av subjektivitet medans andra moment skulle ske helt objektivt. En 

informant lyfte fram betydelsen om att vara objektiv ifrån början, men bli mer subjektiv 

under processens gång. Detta var en syn som majoriteten av informanterna höll med 

om, men subjektiviteten i bedömningsstadiet skulle ske tillsammans med kollega eller 

annan innvolverad individ för att ske på ett medvetet sätt och för att de objektiva kraven 

inte skulle bortprioriteras. 

  Det har genom denna studie framkommit många nya tankar och funderingar på vad 

man skulle kunna forska vidare på inom området subjektiv respektive objektiv 

bedömning i rekryteringsprocesser. Denna gången valde jag författaren att enbart 

undersöka personalchefer inom den kommunala verksamhetens syn på objektiv och 

subjektiv bedömning i rekryteringsprocessen. Det hade även i framtiden varit av 

intresse att undersöka andra verksamhetsområden och organisationer som privata små 

företag, stora privata företag eller statliga myndigheter för att sedan kunna göra en 

jämförelse mellan dem och hur dem skiljer sig åt.   

  Sammanfattningsvis vill författaren lyfta fram betydelsen av att vara medvetet 

subjektiv i rekryterings- och bedömningsprocessen som en styrka. Subjektivitet 

utvecklar rekryteringsprocessen, minskar troligtvis risken för felrekryteringar och 

skapar en lättare bedömningsprocess för rekryterare.  
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I 

8. BILAGOR 
 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 Nedan presenteras den intervjuguide som utgjorde stommen i de semistrukturerade 

telefonintervjuerna till fem personalchefer i kommunal verksamhet. Det är fem stora, 

omfattande öppna frågor så att respondenterna kan beskriva och berätta med sina egna 

ord. Följdfrågor kan ställas vid behov, efter förutsättning och situation.  

 

Om respondenten 

1. Vad har du för utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet?  

Rekryteringsprocessen 

2. Kan du beskriva hur du genomför en rekryteringsprocess på ett övergripande 

sätt? 

Subjektiv och objektiv bedömning 

3. Beskriv vad en subjektiv respektive objektiv bedömning är för dig? 

4. Är det den subjektiva eller objektiva bedömningen som är viktigast i 

beslutskedet vid rekrytering för dig? 

Felrekryteringar 

5. Vad är en felrekrytering för dig och hur undviker du dem?
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