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SAMMANFATTNING 

 

I arbetslivet blir det mer och mer viktigt att företag och organisationer rekryterar rätt person. 

Den nyrekryterade måste ha rätt kompetens och samtidigt vara den person som passar in i 

företagets kultur. I det här arbetet har vi behandlat rekryteringsprocessen med inriktning mot 

anställningsintervjun. Uppsatsens syfte är att belysa rekryterares syn på anställningsintervjun 

och dess betydelse i rekryteringsprocessen. För att kunna besvara vårt syfte har vi valt att göra 

kvalitativa intervjuer med fem rekryterare. I vår studie beskrivs rekryteringsprocessen och 

anställningsintervjun ur rekryterarnas perspektiv. I intervjumanualen finns frågor om hela 

rekryteringsprocessen för att kunna sätta in anställningsintervjun i sitt sammanhang och ge en 

bild av dess betydelse. Frågeställningar som studien bygger på är: hur genomförs 

rekryteringsprocessen, hur genomförs anställningsintervjun för att få fram relevant 

information om den sökande samt vilken typ av information söker rekryteraren i 

anställningsintervjun och varför är den viktig. I vårt resultat har vi kommit fram till att 

rekryterarna har i stort sett samma syn på rekryteringsprocessen och anställningsintervjuerna. 

Samtliga rekryterare genomför alltid någon form av anställningsintervju och intervjun är en 

viktig del av rekryteringsprocessen. I vår studie har vi sett att rekryteringsprocessen följer i 

stort sett samma mönster: arbetsanalys, annonsering, urval, intervju, eventuellt olika tester och 

referenstagande. Anställningsintervjuerna genomförs ofta som panelintervjuer och den 

sökande får svara på nutids/dåtidsinriktade frågor. Rekryterarna söker information om den 

sökandes personliga egenskaper, sociala situation och i viss mån kompetens. Rekryterarna vil l 

förvissa sig om att den potentiella medarbetaren ska passa in i arbetsgruppen och 

organisationen. 
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1 INLEDNING 

 
I arbetslivet blir det mer och mer viktigt att företag och organisationer rekryterar rätt person. 

Den nyrekryterade måste ha rätt kompetens och samtidigt vara den person som passar in i 

företagets kultur. Att rekrytera är en process som består av ett antal olika moment som kan var 

svåra att skilja åt, eftersom de går in i varandra. Vi kan ändå urskilja följande steg som ingår i 

rekryteringsprocessen: arbetsanalys, annonsering, urval, anställningsintervju, tester och 

referenstagande. Privata arbetsförmedlingar blev tillåtna i och med en lagändring år 1993. 

Därefter har det vuxit upp en rad företag som enbart sysslar med rekrytering. (Knocke, 

Drejhammar, Gonäs & Isaksson 2003). De större företagen har också egen personal som är 

specialister på rekrytering. Kanske kan det även vara så att det i många fall sker intervjuer och 

anställningar av ”outbildade” intervjuare, av den chef som söker ny arbetskraft?  

 

Det är intressant för oss att studera rekryteringsprocessen eftersom det är ett område vi inte 

berört inom vår utbildning på programmet för Personal- och Arbetslivsfrågor. Området kan 

troligtvis komma att ingå i våra framtida arbetsuppgifter som personalvetare. Det är även bra 

att studera anställningsintervjun med tanke på att vi så småningom själva ska söka arbete och 

då kan ha nytta av att vara insatta i ämnet.  

 

 

 

1.1 Tidigare forskning 
 
I det här arbetet har vi behandlat rekryteringsprocessen med inriktning mot 

anställningsintervjun. Det finns mycket skrivet om rekrytering och anställningsintervjuer. Vi 

har gjort eftersökningar i databaserna Arbline, LIBRIS, ELIN, ERIC och Voyager. De sökord 

vi använt är anställningsintervju, intervju, rekrytering, personlighetstest, interview, employ*  

och selection*  i olika kombinationer. Vi fick många träffar i våra sökningar och fann att många 

artiklar och handledningsböcker inte kan kallas för vetenskapliga texter, då det inte finns 

hänvisningar till andra referenser. Bland dessa har vi ändå valt att referera till en artikel i DIK-

fourm (dokumentation, information och kultur), skriven av Alfredsson (2004). Vi anser att den 

är intressant för vår uppsats eftersom Alfredssons artikel belyser anställningsintervjun. Övrig 

litteratur som vi funnit relevant i vår sökning är Samtalet med känslomässig intelligens – en 
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handledning i konsten att samtala av Hilmarsson (2003) som belyser samtalet som metod för 

att kommunicera med andra. Arbetsanalys och personbedömning – att öka träffsäkerheten vid 

urval och rekrytering skriven av Kahlke & Schmidt (2002) beskriver rekryteringsprocessen. 

Personnel Selection: adding value through people skriven av Cook (2004) beskriver 

rekryteringsprocessen och anställningsintervjuer. Arbetspsykologisk testning av Mabon (2004) 

beskriver urvalsmetoder i arbetslivet. Mabon berör i sin bok vilka typer av arbeten de olika 

urvalsmetoderna kan passa för, vilket vi anser underlätta läsande och förståelse. Övrig 

litteratur, förutom Mabon, tar inte upp och belyser i vilka typer av arbeten intervjuteknik med 

mera är användbar. Detta ser vi som en begränsning eftersom vi anser att mindre kvalificerade 

arbeten inte behöver ha så komplicerad rekryteringsprocess. Vår tolkning är att den övriga 

litteraturen behandlar intervjuer av kvalificerad arbetskraft. 

 

 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att belysa rekryterares syn på anställningsintervjun och dess betydelse i 

rekryteringsprocessen.  

 

Våra frågeställningar utifrån ovanstående syfte: 

 

1. Hur genomförs rekryteringsprocessen?  

2. Hur genomförs anställningsintervjun för att få fram relevant information om den 

sökande?  

3. Vilken typ av information söker rekryteraren i anställningsintervjun och varför är den 

viktig? 
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1.3 Vår studie 
 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar väljer vi att göra kvalitativa intervjuer med 

fem rekryterare och göra studien av rekryteringsprocessen och anställningsintervjun ur 

rekryterarnas perspektiv. I vår intervjumanual finns frågor om hela rekryteringsprocessen för 

att kunna sätta in anställningsintervjun i sitt sammanhang och ge en bild av dess betydelse. 

Resultatet och analysen presenteras på ett sätt som möjliggör för läsaren att följa de olika 

intervjupersonernas uttalanden i citaten. 

 

 

 

1.4 Avgränsning 
 
Vi gör en avgränsning i beskrivningen av rekryteringsprocessen så till vida att vi inte går vidare 

till det slutliga valet av medarbetare, dessutom kommer vår studie inte i någon större 

omfattning att belysa skillnader mellan de olika branscher vi valt att göra studien inom. Vi har 

gjort dessa val på grund av att den avsatta tiden för den här uppsatsen inte har gett oss utrymme 

till det. Dessutom behövs fler intervjuer än en inom varje bransch för att kunna få en relevant 

jämförelse mellan branscherna.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 
För att ge en bakgrund och visa att anställningsintervjun är en del av rekryteringsprocessen 

kommer vi först att göra en kort beskrivning av de inledande faserna i rekryteringsprocessen 

för att därefter göra en beskrivning av anställningsintervjun och sist i det här avsnittet beskriva 

andra bedömningsmetoder i rekryteringsprocessen. 

 

 

2.1 Arbetsanalys, rekryteringskanaler och urval 
 

Rekryteringsprocessen startar ofta med att göra en arbetsanalys för att få fram de ramar och 

villkor som arbetet ger samt den kompetens och den personlighet som krävs för 

arbetsuppgiften. När det gäller personligheten är det viktigt att ta hänsyn till att personen ska 

passa in i den lilla arbetsgruppen, men även i hela organisationen. Innehållet i arbetsanalysen 

fungerar som ett underlag att stämma av emot i de olika stegen i processen. För att på bästa sätt 

hitta en lämplig sökande är det viktigt att vara noggrann i arbetet med arbetsanalysen. När 

analysen är färdig börjar sökandet efter ny medarbetare (Kahlke & Schmidt 2002).  

 

Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson (2003) gör en studie om hur företag i Norrköping 

rekryterar sin personal. De beskriver formella och informella rekryteringskanaler som används 

för att komma i kontakt med arbetssökande. De formella kanalerna är annonsering i tidningar, 

över Internet, via rekryterings- och bemanningsföretag samt via arbetsförmedlingen. 

Författarna har i sin undersökning kommit fram till att företagen inte så ofta använder sig av 

arbetsförmedlingen när det gäller högkvalificerade arbeten. Däremot finns en god kontakt 

mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivarna när det gäller mera lågkvalificerade arbeten. 

”Arbetsförmedlingen kan komma in som resurs i synnerhet om man inte hunnit skapa ett eget 

nätverk eller en pool av potentiell arbetskraft”  (Knocke m fl 2003, s. 31). Till kategorin 

informella rekryteringskanaler räknar Knocke m fl (2003) användningen av medarbetare, 

vänner och bekanta, släktingar och tidigare ansökningar för att komma i kontakt med 

arbetssökande. Ekström (2001) har gjort en studie i arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Den 

visar att ” informella kanaler var den rekryteringskanal som användes av flest arbetsgivare. 

Därpå följer den offentliga arbetsförmedlingen och annons i dags- eller fackpress”  (Ekström 

2001, s 20). Knockes m fl och Ektröms undersökningar visar på att det i dagens arbetsliv är 
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vanligt med rekrytering via kontakter. Detta kan vara ett problem i rekryteringsprocessen 

eftersom arbetsgivare inte annonserar efter arbetskraft och därmed kan gå miste om duktiga 

medarbetare.  

 

När det är dags att göra ett första urval av sökande tar man fram arbetsanalysen och jämför 

dess kriterier på kompetens och personlighet med ansökningshandlingarna. De sökande som 

uppfyller kriterierna har en möjlighet att bli kallade till intervju (Kahlke & Schmidt 2002). 

Knocke m. fl. (2003) benämner urvalet som sortering av de sökande. De konstaterar att 

kriterierna som används i sorteringen varierar. Ibland kan en så enkel sak som till exempel hur 

ett CV är formulerat vara avgörande för sorteringen. 

 

 

 

2.2 Anställningsintervju 
 

Detta avsnitt behandlar anställningsintervjun under rubrikerna; Enskild intervju eller 

panelintervju, Intervjutyper, Eftersökt information, Att fråga, Att lyssna, Intervjusituationen. 

 

 

2.2.1  Enskild intervju eller panelintervju 
 
En intervju kan ske under olika former, som en enskild intervju med endast en intervjuare eller 

i en panelintervju med två eller flera intervjuare.  

 

Den enskilda intervjun ställer stora krav på intervjuaren. Intervjuaren måste kunna styra 

intervjun och tolka den sökandes svar och samtidigt även kunna tänka ut uppföljningsfrågor 

utifrån de svar man fått. Intervjuaren måste även hinna föra anteckningar som stöd för minnet 

och få en uppfattning av den sökandes icke-verbala yttringar, exempelvis kroppsspråket. I den 

enskilda intervjun finns svårigheter för intervjuaren att hinna med alla moment ensam och 

därför finns det en risk att göra felbedömningar. Detta kan motverkas genom att ha genomfört 

en noggrann planering av intervjun (Kahlke & Schmidt 2002). 
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Ett alternativ till enskild intervju är panelintervju där man är två eller flera intervjuare. Det 

finns både fördelar och nackdelar med panelintervjun. En fördel är att det är flera personer som 

gör bedömningen samtidigt. Det underlättar också lyssnandet om man är två intervjuare som 

kan turas om att ställa frågor och lyssna. Studier visar att panelintervjun har högre validitet än 

den enskilda intervjun (Cook 2004). Kahlke & Schmidt (2002) anser att en nackdel med 

panelintervjuer kan vara att personer med stort maktinflytande får för stor påverkan på 

bedömningen. De menar också att panelintervjuer kan bli mera formella än enskilda intervjuer 

och därmed minskar den sökandes möjligheter att prata fritt. 

 

 

2.2.2 Intervjutyper 
 
Nedan följer en beskrivning av tre olika typer av intervjuer. Inom ramen för dessa kan både 

enskilda intervjuer och panelintervjuer användas. 

 

Kahlke & Schmidt (2002) beskriver den ostrukturerade intervjun som oplanerad och i 

avsaknad av ett övergripande syfte. Den är inte styrd av intervjuaren, som därför kan tappa 

kontrollen över anställningsintervjun. Den intervjuade har möjlighet att påverka och samspela 

med intervjuaren i ett ömsesidigt informationsutbyte, vilket i sig kan upplevas positivt av den 

intervjuade. Den ostrukturerade intervjun ger möjlighet att bedöma den sökandes sociala 

färdigheter och självuppfattning men även i viss mån kompetensen i beteende och känslor. 

Cook (2004) beskriver den ostrukturerade intervjun som ett socialt möte, vilket också Kahlke 

& Schmidt anser. Nackdelen med den här typen av intervju är att bedömningarna bli 

subjektiva, då de är grundade på intervjuarens intryck och minnen�(Cook 2004). 

 

Den delvis strukturerade intervjun, som Kahlke & Schmidt (2002) behandlar, kan liknas vid 

det Holme & Krohn Solvang (1997) kallar den kvalitativa intervjun. Här har intervjuaren 

förberett sig genom att planera de områden som intervjun ska handla om. Det finns inga 

strukturerade frågor, istället används en intervjumanual där de planerade områdena finns 

antecknade (Holme & Krohn Solvang 1997). Svensson & Starrin (1996) beskriver den delvis 

strukturerade intervjun som en vägledd konversation. Det är dock viktigt att intervjun håller sig 

inom ramarna för intervjuns syfte. Intervjuaren måste vara observant på att hålla sig inom det 

område som gäller och inte låta den intervjuade styra samtalet för mycket samtidigt som den 
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intervjuade också ska ha frihet att berätta fritt. Det kan vara svårt och ställer stora krav på 

intervjuaren. 

 

Den strukturerade intervjun beskrivs av Cook (2004) och Kahlke & Schmidt (2002) som mer 

tillförlitlig och med högre grad av prognostiserad validitet än den ostrukturerade. Den 

strukturerade intervjun har planerade frågor som utgår ifrån de kompetenser som framkommit i 

arbetsanalysen. Intervjuaren styr anställningsintervjun och ställer samma standardiserande 

frågor till alla sökande. Bedömningar görs på de anteckningar som intervjuaren gör under 

intervjun och på så sätt blir det en systematisk och objektiv bedömning av de sökandes 

kompetenser. I den strukturerade intervjun finns möjligheter att ställa hypotesiska frågor om 

den sökandes kunskap och sociala färdigheter. En nackdel med den strukturerade intervjun är 

att den kan vara oflexibel och det finns en risk att intervjuaren missar vissa frågeställningar i 

planeringen och därmed går miste om viktig information (Kahlke & Schmidt 2002, Cook 

2004). Detta visar alltså att det är av största vikt att förbereda och variera mellan olika typer av 

frågor. Vad som framkommit i litteraturen är att ovan nämnda författare ofta föredrar den 

strukturerade intervjun eftersom den har fasta frågor och bedömer de sökande på samma 

villkor.  

 

 

2.2.3  Eftersökt information 
 
Hilmarsson (2003) beskriver intervjun som en form av samtal som har syftet att samla in 

information. Studier utförda i huvudsak i USA, visar att olika intervjuare söker efter olika 

egenskaper hos de sökande. De vanligaste egenskaperna som efterfrågas är personliga 

egenskaper samt social och mental förmåga (Cook 2004). 

 

Studier i Sverige visar att personliga egenskaper, utbildning som passar för yrket och tidigare 

erfarenhet är av mycket stor betydelse vid rekrytering (Ekström, 2001). Ekström visar att de 

faktorer som har stor betydelse vid anställningsintervjun är att den sökande passar in i 

arbetsmiljön, gör ett gott intryck och har bra referenser. 

 

Knocke m fl (2003) för ett resonemang som i många fall liknar både Ekström (2001) och Cook 

(2004). Det är de personliga egenskaperna och personlighetsdrag som eftersöks i urvalet och 
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intervjun av de sökande. Knocke m fl menar att rekryterarna söker efter egenskaper som visar 

att den sökande ska passa in i gruppen och organisationen.  

 

Dahlgren (1999, 2000) har gjort två intervjustudier som är ett samarbete mellan näringslivet 

och Lärarhögskolan i Stockholm. Studierna behandlar ungas möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden. Resultatet av hans studier sammanfaller med Ekström (2001) och Knocke m 

fl (2003), förutom de formella meriterna är det de personliga egenskaperna är avgörande för en 

anställning och det är vad som efterfrågas i anställningsintervjuerna. 

 

I DIK-forum (Alfredsson 2004) redovisas en liten minienkät till olika chefer med vana att 

rekrytera inom bland annat museer och bibliotek. Resultatet av undersökning visar att formella 

meriter anses av de flesta vara en förutsättning för att bli kallad till intervju. Övervägande delen 

anser att de personliga egenskaperna väger tungt efter studie- och arbetslivsmeriter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga undersökningar vi funnit i våra sökningar visar på 

samma resultat. Rekryterarna söker sådan information i anställningsintervjuerna som beskriver 

den sökandes personliga egenskaper – egenskaper som gör att personen kommer att passa för 

arbetet samt även passa in i arbetsgruppen och på företaget. Hur ska rekryteraren då på bästa 

sätt få fram denna information? 

 

 

2.2.4  Att fråga 
 
För att få ut bästa möjliga information om den sökande i anställningsintervjun tillhör 

förberedelse och val av frågor en viktig del i arbetet (Kahlke & Schmidt 2002). Frågor tillhör 

ett av de viktigaste redskapen i kommunikationen mellan människor. Frågor skapar kontakt och 

om de är rätt ställda leder de till att den intervjuade får lättare att ge utförliga svar och känna 

delaktighet i samtalet. Rätt ställda frågor ger den information intervjuaren är intresserad av och 

styr samtalet i den riktning intervjuaren planerat. Det underlättar intervjun om man motiverar 

frågan innan den ställs. Frågorna ska vara korta och enkla och ställas en i taget (Hilmarsson 

2003). För att vara tydlig som intervjuare bör man undvika att använda främmande och 

känsloladdade ord samt frågor med dubbel betydelse (Svensson & Starrin 1996). Vissa frågor 

anses som olämpliga att ställa eftersom de kan upplevas kränkande och fördomsfulla. Det kan t 
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ex handla om sexuell läggning, graviditet/planerad graviditet (Dipboye 1982, Kahlke & 

Schmidt 2002). 

 

Hilmarsson (2003) och Svensson & Starrin (1996) behandlar två dominerande typer av frågor; 

öppna och slutna. Hilmarsson (2003) anser att de olika frågetyperna kompletterar varandra och 

ska ställas omväxlande. En öppen fråga kan följas av en sluten fråga som då tjänar som 

följdfråga eller en summerande fråga för att intervjuaren ska försäkra sig om att han/hon 

förstått den intervjuade rätt. Svensson & Starrin menar att en skicklig intervjuare kan använda 

sig av summerande och uppföljande frågor. 

 

Öppna frågor kallas också berättarfrågor och ställs när syftet är att få den intervjuade att fritt 

berätta och för att få den sökandes perspektiv på frågan (Kahlke & Schmidt 2002, Hilmarsson 

2003). En öppen fråga som Hilmarsson anser det olämplig att inleda en anställningsintervju 

med är ”Berätta om dig själv” . Den är alltför öppen och den intervjuade kan bli osäker och vet 

inte vad som förväntas. Hilmarsson menar här att en öppen fråga ändå måste vara så preciserad 

att den intervjuade förstår vad som efterfrågas. Hilmarsson anser också att man ska vara 

försiktig med att använda frågeorden hur och varför. De kan upplevas som ett ifrågasättande 

eller en anklagelse även om det inte är avsikten. Om man ändå behöver ställa frågorna är det 

viktigt att först förklara och motivera den kommande frågan. Kahlke & Schmidt däremot anser 

att hur och varför mycket väl kan användas för att få ytterligare information inom ett område. 

Författarna använder orden i samband med följdfrågor i intervjun. Här går de olika författarnas 

uppfattningar något isär, men vid försiktig användning av frågeorden anser de ändå att de fyller 

en funktion.  

 

Slutna frågor ställs när intervjuaren vill få mottagen information bekräftad. En fördel med att 

ställa en sluten fråga är att svaret ger konkret information samt att det ger ett naturligt avslut på 

ett tema i intervjun. Vid upprepad användning av slutna frågor ska man vara observant på att 

intervjun lätt kan uppfattas som ett förhör, vilket kan upplevas obehagligt för den intervjuade 

(Hilmarsson 2003, Kahlke & Schmidt 2002). De olika författarna har något skilda åsikter när 

det gäller användandet av slutna frågor. Kahlke & Schmidt anser att slutna frågor inte bör 

användas i så stor utsträckning, de menar att det endast i enstaka fall kan vara lämpligt för att 

precisera den intervjuades svar. Hilmarsson däremot anser att en kombination av öppna och 

slutna frågor är att föredra för att ge samtalet en naturlig rytm. 
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Kahlke & Schmidt (2002) tar upp två andra frågetyper – hypotetiska frågor och 

dåtids/nutidsinriktade frågor. Båda frågetyperna syftar till att beskriva den sökandes beteenden 

i olika situationer.  

 

Med de hypotetiska frågorna ber man […] den sökande att beskriva hur vederbörande skulle klara 
av en given framtidssituation. I de dåtids/nutidsinriktade frågorna ber man ”den sökande beskriva 
en situation som hon eller han har befunnit eller befinner sig i, hur situationen har klarats av 
(Kahlke & Schmidt 2002, s 171). 

 

Kahlke & Schmidt (2002) menar att de dåtids/nutidsinriktade frågorna har något större validitet 

än de hypotetiska frågorna. 

 

 

2.2.5  Att lyssna 
 
I föregående stycke påpekade vi vikten av att förebereda frågor inför intervjun. Lika viktigt är 

det att intervjuaren lyssnar på de svar den sökande ger. 

 

 Hilmarsson (2003) menar att det finns många fördelar med lyssnande. Genom att lyssna 

skapas förståelse för den andra. Att lyssna mer än att tala samt att försöka höra det som sägs 

men inte uttalas kännetecknar en professionell intervjuare. Det är viktigt att få fram den 

intervjuades underliggande attityder och värderingar. Svensson & Starrin (1996) menar att man 

genom aktivt lyssnande kan uppfatta detta och då ställa uppföljningsfrågor som fördjupar 

svaren. Aktivt lyssnande beskrivs av Svensson & Starrin med nedanstående citat om begreppet 

probing: 

 

Probing innehåller uppföljningsfrågor som syftar till att åstadkomma mer fullödiga svar från den 
intervjuade …..Probing kan också vara att genom kroppsspråk (se intresserad ut, lyssna intensivt 
etc.) eller med ljud eller ord visa att man är intresserad, t ex genom ljud som ”mmm” eller uttryck 
som ”det var intressant” , få den intervjuade att gå vidare och djupare i sina svar (Svensson & Starrin 
1996, s. 64). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att aktivt lyssnande innebär att ställa uppföljningsfrågor och 

summerande frågor samt att med kroppsspråket visa att man lyssnar och är uppmärksam. Det 

underlättar också lyssnandet om man är två intervjuare som kan turas om att ställa frågor och 

lyssna. Här ser vi en egenskap som intervjuaren behöver, att kunna lyssna och lyssna aktivt för 

att kunna genomföra en bra anställningsintervju. 
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2.2.6  Intervjusituationen 
 
För att skapa ett öppet och informellt klimat i intervjusituationen kan man börja med att ställa 

några frågor av allmän karaktär. Därefter bör man ge en beskrivning av vad som kommer att 

hända under intervjun. Detta skapar tillit och den sökande har därmed lättare att svara mer 

öppet på frågorna (Kahlke & Schmidt 2002, Svensson & Starrin 1996). Svensson & Starrin 

menar att klimatet inte får bli för informellt. Då finns risk att intervjuaren blir för känslomässigt 

inblandad och subjektiv och därmed göra tolkningar utifrån sina egna värderingar. Svensson & 

Starrin anser att om klimatet å andra sidan är för formellt finns det risk att respondenten 

undanhåller fakta om sig själv, sina tankar och värderingar. Det gäller för intervjuaren att hitta 

en balans där klimatet är lagom informellt för att kunna styra processen. Det är intervjuaren 

som har ansvaret för att dialogen i intervjun besvarar dess syfte (Svensson & Starrin 1996).  

 

Vid en intervju med en person som själv är van att styra samtal är det särskilt viktigt att vara 

förberedd och redan från början ta initiativet i samtalet. Den intervjuade kan vara väldigt 

tystlåten, det är också då viktigt att vara förberedd med olika typer av frågor som kan få igång 

samtalet. Allt detta för att intervjun ska hålla sig till de områden som intervjuaren planerat 

(Kahlke & Schmidt 2002). 

 

Dipboyes artikel ”Self-Fulfilling Prophecies in the Selection-Recriutment Interview” (1982) 

publicerad i The Academy of Management Review behandlar problemet med intervjuarens 

inflytande på intervjun. Intervjuaren blir påverkad av det första intrycket av den sökande. 

Redan när han/hon läser ansökningshandlingarna bildas en uppfattning om den sökande som 

senare tenderar att bli en självuppfyllande profetia. Dipboye hänvisar till studier som visar att 

den tidiga informationen har större inflytande på intervjuaren än den information som lämnas 

senare. Denna bild följer sedan genom hela intervjusituationen och intervjuaren söker efter 

information som bekräftar uppfattningen bl a genom att ställa ledande frågor. Intervjuaren 

påverkar, genom sitt kroppsspråk, den intervjuade och dennes prestation under intervjun. 

Genom kroppsspråket förmedlar intervjuaren sina attityder och värderingar.  

 

Det finns en risk att den sökande ger svar som denne tror att intervjuaren vill ha. Detta är en 

viktig aspekt som intervjuaren måste ta hänsyn till och försöka avslöja under intervjun. 

Svensson & Starrin (1996) menar att det kan förebyggas genom att ge information om vikten 

av att det är respondentens åsikter som ska komma fram samt förklara syftet med intervjun. 
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Cook (2004) menar att det är svårt att avslöja en lögn. I Byhams artikel ”Can You Interview for 

Integrity?”  (2004) publicerad i Across the Board menar författaren att det går att upptäcka en 

lögn genom att ställa frågor om hur personen har agerat i tidigare situationer. Hur kan man vara 

säker på att de intervjuade är ärliga? Byham hänvisar till studier utförda av psykologer som 

menar att personer med låg integritet (ärlighet) tenderar att tro att alla andra har samma nivå på 

ärlighet eller ännu lägre än de har. De tror att deras beteende är normalt och förutsätter att 

intervjuaren har samma uppfattning. Därför försöker intervjupersonerna inte dölja sin 

personlighet. Vi kan här konstatera att det finns olika åsikter om huruvida det är möjligt att få 

ärliga svar. 

 

Cook (2004) påpekar vikten av att intervjuaren för anteckningar under intervjun. Han menar att 

säkerheten blir större än om det inte antecknas något. Anteckningarna blir ett stöd för 

rekryterarens minne i bedömningsarbetet. 

 

 

 

2.3 Andra bedömningsmetoder 

 

De metoder vi kommer att belysa i detta avsnitt är olika typer av tester, arbetsprov, 

referenstagande och assessment center. Syftet med samtliga metoder är att underlätta 

bedömningen av de sökande utifrån de krav man har fått fram i arbetsanalysen. Mabon (2004) 

menar att alla typer av tester är ett hjälpmedel för intervjun och att det inte går att fatta ett 

beslut enbart på testresultat utan att ha genomfört en anställningsintervju. De olika 

bedömningsmetoderna kan ses som komplement till anställningsintervjun. Tester är 

strukturerade metoder som används för att bedöma den sökande utifrån en given frågeställning 

(Mabon 2004). Det finns många olika tester som används vid rekrytering. Vissa är mer 

vedertagna än andra. Vi kommer att beskriva personlighetstester och kognitiva tester. 
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2.3.1  Personlighetstest och kognitiv test 
 
I ett personlighetstest undersöker man vilken självuppfattning, vilka personlighetsdrag och 

vilken motivation den sökande har. Det finns ett etablerat begrepp inom psykologin som berör 

personlighetstester, den så kallade Femfaktorsmodellen – ”The Big Five” . Som namnet säger, 

består modellen av fem olika personlighetsdrag. Neuroticism beskriver i vilken omfattning 

personen är stresstålig och känslomässigt stabil. Extroversion beskriver huruvida personen är 

utåtriktad, aktiv och företagsam och intresserad av andra människor. Öppenhet mäter graden av 

kreativitet och spontanitet. En person med hög grad av öppenhet är nyfiken, kreativ och är inte 

rädd för nya och osäkra situationer.  Social förmåga innebär att personen har lätt för att umgås 

med andra, är tolerant, beredd att anpassa sig till sin omgivning och har lätt för att samarbeta. 

Samvetsgrannhet innebär att personen är välorganiserad, ansvarsfull, målinriktad och uthållig 

(Kahlke & Schmidt 2002). Social förmåga kan jämföras med det Knocke m fl (2003) kallar för 

social kompetens. Knocke m fl beskriver begreppet på samma sätt som Kahlke & Schmidt 

(2002) beskriver social förmåga, men menar att social kompetens är modeord som inte alltid 

fylls med någon innebörd och därför kan tolkas på olika sätt. 

 

Mabon (2004) beskriver en mängd olika personlighetstester. Vi väljer att kort beskriva två 

tester – OPQ och Predictive Index – för att ge exempel på hur personlighetstest kan se ut och 

vara uppbyggda.  

 

OPQ – Occupational Personality Questionnaires – är ett personlighetstest som används i 

Sverige och övriga världen. Testet har utvecklats under många år och finns på många olika 

språk. OPQ är uppbyggt runt tre kriterier; relationer, tankesätt och emotioner. OPQ finns i flera 

olika versioner, men OPQ32 är det mest omfattande. Det mäter 32 olika aspekter på 

personligheten. Testet anses vedertaget och ger ett stabilt resultat (Cook 2004, Mabon 2004).  

 

SHL Sverige AB är det företag som i Sverige förmedlar OPQ. I OPQ – Personlighetsformulär 

(SHL Sverige AB uå) beskrivs OPQ. Testet genomförs via PC. OPQ32 finns i två versioner, 

den ena består av 104 frågor och tar ca 55 minuter att besvara, medan den andra har 230 

påståenden och tar ca 35 minuter att genomföra. OPQ32 lämpar sig bäst vid rekrytering av 

ledare och specialister med akademisk bakgrund. OPQ32 är som tidigare nämnts uppbyggt runt 

kriterierna relationer, tankesätt och emotioner. Exempel på dimensioner under rubriken 

relationer är huruvida personen är övertygande, dominerande, utåtriktad, socialt säker osv. 
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Under rubriken tankesätt mäts huruvida personen är sifferorienterad, analytisk, kreativ, 

teoretisk, anpassningsbar osv. Rubriken emotioner beskriver i vilken grad personen är avspänd, 

orolig, optimistisk, energisk, beslutsam osv. Som rekryterare måste man ha genomgått en 

utbildning hos SHL Sverige AB samt tecknat licens för att få använda sig av OPQ. 

  

Predicive Index – PI-test, är ett test där den sökanden får ta ställning till 86 adjektiv som ska 

beskriva den sökande. Det går i stora drag till på följande sätt: 

 

På blankettens framsida skall man markera de ord som ”du anser beskriver det sätt andra 
människor förväntar sig att du skall uppträda på”  och på baksidan skall man välja de ord som 
” enligt din åsikt verkligen beskriver dig”  (Mabon 2004, s 280). 

 

Mabon (2004) är kritisk till detta test av många anledningar. Han menar att det kan vara svårt 

att beskriva sig ur andras synvinkel, det kan också vara svårt att beskriva sig själv. Han har 

tagit del av rapporter och studier av metoden och funnit att de i vissa fall är beställda av 

Predicive Index ägare och att studierna inte är vetenskapligt genomförda. Detta medför att 

Mabon ifrågasätter säkerheten i resultaten.  

 

I kognitiva tester mäter man tekniska färdigheter, intelligens, inlärningsförmåga, verbal 

förmåga, logiskt och numeriskt tänkande samt spatial förmåga. Att mäta spatial förmåga 

innebär att undersöka personens rumsliga uppfattning (Kahlke & Schmidt 2002). Utformandet 

av ett kognitivt test är beroende på vilken typ av arbetsuppgifter den sökande ska utföra. En 

kassörska till exempel bör ha vissa egenskaper och en säljare andra (Mabon 2004). 

 

Det finns en mängd olika etiska aspekter och lagar som omgärdar användningen av tester. 1966 

bildades Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) av Sveriges Psykologiförbund. Stiftelsens 

uppgift är att vara en oberoende instans för kvalitetssäkring av tester och testhanteringen. STP 

har gett ut riktlinjer för testanvändning, vilka alla som ska använda sig av tester bör tillämpa. 

Riktlinjerna berör områden som etik och praktisk användning. För att få en etisk användning av 

tester är det viktigt att ta reda på behovet och vad som ska besvaras av testet. Testmetoden ska 

väljas utifrån behovet och frågorna. Efter avslutat test är det viktigt att göra en återkoppling til l 

den sökande. Slutligen ska resultatet av testet hanteras på ett konfidentiellt sätt så det inte 

hamnar i orätta händer (Mabon 2004). 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är viktigt vid användande av olika tester att de är 

ordentligt genomtänkta och förberedda för att ge relevant information utifrån den arbetsanalys 

som utarbetats i inledningsskedet av rekryteringsprocessen. 

 

 

2.3.2  Arbetsprov 
 
Med arbetsprov menas att den sökande får utföra en viss arbetsuppgift som kommer att ingå i 

arbetet. En variant av arbetsprov kallas inkorgsmetoden och innebär att den sökande får en 

detaljerad beskrivning av en arbetsuppgift. Den sökande ska sedan omvandla inkorgen till en 

utkorg, det vill säga lösa arbetsuppgiften med hjälp av de givna förutsättningarna och sina egna 

kunskaper och färdigheter. Arbetsprov blir på det sättet ett tämligen säkert sätt att fastställa den 

sökandes kompetens i den undersökta arbetsuppgiften (Mabon 2004). 

 

Kahlke & Schmidt (2002) gör en beskrivning på inkorgsmetoden som liknar Mabons (2004) 

beskrivning, men skiljer sig på några punkter. Kahlke & Schmidt menar att denna övning 

främst avser rekrytering av beslutsfattare och ledare. När det gäller informationen den sökande 

får inför uppgiften påstår Kahlke & Schmidt att den kan vara motstridig och bristfällig. Både 

Mabon och Kahlke & Schmidt anser att det är dyrt och tidskrävande att genomföra den här 

typen av arbetsprov.  

 

Ett annat sätt att utforma arbetsprov på är att göra en så kallad prestationsövning. Den sökande 

får en uppgift att lösa och sedan göra en muntlig presentation av resultatet. Det här testet 

används ofta tillsammans med personlighetstest eftersom den information om den sökande som 

eftersöks är personliga egenskaper och kompetenser (Kahlke & Schmidt 2002). En tredje 

variant av arbetsprov kan man säga att provanställning är, men det kan vara ett både dyrt och 

långdraget sätt att undersöka om en sökande passar för arbetsuppgiften (Mabon 2004). 
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2.3.3  Referenser 
 
Syftet med att ta referenser på de sökande är att verifiera faktauppgifter som framkommit 

tidigare i rekryteringsprocessen. Referenserna kan också ge information om tidigare 

arbetsprestationer och den sökandes personlighet. Om referenstagandet genomförs på ett 

strukturerat sätt med strukturerade frågor kan informationen vara någotsånär säker, men i den 

totala bedömningen av den sökande har referenstagandet ett relativt litet värde (Kahlke & 

Schmidt 2002). 

 

Mabon (2004) för ett resonemang runt referenstagande där han tar upp en rad aspekter och 

menar att referenstagande kan vara svårt och inte är en så pålitlig metod. Det finns vissa saker 

en referenstagare bör vara observant på. Den sökande anger för det mesta referenser i sina 

ansökningshandlingar och det är då viktigt att rekryteraren kontrollerar och reflekterar över 

vilka de är och vilken relation de har till den sökande. Som exempel anger Mabon att om 

referensen är en nuvarande chef finns risken att få felaktig information om den sökande. 

Antingen vill chefen behålla sin anställde och ger då återhållsamma referenser, eller så vil l 

chefen inte behålla sin anställde och ger då överdrivet positiva omdömen.  

 

Det finns etiska aspekter på referenstagande. Rekryteraren bör inte på eget initiativ ta kontakt 

med den sökandes nuvarande chef om denne inte är angiven som referens i 

ansökningshandlingarna. Detta kan medföra stora problem i den sökandes fortsatta karriär om 

det senare visar sig att denne inte får det sökta arbetet och ska arbeta kvar i den gamla 

organisationen. Om rekryteraren vill ha referenser från det nuvarande arbetet bör denne fråga 

den sökande efter fler referenser (Mabon 2004).  

 

 

2.3.4  Assessment center 
 
De klassiska metoderna vid personbedömning när det gäller urval av tänkta medarbetare är 

personlighetstest, kognitivt test, referenstagande och intervju (Kahlke & Schmidt 2002). 

Assessment center är en kombination av dessa individuella metoder tillsammans med 

gruppövningar och gruppdiskussioner med de sökande som deltagare. I dessa övningar med de 

sökande ska man försöka ta reda på personliga egenskaper och prestationsegenskaper. 

Resultatet i ett assessment center sammanfattas sedan systematiskt på ett bedömningsformulär 
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och analyseras av flera bedömare. Många rekryterare säger sig utföra assessment center utan att 

uppfylla de kriterier som nämnts ovan. Assessment center kan vara en bra metod vid 

rekrytering av chefer och ledare. Däremot kan det vara en för dyr och för omfattande metod vid 

rekrytering av mindre kvalificerad arbetskraft (Mabon 2004). 

 

 

2.3.5  Validitet för de olika bedömningsmetoderna 
 
För att ge en överskådlig bild på de olika metodernas validitet visar vi här en tabell där 

metoderna är placerade efter hur hög validitet de har. Med validitet menas hur säker och giltig 

mätningen är. 1,0 är perfekt prognostisk validitet, vilket innebär att metoden är helt säker.   

 

Assessment center 0,63 

Strukturerad intervju 0,57 

Arbetsprov 0,54 

Kognitiva test 0,51 

Ostrukturerad intervju/Personlighetstest 0,38 

Referenstagande 0,26 

 

Figur 1. Källa: Kahlke & Schmidt (2002). Omarbetad av Winberg och Hildingsson. Bilden visar de olika 

bedömningsmetoderna enligt dansk undersökning. 

 

Kahlke & Schmidt (2002) anser att metoderna inte alltid har samma prognostiska validitet. 

 

Det har också i undersökningar förekommit lägre värden och man skulle, med vilken metod som 
helst, kunna hamna på den prognostiska validiteten 0 om man inte använde metoden med 
noggrannhet (Kahlke & Schmidt 2002, s 98). 

 

Det här visar Mabon (2004) med hänvisning till två amerikanska forskare, Schmidt & Hunter. 

Mabon menar att både assessment center och strukturerade intervjuer har lägre validitet än det 

Kahlke & Schmidt (2002) anger. Mabon anger validiteten för assessment center till 0,37 och 

för strukturerade intervjuer till 0,51. Enligt Mabon har arbetsprov bäst validitet med 0,54 vilket 

Kahlke & Schmidt också angett. Författarna har samma validitet för referenstagande och 

ostrukturerade intervjuer. En slutsats blir här att man inte kan ta den framräknade validiteten 

för absolut sann eftersom det skiljer sig beroende på vilket sätt de genomförs. 
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3 METOD 
 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att beskriva vår metod och vårt tillvägagångssätt för 

att samla in data.  

 

 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
 

Valet av metod styrs av vilken typ av information som önskas. Den kvalitativa intervjun har 

som mål att ta reda på den intervjuades livsvärld inom de teman som intervjuaren har valt 

(Kvale 1997). För att få del av den intervjuades livsvärld är det viktigt att intervjuaren skapar 

ett öppet klimat där den intervjuade kan känna ett förtroende för intervjuaren och dela med sig 

av sina tankar. Intervjuaren använder sig av en intervjumanual som innehåller riktlinjer och 

stödfrågor (öppna frågor). Manualen fungerar som en minneslista för intervjuaren. Intervjun 

liknar i mångt och mycket ett vanligt samtal, men intervjuaren har som uppgift att styra 

samtalet så det håller sig inom de teman som är planerade i intervjumanualen. Resultatet i en 

kvalitativ intervju är intervjupersonens individuella upplevelse av de teman som behandlas. Det 

går därför inte att generalisera resultatet till en större grupp (Holme & Krohn Solvang 1997). 

 

Den kvalitativa intervjun har som vi beskrivit i föregående stycke som mål att ta reda på den 

intervjuades livsvärld, i vårt fall rekryterarnas syn på anställningsintervjun och 

rekryteringsprocessen.  Vår studie presenteras utifrån rekryterarnas perspektiv och därför har vi 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

 

 

3.2 Förberedelse 
 

Holme & Krohn Solvang (1997) menar att förberedelsen av en kvalitativ intervju innehåller 

utarbetandet av en intervjumanual. Intervjumanualen ska innehålla de teman eller områden som 

ska behandlas under intervjun. Författarna beskriver arbetet som relativt långdraget och idéer 

till teman kan dyka upp när som helst under dygnet. Som forskare är det då viktigt att anteckna 

eller på annat sätt minnas de tankar och idéer som dykt upp. Eftersom syftet med en kvalitativ 
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intervju är att få fram den intervjuades egna uppfattningar är det viktigt att intervjumanualen 

inte är för detaljerad och styrande, utan lämnar möjlighet för intervjupersonen att uttrycka sig 

fritt. 

 

Frågorna i intervjumanualen (Bilaga 1) följer de huvudteman som har uppkommit under den tid 

vi arbetat med den teoretiska bakgrunden. Dessa huvudteman har bildat rubrikerna i vår 

teoretiska bakgrund. Vi har valt att ställa berättarfrågor som ger den intervjuade möjlighet att 

berätta fritt. Som stöd för vårt minne har vi fördjupat frågorna med ett antal punkter där vi 

formulerat uppföljningsfrågor för att vara säkra på att få den information vi ville ha av de 

intervjuade. Våra intervjupersoner har fått berätta fritt utifrån berättarfrågorna och 

uppföljningsfrågorna har vi använt som komplettering där det behövts för att fördjupa svaren.  

 

Vi har först utarbetat några bakgrundsfrågor om företaget och den intervjuades roll och 

erfarenhet för att kunna göra en beskrivning av vårt urval. Därefter har vi gått vidare med några 

frågor som rör rekryteringsprocessen, från det att ett behov uppstår av att anställa tills det är 

dags att kalla den sökande till intervju. Nästa tema är intervjusituationen där vi formulerat 

frågor om planeringen och genomförandet av anställningsintervjun. Det fjärde temat har 

handlat om olika tester och referenstagande. Bedömningen av den sökande finns med i samtliga 

teman eftersom det ingår i hela rekryteringsprocessen. Vi har valt dessa områden för att ge 

anställningsintervjun en plats i rekryteringsprocessen och visa dess betydelse. 

 

 

 

3.3 Etiska aspekter 
 

Kvale (1997) beskriver vikten av att ta hänsyn till de etiska aspekterna i en 

intervjuundersökning. Han menar att det är viktigt att informera deltagarna om konfidentialitet 

och anonymitet samt begära samtycke till exempelvis bandupptagning av intervjun. 

 

Innan vi startade intervjuerna gav vi information om att deltagandet var frivilligt och vi frågade 

om de samtyckte till bandupptagning av intervjun. Samtliga gav sitt samtycke til l 

bandupptagning. Vi informerade om att det endast var vi som skulle lyssna på bandet och läsa 

utskrifterna av intervjun. Vi garanterade dem anonymitet och gav ett exempel på hur 
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formuleringen kan bli i uppsatsen. De har även blivit erbjudna att ta del av uppsatsen när den är 

färdig och samtliga har visat sitt intresse för det. 

 

 

 

3.4 Urval 
 
Vi har gjort vårt urval av företag utifrån att de ska ha en spridning när det gäller storlek samt 

privat ägande och offentlig sektor. Kriteriet för intervjupersonerna var att de skulle ha någon 

erfarenhet av rekrytering. Vår tanke var att kunna göra jämförelser för att se om det fanns några 

likheter eller skillnader i deras sätt att se på rekrytering och anställningsintervjuer. Detta menar 

Holme & Krohn Solvang (1997) är nödvändigt för att få så nyanserad kunskap som möjligt.  

 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna har vi använt oss av våra personliga kontakter. 

Vi har genomfört intervjuer med en personalhandläggare på en statlig myndighet, en 

rekryterare på ett bemanningsföretag, en personalchef på ett industriföretag, en 

personalhandläggare inom en kyrklig organisation samt en delägare av ett familjeföretag. 

 

Den statliga myndigheten har ca 1200 anställda. Organisationen är uppdelad i olika 

avdelningar, varav en del arbetar med gemensamma funktioner exempelvis ekonomi, personal, 

städ och vaktmästeri. Vår intervjuperson A arbetar som personalhandläggare och är delaktig i 

rekrytering av teknisk och administrativ personal. I denna organisation har A rekryterat vid tre 

tillfällen. A har en akademisk examen från personalutbildning. 

 

Bemanningsföretaget har kontor på ett 20-tal platser i Sverige. De arbetar både med uthyrning 

av personal och rekrytering. På det kontor där rekryteringskonsult B arbetar finns 200 anställda 

varav 13 stycken arbetar på kontoret och resten arbetar som uthyrd personal. B arbetar enbart 

med rekrytering på uppdrag av externa företag och organisationer. B har en akademisk examen 

från personalutbildning och 20 års erfarenhet av rekrytering varav 7 år på detta kontor.  

 

Industriföretaget har 27000 anställda i världen varav 2500 är anställda i Sverige. Verksamhet 

finns i 150 länder i världen. Koncernspråket är engelska. Organisationen är uppdelad i olika 

divisioner och personalchef C är personalansvarig i en av dem. C:s erfarenhet av rekrytering 
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består av ca 65 rekryteringar inom detta företag samt erfarenhet från tidigare anställningar. C 

har 80 poäng högskolestudier, bland annat arbetsrätt men inget inom beteendevetenskap.  

 

Personalsekreterare D arbetar på en administrativ avdelning inom den kyrkliga organisationen. 

Totalt finns ca 200 anställda varav 14 stycken arbetar på den administrativa avdelningen. D har 

en akademisk examen från personalutbildning och har arbetat med rekrytering de senaste sju 

åren. De första sex åren arbetade D enbart med rekrytering. Därefter bytte D tjänst och har mer 

varierande arbetsuppgifter där rekrytering enbart är en del av arbetet. 

 

Familjeföretaget är ett aktiebolag i hotell- och restaurangbranschen med fem delägare, varav E 

är en av dem. De har nio anställda och fyra av delägarna arbetar också i företaget. E är VD för 

företaget och arbetar med ekonomi samt administration. E finns också med i den dagliga 

verksamheten och har schemalagd arbetstid vissa kvällar och helger. E är sedan tidigare 

utbildad familjeterapeut och har under en tid arbetat som sådan. Dessutom har E erfarenhet av 

personalarbete sedan tidigare anställningar. I den intervju vi genomfört med E i 

familjeföretaget handlar intervjun om en enskild rekrytering av en kock. 

 

 

 

3.5 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplatser under mars och april 2005. Varje 

intervju tog ca 45 minuter. Vi genomförde alla intervjuer förutom en tillsammans, vilket vi sett 

som en fördel eftersom vi då kunde dela på ansvaret och fick större möjlighet att lyssna. I en 

enskild intervju kan vi se svårigheter att hinna med alla moment ensam. Intervjuerna spelades 

in på band. De intervjuade pratade ganska fritt och gav svar på våra frågor innan vi hunnit 

ställa dem ibland. Holme & Krohn Solvang (1997) menar att det är så en kvalitativ intervju ska 

genomföras, att låta den intervjuade prata fritt, att inte vara helt bunden av intervjumanualen 

och att spela in intervjun på band.  

 

Kvale (1997) anser att det är bra att starta analysarbetet redan under intervjun. Han menar att 

analysen inte är en isolerad del av intervjuarbetet utan finns med under hela undersökningen. 
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Vi ställde följdfrågor och avstämningsfrågor under intervjun och därmed började vår analys 

redan vid intervjutillfället vilket vi upplevde som en fördel i det senare arbetet med analysen.  

 

 

 

3.6 Bearbetning och analys 
 

Kvale (1997) för ett resonemang runt transkribering av inspelade intervjuer. Han menar att 

utskriften inte kan ge en bild av samtalet, den visar inte den intervjuades kroppsspråk och blir 

ryckt ur sitt sammanhang. Utskrifter av intervjuer ”är tolkande konstruktioner som fungerar 

som användbara verktyg för givna syften”  (Kvale 1997, s. 152).  

 

Vi har försökt eliminera riskerna med att få feltolkningar genom att vi gjort utskrifterna 

tillsammans, en av oss skötte bandspelaren och den andra skrev. Detta gjorde att vi tillsammans 

bearbetade materialet, kunde diskutera och analysera redan under arbetet med utskrifterna. Vi 

har upplevt det positivt att arbeta tillsammans även om det ibland har varit mer tidskrävande än 

om vi hade arbetat enskilt och delat upp arbetet mellan oss. Vi har valt att transkribera hela 

intervjuerna med undantag för de delar som inte alls har handlat om vårt problemområde. Vi 

har heller inte tagit med små pauser, skratt och andra verbala yttringar.  

 

”Att analysera betyder att skilja något i delar eller element”  (Kvale 1997, s167). Vidare menar 

Kvale att vara fler analytiker gör att analysen inte blir så ensidigt subjektiv och dessutom kan 

fler analytiker leda till klarläggning och förfining av begrepp och företeelser. Det finns en 

mängd olika sätt att angripa analysen av intervjuer. Kvale (1997) beskriver bland annat 

meningskoncentrering, som innebär att man tar ut det väsentliga i materialet och kortar ner 

formuleringarna samt meningskategorisering, som innebär att man delar in materialet i olika 

kategorier. 

 

Analysen har vi genomfört som en kombination av meningskoncentrering och 

meningskategorisering. Vi har använt oss av rubrikerna i den teoretiska bakgrunden och våra 

frågeställningar för att skapa kategorier och därefter sökt i intervjumaterialet efter delar som 

passar in under respektive kategori. Vi har använt oss av pennor med olika färger för att lättare 
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kunna analysera och se vilka delar i intervjun som hörde till de olika kategorierna. Därefter har 

vi gjort en meningskoncentrering av utskrifterna. 

 

I resultatet har vi gjort omskrivningar av citaten från talspråk till skriftspråk. Kvale (1997) 

anser att detta underlättar förståelsen och gör texten lättare att läsa. 

 

 

 

3.7 Säkerställd information 
 

I en kvalitativ intervju är det svårt att få giltig information eftersom den bygger på 

intervjuarens tolkningar av information om den intervjuades livsvärld. Intervjuaren påverkas av 

sin egen förförståelse och kan därmed göra feltolkningar. Den intervjuade kan också bete sig på 

ett sätt som denne tror är önskvärt – social önskvärdhet. För att ändå kunna säkerställa 

informationen kan intervjuaren ställa följdfrågor och ha en dialog med den intervjuade. För att 

ytterligare skapa ett säkert resultat bör man i kvalitativa studier göra direkta citat ur 

intervjuerna (Holme & Krohn Solvang 1997). 

 

Kvale (1997) beskriver arbetet med att validera (få säker information) i forskningsprocessen. 

Han menar att validering innebär att kontrollera tolkningar, ifrågasätta undersökningens 

innehåll, syfte och metod samt slutligen att kontrollera så studien verkligen har undersökt det 

som var avsikten att undersöka. 

 

För att säkerställa våra resultat har vi som tidigare beskrivit gjort noggranna förberedelser. 

Under intervjuerna har vi ställt följdfrågor och avstämningsfrågor och på det sättet förvissat oss 

om att vi uppfattat den intervjuades svar på rätt sätt. Vi har gett direkta citat i resultatet för att 

ge bästa möjliga förståelse och visa de intervjuades sätt att uttrycka sig. Vi har även fört 

diskussioner sinsemellan under hela arbetet där vi ifrågasatt våra tolkningar av materialet. 
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4  RESULTAT OCH ANALYS 
 

Först i detta avsnitt presenteras intervjupersonerna för att underlätta förståelsen av resultatet 

och analysen. För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi sedan att 

redovisa resultatet av våra intervjuer under ett antal rubriker som följer de teman vi har i den 

teoretiska bakgrunden och intervjumanualen. Vi kommer att visa på likheter och skillnader 

mellan de olika intervjupersonerna samt göra kopplingar till den teori vi beskrivit i den 

teoretiska bakgrunden. Vi kommer inte att göra några jämförelser mellan de olika branscherna 

enligt vår avgränsning som vi redovisat i inledningen. 

 

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 
 

Som vi redan beskrivit under rubriken Urval, har våra intervjupersoner erfarenhet av 

anställningsintervjuer och rekrytering, de har dock olika stor erfarenhet vilket kan vara bra att 

ha i åtanke under läsningen av resultat och analys. B är den som har störst erfarenhet av 

rekrytering, 20 år. C har gjort många rekryteringar men inte under så många år som B. D har 

arbetat med rekrytering på heltid i sex år. A har en något större erfarenhet av rekrytering än E, 

men båda har inte rekrytering som huvudsaklig sysselsättning i sitt nuvarande arbete. 

 

Det finns en viss skillnad mellan personerna i utbildningshänseende. Samtliga har en 

akademisk utbildning. A, D, och B har en personalutbildning, medan C har en blandad 

utbildning, dock inte inom beteendevetenskap och E har en utbildning som familjeterapeut.  

 

 

 

4.2 Rekryterarnas syn på arbetsanalys  
 

Kahlke & Schmidt (2002) beskriver det inledande arbetet i rekryteringsprocessen där de menar 

att det är viktigt att göra en noggrann arbetsanalys för att ta reda på vad som ska tillföras med 

den nyanställde. Våra intervjupersoner har olika benämningar på samma fenomen: vissa säger 

arbetsanalys och andra säger kravprofil eller sökprofil. Det har dock samma betydelse och 

innebörd. Samtliga intervjupersoner förutom E har beskrivit arbetet med arbetsanalysen på 
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liknande sätt. E i familjeföretaget gör ingen strukturerad analys utan där konstateras att nu 

slutar en person som behöver ersättas. De övriga börjar arbetet med kravprofilen när det 

genomförts en analys för att se vilka behov som ska tillgodoses. Kravprofilen beskriver vad 

tjänsten innehåller och vilken personlighet som kan vara bra att tillföra gruppen. B anser att det 

läggs ner mycket arbete på att ta reda på vilket behov som finns i arbetsgruppen: 

 

Det handlar om att skapa en bild och […] göra en kravprofil som är rätt så att man har ett underlag, 
för det är det jag har med mig i de olika stegen i rekryteringsprocessen. Så vi försöker att lägga ner 
ganska mycket jobb på just kravprofilsarbetet, att bilda sig en uppfattning … 

 

D kallar arbetsanalysen för sökprofil och följande citat visar att även den kyrkliga 

organisationen gör en arbetsanalys för att se vilka egenskaper och kompetens den nyanställde 

bör ha: 

 

Då börjar vi med att göra en sökprofil. Vad är det vi letar efter? Det måste vara punkt ett. Vad är det 
vi behöver, hur ser den här personen ut som vi skulle vilja anställa? 

 

Kahlke & Schmidt (2002) menar att arbetet med arbetsanalysen är viktigt för att hitta den 

person som passar bäst för arbetet. Rekryteraren måste veta vad den söker efter, vilket vi ser att 

våra intervjupersoner tar reda på inför en rekrytering. Vi ser en skillnad mellan E som driver ett 

familjeföretag och de övriga intervjupersonerna som arbetar längre från själva verksamheten. E 

arbetar själv i verksamheten har troligtvis redan en god bild av behovet och den kompetens den 

sökande behöver. 

 

 

 

4.3  Rekryterarnas syn på olika rekryteringskanaler 
 

Ekström (2001) och Knocke m fl (2003) påvisar i sina studier olika sätt att hitta nya 

medarbetare, såsom annonsering i olika tidningar och via Internet, informella 

rekryteringskanaler, via arbetsförmedlingen och via privata arbetsförmedlare.  
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E använder sig av arbetsförmedlingen och informella rekryteringskanaler: 

 

Jag lyssnade faktiskt lite med vår grossist…. […] Har ni någon som ni känner till på något annat 
arbete som kan vara aktuell eller vet ni någon annan? […] Sen tog jag kontakt med 
arbetsförmedlingen. Jag fick en lista därifrån och sen hade jag någon som varit här tidigare som jag 
visste inte hade något arbete, personlig kännedom. 

 

Knocke m fl (2003) menar att arbetsförmedlingen kan komma in som en resurs i 

rekryteringsprocessen när företagen inte har något eget nätverk för rekrytering. 

 

Övriga intervjupersoner annonserar genom olika formella rekryteringskanaler och utformar 

annonserna utifrån arbetsanalysen. B annonserar och söker potentiella medarbetare via olika 

nätverk. 

 
A har kravet på sig att alltid annonsera tjänster som sträcker sig över längre tid än sex månader. 

Viss annonsering sker internt och viss både externt och internt: 

 
Vi måste ju alltid annonsera tjänster som är 6 månader och mer. […] Men minimikravet är att man 
ska annonsera internt på vår interna web. Vissa läggs både på den interna och externa webben. […] 
När det handlar om vissa tillsvidareanställningarna så går det ju oftast ut i Nerikes Allehanda och 
dagspressen lite överallt.  

 

C annonserar alltid internt och vissa tjänster annonseras också externt. Citatet visar att C 

använder sig av en informell rekryteringskanal, nämligen sina anställda: 

 

Vid intern rekrytering utannonseras alla tjänster alltid. […] Vi tar gärna referenser från våra 
anställda på personer som dom kan tänka sig. 

 

Vi ser i våra intervjuer samma beteende hos rekryterarna som Ekström (2001) och Knocke m fl 

(2003) i sina studier kommit fram till, nämligen att sätten att söka tilltänkt personal på är flera 

samt att det förekommer rekrytering via olika typer av personliga kontakter. 
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4.4 Rekryterarnas syn på första urvalet 
 

Enligt Kahlke & Schmidt (2002) sker det första urvalet sker när ansökningstiden gått ut och det 

är dags att välja vilka sökande som kan vara aktuella för intervju. De fyra rekryterare som gjort 

en arbetsanalys i ett tidigare skede tar nu fram den och stämmer av de kriterier som finns där 

mot den beskrivning den sökande gör i sin ansökan. B ser arbetet med urvalet som ett hantverk. 

B läser ansökningarna, ofta flera gånger och sorterar ut de som inte är intressanta. De som 

sedan finns kvar går vidare till intervju: 

 

Jag läser ansökningarna flera gånger, gör flera steg, tar bort kanske 75% i första urvalet. De är borta 
sen. Sen har jag ren genomläsning. Sen har jag, säg att jag har 100, dom 25 jag har kvar läser jag en 
gång till. Nästa gång kanske jag har 17 kvar, läser jag en gång till. Till slut brukar det utkristallisera 
sig mellan 5-10, 12 ibland 15 då, OK, dom här får vi köra, dom måste vi träffa. 

 

Kahlke & Schmidt (2003) menar att man bör följa kriterierna i arbetsanalysen i sitt urval för att 

kontrollera så de utvalda har de egenskaper och meriter som man sedan tidigare bestämt behövs 

för den tjänst ansökan gäller. Vår studie visar att våra intervjupersoner följer detta. 

 

Arbetet med urvalet ser lite olika ut från person till person beroende på hur många ansökningar 

de fått in. C gör inget urval av de internt sökande eftersom företagets policy är att intervjua alla 

som söker internt. Urvalet av externt sökande sker på samma sätt som de övriga gör, genom att 

läsa igenom ansökningshandlingarna. D skriver en sammanfattning på var och en av alla 

sökandes ansökningshandlingar. I de fall det är många sökande, gör D själv ett första urval och 

sammanfattar dessa för att sedan presentera det för en urvalsgrupp. A använder kravprofilen 

och annonsen vid urvalet för att förvissa sig om att de sökande som ska kallas till intervju 

uppfyller de krav som ställs: 

 

Då är det den här kravprofilen och annonsen som man har som grund. För även om man har ställt 
vissa krav i en annons så kanske inte alla som söker har uppfyllt dom kraven. […] Är det så att vi 
har satt upp vissa krav så ska man ju uppfyllt dom ...[...] Kravprofilen […] ska vara styrande när 
man gör gallringen.  

 

Urvalet görs tillsammans med ytterligare någon eller några personer. E valde själv ut sina 

sökande utifrån en lista med sökandes CV. Dessa sökande, tillsammans med en person som E 

kände till sedan tidigare, utgjorde urvalet. 

 



 28 

Knocke m fl (2003) ser i sin studie att utformandet av CV och ansökan kan vara avgörande för 

urvalet. Det visar sig även i våra intervjuer, om man inte blir utvald på sin ansökan har man 

ingen chans att få anställningen. 

 

 

 

4.5  Enskild intervju eller panelintervju 
 

Vi ser i våra intervjuer att åsikterna går isär när det gäller fördelar och nackdelar med att 

intervjua enskilt eller flera. Mycket är upp till var och en samt vad företaget har för policy i 

denna fråga. Fyra av fem rekryterare genomför panelintervjuer, en intervju med fler än en 

intervjuare. De har i vissa fall även med tilltänkta medarbetare vid intervjutillfället. Det anses 

vara en fördel att var två ” för att få flera infallsvinklar” . B däremot intervjuar alltid ensam och 

motiverar det med att B inte kommer på djupet i samtalet annars samt att B vill styra intervjun 

själv och inte bli avbruten av någon annan: 

 

Jag kommer inte på djupet annars. Jag vill hålla i tråden. När jag har något på tungan, jag vill kunna 
sitta och fundera utan att någon annan helt plötsligt förstör när jag håller på att hitta nånting hos dig 
som jag vill grotta lite i. Men det är min personliga uppfattning. Andra tycker om tvåintervjuer, men 
då måste man ha oerhört tydligt för sig, vilka roller har vi... 

 

Kahlke & Schmidt (2002) menar att det i den enskilda intervjun kan vara svårt att hinna med 

alla moment ensam och därmed finns risken att missa viktig information. Vår tolkning är att G 

inte anser risken stor att missa information som ensam intervjuare på grund av stor erfarenhet 

av att genomföra anställningsintervjuer.  

 

A talar om att man tidigare har arbetat med panelintervjuer men att man i framtiden ska göra 

enskilda intervjuer för att det ska bli en ”djupare intervju” . De står alltså inför en förändring av 

intervjuarbetet och motiverar det med att det kan vara svårt för den intervjuade att kunna 

”öppna sig” : 

 

Det är alltid svårt att göra en sån intervju när det är många människor runtomkring så att säga.  
Det är svårt för personen att kunna öppna sig. 

 



 29 

C och D ser också fördelar med att vara två intervjuare och menar att man då får bättre 

möjligheter att iaktta och lyssna på den intervjuade. D menar att det är väldigt viktigt att fånga 

upp det som sägs mellan raderna: 

 
Jag tycker det är bra att vara två som intervjuar, […] för då hinner man också iaktta, alltså och fånga 
upp det där som bara passerar i en bisats, för det kan ibland vara väldigt, väldigt viktigt […] och det 
hinner man inte riktigt alltid när man är den som ska driva intervjun framåt. 

 

E anser att människor är olika, därmed ser och hör man olika saker och kompletterar varandra i 

panelintervjun. Cook (2004) förespråkar i många fall panelintervjun och visar att den har högre 

validitet (resultatet anses mer säkert) än i den enskilda intervjun. 

 

 

 

4.6  Rekryterarnas syn på planering av intervjun 
 

Alla rekryterare använder sig av den delvis strukturerade intervjun som finns beskriven i den 

teoretiska bakgrunden under rubriken Intervjutyper. Däremot upplever vi att B har en något 

mer strukturerad form av intervju än de övriga. Rekryterarna planerar intervjuerna och de 

områden som ska behandlas i förväg. Holme & Krohn Solvang (1997) menar att 

förberedelserna för den delvis strukturerade intervjun innebär att utarbeta en intervjumanual 

som innehåller de områden som intervjun ska omfatta. 

 

E på familjeföretaget har inte något utarbetat ” frågebatteri”  – i förväg planerad frågor att ta 

fram inför intervjun. E planerar intervjun tillsammans med den person som E ska genomföra 

intervjun tillsammans med. Även om E inte direkt uttalat det så är vår tolkning att de 

gemensamt utarbetar någon form av intervjumanual för att veta vilka områden som ska tas upp 

i intervjun. De övriga har ett ” frågebatteri”  - en intervjumanual som är utarbetad och färdig, 

men ändringar görs i den för att frågorna ska passa den aktuella rekryteringen. 

Intervjumanualen ses som ett stöd för att inte missa viktiga områden i intervjun och följs inte 

alltid till punkt och pricka. Rekryterarna talar alla om vikten av att intervjun håller sig inom 

ramarna för intervjuns syfte. B anser sig inte vara så strukturerad som person, men menar att 

det särskilt då kan vara nog så viktigt att planera och förbereda intervjun. D talar om att man 

försöker dela upp ansvaret för intervjun så att en leder intervjun och den andra lyssnar och 

ställer frågor som man kan ha missat.  
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Det finns ännu en aspekt på planerandet av intervjun, nämligen att som intervjuare vara påläst 

på både kravprofilen och den sökandes ansökningshandlingar: 

 

Det som är viktigt inför en intervju är ju att man för det första läser in sig så man kan kravprofilen 
och annonsen utantill och sen att man kan personens ansökningshandlingar utantill.   

 

A menar i det här citatet att planeringen är viktig. Det ger ett seriöst intryck på den intervjuade 

och som intervjuare behöver man inte sitta och bläddra i ansökningshandlingar och 

arbetsanalys för att se vad som står där.  

 

Kahlke & Schmidt (2002) menar att den strukturerade intervjun är oflexibel och den 

ostrukturerade intervjun är för flexibel med risk för att hamna utanför de områden som behöver 

belysas. Ingen av våra intervjupersoner väljer vare sig den ostrukturerade intervjun eller den 

strukturerade intervjun, vilket vi tolkar som ett tecken på att de upplever den delvis 

strukturerade intervjun som den bästa intervjuformen. B försöker på ett mer uttalat sätt än de 

andra ställa samma strukturerade frågor till de sökande för att förvissa sig om att intervjuerna 

blir så lika som möjligt för att kunna göra en jämförelse mellan de sökande: 

 

…jag manualiserar mitt frågande så alla får ungefär samma frågor, så jag kan se hur ni svarade på 
samma fråga. 

 

Det som framkommit under rubriken Intervjutyper är att bland andra Kahlke & Schmidt (2002) 

och Cook (2004) föredrar den strukturerade intervjun eftersom den har fasta frågor och därmed 

blir bedömningen av de sökande mer på samma villkor än i de andra intervjuformerna.   
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4.7  Frågor och eftersökt information 
 

Under den här rubriken kommer vi att redogöra för olika frågor som ställs och vilken 

information som rekryteraren söker i intervjun. 

 

 

4.7.1  Berätta om dig själv  
 
I föregående avsnitt har vi konstaterat att samtliga rekryterare använder sig av den delvis 

strukturerade intervjun. Detta medför att de frågor som ställs i intervjun är öppna för att ge den 

intervjuade möjlighet att berätta fritt inom varje område som intervjuaren har i sin 

intervjumanual. Hilmarsson (2003) för ett resonemang omkring öppna frågor och tar bland 

annat upp frågan ”Berätta om dig själv”  som kan vara en del av intervjun. Hilmarsson menar 

att den frågan är för öppen och kan göra det svårt för den intervjuade att veta exakt vilken 

information intervjuaren förväntar sig. Vi har frågat alla våra intervjupersoner om de använder 

frågan ”Berätta om dig själv” . Samtliga har svarat att de använder frågan, men formulerar den 

på lite olika sätt: 

 

Hur kommer det sig att du sitter här idag? Vem är du? 

 

Dessa frågor ställs av D som menar att då får den sökande själv ta ansvar för vad som ska 

berättas. För att underlätta för de intervjuade att berätta om sig själv blir de i flera fall ombedda 

att göra en beskrivning av sig själv ur andra människors perspektiv ”hur skulle andra beskriva 

dig?” . A använder inte frågan ”Berätta om dig själv” , men anser att den omedvetet kan vara lätt 

att ta till. A menar att det är ett sätt att lägga över ansvaret för intervjun på den intervjuade, 

vilket A inte anser är positivt: 

 

Sen är den lätt att ta till för då kan man bara luta sig tillbaka och börja låta personen berätta. Det 
som är vikigt är att hålla i berättelsen. Det är jag som styr egentligen. Det ska inte lämnas över till 
den intervjuade. Det är jag som ska hålla i den. Jag ska hela tiden veta: Nu är det på väg åt det håll 
som jag vill.  

 

Ovanstående visar att D och A har olika åsikter i frågan om hur stort ansvar som är lämpligt att 

lägga över på den sökande i intervjusituationen. A menar att ansvaret ligger på rekryteraren 

medan D anser att den sökande ska ta ett större ansvar.  
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B som använder sig av personlighetstest i rekryteringsprocessen ber de sökande berätta om sin 

nuvarande sysselsättning för att sedan bygga upp frågorna kring resultatet i personlighetstestet. 

B anser att personlighetstestet underlättar intervjun både för B själv och den sökande: 

 

”Berätta om dig själv”  kan vara svår som inledningsfråga. Man får börja berätta om det man gör 
idag, det är ganska viktigt. […] Sen kommer man ju på de svårare frågorna där de får beskriva sig 
själva, men vi är ju inte in så mycket [på det] eftersom vi har det här personlighetsformuläret.  

 

Vi ser att alla våra intervjupersoner har samma uppfattning som Hilmarsson (2003), nämligen 

att frågan ”Berätta om dig själv”  är för öppen och att de har valt att omformulera den.  

 

 

4.7.2  Hypotetiska frågor 
 
Som vi beskrivit under rubriken Att fråga, finns ett tänkande runt hypotetiska frågor och 

dåtids/nutidsinriktade frågor. Kahlke & Schmidt (2002) menar att hypotetiska frågor har en 

lägre prognostisk validitet än dåtid/nutidsinriktade frågor. 

 

Samtliga rekryterare använder sig av dåtids/nutidsinriktade frågor. Ofta ställer de frågor om 

tidigare erfarenheter och hur den sökande löst problem och situationer tidigare. De sökande får 

beskriva situationer de klarat av bra, men också situationer som inte blivit riktigt som de tänkt 

sig. Detta sätt att fråga ger en bra fingervisning om huruvida den sökande kan reflektera över 

tidigare erfarenheter.  

 

A beskriver hypotetiska frågor som en drömvärld eftersom den sökande oftast ger ett svar som 

denne vet är det rätta även om personen inte själv skulle göra så en given situation. A menar att 

det finns en risk att man inte får veta sanningen om personens agerande i en viss situation: 

 

…men jag vet inte om man får reda på så mycket om personen då egentligen. Man får reda på vad 
den skulle vilja göra men kanske inte hur den gör. 

 

Vår studie visar att rekryterarna använder sig av nutids/dåtidsinriktade frågor för att få en 

säkrare bild av den sökande. Detta stämmer överens med Kahlke & Schmidts (2002) 

resonemang omkring den prognostiserade validiteten. 
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4.7.3  Eftersökt information 
 
Vi ser stora likheter mellan rekryterarna när det gäller vilken information de söker i 

anställningsintervjun. Frågorna i intervjumanualen är riktade mot arbetsanalysen och de 

kompetenser som eftersöks. Rekryterarna söker information som bekräftar de personliga 

egenskaper och kvalifikationer som nämns i arbetsanalysen och som gör att den sökande kan 

passa in i den nya arbetsgruppen och organisationen.  

 

E har inte gjort någon arbetsanalys, men vet ändå vilka egenskaper och kvalifikationer som den 

nyanställde behöver för att fungera i det nya arbetet i och med att E arbetar så nära sina 

anställda i familjeföretaget. I intervjusituationen vill E veta hur den sökande vill utvecklas, om 

den sökande är stresstålig och ordningsam samt vilka kunskaper och kvalifikationer den 

sökande har: 

 

Jag lyssnar väldigt mycket på vad tankarna är, nytänkande. Givetvis vad har du för 
grundkunskaper? Vad är det du inte kan och vad är det du kan och vad vill du utveckla dig i? […] 
Det är viktigt med planering och ordning och att vara stresstålig. […] Lite tittar man på personlighet 
och erfarenhet. 

 

C menar att den sökandes förväntningar på och bild av arbetet är viktigt att få fram eftersom 

arbetsuppgifterna ibland kan missförstås. Det är viktigt att förvissa sig om att den sökande har 

rätt bild av arbetsuppgifterna. B gör två intervjuer i rekryteringsprocessen. Den första fungerar 

som en avstämning för att se om personen motsvarar ansökningshandlingarna: 

 

För oss är det avgörande att stämma av mot CV:t, mot brevet. Att man får den bilden av den 
personen. […] Det är ju att det som finns i CV och brevet stämmer. Att det som vi frågar efter i 
kravprofilen finns hos den här personen. […] Att stämma av mot kravprofilen, kompetenser och 
erfarenheter….  

 

Förutom den formella kompetensen och erfarenheterna som krävs för arbetet är det alltså den 

sökandes personliga egenskaper som ska stämma överens med det som arbetats fram i 

arbetsanalysen som är av stor betydelse. Kahlke & Schmidt (2002) menar att det är av största 

vikt att vara noggrann i arbetsanalysen för att verkligen ta reda på vilken kompetens och vilka 

egenskaper som behöver tillföras med den nyanställde samt att använda arbetsanalysen genom 

hela rekryteringsprocessen. 

 

Den sökandes drivkrafter är något som också eftersöks i anställningsintervjun. Samtliga 

intervjuade vill veta varför den sökande har sökt arbetet. C är väldigt tydlig i detta och menar 
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att drivkraften hos den sökande är en viktig personlig egenskap att få fram i intervjun. C vill 

veta varför den sökande vill ha det här arbetet och vad denne har att tillföra arbetsplatsen: 

 

Vad är drivkraften? Varför söker du det här jobbet? Vad drivs du av? Vad vill du åstadkomma? 
Det gäller att få fram anledningen till ansökan. 

 

D är av samma uppfattning som C och vill veta vad som driver den intervjuade att söka arbetet. 

D ser en skillnad mellan olika drivkrafter och menar att om man vantrivs på sitt nuvarande 

arbete är det en drivkraft som inte är positiv i sammanhanget. D menar att det är bättre att 

drivas av en längtan efter ett nytt arbete trots att man fortfarande trivs på sitt nuvarande: 

 

Varför är man här? Folk som är här som vantrivs på sitt andra jobb är jag väldigt, väldigt 
fundersam kring, som inte kan hålla tyst om att man inte trivs på jobbet. […] Men söker man jobb 
för att man faktiskt är hungrig på något annat fast man fortfarande trivs, för mig är det en mycket 
bättre drivkraft. Det är en inre och inte yttre drivkraft och det är en väldig, väldig skillnad. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår studie, när det gäller den information som 

eftersöks i anställningsintervjun, sammanfaller med de tidigare studier som genomförts av 

Ekström (2001), Knocke m fl (2003), Dahlgren (1999, 2000) och Cook (2004) när det gäller de 

personliga egenskaperna och kompetenserna (se vidare under rubriken Eftersökt information). 

Vi har däremot inte funnit någon tidigare forskning som behandlar den sökandes drivkrafter 

som eftersökt information i anställningsintervjun. Drivkrafter har mer behandlats i litteraturen 

när det handlar om personlighetstester, vilket är nästa avsnitt i vår redovisning av intervjuerna. 

 

 

 

4.8  Rekryterarnas syn på tester och arbetsprov 
 
Under rubriken Andra bedömningsmetoder har vi beskrivit personlighetstest, kognitivt test, 

arbetsprov, referenstagande och assessment center som några av de metoder som används för 

att bedöma den sökande i rekryteringsprocessen. I figur 1 under rubriken Validitet för de olika 

bedömningsmetoderna, visar vi de olika metodernas validitet. Även om olika författare har 

något olika syn på validiteten ger det ändå en fingervisning om vilken tilltro man kan sätta till 

de olika metoderna. 
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A och D har tidigare erfarenhet av personlighetstest, men med olika erfarenhet. De anser att det 

kan vara bra att använda under ordnade former men i deras organisationer används det inte just 

nu. E som ansvarar för rekryteringen i familjeföretaget för ett resonemang runt arbetsprov som 

testmetod och menar att arbetsprov nog är ett bra sätt att ta reda på om den sökande har den 

kompetens som eftersöks: 

 

Det bästa sättet [att skaffa sig information om den sökandes kompetens] är nog att de får laga en 
trerättersmiddag medan jag sitter i restaurangen och väntar. 

 

Här kan vi se att E är inne på samma linje som Kahlke & Schmidt (2002) där de beskriver 

varianten ” inkorgsmetoden”, att lösa en arbetsuppgift med vissa givna förutsättningar 

tillsammans med sin egen kompetens. E använder sig inte av några tester eller arbetsprov, utan 

menar att bedömningen sker under de sex månader provanställningen pågår. Detta beskriver 

Mabon (2004) som en dyr och långdragen process för att undersöka om den sökande passar för 

arbetet.  

 

Tester används av C och B. Rekryterare C använder sig av ett moment i anställningsintervjun 

som kan jämföras med arbetsprov likt ” inkorgsmetoden”. Som en del i intervjun får den 

sökande göra en beskrivning av sitt kommande arbete på engelska för att se hur de uppfattat 

arbetet och sin kommande roll:  

 

Vi brukar göra så att de får annonsen som de sökt på. De får papper och penna och får gå och sätta 
sig och göra en uppgift. […] Vi har bland annat sökt en marknadschef – en tung tjänst. I det fallet 
fick de en timme på sig att sätta sig ner och skriva en marknadsplan. […] Hur ska du jobba med 
det? Aktiviteter, vad tror du ditt jobb kommer att innebära? Och så få de göra det på engelska 
dessutom så har man också det testet att man har språket i det hela. 

 

C använder sig också av Predictive Index (PI-test) – ett personlighetstest som finns beskrivet 

under rubriken Andra bedömningsmetoder. Testet tar ca 20 minuter för den sökande att göra 

och de får utföra det i samband med anställningsintervjun. C har genomgått utbildning i 

hanteringen av testet och gör själv analysen. I de allra flesta fall gör C återkoppling till den 

sökande först för att stämma av och ge möjlighet att komplettera och kommentera resultatet:  

 

Jag ringer upp och beskriver vad jag ser i analysen, bara för att känna så att – ställer de upp på 
den, vilket de oftast gör. […] Oftast känner man igen sig otroligt väl. 
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Efter återkopplingen med den sökande redovisar C resultatet till rekryterande chef, vilket blir 

rätt sent i rekryteringsprocessen. C motiverar detta med att den rekryterande chefen inte ska bli 

påverkad av testresultatet utan att först ha bildat sig en egen uppfattning om den sökande. 

 

B använder sig av två olika personlighetstester varav OPQ är det ena. OPQ har vi beskrivit som 

ett mer omfattande test under rubriken Personlighetstest och kognitiv test. Den sökande gör 

testet på datorn och det genererar en personlighetsprofil på B:s dator. Återkopplingen till den 

sökande sker personligen under ca två timmar. Detta ger B en bild av den sökande som också 

får möjlighet att kommenterar resultatet av testet. B gör en jämförelse mellan testresultatet och 

kriterierna i arbetsanalysen för att se så de stämmer överens: 

 

Den profilen går jag igenom med personen som fyllt i den här för att på så sätt under några timmar 
skapa mig en bild av den personlighet som sitter mitt emot mig. […] Så man [den sökande] får 
veta vad man svarat på och man får kommentera det. Berätta om resultatet stämmer, känns det 
igen, på vilket sätt, hur visar det sig? Så går man igenom de parametrar som sticker ut ordentligt 
och som är kopplade till det projekt man håller på med [arbetsanalysen]. 

 

C och B anser att de har mycket god hjälp av testerna för att genomföra intervjuerna och kunna 

fokusera frågorna runt det som kommer fram i testet. Vår tolkning är att C som använder PI-

testet känner stor tilltro till det. B som använder OPQ har ett lite mer kritiskt förhållningssätt 

till de olika tester de använder sig av och är medveten om att testet utförs i en konstlad 

situation: 

 

Sen måste man lägga ihop alltihop det här. Testerna har hög validitet, det vet vi. Men de är ju ändå 
inte alltid rätt. Det är ett laboratorieförhållande när man kommer upp till oss och blir utsatt för det 
här och tidspress. 

 

I den teoretiska bakgrunden har vi beskrivit riktlinjer som berör etik och praktisk användning 

av tester under rubriken Personlighetstest och kognitiva tester. Det vi kan se hos B och C är att 

de tar hänsyn till de etiska aspekterna och båda är noga med att göra en återkoppling till den 

sökande samt att de båda tar hänsyn till de riktlinjer STP har gett ut för testanvändning. 
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4.9  Rekryterarnas syn på referenstagande 
 
Referenser är vanligt att ta i rekryteringsprocessen. Fyra av fem anser att referenser är viktiga 

som komplement till intervjun och testerna. C som arbetar med PI-analysen anser att den ger en 

bra bild av den sökande och ser referenstagande som ett mer osäkert sätt att få reda på den 

sökandes kvalifikationer och personliga egenskaper. C tar gärna referenser av sina anställda på 

personer som de kan tänka sig passa för arbetet, men är mer skeptiskt till referenser från 

tidigare arbetsgivare: 

 

…det handlar ju ändå om, kan vi utnyttja drivkrafterna hos den här personen i vår organisation? 
Det kanske man inte kunnat göra på de ställen han eller hon varit på. 

 

Vår tolkning av citatet är att man bör ta referenser med en nypa salt. En person kan passa in i 

organisationen även om den inte gör det i en annan organisation. Det ligger i linje med det 

resonemang Mabon (2004) för där han menar att det är viktigt att rekryteraren kontrollerar och 

reflekterar över vem som ger referenser och vilken relation de har till den sökande. 

 

Samtliga tar referenser efter intervjun, sent i rekryteringsprocessen, efter att de själva skapat sig 

en egen bild av den sökande. De söker alla samma information, att få de personliga 

egenskaperna och vad den sökande tidigare arbetat med bekräftade. De påpekar faran med få 

felaktig information från referenserna. Mabon (2004) menar att om referensen är en nuvarande 

chef finns risken att få för positiva omdömen om chefen vill bli av med sin medarbetare och 

tvärtom, för negativa omdömen om chefen vill behålla medarbetaren. 

 

Validiteten för referenser är den lägsta av de bedömningsmetoder vi beskrivit och bör därmed 

tillmätas ett litet värde i den totala bedömningen av den sökande (Kahlke & Schmidt 2002, 

Mabon 2004). Med hänvisning till Mabon (2004) och våra intervjupersoner kan vi dra 

slutsatsen att det kan vara svårt att värdera informationen eftersom den som ger referenser utgår 

från sin egen personlighet och därmed blir alltid referenserna subjektiva omdömen.  

 

B menar att det är viktigt med referenser för att få bilden av den sökande bekräftad samt att få 

information om hur den sökande egentligen uppträder i olika situationer, både privat och i 

arbetet: 
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Jo, det är en viktig del för att knyta ihop säcken. Det gäller att få fram det klassiska – frånvaro, 
drivkrafter, hur pass allvarligt tar han på sitt jobb? Krökar han? Hur beter den sig på fester? 
Familjen? En sak är hur den uppträder när den står här och vill ha ett jobb. Hur är den när den 
slappnar av och är på sin arbetsplats? Det kan vara stora skillnader. 

 

A menar att det är svårt att ta referenser och viktigt att veta vilken information man vill ha om 

den sökande: 

 

Det är viktigt att veta vad man vill ha svar på. Det är nästan svårare att genomföra en sån intervju 
[referenstagande] än att intervjua personen i fråga. 

 

D anser att referenstagande är en viktig del i rekryteringsprocessen, tillsammans med intervjun, 

för att få vetskap om den sökandes erfarenheter: 

 

Jag tycker att det viktigast instrumentet vi har är att se på erfarenheter. Vad har man med sig, vad 
har man för kvalifikationer för det här jobbet? Vad har man faktiskt jobbat med förut och vad kan 
olika referenser beskriva vad man jobbat med? Jag tycker att referenstagning är en väldigt viktig 
del. 

 

D anser att referenstagning har en större betydelse i rekryteringsprocessen än de övriga 

rekryterarna. De övriga menar att intervjun, det personliga mötet, är det viktigaste.  Vi ser trots 

det en stor samstämmighet när det gäller rekryterarnas syn på referenser och det finns en 

medvetenhet om de felkällor som kan uppstå. Vår tolkning är att de rekryterare vi har intervjuat 

reflekterar över vilka referenterna är och vilken relation de har till den sökande samt inser att 

informationen kan vara osäker.  

 

 

 

4.10  Rekryterarnas övriga synpunkter på anställningsintervjun 
 
Vi kan konstatera att anställningsintervjun är viktig del i rekryteringsprocessen och att alla 

rekryterare vi intervjuat alltid gör anställningsintervjuer.  

  

Rekryterarna pratar om vikten att vara den som styr samtalet och att hitta en balans mellan det 

formella och det informella klimatet. A menar att det är intervjuaren som ska styra intervjun 

även om den sökande ska få utrymme att prata fritt: 
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Det som är viktigt är ju att hålla i berättelsen. Det är ju jag som styr egentligen. Det ska ju inte 
lämnas över till den intervjuade. […] Jag ska ju hela tiden veta: Nu är det på väg åt det hållet som 
jag vill. Så att man inte låter det blomma ut och bli en egen diskussion. […] Märker man att det 
börjar spåra ur, det är viktigt att man inte bara rycker tillbaka men att man sen kommer tillbaka till 
sin röda tråd. 

 

A vill skapa möjlighet för den sökande att prata fritt, men ändå hålla sig till ämnet. Svensson & 

Starrin (1996) anser att det gäller att hitta en bra balans mellan det informella och det formella 

vilket vi anser att samtliga rekryterare gör.   

 

Samtliga rekryterare beskriver också ett annat fenomen som de använder sig av; magkänslan – 

intuition eller upplevelsen av den intervjuade under intervjun. De menar att ju längre tid man 

arbetat med anställningsintervjuer desto mer kan man lita på magen, det här känns bra eller det 

här känns mindre bra. Dipboye (1982) menar att intervjuaren blir omedvetet påverkad av 

” första intrycket”  av den sökande, det finns beskrivet under rubriken Intervjusituationen. Detta 

kan medföra att rekryterarna inte gör en riktig bedömning av de sökande, då det första intrycket 

inte alltid är det rätta. Vår tolkning av de intervjuer vi genomfört är att rekryterarna reflekterar 

över denna felkälla, men de litar ändå på sin magkänsla. 

 

På frågan om rekryterarna antecknar under intervjun svarar samtliga ja, men det är lite olika 

hur mycket man antecknar. Rekryterare B som använder sig av personlighetsformuläret OPQ 

antecknar väldigt mycket, särskilt under återkopplingen av testet. I de fall det är fråga om en 

panelintervju är det vanligt att en person antecknar och den andra lyssnar på den sökande. Cook 

(2004) menar att antecknande under intervjun förbättrar resultatet och den efterföljande 

bedömningen. 

 

Svensson & Starrin (1996) menar att i intervjun är det viktigt att lyssna på den intervjuades 

svar för att kunna fånga upp det som sägs och då ställa följdfrågor för att fördjupa svaret. D 

menar att det är viktigt att lyssna på den sökande för att höra vad den sökande egentligen säger 

och kunna ställa följdfrågor. Vi frågade om D lyssnar mellan raderna och hör det som inte sägs. 

D menar att det är viktigt att höra både det som sägs och det som inte sägs: 

 

Ja, och även höra det som sägs, inte bara mellan raderna. Men ibland är det saker som passerar 
[…] och återkoppla på något vis, det där är något som spelar roll. 

 

D använder sig av följdfrågor för att göra en återkoppling till den sökande för att få ett djupare 

svar inom de områden som behandlas i anställningsintervjun. 
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B anser att intervjun är viktig i rekryteringsprocessen för att skapa sig en egen bild av den 

sökande. Om bilden av den sökande inte stämmer överens med kravprofilen avbryts 

rekryteringen och B får gå vidare med andra sökande: 

 

Så intervjun är jätteviktig. […] För oss är det avgörande att stämma av mot CV:t, mot brevet. Att 
man får den bilden av den personen. Annars bryts det ju efter det där. 

 

E som är ansvarig för rekryteringar i familjeföretaget, anser att anställningsintervjuer är svåra, 

att det är svårt att skapa sig en bild av den sökande och man måste tänka på mycket i 

intervjusituationen. Detta kan jämföras med B som enbart arbetar med rekrytering på 

bemanningsföretaget, som känner en betydligt större säkerhet i intervjusituationen. Givetvis 

finns en skillnad mellan dessa båda som har att göra med erfarenheten av att genomföra 

anställningsintervjuer.  

 

 

 

4.11  Sammanfattning av resultat och analys 
 

Sammanfattningsvis kan vi säga som svar på vårt syfte och våra frågeställningar att, 

anställningsintervjun är en viktig del av rekryteringsprocessen. Samtliga rekryterare genomför 

alltid någon form av anställningsintervju. I vår studie har vi sett att rekryteringsprocessen följer 

i stort sett samma mönster: arbetsanalys, annonsering, urval, intervju, eventuellt olika tester och 

referenstagande. Anställningsintervjuerna genomförs ofta som panelintervjuer och den sökande 

får svara på nutids/dåtidsinriktade frågor. Rekryterarna söker information om den sökandes 

personliga egenskaper, sociala situation och i viss mån kompetens. Rekryterarna vill förvissa 

sig om att den potentiella medarbetaren ska passa in i arbetsgruppen och organisationen. 
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5 DISKUSSION 
 

I den här avslutande delen av uppsatsen kommer vi att lyfta fram våra reflektioner omkring vår 

studie och det resultat vi tidigare redovisat. Under arbetets gång har vi fått nya tankar och nya 

frågor har uppstått. Dessa tar vi upp, tillsammans med reflektioner som inte direkt har med vår 

studie att göra men som ändå har uppkommit under arbetet. 

 

 

5.1 Metoddiskussion 

 
Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med rekryterare i olika branscher. Vår tanke från 

början var att göra en jämförelse av anställningsintervjuer mellan dessa branscher men 

eftersom tiden inte tillät det fick vi lämna den tanken. Dessutom behövs ett större underlag, fler 

intervjuer inom varje bransch, för att kunna göra ett någorlunda säkert resultat vid en 

branschjämförelse.  

 

Våra intervjupersoner fick frågan om de ville ha intervjufrågorna i förväg. Endast en begärde 

att få det, vilket vi upplevde som positivt under intervjutillfället eftersom den personen var väl 

förberedd på våra frågor. Så här i efterhand kan vi tycka att det hade varit bra om vi skickat 

frågorna till samtliga intervjupersoner. De övriga ansåg inte att de behövde frågorna i förväg 

men hade fått reda på vilket ämne och vilket syfte intervjun hade. Den rekryterare som fick 

frågorna i förväg fick bara våra huvudfrågor och alltså inte de underpunkter som enbart varit ett 

stöd för vårt minne. 

 

Efter vår första intervju ändrade vi ordningsföljden på frågorna i intervjumanualen och efter det 

har den fungerat bra sånär som den fråga som handlar om kroppsspråket. Den frågan hade vi 

behövt formulera om och förtydliga. Vår tanke med den frågan var att se om intervjuaren var 

medveten om vilken påverkan dennes kroppsspråk har på den intervjuade. De intervjuade har 

då pratat om den intervjuades kroppsspråk, så där anser vi inte att vi fått svar på frågan. De 

övriga områdena i intervjumanualen har vi dock fått tillfredsställande svar på. Syftet med 

uppsatsen var att ta reda på rekryterarnas syn på anställningsintervjun som en del av 

rekryteringsprocessen och vi anser att vi kunnat svara på syftet med hjälp av vår 

intervjumanual och de svar vi fått i intervjuerna. 
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I början av analysarbetet fanns vissa svårigheter att skapa kategorier som grund för resultatet 

och analysen, men med hjälp av de rubriker vi skapat i den teoretiska bakgrunden och 

färgpennor (en färg för varje kategori) gick arbetet bra.  

 

I metodavsnittet har vi redogjort för ett vetenskapligt sätt att genomföra en kvalitativ studie. 

Vår bedömning är att vi följt dessa anvisningar och visat de intervjuades upplevelse av och syn 

på rekryteringsprocessen och anställningsintervjun. Enligt Holme & Kroon Solvang (1997) ska 

en kvalitativ studie ge ett resultat som visar de intervjuades livsvärld. 

 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 
Resultatet är baserat på kvalitativa intervjuer med fem rekryterare från olika branscher och det 

visar att det finns många likheter i deras sätt att rekrytera. Vi hade inte räknat med att de skulle 

tänka så lika om rekrytering. Resultatet av vår studie sammanfaller med tidigare forskning 

omkring rekrytering och anställningsintervjuer vilket medför att vårt resultat stärks. 

 

Vår studie visar, liksom tidigare forskning av Knocke m fl. (2003) och Ekström (2001), att det 

är vanligt med informella rekryteringskanaler. Detta stöder vår uppfattning att det är vanligt 

med rekrytering via personliga kontakter. 

 

Vi kan se i de svar vi fått i intervjuerna att rekryteraren gör det första urvalet utifrån 

ansökningshandlingarna som jämförs med arbetsanalysen för att hitta de personer som kan 

passa för arbetet. Det är alltså viktigt hur ansökan är utformad och att den ger de upplysningar 

som efterfrågas i annonsen. Här kan påpekas att det är rekryterarens tyckande om 

ansökningarna som påverkar urvalet. Återigen kan vi knyta det till Knocke m fl (2003) som 

menar att det är så viktigt hur ansökningshandlingarna och CV är utformade. Sett ur den 

sökandes perspektiv är det avgörande att få komma på en anställningsintervju för att få en 

anställning. 

 

Vårt syfte var att belysa rekryterares syn på anställningsintervjun och dess betydelse i 

rekryteringsprocessen. Detta har vi visat genom att sätta in anställningsintervjun i sitt 
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sammanhang i rekryteringsprocessen. De rekryterare vi intervjuat genomför samtliga 

anställningsintervjuer inför en anställning. Det är ett moment som alltid ingår i 

rekryteringsprocessen. Vår tolkning blir därmed att anställningsintervjun har en stor betydelse i 

rekryteringen av ny arbetskraft. 

 

Vi har fått en liten inblick i hur rekryterarna ser på enskild intervju eller panelintervju. 

Intervjupersonerna har lite olika uppfattningar om det, men tre av fem anser att det är bättre att 

vara två. Det underlättar lyssnandet, möjligheten att göra anteckningar, ställa frågor och 

samtidigt kunna tolka den sökandes kroppsspråk, vilket också Kahlke & Schmidt (2002) 

menar. De som föredrar att vara ensam intervjuare har bra argument för det också. En fördel 

som vi kan se med en enskild intervju är att den kan skapa ett mindre formellt klimat och 

därmed kan samtalet i intervjun bli djupare. I vår studie kan vi se att det som passar en 

rekryterare kanske inte passar en annan och att det bästa är att prova sig fram för att hitta en 

metod som passar den individuella rekryteraren. 

 

I vårt resultat har vi sett att rekryterarna använder sig av den delvis strukturerade intervjun, 

även om en rekryterare har mer fasta frågor (strukturerade intervju) för att kunna jämföra de 

sökandes svar lättare. Det finns både för och nackdelar med strukturerade och delvis 

strukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun är enligt Cook (2004) och Kahlke & 

Schmidt (2002) att föredra när det gäller att få en så rättvis bedömning som möjligt av de 

sökande. Med hänvisning till vårt resultat är vår uppfattning ändå att den delvis strukturerade 

intervjun kanske är att föredra då man ger den sökande mera möjlighet att prata fritt och på så 

sätt får ett bättre samtal. Den strukturerade intervjun kan ibland upplevas som ett förhör av den 

sökande.  

 

När det gäller vilken information som eftersöks i anställningsintervjun visar vår studie klart och 

entydigt att det är de personliga egenskaperna hos intervjupersonen tillsammans med 

kompetens och social förmåga. Det är viktigt för rekryterarna att ta reda på hur den intervjuade 

skulle kunna passa in i arbetsgruppen och organisationen. De vill försäkra sig om att den 

nyanställde både ska passa in i gruppen men även trivas på sin nya arbetsplats. Vårt resultat 

sammanfaller med den forskning som utförts av bland andra Knocke m fl (2003), Dahlgren 

(1999, 2000) och Ekström (2001). Samtliga författare menar att det är de personliga 

egenskaperna som eftersöks tillsammans med de formella meriterna.  
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Vi kan sammanfatta detta med att det är viktigt för den sökande att ha de formella meriterna för 

att bli utvald till intervju, men i intervjusituationen är det först och främst de personliga 

egenskaperna som efterfrågas. 

 

Tester kan vara till god hjälp i rekryteringsprocessen förutsatt att man noggrant tar hänsyn till 

de etiska aspekter vi tidigare beskrivit. Dessutom bör man hålla sig till den typ av tester som är 

vedertagna och vetenskapligt granskade. Intervjupersonerna B och C använder 

personlighetstester i rekryteringsprocessen. Vi har gjort en utförlig redovisning av det under 

rubriken Rekryterarnas syn på tester och arbetsprov. Vi konstaterar här att de anser sig ha god 

hjälp av dessa tester samt att vår uppfattning är densamma. Dock har B ett mer kritiskt 

tänkande när det gäller resultatet av analysen än C. Vår tolkning av intervjuperson C som 

använder PI-test, är att C inte ifrågasätter resultatet av testet och analysen. Mabon (2004) är 

kritisk till PI-testet. Han menar att de studier som genomförts av metoden inte är vetenskapligt 

utförda och därmed ger PI-testet inte ett tillförlitligt resultat. Vi har sett i vår studie att A, B och 

D som genomgått en personalutbildning har ett mer reflekterande och kritiskt förhållningssätt 

både till sig själva och till de olika bedömningsmetoder vi diskuterat i den teoretiska 

bakgrunden.  

 

Intervjuperson E, som i vår intervju resonerade lite runt arbetsprov har själv aldrig använt sig 

av det, men under intervjun reflekterade E över detta och kom fram till att det kan vara bra att 

använda sig av. Vår upplevelse var att vår intervju tillförde E en ny infallsvinkel i 

rekryteringsprocessen som E inte tidigare hade reflekterat över. 

 

Under rubrikerna Referenser och Validitet för de olika bedömningsmetoderna har vi visat att 

referenstagande är ett opålitligt instrument i bedömningsarbetet. Alla våra rekryterare är 

medvetna om det och reflekterar över vilken relation referensgivaren har till den sökande. Vår 

studie visar att referenstagande används i stor utsträckning och alla våra rekryterare ser 

referenserna som en bekräftelse på den bild de själva har skapat sig av den sökande. Kahlke & 

Schmidt (2002) visar att referenstagande har en låg prognostisk validitet och menar att man inte 

ska ge referenser så stor vikt i rekryteringsprocessen. Referenser kan ses som ett komplement 

till anställningsintervjun och olika tester. 
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Vår fråga blir ändå: Går det att göra en korrekt och rättvis bedömning av den sökande i 

anställningsintervjun? På den frågan finns inget givet svar, mycket beror på hur skicklig 

intervjuaren är. 

 

Efter vår litteraturstudie kan vi se att en bra rekryterares egenskaper och kompetenser är att: 

- vara strukturerad och förbereda frågorna noggrant 

- kunna planera och styra samtalet 

- skapa en lagom formell och avslappnad atmosfär  

- vara följsam och kunna ställa följdfrågor för att förtydliga svaren  

- kunna lyssna aktivt och avläsa den sökandes kroppsspråk  

- vara medveten om sin makt och sin egen påverkan på både samtalet och den intervjuade 

 

Resultatet visar att anställningsintervjun har en nära nog avgörande betydelse i 

rekryteringsprocessen. Rekryteraren studerar den sökande och i vår studie har det visat sig att 

samtliga rekryterare använder sig av sin magkänsla – man litar på sin intuition och känsla för 

den sökande i intervjusituationen. De använder sig av mer eller mindre vetenskaplig metoder i 

rekryteringsprocessen, men ändå menar de att magkänslan är så viktigt att känna av.  

 

Sett ur den sökandes perspektiv är anställningsintervjun också viktig. Nålsögat för den sökande 

är först och främst att komma med bland de utvalda och inte bli bortsorterade i första urvalet. I 

anställningsintervjun är det är oerhört viktigt att kunna visa vem man är och vad man vill. 

Rekryteraren bildar sig en uppfattning om den sökande i anställningsintervjun så det intryck 

den sökande gör kan vara avgörande för en anställning. 

 

 

 

5.3 Framtida forskning 

 

Vi kan på inget sätt säga att vi gjort en fullständig bild av anställningsintervjun och 

rekryteringsprocessen, men arbetet har gett oss ett flertal frågor som kan vara intressanta för 

fortsatt forskning.  

 

 



 46 

Som exempel kan nämnas: 

- Vilken hänsyn tas till de etiska aspekterna? 

- Hur mycket kostar en felrekrytering? 

- Spelar den sökandes utseendet någon roll?  

- Är rekryterare medvetna om hur mycket de med sitt beteende påverkar intervjun och 

den sökandes prestationer? 

- Påverkar kön, personkemi och etnicitet? 

- Är det svårare att få en anställning om du är arbetslös? 

 

Vi har belyst anställningsintervjun ur rekryterarens perspektiv, resultatet skulle säkert bli ett 

annat om man intagit exempelvis den sökandes perspektiv. Detta skulle kunna vara en naturlig 

fortsättning på vår studie för att undersöka hur de sökande upplever anställningsintervjun och 

de eventuella tester som genomförs i rekryteringsprocessen. En annan forskningsfråga ur den 

sökandes perspektiv är att ta reda på hur man skriver en ansökan som tilltalar rekryterarna. 

 

Vidare skulle det varit intressant att djupare belysa skillnaderna mellan de olika branscherna, 

men för det krävs ett mer omfattande arbete. Eventuellt skulle det kunna genomföras genom en 

kombination av kvalitativa intervjuer och enkät för att få ett mer kvantitativt resultat som kan 

generaliseras till en större grupp. 
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Bilaga 1 

INTERVJUMANUAL 
 

1. Kan du kort beskriva företaget/organisationen? 
• Antal anställda 
• Verksamhet 
• Din roll i organisationen (arbetsuppgifter, plats i organisationen, ansvar) 

 
 

2. Vilken erfarenhet har du av anställningsintervjuer? 
• Utbildning 
• Egen erfarenhet som intervjuare 
• Hur länge har du arbetat med anställningsintervjuer? 

 
 

3. Kan du väldigt kortfattat och i stora drag beskriva hur rekryteringsprocessen går till 
fram till intervjusituationen? 

• Arbetsanalys 
• Annonsering – informella rekryteringskanaler 
• Det första urvalet 
• Intervjuer 

 
 

 4.  Gör ni andra tester av de sökande?  
• intelligenstest, personlighetstest, arbetsprov mm 

 
 
       5.   Tar ni referenser? 

• I vilket skede av rekryteringsprocessen? 
• Hur? Skriftligt/muntligt 

 
 

6. Det talas mycket om ”det första intrycket”  och dess påverkan på både intervjun och 
din inställning till den intervjuade. 

• När i rekryteringsprocessen anser du att den sökande gör det första intrycket? 
• Hur upplever du att det påverkar intervjun? 
• Hur upplever du att det påverkar din inställning till den sökande? 

 
 

7. Hur ser planeringen ut inför en anställningsintervju? 
• Planering av frågor 
• Praktiska förberedelser 
• Etiska aspekter 

 
 

8. Kan du beskriva hur anställningsintervjun genomförs och hur du brukar gå tillväga? 
• Enskild intervju/panelintervju  
• Vilka deltar i intervjun – facket, blivande arbetskamrater,  
• Ostrukturerad/delvis strukturerad/strukturerad intervju 



Bilaga 1 

• Hur får du den sökande att slappna av – skapa ett öppet klimat? 
• Hur inleds intervjun – med vilka frågor? ”Berätta om dig själv” . 
• Öppna/slutna frågor – omväxlande 
• Avstämningsfrågor/summeringsfrågor – slutna. Vid byte av tema. 
• Hur gör du för att styra samtalet när du har en sökande som själv är van att styra 
samtal – makt i samtalet. 
• Anteckningar under intervjun 

 
 

9. Vilken information om den sökande vill du få fram i intervjun? 
• Utbildning 
• Tidigare erfarenhet 
• Personliga egenskaper 
• Beteenden i vissa situationer (hypotetiskt) 

 
 

10. Hur gör du för att lyssna aktivt och lyssna mellan raderna för att höra det som sägs 
men inte uttalas? 

• Den sökandes kroppsspråk 
• Probing 

 
 

11. Hur går du tillväga för att ta reda på om den sökande svarar sanningsenligt och inte 
ger svar som denne tror att du vill höra? 

• Konsten att avslöja en lögn 
 
 

12. Vad gör du när intervjun är avslutad? 
• Anteckningar – renskrivning – sammanfattning  
• Diskussion med andra (panelintervju) 
• Tar en paus 

 


