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Sammanfattning 
 
Individer ställer sig kritiskt till frågan: Hur är man anställningsbar? Definitionen av begreppet 
är svår att fastställa, individer tolkar och beskriver begreppet på olika sätt beroende på 
verksamhetsvärderingar och typ av tjänst. Inom forskning har det talats om att arbetssökande 
uppnår anställningsbarhet först när de matchar arbetsgivarens efterfrågan i form av 
kompetenser och egenskaper som avser en specifik tjänst. Eftersom att samhället utvecklas är 
det svårt för arbetssökande att anpassa sig då man inte vet hur morgondagens efterfrågan på 
kompetens och egenskaper kommer att se ut. Syftet med undersökningen är att få en förståelse 
för hur rekryterare definierar begreppet anställningsbarhet och varför de tar fasta på vissa 
kompetenser och egenskaper i en rekryteringsprocess, samt på vilket sätt de går till väga för 
att öka matchningen mellan medarbetare och tjänst. I denna studie utgår vi ifrån våra 
respondenters åsikter, upplevelser och erfarenheter inom vårt ämnesområde. Detta för att få 
en förståelse för hur personalvetare som arbetar med, eller kommer i kontakt med 
rekryteringsprocessen resonerar kring våra teman: rekryteringsprocessen, passform/matchning 
och anställningsbarhet. För att besvara vårt syfte kommer vi att använda oss av en kvalitativ 
ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Detta för att få en djupare förståelse för hur våra 
respondenter uttrycker sig kring våra teman. 
 
Genom vår studie har vi kommit fram till slutsatser som berör våra teman. Vi har bland annat 
fått en förståelse för att genomförandet av rekryteringsprocessen skiljer sig beroende på tjänst, 
ansvar och arbetsuppgifter. I vår konkreta undersökning har vi kommit fram till att flexibilitet, 
anpassningsbarhet, personlig attityd, motivation till arbetet, samarbetsförmåga och 
initiativtagande etc. är egenskaper som våra respondenter uttryckt som viktiga för att en 
arbetssökande ska vara anställningsbar. Våra respondenter betonar dessa begrepp på olika sätt 
beroende på deras personliga erfarenheter och respektive företags värderingar.  
 
 
 



	  
	  

Förord 
 

Vi vill först och främst tacka alla våra respondenter för att de har tagit sig 
tid till att ställa upp för intervju. Vi är tacksamma för att de har gett oss 

oerhört intressant information under våra intervjusamtal. Utan deras 
medverkan hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. 

 
Vi vill också ge ett extra stort tack till våra informanter som har hjälp oss att 

hitta fantastiska respondenter.  
 

Slutligen vill vi tacka vår handledare, Christer Theandersson, som har varit 
till stor hjälp. Han har engagerat sig oerhört mycket i vår studie och gett oss 

jättebra feedback. 
 
 

Högskolan i Borås 2014 
Camilla Johanson & Therese Ljungbeck 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie. Vi kommer att presentera 
vårt problemområde, vårt syfte och våra frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
 
Vi har utifrån tidigare kurser och litteratur fått ett intresse för den komplexa 
rekryteringsprocessen. Vi kommer i denna forskningsstudie fördjupa oss i de utmaningar som 
rekryterare ställs inför i en föränderlig arbetsmarknad där det läggs allt större fokus på  
begreppet anställningsbarhet (Garsten & Jakobsson, 2004:11).  
 
I vårt konkreta fall kommer vi att undersöka vilka egenskaper och kompetenser som väcker 
rekryterares intresse till att genomföra en anställning. Vi kommer också fördjupa oss i hur 
rekryterare går till väga för att finna rätt person för rätt tjänst. Vi har valt att framföra 
komplexiteten i en rekryteringsprocess utifrån rekryterares perspektiv. Enligt Englund 
(1999:6f) är det viktigt att anställa rätt person från början då han förklarar att varje anställning 
är en investering och en kostnad.   
 
Komplexiteten i en rekryteringsprocess ligger i hur man ska öka passformen mellan 
organisation och individ. Med passform och matchning menar vi i vårt konkreta fall hur 
rekryterare lyckas matcha företagets behov med en arbetssökandes behov. När en passform 
mellan arbetsgivare och medarbetare är lyckad tjänar båda parter på det. En lyckad passform 
kan ge individerna en meningsfull och tillfredsställande sysselsättning. Organisationen i sin 
tur får den kompetens och drivkraft som krävs för att lyckas uppnå sina mål (Bolman & Deal, 
2005:168f). 
 
Organisationer är beroende av kompetenta medarbetare för att uppnå ett bra resultat. Englund 
(1999:6ff) betonar vikten av att investera i rätt personer för rätt uppdrag när man studerar 
enskilda medarbetares utveckling. Det vill säga hitta medarbetare som passar för uppgifterna, 
har intresse för dem och kan utvecklas. Själva processen för att anställa, introducera och 
utveckla medarbetare är ansvars- och tidskrävande men är viktigt för att rekryteringen ska 
lyckas. Enligt Englund är personkemi även en viktig del i 
rekryteringsprocessen.  Rekryteraren bör fundera över en del aspekter innan denne genomför 
en anställning. Det skulle exempelvis kunna vara att rekryteraren funderar över om denne kan 
se sig själv arbeta med kandidaten eller om den arbetssökande kommer med intressanta idéer 
(Englund, 1999:24). En viktig del i rekryteringsarbetet är att bedöma de arbetssökandes 
kompetenser (Bolander, 2002:1). Till hjälp i detta arbete har rekryteraren en mängd verktyg i 
form av psykologiska test, så som personlighets test och intelligens test. Det finns också en  
mängd rekryteringshandböcker att ta hjälp av.  
 
Bolander (2002:1) får i sin avhandling fram hur rekryteringsprocesser går till avseende 
bedömning och beslutsfattande. Hennes respondenter menade på att det fanns oändligt många 
aspekter att ta hänsyn till, både aspekter som rör den arbetssökande, arbetet, arbetsgruppen, 
organisationen och till och med samhället i stort. Rekryterarna i Bolanders (2002:1f) studie 
upplevde att informationen var otillräcklig trots tillgänglig information. De menade på att det 
var svårt att tolka den information de fick fram om en kandidat. Dessutom fick hennes 
respondenter reda på om en rekrytering varit lyckad först efter att rekryteringsprocessen 
genomförts.  
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1.2 Problemområde/ämnesområde 
 
I en rekryteringsprocess kan det vara svårt att finna “rätt person för rätt tjänst” (Bolander, 
2002:79). En arbetssökandes behov i form av deras talanger, kompetenser och drivkrafter ska 
matcha verksamhetens behov och förväntningar. Det kan också vara svårt för en 
arbetssökande att vara anställningsbar då arbetsmarknadens krav förändras kontinuerligt. Det 
kan vara svårt för arbetssökande att fastställa morgondagens efterfrågan på kompetens och 
egenskaper (Berglund & Fejes, 2009:34). Problematiken ligger i att båda parter, arbetsgivaren 
och den arbetsökande, inte alltid lyckas uppfylla varandras behov och då blir en eller båda 
parter lidande vid en rekrytering (Bolman & Deal, 2005:171). Om parterna inte matchar 
varandras behov kan följderna bli en felanställning. Enligt Englund (1999:7) kan det innebära 
en stor kostnad för företaget vilket kan leda till omplacering, förändringar i arbetsuppgifter 
och i värsta fall uppsägning. Englund framför vidare att detta kan medföra problem i form av 
belastning för det befintliga teamet. Under en rekryteringsprocess kan det uppstå missvisande 
information som kan påverka både företaget och individen negativt. Företaget vill lyfta fram 
sin verksamhet på bästa sätt, individen i sin tur kan överdriva sina egenskaper och 
kompetenser. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur rekryterare definierar begreppet 
anställningsbarhet och varför de tar fasta på vissa kompetenser och egenskaper i en 
rekryteringsprocess. Vi vill även få en förståelse för hur rekryterare går tillväga för att öka 
matchningen mellan medarbetare och tjänst. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
1. Hur definierar rekryterare begreppet anställningsbarhet? 
2. På vilket sätt resonerar rekryterare kring matchningen mellan medarbetare och tjänst? 
3. Vilka kompetenser och faktorer tar rekryterare fasta på i rekryteringsprocessen, och varför 
betonar rekryterarna dessa kompetenser och faktorer? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till att endast undersöka personalvetare som arbetar med eller kommer i 
kontakt med rekryteringsprocessen. Vi har även valt att fördjupa oss i tre teman: 
rekryteringsprocessen, passform/matchning och anställningsbarhet. Vi har valt att avgränsa 
oss till dessa tre teman för att vi anser att de är intressanta, lärorika och förberedande inför vår 
framtida yrkesroll.  

1.6 Uppsatsens disposition 
 
I det första kapitlet inleder vi med att beskriva bakgrunden till varför vi valt vårt 
ämnesområde och varför vi tycker att det är intressant med utgångspunkt från tidigare 
forskning. Efter det redogör vi för vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter presenterar vi 
våra avgränsningar. I andra kapitlet förs en presentation av tidigare forskning och 
teorianknytningar som kan kopplas till vår studie och som är till hjälp för analysen av vårt 
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resultat. I tredje kapitlet, metod, beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid insamling av vårt 
empiriska material. Här framför vi det hermeneutiska perspektivet som vi har baserat vår 
studie på. I fjärde kapitlet analyser vi resultatet av vårt empiriska material och i det femte 
kapitlet diskuterar vi slutligen vårt resultat utifrån våra teoretiska utgångspunkter.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIANKNYTNINGAR 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorianknytningar med utgångspunkt i våra 
tre teman; rekryteringsprocessen, anställningsbarhet och matchning/passform.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Rekryteringsprocessen 
 
Om en organisation har en väl fungerande rekryteringsprocess betyder det att den kan anställa 
medarbetare med rätt kompetens. Rätt val av medarbetare ökar organisationens möjligheter att 
uppnå mål, fullfölja strategier och hantera morgondagens krav, kort sagt att överleva på längre 
sikt (Bolander, 2002:2). 
 
Varje rekrytering innebär en investering och en stor kostnad för företaget. Ett 
verksamhetsområde är i många fall brett vilket skapar svårigheter att förutsäga morgondagens 
kompetenskrav på arbetsmarknaden (Berglund & Fejes, 2009:78f). Detta har medfört att 
organisationer på senare år valt att minska personalstyrkan. På så sätt kan de hålla nere 
kostnaderna och öka flexibiliteten i en alltmer okänd terräng genom att säga upp anställda 
eller outsourca personal. Tidigare forskning visar på att nedskärningar till viss del ger negativ 
effekt då organisationer riskerar att förlora kompetens och de anställdas lojalitet (Bolman & 
Deal, 2005:172). Istället bör en rekryterare investera i medarbetare och detta kan ske på flera 
sätt som exempelvis kompetensutveckling. Detta bidrar till en motiverad och kompetent 
personal som i sin tur leder till att medarbetarna blir en kraftfull konkurrensfördel (Bolman & 
Deal, 2005:168f). Även Englund (1999:6f) menar på att det är värdefullt att utveckla och 
behålla medarbetare som passar för arbetsuppgifterna.  
 
Bolander presenterar i sin avhandling tidigare forskningsresultat som behandlar 
rekryteringsprocesser. Ett forskningsresultat som nämns är Morgans (Morgan et al: 1983 ref, 
Bolander, 2002:39) studie av skolrektorer i Storbritannien. Den studien observerade olika steg 
i ett stort antal rekryteringsprocesser. Här studerades hur man gick tillväga för att skära ner 
urvalet genom ansökningshandlingar, anställningsintervjuer, referenstagningar och 
beslutsfattanden. 59 personer intervjuades i studien och hade befattningen “education 
officers”, samtliga ansvarade för rekrytering. Syftet med studien var att bedöma om 
rekryteringsprocessen var professionell och systematisk eller amatörmässig och slumpmässig. 
De ville få fram om urvalskriterierna var tydligt specificerade och definierade samt om 
rekryteringsprocessen var välorganiserad. De ville även få fram om det var kandidaternas 
förmåga eller personliga egenskaper som bedömdes och om urvalet var systematiskt eller 
styrdes av bedömarnas instinktiva uppfattningar och deras magkänsla. Forskarens slutsatser 
var att rekryteringsprocessen framstod som amatörmässig, slumpmässig, informell och 
gåtfull. I studien framkom det att respondenterna var osystematiska i rekryteringsprocessen 
och att det inte fanns tydliga kriterier eller beslutsregler. Rekryteringsprocessen genomfördes 
på olika sätt vid olika tillfällen och på olika platser. Forskaren bedömde att rekryterarna hade 
liten kunskap kring urvalsmetoder och att rekryteringsprocessen inte genomfördes på ett  
korrekt sätt, det vill säga, systematiskt. 
 
Bolanders (2002:71) egna forskningsresultat visar att flera faktorer påverkar utfallet av 
rekryteringsprocessen och varför en rekryterare väljer en specifik kandidat. Bolanders 
respondenter betonar personkemi mellan en rekryterare och en arbetssökande som viktigt. I 
slutändan måste en rekryterare tycka om personen för att kunna arbeta bra tillsammans. En av 
Bolanders (2002:72) respondenter talar om “bondlevels”, det vill säga, att en rekryterare dras 
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till en kandidat man gillar. Det kan exempelvis vara en egenskap, ett utseende etc. I detta 
sammanhang kan formell kompetens spela mindre roll och personlighet spela större roll vid 
rekrytering. Bolander (2002:71) talar om olika repertoarer som hon har kommit fram till i sin 
avhandling. Hon nämner en repertoar som handlar om det känslomässiga mötet mellan 
människorna i rekryteringsprocessen. Hon framför även att en arbetssökande kan utveckla sin 
kompetens och sina erfarenheter. Personkemi i sin tur går inte att påverka på samma sätt, det 
vill säga, antingen finns personkemi eller så finns den inte (Bolander, 2002:71). 
 
Roebken (2010:472–486) framför i sin studie att människor dras till likasinnade. Detta kan 
begränsa individers sociala värld vilket i sin tur kan leda till konsekvenser vid 
kunskapsutbyte. Han förklarar i sin studie att detta delvis kan vara en fördel för en kandidat i 
rekryteringssammanhang om känslan av samhörighet uppstår i mötet mellan rekryterare och 
en arbetssökande. Roebkens (2010: 472-486) studie berör det akademiska området och han 
framför att valet av den perfekta kandidaten bör grundas på dennes akademiska produktivitet i 
arbetet och att samhörigheten inte ska vara avgörande vid bedömning av en kandidat. Han 
framför vidare i sin studie att samhörigheten mellan människor grundas i en känsla. Denna 
känsla är i sin tur omedvetet grundad i ett tyckande som är baserat på tidigare erfarenheter och 
upplevelser. 
 
En annan konsekvens av rekryteringsprocessen som framkommer i resultatet av Bolanders 
(2002:76) avhandling är att respondenter och rekryterare framför “sitt bästa jag”. Med detta 
menar Bolander (2002:76) att när agenterna, rekryterare och arbetssökande, intar en intervju 
går de in i en roll där de handlar om en “försäljningssituation”. Båda parter vill framstå och 
uppfattas på bästa sätt. Rekryteraren vill att kandidaten skall få en positiv bild av 
organisationen, oavsett om kandidaten ska anställas eller inte. Kandidaten vill i sin tur ge en 
så positiv bild av sig själv som möjligt inom ramen för vad som är sunt förnuft. Det gäller att 
visa upp sina bästa sidor om man vill bli utvald för en specifik tjänst. Alla rekryterare är 
medvetna om att kandidater överdriver lite i sina ansökningar och att de snarare framför sina 
positiva egenskaper än negativa (Bolander, 2002:76). 
 
Rekryteringsprocessen består av olika steg. Ansökningar skickas in och granskas. Kandidater 
väljs sedan ut och tillkallas till intervju, referenser tas och kandidater bedöms. Rekryterare 
och kandidater förväntas inta en roll inom ramen för vad som är acceptabelt. Rekryteraren kan 
exempelvis inte alltid ge ut ärlig information om varför en kandidat inte blev utvald  
(Bolander, 2002:76f). 
 

2.1.2 Passform/Matchning 
 
HR-perspektivet beskriver hur organisationer behöver medarbetare i form av deras 
kompetenser, talanger och deras energi för att överleva. Människor i sin tur är beroende av 
organisationer för de belöningar, exempelvis inkomst, som ges i samband med en meningsfull  
sysselsättning (Berglund & Fejes, 2005:171). 
 
Bolander (2002:79) får i sin studie, utifrån hennes respondenters svar, fram en repertoar som 
handlar om att “sätta rätt man på rätt plats”. Här syftar rekrytering och urval till att välja ut 
rätt kandidat bland alla sökande, det vill säga, den som bäst uppfyller kraven för en specifik 
tjänst. För att välja rätt person kan man ta hjälp av urvalsinstrument som kan mäta den 
arbetssökandes färdigheter och egenskaper. Urvalsmetoderna är de beslutsunderlag som 
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fungerar som avgörande beslut för en anställning. Rekryterare får inte låta personkemi och 
känslor påverka bedömningen av en kandidat allt för mycket, de bör utgå från tjänstens krav  
och kandidatens kompetenser.   
 
Utifrån Bolanders (2002:73) respondenter får hon fram en annan repertoar “rekrytering som 
att passa ihop”. Bolanders respondenter betonar att det är viktigt att matcha både 
arbetssökandes behov och organisationens behov. Kandidaten fungerar ur ett 
matchningsperspektiv som en pusselbit, som måste passa in i organisationen. När en kandidat 
anses "passa in" innebär det således att denne smälter in i det befintliga teamet och i 
organisationskulturen. Kandidaten ska ha värderingar som matchar organisationens 
värderingar samt fyller eventuella luckor som kan finnas i organisationen, både vad gäller 
formell kompetens och personlighet. I samband med detta krävs det att kandidaten ska vilja 
arbeta i verksamheten. Enligt denna repertoar är passformen mellan arbetssökande och tjänst 
ett krav för att medarbetare skall prestera och uppvisa bra resultat. Bolander menar att både 
den nyanställde och organisationen kommer att drabbas negativt om matchningen misslyckas. 
 
Froschheiser (2009:1f) framför i sin studie svårigheterna med att hitta rätt medarbetare till 
organisationer. Han har genomfört sin studie med en kvantitativ metod i form av enkäter. 30 
procent av Froschheisers deltagare är verkställande direktörer och framförde att deras 
anställda inte besitter de kvalifikationer som krävs för deras tjänster. De verkställande 
direktörerna framförde vidare att detta kan resultera i lägre produktivitet och förlorade 
affärsmöjligheter. Han menade på att det finns en enkel lösning på detta problem. Denna 
lösning innebär att man bör rekrytera rätt personer för att få mer kvalificerade medarbetare i 
organisationen. Han framför vidare att en rekryterare kan undvika felrekrytering genom att 
leta efter kandidater redan innan en vakans uppstår. Froschheiser betonar vikten i att ha en 
genomarbetad befattningsbeskrivning för att attrahera rätt arbetssökande från början. Detta för 
att rekryteringen ska bli lyckad. Vidare framför Froschheiser (2009:2f) att en rekryterare bör 
följa upp de nyanställda för att se om dessa uppnår sin ”fulla rätt” i organisationen.  
 

2.1.3 Anställningsbarhet 
 
Det finns tidigare forskning som beskriver skillnader i hur en tjänsts varaktighet ser ut idag 
jämfört med den tidigare livslånga anställningen inom samma organisation. Vissa individer 
kan uppleva ”osäker anställning” som något positivt då denne kan slippa vara bunden till en 
och samma arbetsgivare. I sin tur kan andra individer uppfatta den ”osäkra anställningen” som 
ett bekymmer på grund utav förlorad arbetstrygghet. För att öka arbetstryggheten blir livslång 
anställningsbarhet det nya skyddet på arbetsmarknaden. Forrier & Sels (2003:103) förklarar 
att anställningsbarhet är ett svårtolkat begrepp då det inte finns någon specifik modell att utgå 
ifrån. Tidigare forskning har framfört att det idag är individens ansvar att styra över sin 
individuella anställningsbarhet. Forrier & Sels förklarar även att anställningsbarhet kan 
relateras till det ”nya” psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta 
innebär att arbetstagaren förväntas ta ansvar för dennes karriär och att arbetsgivaren i sin tur 
förväntas erbjuda arbetstagaren det stöd som är nödvändigt för att arbetstagaren ska kunna 
expandera sin anställningsbarhet (Forrier & Sels, 2003:104).  
 
I tidigare forskning påstås det att anställningsbarhet fångar upp begreppsmässiga likheter 
mellan dimensioner som berör arbetslivet, exempelvis karriäridentitet och personlig 
anpassningsbarhet. Tidigare forskning diskuterar vidare att anställningsbarhet har en 
intellektuell och emotionell funktion som både leder och ger energi till en individs aktiva och 
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anpassningsbara insatser (Fugate, 2004: 32). Dessa insatser kan öka individens förutsättningar 
för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Fugate menar på att individer med hög 
anställningsbarhet kan dra nytta av sin aktiva anpassningsförmåga. En hög anställningsbarhet 
försäkrar däremot inte en faktisk anställning men det ökar sannolikheten för en individ att få 
en anställning. 
 
I Marinette Fodges studie (1977:25) definierar hon begreppet anställningsbarhet som 
individens förmåga att bli anställd. Hon nämner olika koncept som definierar 
anställningsbarhet; passande utbildning, specifik kompetens, initiativförmåga samt förmågan 
att uttrycka sig i tal och skrift. Fodges har i sin studie undersökt hur studenter positionerar sig 
i sitt CV-skrivande. I studien deltog 11 kvinnor och åtta män. Deltagarna i undersökningen 
valdes ut från fyra städer i Sverige där studenter var delaktiga i temat “söka jobb” som var 
anordnat av fackförbundet Sif, numera Unionen. Fodges (1977:29) använde sig i sin studie av  
en kvalitativ ansats i form av intervjuer.  
 
Fodges (1977:30ff) kom i sin studie fram till att hennes respondenter ser sig själva som aktiva 
vad gäller förberedelser inför arbetslivet. Studenterna beskrev att de ständigt samlar på sig 
information och tar inspiration från olika håll när de utformar sina CV. Att utforma ett bra CV 
ansåg hennes respondenter är en viktig del för att förbereda sig inför arbetslivet. Hennes 
respondenter framförde att CV-skrivandet är en pågående process och att det är viktigt att 
hålla sitt CV uppdaterat. Hennes respondenter ansåg att det är viktigt att marknadsföra sig 
själva på rätt sätt i form av kompetens och personlighet, inte bara sin praktiska erfarenhet. 
Männen ansåg att marknadsföring på en balanserad och “lagom nivå” är viktigt. Kvinnorna i 
sin tur var något ambivalenta och prioriterade inte detta på samma sätt. Fodges framförde att 
kvinnorna i undersökningen var osäkra inför att framhäva sig själva men de framförde även 
att de arbetar på att marknadsföra sig själva. 
 
Fodges (1977:36) respondenter betonade att en arbetssökande ska framföra personliga 
egenskaper i sitt CV som bör redovisas parallellt i CV:t med en beskrivning om vilka de är. 
De framförde även vikten i att vara sig själva under sitt CV-skrivande och under 
arbetsintervjuer. 
 
Fodges (1977:38) respondenter funderade på hur de uppfattade sig själva under en 
arbetsintervju. De ansåg att ordval, kläder och kroppsspråk var väldigt betydelsefullt i hur de 
kunde uppfattas av andra. De beskrev att det är viktigt att förbereda sig inför en arbetsintervju. 
En av hennes respondenter förklarade att hon övar på att presentera sig själv och förbereder 
sig för “vanliga frågor” som kan tänkas framföras under en intervju. 
 

Kantelius (2010:27) har genomfört en studie som syftar till att jämföra långtidsinhyrda och 
ordinarieanställda montörers upplevda anställningsbarhet, utvecklingsmöjligheter och förklara 
eventuella skillnader. Studien var en kvalitativ undersökning som innefattade intervjusamtal 
med 35 personer, tre chefspersoner vid två olika bemanningsföretag, 32 personer arbetar vid 
eller är inhyrda av kundföretagen (Kantelius, 2010:31). Kantelius (2010:27ff) framförde att 
utvecklingsmöjligheter kan studeras utifrån olika anställningsformer genom att studera 
effekter på den upplevda anställningsbarheten. Han framförde att den upplevda 
anställningsbarheten i denna studie handlar om hur individen upplever sina resurser och 
möjligheter att skaffa sig en liknande anställning vid eventuell arbetslöshet. I resultatet kom 
han fram till att individers utvecklingsmöjligheter skiljde sig mellan gruppernas upplevda 
anställningsbarhet. Kantelius (2010:38) framförde huvudresultatet i hans studie där han 
förklarade att långtidsinhyrda saknar utvecklingsmöjligheter i arbetet jämfört med de 
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ordinarieanställda. Detta för att bemanningsföretagen i hans studie inte erbjuder några 
utbildningsmöjligheter eller utvecklingssamtal.  
 

2.2 Teorianknytning 

2.2.1 Rekryteringsprocessen 
 
Olika tjänster kräver olika kompetenser och olika personligheter (Englund, 1999:10f). Enligt 
Englund är det därför viktigt med framförhållning och planering av en rekryteringsprocess. 
Enligt Englund sker en anställning i flera steg. Först bör rekryteraren fastställa behovet, det 
vill säga, se över olika möjligheter i form av att hålla nere kostnaderna på bästa sätt. Detta 
genomförs genom att investera i och låta befintlig personal få växa genom utbildning och 
arbetsrotation eller rent av köpa tjänsten utifrån. Den tid det tar från att rekryteraren beslutat 
att anställa en ny medarbetare tills att den är anställd tar ofta lång tid. Rekryteraren bör också 
kalkylera med att det tar tid för den nyanställde att lära sig allt som berör den nya tjänsten. I 
andra steget bör rekryteraren genomföra en kravanalys som förklarar vad tjänsten kräver av en 
ny medarbetare. Här tittar rekryteraren på vilken utbildningsbakgrund som är önskvärd samt 
vilken praktisk erfarenhet som krävs för att klara av arbetsuppgifterna. I chefspositioner bör 
rekryteraren fastställa om uppgiften ställer krav på speciella färdigheter eller kunskaper. Detta 
skulle exempelvis kunna innebära ledaregenskaper eller initiativtagare etc. Till sist ser 
rekryteraren över önskvärda egenskaper, exempelvis önskvärd ålder. 
 
Tredje steget handlar om hur rekryteraren går tillväga för att skaffa kandidater (Englund, 
1999:13f). Här tittar rekryteraren bland annat på internrekrytering, finns det potential hos 
befintliga medarbetare som med utbildning kan klara av tjänsten. Arbetsförmedlingen är ofta 
inblandad i denna process då de ofta har en bra bild av arbetsmarknadsläget hos olika grupper. 
Rekryterings- och bemanningsföretag blir ofta inkallade och erbjuder professionell hjälp vid 
rekryteringsprocessen och kan under konjunkturförändringar hålla nere kostnaderna för 
företaget genom att “skära av topparna”. Headhunters anlitas vid rekrytering av tyngre tjänster 
och innebär att rekryteraren tar fram en kravprofil tillsammans med en headhunter. 
Headhunters tar därefter fram kandidater ur sitt nätverk. Rekryteraren kan också hitta 
kandidater genom annonsering av en tjänst. När rekryteraren utformar en annons bör denne 
enligt Englund (1999: 14f) tänka på följande: 
 

• Blickfång: Här börjar rekryteraren med att formulera en rubrik som ska innehålla 
namnet på befattningen. Om rekryteraren vill specificera tjänsten i blickfånget 
kompletterar denne med en huvudrubrik som innehåller specifikationen. Här ska 
rekryteraren undvika allmänna benämningar såsom “framtidsman” och “toppkraft”. 
 

• Företagspresentation: Här framförs en kort presentation av företaget och enheten. 
Annonsen ska ge information som väcker intresse hos arbetssökanden. Presentationen 
ska helst innefatta fakta om företaget såsom antal anställa, omsättning m.m. 

 
• Arbetsuppgifterna: Här beskrivs befattningens arbetsuppgifter vilket är den centrala 

informationen för att locka rätt kandidater. 
 

• Kraven: I denna del specificerar rekryteraren kraven för tjänsten.  
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• Saklighet: Annonsen ska vara saklig, det vill säga, vara rik på information och inte 
vara för pratig. 
 

• Övriga synpunkter: Rekryteraren bör undvika värderingar eller uttryck som inte har 
något informativt värde. Exempelvis så är inte framhållning av ärlighet och lojalitet ett 
sätt att hindra oärliga och illojala personer från att söka. 
 

Det fjärde steget handlar om att göra ett noggrant urval för att inte lägga tid på fel kandidater. 
Det är viktigt att försöka “läsa mellan raderna” för att hitta det som inte tydligt framkommer 
och därefter sortera bort de personer som inte passar. Femte steget är själva intervjun. Här är 
det viktigt för rekryteraren att förmedla att denne vill lära känna personen och att denne är 
intresserad av vad kandidaten säger genom att låta kandidaten vara i centrum. I det sjätte 
steget tar rekryteraren referenser för att få en bild av hur personen är i praktiken. Kandidaten 
måste godkänna att rekryteraren får ta referenser. Om kandidaten av någon anledning inte vill 
detta kan man dra vissa slutsatser ändå. Det sjunde steget handlar om att göra en utvärdering 
av vilken kandidat man kan tänka sig att anställa, all form av osäkerhet bör testas i form av 
exempelvis en till intervju (Englund, 1999: 14f). 
 
Dessa sju steg som Englund (1999:10) presenterar i sin studie är relevanta för vår 
undersökning. Detta för att vi ställer intervjufrågor till våra respondenter som bland annat 
berör de olika stegen i en rekryteringsprocess. Vi kommer att utgå från vilka steg som våra 
respondenter tar fasta på i en rekryteringsprocess.  
 

2.2.2 Passform/ Matchning  
 
Taylors organisationsform, scientific management, bygger på “rätt man på rätt plats” 
(Bolander, 2002:12). Taylor menade på att både organisation och individ skulle tjäna på att 
matcha ihop arbetet med individen. Om man åstadkom en bra matchning skulle detta innebära 
att varje anställd fick ett arbete som var anpassat till dennes kapacitet (Sandkull & Johansson, 
2008:28ff). Det skulle i sin tur leda till högre lön och därmed bättre levnadsstandard. Här 
styrdes rekryteringsprocessen snarare utifrån kompetens än exempelvis personliga relationer. 
Personliga känslor fick inte blandas in i besluten. Scientific management blev med tiden 
kritiserad för att enbart se till företagens behov och ha en rationell människosyn (Sandkull & 
Johansson, 2008:32f).  
 
Inom HR-perspektivet ser man en anställning utifrån ett investeringsperspektiv. Inom HR-
perspektivet framförs vikten av att anställa personer som passar till arbetsuppgifterna och ser 
anställningen utifrån ett långsiktigt perspektiv. Inom HR-perspektivet ser man istället på 
människan som en tänkande och kännande varelse vars upplevelser och åsikter spelar en 
viktig roll i rekryteringsprocessen (Bolander, 2002: 17). Inom HR-perspektivet ser man på en 
anställning utifrån att två parter har kommit överens, det vill säga, att även den arbetssökande 
har fattat ett beslut. Inom rekryteringsprocessen finns det alltså två beslutsprocesser som 
dessutom påverkar varandra. Detta indikerar att matchningen mellan individ och tjänst är 
komplex men viktig för att tillfredsställa båda parternas behov.  
 
HR-perspektivet betraktar arbetsstyrkan som en investering istället för en kostnad. 
Framgångsrika företag har utarbetat och utfört kreativa kraftfulla metoder för att hitta rätt 
passform mellan individuella och organisatoriska behov och samtidigt se till befintliga 
anställdas och kunders behov (Bolman & Deal, 2005: 168f). 



10	  
	  

 
Hur rekryterar man rätt människor? Det krävs en utarbetad profil och att rekryteraren är 
selektiv vid många ansökningar (Bolman & Deal, 2005:177f). Starka och framgångsrika 
företag har en tydlig policy vad gäller vilka typer av medarbetare man anställer. De rekryterar 
endast arbetssökande med rätt profil. Profilen i sin tur ska matcha företagets kultur och 
värderingar och på så sätt se till att den arbetssökande passar in i verksamheten. För att lyckas 
med att rekrytera rätt människor krävs det att organisationen ger något tillbaka i form av bra 
löner och bra förmåner. Företagen bör anstränga sig för att lyckas hålla kvar sina anställda 
genom att erbjuda anställningstrygghet, samtidigt som de utför internrekrytering och ger de 
 anställa en möjlighet till utveckling (Bolman & Deal, 2005: 178).  
 
Englund (1999:6ff) framförde andra aspekter kring matchning mellan arbetssökande och 
organisation som en rekryterare bör ta hänsyn till under en rekryteringsprocess. Genom att 
anställa rätt person för rätt tjänst från början ökar förutsättningarna för att organisationen ska 
vara framgångsrik. En medarbetare som inte tar sitt arbete på allvar eller som inte utför sina 
arbetsuppgifter på ett acceptabelt sätt kan få bekymmer med både kollegor och kunder. En 
felanställning kostar företaget tid och pengar och det är därför viktigt att åtgärda sådana 
problem så fort som möjligt. Den tid det tar från att en felanställning uppmärksammats till att 
situationen blir löst är ofta bortkastad tid både för arbetsgivaren, och den enskilda personen. 
När man studerar enskilda medarbetares utveckling förstår man värdet av att investera i rätt 
personer för rätt uppdrag, det vill säga medarbetare som passar för uppgifterna, har intresse  
för dem och kan utvecklas. 
 
Både HR-perspektivet och scientific management berör passform/matchning mellan 
organisatoriska behov och medarbetarens behov. Dessa organisationsformer har olika syn på 
sina medarbetare som vi har redogjort för ovan. Detta kommer vi att diskutera i vår diskussion 
då vi kommer att ställa dessa organisationsformer mot vårt empiriska material och framföra 
 eventuella skillnader och likheter i deras syn på deras medarbetare.  
 

2.2.3 Anställningsbarhet  
 
Berglund & Fejes (2009:36ff) definierar och problematiserar begreppet anställningsbarhet. 
Enligt Berglund & Fejes (2009:61f) handlar det sammanfattningsvis om olika förväntningar 
som finns på arbetsmarknaden, samt att individer ska ha den kompetens som efterfrågas. För 
en arbetsökande är det viktigt att visa att denne vill ha ett arbete och att denne visar sig aktiv 
på arbetsmarknaden. Ansvaret ligger hos individerna själva då de förväntas på egen hand ta 
ansvar över sina liv och personliga försörjning, detta genom att visa sig anställningsbara och 
attraktiva på arbetsmarknaden (Berglund& Fejes, 2009:36ff). Personer som inte uppfyller 
 arbetsmarknadens krav anses inte vara önskvärda.  
 
Enligt Salomonsson (2003:8) handlar anställningsbarheten om anpassningsbarhet, flexibilitet 
och eftertraktade kompetenser. Dessa kompetenser innebär exempelvis att anställda måste 
vara beredda på förändringar i form av att få nya arbetsuppgifter, fatta snabba beslut, arbeta 
övertid etc. (Salomonsson, 2003:137). Det finns tjänster och hjälpmedel för arbetssökande i 
syfte att visa sig vara anställningsbara på bästa möjliga sätt. Cv-analys, jobb-coaching, 
karriärrådgivning, webb-coaching, profileringssamtal, karriärrådgivning etc. är exempel på 
några av de tjänster som används (Salomonsson, 2003:138). Det finns även andra aspekter 
som tenderar att påverka anställningsbarheten såsom att hantera nya situationer, lära sig av 
erfarenheter, samt att ha en hög utveckling - och lärandepotential. Det är även viktigt att ha 
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rätt utbildning och erfarenheter, besitta ett kritiskt tänkande, uttrycka sig väl, ha en social 
kompetens och rätt personlighet (Berglund & Fejes, 2009:61f). Begreppet anställningsbarhet 
är något diffust och har olika betydelser beroende på sammanhang (Berglund & Fejes, 
2009:34). 
 
Det “livslånga lärandet” är en benämning som används för att beskriva samhällsutvecklingen 
och svårigheter för individer att anses vara anställningsbara. Anställningsbarhet kan länkas 
ihop med ett antal begrepp såsom flexibilitet, anpassningsbarhet, matchning, entreprenörskap 
etc. (Berglund & Fejes, 2009:34f). Den nya ekonomin som vuxit fram under 1900-talet 
kännetecknas av ökad flexibilitet. Den består av slimmade organisationer, projektanställningar 
och bemanningsföretag för att göra arbetsplatsen och arbetskraften mer flexibel. Näringsliv 
och politiker vare sig det gäller nationell eller europeisk nivå betonar individens eget ansvar 
för att hålla sig anställningsbar (Salomonsson, 2003:129). 
 
Forskare har olika syn på begreppet anställningsbarhet och tolkar begreppet på olika sätt. I vår 
studie är det därför intressant att se hur våra respondenter tolkar begreppet anställningsbarhet 
och se om deras beskrivning av begreppet skiljer sig mot vår teorianknytning.  
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3. METOD 
I detta kapitel redovisas vår metod och hur vi har gått till väga vid insamling av vårt 
empiriska material. Vi förklarar även anledningar till vårt val av tillvägagångsätt. 

3.1 Förstudie 
 
Det är lämpligt att genomföra en förstudie i en undersökning. Detta utförs vanligtvis i form av 
testintervjuer, men det kan även genomföras på flera sätt beroende på val av metod. En 
förstudie kan bidra med kunskaper utöver litteratur samt ge inspiration till frågor. De kan även 
ge en inblick i hur det fungerar att föra ett samtal med respondenterna om det aktuella ämnet 
och hur det på bästa sätt kan ske. Det kan även ge ny kunskap som kan leda till 
omformuleringar i frågor och funderingar över metodvalet. En förstudie ger forskaren 
alternativ att reflektera över teori, metod och empiriskt material i förbindelse med den 
vetenskapliga frågan. Innan förstudien påbörjas har forskaren vanligtvis en idé om vilken 
form av ansats som är lämpligast och därför kan forskaren uppmärksamma etiska riktlinjer  
gällande disciplin (Aspers, 2011:13f). 
 
I vårt konkreta fall genomförde vi testintervjuer som fungerade som en förstudie. När vi tog 
kontakt med respondenterna förklarade vi att intervjun var i form av en förstudie och att de 
gärna fick ge kritik på frågorna i intervjuguiden. Vi intervjuade två personalchefer i två olika 
verksamheter. Vi genomförde intervjuerna på olika sätt. En genomfördes som en 
telefonintervju, då respondenten för tillfället befann sig i utlandet, och den andra i 
respondentens hem. Vi fick en djupare förståelse över deras åsikter, upplevelser och 
erfarenheter som vi senare kunde sammanställa. Vi genomförde även en testintervju över 
telefon med en arbetssökande. Telefonintervjun genomfördes väldigt bra och vi fick positiva 
kommentarer kring utformandet av intervjuguiden. I förstudien fick vi råd och inspiration till 
förändringar av intervjufrågor samt en förståelse om att ämnet var för brett, detta bekräftade 
även vår handledare under vårt första handledningsmöte. Vi valde därför att endast fokusera 
på rekryterare istället för både rekryterare och arbetssökande som var vårt ursprungliga urval. 
 

3.2 Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Inom vetenskaplig forskning kan man tala om två inriktningar, positivism och hermeneutik. 
Positivismen grundar sig i naturvetenskapen och hermeneutiken i sin tur är präglad av 
humanismen (Thurén, 2007:16). 
 

3.2.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik kan också definieras som tolkningslära och går ut på att förstå och inte enbart 
begripa intellektuellt. Redan här ser vi att den skiljer sig radikalt från positivismen. Inom 
hermeneutik vill man få en djupare förståelse för ett fenomen utifrån människors erfarenheter 
och reaktioner. Hermeneutik används vid kvalitativa undersökningar. Genom en intervju vill 
vi förstå ett fenomen utifrån respondenternas egna åsikter, upplevelser och erfarenheter. Vi 
kan förstå våra respondenter för att vi själva är människor och kan sätta oss in i hur andra  
människor tänker och känner (Thurén, 2007:94f). 
 
I vårt konkreta fall använder vi oss av det hermeneutiska perspektivet då vi genomför en 
kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Genom hermeneutik vill vi 
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tolka hur våra respondenter konstruerar sin sociala värld, det vill säga, få en djupare förståelse 
för våra respondenters åsikter, upplevelser och erfarenheter. Det hermeneutiska perspektivet 
är relevant för vår studie då vi utgår från våra respondenters subjektiva upplevelser och 
erfarenheter, det vill säga, deras förkunskaper kring vårt ämnesområde (Kvale & Brinkmann, 
2009:30, 66).  
 

3.3 Kvalitativa ansatser 
 
En forskningsfråga genomförs på bästa sätt i form av stöd av tidigare forskning, 
kunskapsteori, ideologi, ontologi samt forskarens erfarenhet, både yrkesmässigt som privat. 
Forskningsprocessen inleds av att forskaren studerar ämnet, samt väljer en teori som i sin tur 
kan besvara forskningsfrågan på bästa sätt. Det är viktigt att forskaren kan avgöra om 
forskningsfrågan bör besvaras med en kvantitativ eller kvalitativ ansats, eller en kombination 
av dem båda. Kvalitativ ansats är ofta i form av textanalys, deltagande observation eller 
ostrukturerade intervjuer. Den kvalitativa ansatsen använder vi oss av i vårt konkreta fall för 
att få en djupare förståelse för idéer och attityder som ger motiv till våra respondenters 
beslutsfattande, formuleringar och handlingar (Aspers, 2011:12f). Motivet till en kvalitativ 
ansats beror främst på att vi endast kommer att utgå från våra respondenters uttryck kring våra 
teman och därmed kan vi inte få fram ”hur det faktiskt är”. Våra slutsatser bygger endast på 
våra respondenters uttryck och därmed kan vi inte dra några generella slutsatser i hur 
rekryterare tänker. 
 

3.4 Val av metod 

3.4.1 Vetenskaplig ansats 
 
När man väljer metod bör det förbindas till val av teori och forskningsfråga. Frågan är 
huvudsakligen vilken relation man önskar ska etableras mellan teorin och det empiriska 
materialet som undersöks. En lämplig teori kan samverka med empirin och ska täcka det 
område forskaren önskar (Aspers, 2011:77f). 
 
Det är viktigt att forskare inte formar syftet utifrån val av ansats utan att man anpassar valet 
av metod efter syftet (Aspers, 2011:78). I vår konkreta studie har vi valt en kvalitativ ansats i 
form av intervjuer då vi ansåg att den kvalitativa metoden är mest lämplig för att kunna 
besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Detta för att vi vill få en djupare förståelse för 
våra tre teman och därmed inte kan få reda på ”hur det faktiskt är”.  
 
Vi har använt oss av en abduktiv ansats som förespråkar att man använder både en induktiv 
och deduktiv ansats. I vårt konkreta fall utgår vi dock mer från en deduktiv ansats då vi har 
förutfattade meningar om våra tre specifika teman på grund av vår förförståelse. Vi är 
medvetna om våra förutfattade meningar och för att inte låta detta påverka vår studie är vi 
medvetna om att det kan förekomma modifikationer då vår studie baseras på våra 
respondenters åsikter, upplevelser och erfarenheter (Aspers, 2011:95ff). Hermeneutiska 
perspektivet lägger ofta ett individualistiskt och idealistiskt fokus på individers upplevelser 
och avsikter (Kvale & Brinkmann, 2009:229). I vårt fall har vi utgått från våra respondenters 
upplevelser, åsikter och erfarenheter vilket vi anser ligger i linje med det hermeneutiska 
perspektivet. 
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3.4.2 Första och andra ordningens konstruktioner 
 
Med första ordningens konstruktion undersöker vi i vårt konkreta fall våra respondenters 
tankekonstruktioner kring sin livsvärld, det vill säga, vad de tar för givet (Aspers, 2011:41). 
Första ordningens konstruktioner måste förstås i relation till andra ordningens konstruktioner 
på aktörernas meningsnivå, exempelvis i form av så kallade meningsstrukturer. I fältet talar 
man om olika idealtypiska konstruktioner som kan beskriva personer som exempelvis 
“experter” och “nybörjare”. Meningsstrukturer kan uttryckas på olika sätt och kan vara i form 
av en text, visuellt eller ske i praktiken och dessa uttryck använder sig forskaren av för att 
förklara första ordningens konstruktion (Aspers, 2011:106).  
 
Med hjälp av andra ordningens konstruktioner får vi i vår studie fram empiri utifrån en 
förståelse av våra respondenters egna erfarenheter och inte hur det faktiskt är (Aspers, 
2011:42f). Endast de använda teoriernas begrepp tillåts i detta fall utgöra andra ordningens 
konstruktion. Aspers menar på att forskare i praktiken ofta väljer att kombinera första 
ordningens konstruktioner med andra ordningens konstruktioner, det vill säga låta både teori 
och empiri påverka formandet av de teoretiska utgångsbegreppen som utgör den andra 
ordningens konstruktioner. I vårt konkreta fall växlar vi mellan empiri och teori och därför 
använder vi oss av både första– och andra ordningens konstruktion. I vårt konkreta fall bygger 
första ordningens konstruktion på våra respondenters uppfattningar kring deras livsvärld inom 
våra tre teman. Andra ordningens konstruktion bygger i vår studie på vår förförståelse kring 
våra tre teman. Vår tidigare forskning och teorianknytningar är vår teoretiska utgångspunkt 
som vi därefter ställer emot våra respondenters uppfattningar om deras livsvärld vilket står för 
första ordningens konstruktioner. Som vi nämnt tidigare är vi medvetna om att det kan 
förekomma modifikationer i vår förförståelse.  

3.4.3 Intervjuer 
 
Ett samtal mellan människor är en grundläggande form av mänskligt samspel. Genom samtal 
lär vi känna andra människor, kan fördjupa oss i deras erfarenheter, förhoppningar, känslor 
och få en tolkning av den värld som de lever i. En intervju är ett samtal med struktur och ett 
syfte. Det är inget vanligt samtal, utan ett sätt för intervjuaren att ställa omsorgsfulla frågor 
och lyhört erhålla prövande kunskaper. En intervju genomförs mellan olikställda parter då det 
är forskaren som kontrollerar och definierar situationen. Det är alltid forskaren som 
presenterar ämnet, denne följer även kritiskt respondentens svar på frågorna (Kvale, 1997:13).  
 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Vi ansåg att intervjuer kunde 
hjälpa oss på bästa sätt att få det empiriska material som vi behöver för att kunna besvara vår 
problemformulering i form av vårt syfte och våra frågeställningar. Detta då vi valde att 
fördjupa oss i respondenternas erfarenheter och åsikter (Kvale, 1997:67). 

 
3.4.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
Det går att bedriva intervjuer på olika sätt. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer som i första hand bygger på att få igång en fråga-svardialog. Med denna 
intervjumetod hade vi i vårt konkreta fall möjlighet att utforma följdfrågor under 
intervjusamtalet i förhoppning om att driva respondenten till en eventuell fördjupning i ämnet, 
vilket kan höja studiens validitet. Detta är i vårt fall aktuellt eftersom vi vill säkerställa att få 
svar på våra frågeställningar som går att koppla samman med vårt syfte. I och med att vi har 
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utgått från konkreta frågor och utgått från vårt perspektiv, kan det ge begränsade möjligheter 
för respondenterna att lyfta upp sitt perspektiv. Därför var vi noga med att ställa 
uppföljningsfrågor anpassade till respektive intervjutillfälle och respektive respondent i syfte 
att få fram så mycket information som var möjligt kring deras åsikter, upplevelser och 
erfarenheter (Aspers, 2011:137). 

3.5 Urval 

3.5.1 Val av urval 
 
I vårt fall har vi haft i åtanke att sträva efter att intervjua personalvetare som arbetar med eller 
kommer i kontakt med rekryteringsprocessen. Beckers (1998: 1ff) koncept ”sampling” 
handlar om varför man väljer ett specifikt urval och vad det är som leder till det urvalet. Detta 
koncept ska hjälpa forskare att välja ett urval som kan maximera deras kunskap om ämnet de 
har valt att studera. För att maximera vår kunskap om vårt ämnesområde har vi valt ett 
strategiskt urval då vi valt ut lämpliga respondenter som arbetar med eller kommer i kontakt 
med rekryteringsprocessen. 
 
Vi har strategiskt genomfört vårt urval i form av åtta personalvetare som arbetar med eller 
som kommer i kontakt med rekryteringsprocessen. Ålder och kön är inget som vi valt att 
lägga fokus på, dock tycker vi att det är intressant att våra representanter är i olika åldrar och 
har olika erfarenheter inom personalområdet. Vårt urval är dominerat av kvinnor, det är inget 
som vi har planerat utan beror snarare på att yrket är kvinnodominerande (Westlin & Sjödin, 
2012:2). Våra respondenter har vi funnit genom kontakter från olika håll. Vi har i vårt fall 
använt oss av informanter för att få tag i rätt respondenter. En informant är idealt sätt en 
integrerad del i en förstudie då forskaren kan bli introducerad för individer eller fält, förutse 
en med bakgrundsinformation, samt ha denne som en hjälpande hand genom studiens gång 
(Aspers, 2011:13). 

 
3.5.2 Presentation av våra respondenter 
 
Vi kommer här att ge en kort presentation av våra respondenter som arbetar med olika former 
av personal- och rekryteringsfrågor. Samtliga av våra respondenter arbetar med eller kommer 
i kontakt med rekryteringsprocessen. Arbetstitel och arbetsform kommer att framföras, samt 
hur länge respektive respondent har arbetat med sitt nuvarande arbetsområde samt eventuella 
tidigare erfarenheter inom arbetsområdet. Några av våra respondenter har varit våra 
informanter, därför har vi valt att inte presentera samtliga respondenters företagsnamn. Detta 
för att de inte ska kunna urskilja varandra. Vi har även valt att presentera samtliga 
respondenter med påhittade namn för att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras. Alla 
respondenter har tilldelats kvinnliga namn för att varken män eller kvinnor ska kunna 
urskiljas.  
 
Respondent 1 - Sofia 
Arbetar som arbetskordinator (HR-administratör) och är ett stöd till den personalansvariga. 
Sofia hanterar bland annat rekrytering. Sofia har arbetat med sin nuvarande befattning i sex 
månader och har praktiserat i 10 veckor inom HR.  
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Respondent 2 - Karin 
Arbetar som personalchef och leder, samt fördelar samtliga arbetsuppgifter på HR-
avdelningen. Karin har arbetat med sin nuvarande befattning i ca sju år och har tidigare 
arbetat med samtliga arbetsuppgifter inom personalavdelningen i samanlagt 18 år.  
                                                                                                                              
Respondent 3 - Lisa 
Har titeln HR-manager och ansvarar för halva HR-avdelningen. Lisa har arbetat med sin 
nuvarande befattning i tre år och har tidigare arbetat med rekrytering och projektledning i 10 
år.  
Respondent 4 - Sara 
Har titeln Director HR and Communications och är ansvarig för personalarbetet med fokus på 
HR processen. Saras uppgift är även att stötta chefer och medarbetare. Sara har arbetat med 
sin nuvarande tjänst i ca fyra år och har 20 års erfarenhet inom samtliga HR områden.  
 
Respondent 5 - Mia 
Har titeln personaladministratör och arbetar med rekrytering i första skedet. Vilket innebär att 
hon arbetar med alla steg som sker innan intervjusamtalen. Hon arbetar även med 
korthantering, försäkringar, hälsa och friskvård samt andra uppgifter som kan tillkomma. Mia 
har arbetat med sin nuvarande befattning i ca ett år och har tidigare praktiserat 10 veckor 
inom rekrytering på ett bemanningsföretag.  
 
Respondent 6 - Maria 
Har titeln personalansvarig. Maria arbetar med rekryteringsprocessen från urval till 
anställning, samt underhåller den befintliga personalen. Maria har arbetat med sin nuvarande 
befattning i sex månader. Maria har ett och ett halvt års tidigare erfarenheter inom 
verksamheten med andra arbetsuppgifter som berör HR.  
 
Respondent 7 - Pia 
Har titeln kandidatansvarig och arbetar med rekryteringsprocessen. Pia har arbetat med sin 
nuvarande befattning i ca sex månader. Hon har tidigare praktiserat i 12 veckor inom 
rekrytering.  
 
Respondent 8 - Hanna 
Har titeln HR-specialist och arbetar med samtliga frågor som berör HR, exempelvis; 
rekrytering, kompetensutveckling och rehabilitering. Hanna har arbetat med sin nuvarande 
tjänst i två år. Hon har även några års erfarenhet av rekrytering i flera bolag.  
 

3.6 Material 
 
Vi har utformat en intervjuguide där vi anger frågor som berör vår studie. Frågorna är i sin tur 
uppdelade utefter våra tre teman; rekryteringsprocessen, passform/matchning och 
anställningsbarhet. Vi har ytterligare en rubrik i vår intervjuguide som vi kallar för övrigt som 
berör andra frågor som är intressanta för vår studie, se bilaga 1. Våra intervjufrågor har vi 
omsorgsfullt formulerat och diskuterat (Kvale, 1997:121). Våra intervjufrågor utgår delvis 
från tidigare forskning och är formulerade för att besvara våra frågeställningar på bästa 
möjliga sätt. Intervjuguiden är utformad på ett sätt som gör det möjligt för oss att ställa 
följdfrågor för att få en eventuell fördjupning i våra respondenters åsikter, upplevelser och 
erfarenheter (Aspers, 2011:137).  
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Vår intervjuguide består av tre inledande frågor. Här frågar vi respondenterna om deras 
arbetstitel, arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter. Därefter har vi 13 intervjufrågor som är 
uppdelade i våra tre teman; rekryteringsprocessen, anställningsbarhet, matchning/passform 
samt en rubrik med övriga frågor.  
 

3.7 Undersökningens genomförande 

3.7.1 Ideala samtalet 
 
Vi anser att det är viktigt att skapa en trygghetskänsla i samtalet med respektive respondent 
och tog därför hänsyn till det ideala samtalet (Aspers, 2007:135). Vi har genom ett 
introduktionsmail eller genom telefonsamtal fått kontakt med våra respondenter. I första 
kontakten med respektive respondent framförde vi våra namn och att vi skriver vår 
kandidatuppsats samt studiens innehåll och syfte. Vi framförde också den planerade längden 
av intervjun. Introduktionsmailet såg olika ut då vi känner de flesta deltagarna. Detta för att 
majoriteten av våra respondenter vet vad vi studerar och på vilken skola vi studerar. Vi var 
även tydliga med att framföra vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
1990) så att våra respondenter inte skulle känna sig otrygga i deltagandet i vår studie. Här 
informerade vi om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna hade rätt att avböja sin 
medverkan. Vi framförde även att de fick bestämma hur länge och under vilka villkor de ville 
delta i intervjun. Vi informerade även att vi har tystnadsplikt och att utomstående inte 
kommer att kunna identifiera enskilda deltagare samt att undersökningen inte kommer att 
utlånas för kommersiellt bruk.  
 
I samband med att vi kommit överens om en tid och plats för en intervju skickade vi ut 
intervjuguiden till samtliga respondenter. Detta för att samtliga av våra respondenter skulle ha 
lika villkor. Detta valde vi att göra för att en av våra respondenter frågade efter intervjuguiden 
i förväg. Vi tyckte att detta var bra då några av våra frågor kan vara svåra att svara på om man 
inte har genomfört några förberedelser innan intervjun.  
 
Samtliga av våra respondenter fick önska tid och plats för intervjun. De flesta av 
respondenterna önskade att genomföra intervjun på deras arbetsplats. Intervjun genomfördes 
då på en avskild plats i verksamheten. Tre av intervjuerna var avvikande från de övriga, dessa 
genomfördes på ett café, hemma hos respondenten eller via telefon. Även dessa platser var 
önskvärda av respondenterna. Vi valde att vi båda skulle närvara vid sex av intervjuerna. De 
två övriga intervjuerna genomförde vi på egen hand, på grund av tidsbrist. Vid de sex 
intervjuer som vi genomförde tillsammans turades vi om med att intervjua och skriva 
stödanteckningar. Personen som skrev stödanteckningar hade även möjlighet att ställa 
följdfrågor.  

 
3.7.2 Inspelning av intervjuerna 
 
Vi valde att spela in sju intervjuer med hjälp av en diktafon. Telefonintervjun kunde vi inte 
spela in utan istället utfördes noggranna stödanteckningar. Innan genomförandet av intervjun 
tillfrågade vi deltagarna om vi kunde spela in intervjun, samtliga gav sitt medgivande. Vi 
anser att det är en stor fördel att spela in intervjuerna då vi senare har en möjlighet att lyssna 
igenom dem och därmed inte missa någon viktig information. Det gav oss även garanti att 
kunna framföra citat där vi inte ersätter respondenters ord med våra egna. Det är ingen som 
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har påpekat diktafonen under intervjuns gång och vi har inte märkt av att samtalen har 
hindrats på grund av att vi spelar in dem.  
 
Intervjutiden har varierat mellan ca 25 minuter till 65 minuter. Detta anser vi beror på att vi 
använde oss av olika följdfrågor beroende på hur ingående respondenterna svarade på våra 
intervjufrågor. Vi tror även att det skiljer sig i intervjuernas längd för att våra respondenter 
har olika erfarenheter inom vårt ämnesområde och för att våra respondenter har olika 
befattningar och arbetsuppgifter.   
 

3.8 Databearbetning och dataanalys 

3.8.1 Transkribering 
 
Att transkribera innebär att transformera, det innebär att ändra en form till en annan (Kvale, 
1997:152). Vi har transkriberat samtliga intervjuer för att kunna urskilja citat och få en 
struktur på respondenternas svar. Det är då även lättare att överskåda det empiriska materialet 
för att sammanställa en analys av resultatet. Vi valde att transkribera fyra intervjuer vardera. 
Dessa transkriberade vi efter att vi genomfört samtliga intervjuer med våra respondenter.  
 

3.8.2 Analys & Kodning 
 
För att underlätta analysen av vår studie har vi i intervjuguiden delat in frågorna efter våra tre 
teman; rekryteringsprocessen, anställningsbarhet, matchning/passform samt en rubrik med 
övriga frågor. Detta som en hjälp för oss att “ringa in” vårt syfte och tänka ut eventuella svar 
och se om de skulle kunna besvara vårt syfte innan vi samlade in vårt empiriska material. Vi 
har kontinuerligt analyserat materialen under studiens gång av insamlingen av vårt empiriska 
material (Aspers, 2011:157). På så vis har vi kunnat diskutera och få en djupare förståelse för 
våra respondenters funderingar och uttryck. Vi har även kunnat se olika mönster och 
skillnader mellan respondenternas erfarenheter och upplevelser.  
 
Vi har använt oss av intervjucitat i vårt resultat för att tydligt kunna illustrera, konkretisera 
och validera analysen av vårt resultat. För att underlätta läsbarheten av våra citat i vårt resultat 
har vi valt att ”frisera” citaten. Vi har däremot varit noga med att inte ersätta eller förvränga 
våra respondenters uttryck med våra egna ord (Theandersson, 2010:12). 
 
Vi kodade vårt material med utgångspunkt från Aspers (2007:165f) kodschema “för 
interaktion på arbetsplats”. Vi valde detta kodschema som utgångspunkt för 
sammanställningen av vårt resultat. I vårt kodschema har vi valt rubriker som berör vår studie. 
Vi har med sex rubriker i vårt kodschema och dessa är följande; 1. Aktör, 2. Empiriskt 
material, 3. Teman, 4. Frågeställningar, 5. Pratar om under intervjun, 6. Olika mönster som 
framkommit under intervjun. Respektive rubrik innehåller information från vår studie, för 
hela kodschemat se bilaga 2.   
 

3.9 Giltighet och Tillförlitlighet 
 
Kvale & Brinkmann (2009:264) framför att validitet avser giltigheten, sanningen, riktigheten 
och styrkan i ett yttrande. Validitet innebär i vilken utstäckning en metod undersöker vad den 
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är avsedd att undersöka. Kvale & Brinkmann (2009:263) framför att reliabilitet står för 
tillförlitligheten i ett forskningsresultat, det vill säga, om forskningsresultatet går att 
reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare. Detta är ett problem inom det 
hermeneutiska perspektivet då individer har olika erfarenheter och upplevelser vilket i sin tur 
medför olika tolkningar. Detta resulterar i att det är svårt att upprepa ett resultat som 
framtagits genom en kvalitativ metod i form av intervjuer. Detta skulle kunna vara en 
respondent som har fått nya upplevelser och lärdomar efter en genomförd studie och därmed 
ändrat sina tolkningar kring samma ämnesområde. Detta skulle kunna resultera i att en annan 
forskare får ett annat resultat vid liknande studie med samma respondent (Gilje & Grimen, 
2007:22f). När Kvale & Brinkmann (2009:263f) talar om validitet och reliabilitet innebär det 
att han ser till forskningsresultatets giltighet och tillförlitlighet. I vårt konkreta fall har vi 
därför valt att tala om giltighet och tillförlitlighet. 
 
För att få så hög giltighet som möjligt i vårt forskningsresultat har vi lagt mycket tid på 
utformningen av våra intervjufrågor för att de ska kunna besvara vårt syfte och våra 
frågeställningar. Detta för att vår forskningsstudie skulle stämma överens med det vi ville 
undersöka. För att få en högre giltighet i vår studie har vi bland annat valt att spela in våra 
intervjuer med hjälp av en diktafon för att kunna återge våra respondenters uttryck och inte 
ersätta deras ord med våra egna. Vi anser att vår forskningsstudie har en relativt låg 
tillförlitlighet eftersom vi inte kan förutsäga om vårt forskningsresultat kan reproduceras vid 
ett senare tillfälle.  
 
Varje intervjutillfälle är unikt då våra respondenter utgår från personliga erfarenheter och 
upplevelser. Detta resulterade i att vi valde att ställa lämpliga uppföljningsfrågor anpassade 
till respektive samtal och respondent. Vår intervjuguide har varit vår utgångspunkt i samtliga 
intervjusamtal för att inte ”tappa bort oss” och samtidigt hålla oss till vårt ämnesområde.  
 
I en kvalitativ forskningsstudie är det svårt att avgöra hur många intervjuer man bör utföra för 
att kunna avgöra om ytterligare intervjuer kan tillföra något nytt till det empiriska materialet 
(Aspers, 2007:93f). I vår studie upplevde vi en viss mättnad i takt med hur många 
respondenter vi hade intervjuat. På grund av detta ansåg vi att ytterligare intervjuer antagligen 
inte hade tillfört något nytt till vår studie. Detta beror på att vi i slutskedet av vår 
intervjuprocess upplevde att våra respondenter gav liknande svar och därför inte tillförde lika 
mycket ny information som i början av vår studie.  
 
För att fånga våra respondenters subjektiva tolkningar och erfarenheter och samtidigt inte 
missa viktig information till vår studie var vi noga med att ställa följdfrågor för att få en 
djupare kunskap om specifika fenomen. Detta exemplifieras bland annat genom att vår första 
intervjufråga även besvarade andra frågor i vår intervjuguide. När respondenterna exempelvis 
i första frågan beskrev de olika stegen i en rekryteringsprocess svarade de samtidigt på 
frågorna som berör urvalsmetoder och kravprofilen. Detta medförde att vi fick ytlig 
information om dessa fenomen vilket resulterade i att vi istället fick ställa följdfrågor kring 
urvalsmetoder och kravprofilen för att få en fördjupad kunskap om dessa fenomen. 
 
Eftersom vi har valt en kvalitativ ansats i form av intervjuer lägger vi inte fokus på att mäta 
ett resultat, målet är istället att få en förståelse för våra respondenters erfarenheter, åsikter och 
upplevelser. Vi anser att vi kan förlita oss på våras respondenters uttalanden då vi utgår från 
deras erfarenheter och tolkningar.  
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3.10 Etiska överväganden  
 
Vi började fundera över etiska överväganden redan vid utformningen av vår intervjuguide. 
Intervjuguiden är utformad på det sätt att ledande frågor inte förekommer. Vi har noggrant 
använt oss av intervjufrågor som kan besvaras med respondenternas erfarenheter där det finns 
utrymme för utveckling av deras personliga åsikter och/eller specifika handlingar (Becker, 
2008:1ff). Detta beskrivs exempelvis genom ”Hur? På vilket sätt? Vad anser du? Hur ser du 
på...?” etc. Detta för att utveckla respondenternas svar och inte ställa några ledande frågor. 
Ja/nej frågor förekommer därför inte. Som intervjuare är det viktigt att försöka undvika att 
lägga egna föreställningar ”på bordet”. Detta för att inte ställa ledande frågor som på något 
sätt kan påverka utfallet av respondenternas svar (Aspers, 2011:135). I vårt fall var vi noga 
med att exempelvis inte säga ”vi vet att urvalsmetoder är viktigt, hur känner du?”.  
 
Vi har varit noga med att förespråka och garantera anonymitet för våra respondenter och detta 
har vi framfört för samtliga av våra respondenter innan intervjuerna påbörjats, antingen via 
mail eller via telefonsamtal (Aspers, 2011:62). Vi har varit noga med att inte nämna vare sig 
namn på respondenterna eller namn på verksamheterna de arbetar i för att våra respondenter 
ska känna sig trygga i intervjusamtalet, våga vara öppna och fördjupa sina svar.  
 
Det är en del aspekter som forskare måste ta hänsyn till och tänka på både vid inträdet och 
utträdet av ett fält, i detta fall talar vi om intervjuerna. Det är viktigt att framföra det exakta 
syftet med studien och inte undangömma fakta. Det är viktigt att vårda förtroendekapitalet 
som forskarsamhället äger. Detta för att det exempelvis är väldigt tråkigt om en studie som 
kommit fram till intressanta resultat blir klassad som oetisk i efterhand (Aspers, 2011: 62f). 
Det är därför viktigt att se till de etiska krav som finns i forskarsamhället. En vetenskaplig 
studie kan inte genomföras om den går emot de krav som finns (Aspers, 2011:79).  
 
Vid framförandet av vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990) 
valde vi ut specifika principer som vi ansåg var lämpliga för vår studie. Vi tycker själva att 
det är viktigt att framföra forskningsetiska principer för att respondenterna ska få information 
om deras rättigheter som berör studien, som exempelvis garanterad anonymitet för deltagarna 
i studien. Detta för att respondenternas namn och företagsnamn inte ska kunna urskiljas. 
Dilemmat med att undvika konflikt med det etiska intresset handlar om att man vill få så 
mycket kunskap som möjlig och samtidigt respektera intervjupersonens integritet. Det bör 
finnas en balans, det vill säga, att varken gå in för mycket på djupet och riskera att 
intervjupersonen kränks eller vara för respektfull mot intervjupersonen och därmed inte få den 
information som man önskar (Kvale & Brinkmann, 2009:190). 
 
Respondenternas liv, deras kamp och deras åsikter, det vill säga deras livsvärld, är det som vi 
forskare har valt som studieområde (Aspers, 2011: 64). Vårt mål är att få en förståelse för 
våra respondenters arbetsområde i avseende vårt ämnesområde. 

 
3.11 Kritik 
	  

Vårt empiriska material har medfört svårigheter kring att analysera en del av frågorna då våra 
respondenter är olika insatta i rekryteringsprocessen, och inte arbetar med alla steg i 
rekryteringsprocessen. Dock var det väldigt intressant att se att erfarenhet påverkar deras 
resonemang och åsikter.  
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Fråga 10 i intervjuguiden “Hur går du till väga för att matcha era arbetssökandes behov 
gentemot företagets behov?” har vi insett i efterhand är svårt formulerad. För att göra frågan 
mer begriplig hade vi kunnat utveckla med en följdfråga där vi hade kunnat förklara 
intervjufrågan lite tydligare, exempelvis: kandidaten vill ju få ut något utav tjänsten och ni i 
sin tur vill få ut något av kandidaten, hur går du tillväga för att matcha bådas behov? När våra 
respondenter inte förstod frågan har vi utvecklat och förklarat frågan på ett tydligare sätt.  
 
En av våra respondenter hade inte möjlighet att träffas på grund av dennes resa utomlands 
därför fick vi istället genomföra en telefonintervju. Detta medförde svårigheter vid 
transkriberingen och resulterade i att vi endast fick anteckningar under intervjun. Därmed har 
vi inte med citat i resultatdelen från den intervjun. Dock förde vi utförliga anteckningarna 
under telefonintervjun. 
 

3.12 Förförståelse  

3.12.1 Förförståelse och värderingar 
  
Förförståelse är nödvändigt och en viktig del i en forskningsstudie. Förståelse ställs i många 
fall emot förklaring och dessa begrepp ger ofta olika innebörd. Förståelse är något som 
eftersträvas inom human- och samhällsvetenskaperna (Aspers, 2011:36). En forskares 
vetenskapliga kunskap grundas i en vetenskaplig kunskap som har anskaffats genom att leva i 
samhället. Kunskapen är nödvändig och relevant för forskaren, och även för läsaren och 
forskningsresultatet. Det förklarar inte hur någonting konkret bedrivs utan endast hur 
forskaren upplever sin omgivning och samhället (Aspers, 2011:12). 
 
Vi har en förförståelse över hur rekryteringsprocessen, anställningsbarhet samt hur en 
rekryterare går till väga i en rekryteringsprocess för att matcha arbetssökandes behov och 
organisationens behov. Denna förförståelse har vi fått under vår uppväxt i form av media, 
utbildning, erfarenheter, familje-och vänskapskretsar, åsikter från vår omgivning etc. Den 
förförståelsen vi har behöver inte överensstämma med verkligheten utan är den uppfattning vi 
har fått under vår livstid (Aspers, 2011:12). Resultat vi fått fram i vår undersökning kan vi 
endast förstå och tolka då vi använder oss av en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Vi kan 
därmed fördjupa oss i respondenternas åsikter och tankar om rekryteringsprocessen, 
anställningsbarhet och matchningen mellan rekryterare och arbetssökande. Genom det 
hermeneutiska perspektivet får vi fram våra respondenters sociala livsvärld genom hur de 
uttrycker sig kring sina erfarenheter och upplevelser inom vårt ämnesområde (Thurén, 
2007:94f). 
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4. RESULTAT 
I det här kapitlet presenterar vi resultatet av vårt empiriska material. Vi har valt att framföra 
respondenternas uttryck i form av citat och beskrivningar från samtalen med våra 
respondenter. Vi redovisar vårt resultat utifrån våra teman. Vi presenterar också eventuella 
skillnader mellan bemanningsföretag och övriga företag.  
 

4.1. Rekryteringsprocessen 
 
Samtliga av våra respondenter som inte arbetar med bemanning belyste vikten av att förankra 
beslut av behov med högre chefer eller VD. Lisa framförde att företaget som hon är verksam i 
inte är lika formella som vissa större bolag i avseende att de inte använder sig av rekvisition. 
Lisa framförde att rekvisition innebär att man ska skriva en blankett angående att få en vakans 
godkänd för att sedan få den signerad från en högre chef eller VD. Trots detta uttryckte Lisa 
att det är väldigt viktigt att få en vakans förankrad från hennes VD innan hon påbörjar en 
rekryteringsprocess. Lisa betonade även vikten av att ha ryggen fri innan man sätter igång en  
rekryteringsprocess och att detta är viktigt för hennes yrkesroll.  
 
När ett behov av en vakans konstaterats uttryckte flera av våra respondenter att man bör se 
över hur man på bästa sätt kan tillsätta denna vakans. Karin beskrev hur denna process går till 
på hennes företag. Detta förklarade hon kan ske på olika sätt som exempelvis genom 
nyanställning, omplacering av befintlig personal eller kompetensutveckling av befintlig 
personal. Hon förklarade även att det upprättas en tidsplan för processens alla steg.  
 
I nästa steg i rekryteringsprocessen sker utformandet av en kravprofil. Samtliga av våra 
respondenter uttryckte att de utformar och använder sig av en kravprofil när de vill tillsätta en 
tjänst. Majoriteten av våra respondenter beskrev att en kravprofil ska innehålla syftet med 
befattningen, ansvar eller befogenheter, innehållet i tjänsten och kompetenskrav. De 
framförde samtidigt att kravprofilen skiljer sig något beroende på tjänst. Lisa gav uttryck för 
att hon betonar personlighet vid bedömning av en kandidat. Detta förklarade hon på följande 
sätt: 
 

”Krav på erfarenhet, krav på utbildning och personliga drag. Jag tycker att personliga 
drag är svårare, kompetens är lättare att kompromissa på. Hittar du rätt person så kan 
du vara mer benägen att kompromissa även om man kanske inte har den här 
högskoleutbildningen eller just den här erfarenheten. Personlighet är viktigare.” (Lisa)  

 
Saras beskrivning av kravprofilen skiljde sig gentemot våra övriga respondenter. Hon 
framförde att kravprofilen är grunden i allt HR arbete. Hon menade på att det är viktigt med 
en bra mall och metodik när en rekryterare utformar kravprofilen. Sara framförde även att 
kravprofilen kan användas efter att en kandidat har blivit anställd. Hon menade på att en 
rekryterare kan utgå från kravprofilen vid uppföljning av en medarbetare i form av 
exempelvis utvecklingssamtal. Detta för att gemensamt diskutera och se över vad 
medarbetaren har uppnått och samtidigt se över vad denne kan utveckla. Med hjälp av 
kravprofilen kan man följa en individs utveckling. 
 
Nästa steg i rekryteringsprocessen berör tillvägagångssätt för att hitta kandidater. Detta 
genomför samtliga av våra respondenter som inte arbetar inom bemanning. Här nämnde 
samtliga av våra respondenter att det är viktigt att titta på om man har kompetensen internt 
först, detta exemplifieras av Sara:  
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”Det är naturligt att titta om vi tror att vi har den kompetensen eller intresset internt på 
företaget, och därför går vi alltid ut med en internannons först.” (Sara)  

 
Det finns många olika sätt för att nå ut till och hitta kandidater. Våra respondenter framförde 
att ett sätt är att genomföra en annons som i sin tur kan se olika ut beroende på tjänst. Våra 
respondenter har beskrivit annonsen olika djupgående. Karin gav den tydligaste förklaringen 
om vad annonsen ska innehålla på hennes företag. Hon förklarade att annonsen ska spegla 
företagets grafiska profil, alltid ska innehålla bolagsinformation och följande rubriker: 
Arbetsuppgifter, Utbildning/erfarenhet, Vi erbjuder, Vill du veta mer, Din ansökan. 
 
Samtliga respondenter använder sig av extern rekrytering. Sara gav uttryck för att när 
företaget hon är verksam i genomför en externrekrytering kan det antingen ske via 
rekryteringsföretag eller att de annonserar själva. Hon förklarade detta på följande sätt:  
 

”Vi skriver väl oftast ut externt som det kallas och då får vi fundera på hur vi ska göra 
det och om vi ska göra det själva eller om vi ska ta hjälp av något rekryteringsföretag. 
Det beror väl lite på vad det är för typ utav tjänst, och var någonstans tjänsten finns på 
något av våra olika arbetsställen. Gör vi det själva så sätter vi ut en annons på våra 
hemsidor och via arbetsförmedlingen i regel, vi har också marknadsfört via linked in 
och facebook. Oftast använder vi rekryteringsföretag när det är lite specifika eller 
speciella tjänster eller orter där det kanske krävs lite större lokalkännedom för att veta 
vart kompetensen finns någonstans.” (Sara) 

 
Mia problematiserade skillnaderna mellan tjänster och förklarade hur hon går tillväga i sin 
yrkesroll vid externannonsering. Mia förklarade att hennes företag ofta lägger ut annonsen 
externt precis som samtliga av våra respondenter som inte arbetar med bemanning uttryckte 
det. Mia gav ett tydligt exempel på hur de kan gå tillväga i företaget som hon är verksam i vad 
gäller externrekrytering av en specifik tjänst.  Hon beskrev att om de exempelvis söker en 
projektledare eller en driftansvarig för naturenergi kan de exempelvis lägga ut en annons i en 
naturtidning för att lättare hitta rätt kandidat för tjänsten.  

 
I nästa steg i rekryteringsprocessen behandlar samtliga av våra respondenter de ansökningar 
de har fått in. Hanna gav uttryck för hur hon går tillväga på sin arbetsplats kring detta, både 
med att hantera ansökningar och boka in intervjuer. Hanna börjar med att göra ett urval av de 
kandidater hon kan tänka sig att träffa.  
 
När samtliga av våra respondenter hade genomfört ett urval går det vidare till att genomföra 
intervjuer med kandidater de finner mest intressanta. Hanna förklarade i likhet med övriga 
respondenter att hon brukar ringa och prata med dessa kandidater för att sedan välja ut de som 
är mest intressanta och boka in dessa för en intervju. Hon beskrev att hon ofta tar hjälp av den 
rekryterande chefen under intervjuerna med områden som hon inte har någon kunskap om. 
Detta för att även använda den rekryterande chefen som ”bollplank” och hon beskriver hur 
detta hjälper henne att diskutera olika kandidater. 
 
Steget efter intervjun handlar om referenstagning och eventuella tester och urvalsmetoder som 
kan vara till hjälp för att säkerställa en kandidat. Flera av våra respondenter nämnde olika 
former av tester som man kan använda sig av, exempelvis personlighetsformulär, 
färdighetstester etc. Våra respondenters åsikter och erfarenheter skiljde sig kring detta. Detta 
beror exempelvis på att våra respondenter har olika befattningar och arbetsuppgifter vilket 
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innebär att alla våra respondenter inte använder sig av tester. Några av våra respondenter 
rekryterar endast okvalificerade tjänster, det vill säga, tjänster som inte kräver många 
färdigheter inom utbildning och erfarenheter. Flertalet av våra respondenter uttryckte att det 
inte är nödvändigt att använda sig av tester vid okvalificerade tjänster utan att det är mer 
lämpligt vid rekrytering av kvalificerade tjänster som exempelvis chefspositioner. Hanna 
framförde dock att urvalsmetoder ska fungera som ett komplement vid bedömning av en 
kandidat. Hanna gav uttryck för att företaget som hon är verksam i genomför 
personlighetstester vid rekrytering av kvalificerade tjänster, dock ska personlighetstesterna 
inte ses som en direkt sanning då det alltid kan finnas modifikationer. Hon uttryckte detta på 
följande sätt: 
 

”Efter intervjun så går vi vidare med en personlighetsprofil, ett test. Så man får 
indikationer på vad det är för typ av person helt enkelt, starka egenskaper osv. Ofta gör 
vi detta för chefstjänster och i det har vi även en uppföljningsintervju där vi diskuterar 
profilen tillsammans med kandidaten. Man ska inte ta en profil som en direkt sanning 
utan det kan alltid finnas lite modifikationer. Sen även referenstagning som är en viktig 
del, har man gjort en sådan här profil så är det ju väldigt bra att säkerställa frågetecken 
från både profilen och från intervjun och undersöka dem med referenserna. Sen när 
man väl har bestämt sig skriver man med den som får jobbet och sen tackar nej till 
övriga.” (Hanna) 

 
Flera av våra respondenter nämnde olika bakgrundskontroller. Lisa beskrev att 
bakgrundskontroller börjar bli mer aktuellt på olika företag och det finns olika paket man kan 
köpa. Hon beskrev att ”grund paketet” innefattar att man tar reda på om kandidatens CV 
stämmer, exempelvis att kandidaten inte har några betalningsanmärkningar eller är med i 
belastningsregistret. Detta är något man informerar kandidaten om innan man genomför en 
bakgrundskontroll. Lisa förklarade vidare att man inte behöver genomföra 
bakgrundskontroller vid tillsättning av alla tjänster. Bakgrundskontroller genomförs 
exempelvis när en rekryterare vill tillsätta en tjänst som involverar hantering av pengar. 
 
Efter kontraktsskrivning sker introduktion och uppföljning med en kandidat. Endast Sara, som 
inte arbetar med bemanning, framförde dessa två steg. I steget introduktion framförde Sara 
vikten i att förklara vad det innebär att få en anställning på företaget hon är verksam i. Sara 
framförde vidare att introduktionsplanen senare följs upp och att detta sker i steget  
uppföljning. Hon förklarade detta på följande sätt: 
 

”Det är viktigt att man har förberett så att de vet vad det innebär att få en anställning 
på vårt företag, vad det är som ingår vad gäller lön och pensioner och annat sådant 
som är viktigt. De får också en länk till vår personalhandbok så att de får chansen att i 
god tid kunna sitta och läsa om företaget och våra processer och rutiner.  Samtidigt så 
tar vi fram en introduktionsplan, så att de så snabbt som möjligt kommer på banan och 
kan börja jobba självständigt, som vi följer upp sen då.” (Sara) 

 
Flera av våra respondenter som inte arbetar med bemanning framförde att 
rekryteringsprocessen blir mer omfattande och komplex desto mer kvalificerade tjänster det är 
man rekryterar. De framförde vidare att desto komplexare tjänster är desto viktigare blir det 
med urvalsmetoder. Sara och Lisa nämnde att de ibland tar hjälp av så kallat ”second opinion” 
och förklarade att de innebar att de tar in en extern tredje person för att träffa kandidaten. Sara 
beskrev att man internt kan bli förtjust i kandidater och att det därför är bra att använda sig av 
en ”neutral” tredje person som i sin tur får en egen uppfattning om kandidaten. Detta används 
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framförallt vid rekrytering av kvalificerade tjänster. Sara poängterade även att det är viktigt 
att genomföra strukturerade och noggranna referenstagningar. Hon framförde även att det är 
viktigt att lyssna till det kandidaten säger under intervjun.   
 
En av våra intervjufrågor berörde hur våra respondenter går tillväga för att hitta den bästa 
kandidaten för rätt tjänst. Samtliga av våra respondenter nämnde olika kompetenser och 
egenskaper en kandidat bör ha och dessa ska stämma överens med företagets värderingar. 
Flexibilitet, anpassningsbarhet, attityd, motivation, samarbetsförmåga och initiativtagande är 
bland annat egenskaper som våra respondenter framfört är viktiga för att en arbetssökande ska 
vara tilltalande. 
 
Lisa uttryckte hur hon tänker kring den “bästa kandidaten” och gav en intressant inblick i hur 
hon och företaget hon är verksam i resonerar kring detta. Hon ansåg att den bästa kandidaten 
inte bara avgörs på individnivå utan att en rekryterare även ska ta hänsyn till det befintliga 
teamet och fundera över vad man eventuellt kan stärka upp teamet med. Lisa exemplifierade 
hur hon gick tillväga förra året för att rekrytera en helt ny kundtjänst. Detta beskrev hon på  
följande sätt: 
 

”Förra året rekryterade vi en helt ny kundtjänst, 4 tjänster samtidigt, man vill ju inte ha 
fyra likadana personer. Alla kandidater är ju inte rätt om de är likadana. Det handlar 
om att få en dynamik.” (Lisa)  

 
För att hitta rätt kandidat har företaget som Lisa är verksam i definierat fyra beteendeområden 
som de mäter alla kandidater efter. Den första kompetensen är att kunna arbeta tillsammans 
med andra. Den andra kompetensen är att kunna anpassa sig och kunna reagera på förändring. 
Den tredje kompetensen är att kunna ta initiativ och den fjärde och sista kompetensen handlar 
om att man ska kunna lita på kandidaten. Lisa framförde även att den bästa kandidaten inte 
behöver ha mest kunskap då denne samtidigt behöver utmaning i sitt arbete. Utmaningen får 
heller inte vara för stor då kandidaten kan uppleva att denne inte är rätt för tjänsten.  
 
Våra respondenter som arbetar med bemanning skiljde sig från de övriga företagen vid 
fastställandet av ett behov. Bemanningsföretag arbetar för kunden och behovet uppstår först 
när kunden behöver kandidater. Maria som arbetar inom bemanning framförde att de både kan 
ha befintliga och presumtiva kunder. Hon förklarade att en presumtiv kund kan ringa och 
behöva hjälp samma dag med att rekrytera. Hon framförde vidare att befintliga kunder är 
kunder som de samarbetar med dagligen. Maria uttrycker hur ett behov uppstår i företaget på  
följande sätt: 
 

”Det ringde en person till mig idag och sa att han behövde hjälp, har aldrig varit i 
kontakt med det här företaget innan, det kan också vara så att en befintlig kund som vi 
samarbetar med dagligen hör av sig.  Det börjar alltid med ett behov som vi anpassar 
oss till. Denna person kan finnas i vårt system och då tillsätts tjänsten kanske snabbt. Vi 
har annars tillgång till alla rekryteringssidor, arbetsförmedlingen, tidning osv. för att 
nå ut med en annons. Sen så börjar vi med att plocka in på intervju, och då plockar vi in 
dem som matchar kundens profil och vår känsla att det här kommer att bli bra.  Sen 
väljer vi och vrakar lite vilka som har visat sig på plats vara bäst. Vissa kunder kräver 
test och är jättenoga med det tekniska och det logiska medan vissa litar helt på oss.” 
(Maria) 
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Maria gav även en intressant inblick i hur hon resonerade kring kravprofilen angående vad 
som är rätt och fel och gav uttryck för att kravprofilen inte på något sätt får vara 
diskriminerande. Detta nämnde ingen av våra andra respondenter. 
 
Majoriteten av våra respondenter framförde vikten av att arbetssökande ska ha genomfört 
förberedelser innan en arbetsintervju. Detta kan exempelvis innebära att arbetssökande bör 
läsa på om företaget och tjänsten. Pia gav en intressant inblick i hur hon tycker att en kandidat 
bör ha förberett sig inför en arbetsintervju. Pia intog rollen som en kandidat och gav uttryck 
för hur hon själv hade förberett sig inför en arbetsintervju i avseende klädkod, förbereda 
frågor och hur man kan presentera sig på ett bra sätt. Pia beskrev detta på följande sätt: 
 

”Jag hade kollat på kravspecifikationen, vad är det de kräver de av mig. Om de står 
noggrann, hur är jag noggrann? Du har en timme på dig att glänsa och presentera dig 
på ett bra sätt. Sen tycker jag att det är viktigt att tänka på hur man är klädd, det tycker 
jag bara låter positivt om man frågar om det är någon speciell klädkod. Sen tycker jag 
alltid det är alltid bra att man förbereder med några frågor i slutet. Det kan vara allt 
ifrån, jag har hört att ni har lyhörd och engagerad som era värderingar, hur visar det 
sig? Vad jag har jag för utvecklingsmöjligheter om jag börjar här?” (Pia) 

 
Sara som inte arbetar med bemanning gav en intressant inblick i hur hon resonerade över 
förberedelser som hon anser att en kandidat bör ha genomfört inför en arbetsintervju. Hon 
förklarade att det är positivt om en kandidat är förberedd på att kunna uttrycka sig om hur 
denne kommer till sin fulla rätt i arbetet. Sin ”fulla rätt” avser i detta sammanhang att en 
individ bör kunna formulera arbetsuppgifter som denne tycker om samt kunna exemplifiera 
sådana arbetsuppgifter.  
 
Pia förklarade hur hon går tillväga i sin arbetsroll för att hitta kandidater. Detta skiljde sig 
gentemot hur våra respondenter som inte arbetar med bemanning uttryckte sig. Vid val av 
kandidat använder sig Pia av ett system där hon placerar kandidater i antingen ”first choice” 
som innebär att kandidaten har allt som tjänsten kräver. I ”second choice” placeras kandidater 
som inte uppfyller alla krav men som ändå är intressanta. I ”reject” placeras kandidater som 
inte är lämpliga för tjänsten.    
 
Våra respondenter framförde att olika arbetsområden har olika anställningsvolymer. Pia 
arbetar på ett bemanningsföretag inom en sektor med höga anställningsvolymer och 
exemplifierar detta på följande vis: 
 

”Det är så enorma volymer, om IT har en person i veckan så kanske jag har 50 
personer som jag ska rekrytera. Sitter med rekrytering till posten nu som jag suttit med i 
en månad, jag ska rekrytera 150 personer, som jag är ensam på så det är snart 
magsår.” (Pia) 

 
Sofia som arbetar inom ett bemanningsföretag betonade vikten av proaktivitet och flexibilitet, 
både i hennes arbete och angående hur en kandidat bör vara. Detta skiljde sig i jämförelse 
med våra respondenter som inte arbetar med bemanning. Samtliga av våra respondenter inom 
bemanningsföretagen ansåg att flexibilitet är en viktig och avgörande egenskap för att passa in 
i bemanningsbranschen. Våra respondenter som inte arbetar med bemanning betonade ingen 
specifik egenskap utan ser istället till ett flertal egenskaper som exempelvis 
samarbetsförmåga, initiativtagande, attityd etc.  
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra respondenter dra slutsatsen att rekryteringsprocessen 
är komplex och att rekrytering av kvalificerade tjänster kräver mer förberedelser och fler steg 
än okvalificerade tjänster kräver. Vi kunde se likheter i våra respondenters genomföranden i 
samtliga steg. Däremot går de tillväga på olika sätt inom dessa steg. Framförallt skiljde det sig 
mellan bemanningsföretag och de övriga företagen.  
 

4.2 Matchning/Passform 
 
Samtliga av våra respondenter betonade “första mötet” som extremt viktigt. Flera av våra 
respondenter ansåg att det i många fall är svårt att ändra uppfattning om en kandidat efter 
första mötet. Saras uttryck kring ”första mötet” skiljde sig mot våra övriga respondenter då 
hon lägger fokus på kandidatens bemötande och trygghet. Hon poängterade att det är viktigt 
att bygga en bra grund i första mötet med en kandidat för att denne ska känna sig respektfullt 
bemött. Sara betonade även att det är viktigt att få en kandidat att känna sig trygg i 
intervjusituationen. Hon förklarade att om en person är väldigt nervös måste hon anstränga sig 
för att personen ska känna sig bekväm i intervjusituationen. Hon tycker även att det är bra att 
ställa följdfrågor så att personen känner att denne kan ta god tid på sig. 
 
Pia som arbetar inom ett bemanningsföretag såg bemötandet på ett mer kritiskt sätt vilket 
skiljde sig från Saras åsikter om första mötet. Pia förklarade att hon förmodligen är kritisk 
under första mötet på grund av att hon ständigt träffar nya människor i sin arbetsroll. Följande  
citat exemplifierar hur Pia resonerade kring första mötet. 
 

”Man blir nog ganska kritisk när man träffar många människor som vi gör här, exempel 
bara hur man kan komma klädd, hållning, alltså kommer han som en säck potatis, 
kommer de in och sitter såhär och har på sig sin canada goose jacka med huvan på 
liksom, då vill jag bara kräkas på dem! Och ett fast handslag och tittar en i ögonen för 
guds skull, det är den enda chans du har för att visa vem du är för att få ett jobb, första  
2 sekunderna har man ju redan scannat av personen.” (Pia)  

 
Vi frågade hur våra respondenter resonerar angående matchningen mellan den arbetssökandes 
behov gentemot företagets behov. Våra respondenter som inte arbetar med bemanning 
fokuserar på trivsel för alla parter. Mia framförde att båda parter ska vara överens och att de 
ska mötas på mitten för att situationen ska bli så bra som möjligt. Karin, Lisa, Sara och Hanna 
bekräftade även att detta är viktigt för att en verksamhet ska fungera bra. Maria som arbetar 
med bemanning betonade också personligheten och lägger fokus på att kandidaten ska passa 
in i företaget. Pia och Sofia som också arbetar med bemanning beskrev istället att flexibilitet 
är en viktig egenskap hos en kandidat. Pia och Sofia söker personer som är flexibla och kan 
anpassa sig efter verksamhetens behov. 
 
En av våra respondenter som arbetar med bemanning framförde att bemanningsföretag har 
mer rättigheter jämfört med andra typer av organisationer vad gäller exempelvis avskedning 
och omplacering av personal. 
 
Flera av våra respondenter beskrev hur de gick tillväga för att hitta rätt medarbetare till deras 
arbetsplats. En av våra respondenter som inte arbetar med bemanning uttryckte att hon 
beaktar det befintliga teamen i företaget för att se vad hon eventuellt kan stärka upp med. 
Maria som arbetar i ett bemanningsföretag förklarade hur hon går tillväga för att hitta rätt 
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medarbetare till deras arbetsplats. Hon gav uttryck för att det är viktigt att underhålla 
relationen till sina medarbetare och se till deras behov. Hon förklarade detta på följande sätt: 
 

“Det är viktigt att personen trivs och känner att de är på rätt plats, och det kommer 
också göra att vi får behålla dem. De kommer att prestera om vi ser till att underhålla 
dem rätt. Vi måste också anpassa oss efter personens behov, det är människor vi arbetar 
med och det kan hända saker i deras liv. Folk kan skiljas, folk i familjer kan dö, ja vad 
som helst, så vi försöker att anpassa oss efter det. Men sen är det en sådan bransch där 
folk söker andra jobb och man kan tappa dem även om de är helt fantastiska, ganska 
hög personalomsättning i bemanningsbranschen.” (Maria) 

 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra respondenter dra slutsatsen att våra respondenter är 
olika kritiskt inställda vad gäller första mötet med en kandidat. Bemanningsföretagen var mer 
kritiska medan de övriga företagen tenderade att inte se lika kritiskt på första mötet. 
Bemanningsföretagen var noga med att se till individens flexibilitet och anpassningsbarhet 
utifrån ett matchningsperspektiv. De övriga företagen tenderade istället att lägga mer fokus på 
att mötas på mitten med kandidaten, det vill säga, att de även ser till kandidatens behov och 
åsikter.   

4.3 Anställningsbarhet 
 
Majoriteten av våra respondenter uttryckte svårigheter att definiera begreppet 
anställningsbarhet. Våra respondenter tolkade begreppet olika. Några framförde sina 
personliga tolkningar och några framförde istället hur deras företag resonerade kring 
anställningsbarheten. Karin var den respondent som vi ansåg förklarade begreppet tydligast. 
Hon beskrev att uttrycket står för den speciella kompetens och erfarenhet en person ska ha för 
att kunna marknadsföra sig på arbetsmarknaden. Hon beskrev vidare att en person bör ha en 
plan i sin karriär för att kontinuerligt underhålla sin kompetens med erfarenhet och utbildning. 
Hon ansåg att utbildning är en färskvara som behöver uppdateras. Detta för att personen ska 
vara attraktiv som arbetssökande och kunna marknadsföra sig som en potentiell medarbetare.  
 
Flexibilitet är en viktig del som både våra respondenter inom bemanningsföretag och övriga 
företag betonar för ökad anställningsbarhet. Dock betonades flexibilitet mer av våra 
respondenter som arbetar med bemanning. Maria som arbetar i ett bemanningsföretag 
förklarade att anställningsbarhet i hennes bransch är lika med flexibilitet. Hon beskrev att 
företaget som hon är verksam i behöver medarbetare som kan anpassa sig, är flexibla till livet 
och tycker att det är kul att arbeta med nya utmaningar.  
 
Sofia problematiserade svårigheter för unga arbetssökande att få ett arbete i samband med att 
hon definierade begreppet anställningsbarhet. Detta ansåg vi var ett väldigt intressant uttryck 
som skiljde sig gentemot våra andra respondenter. Sofia beskrev detta på följande sätt: 
 

“Unga behöver ha erfarenhet för att få ett jobb, men hur ska du få ett jobb om du inte 
har erfarenhet” (Sofia) 
 

Några av våra respondenter som arbetar med bemanning framförde att deras företag gav 
människor goda möjligheter till en anställning som i sin tur kan leda till en fast anställning. 
Några av våra respondenter som inte arbetar med bemanning ansåg att bemanningsföretag är 
bra till viss del, framförallt då de skär av företagets ”toppar och dalar” vid 
konjunkturförändringar och att de samtidigt ger individen möjligheter till en tillfällig 
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anställning. Trots detta framförde några av våra respondenter som inte arbetar med 
bemanning att de anlitar konsulter vid korta vikarierande anställningar som i många fall ses 
som en kortsiktig lösning.  
 
Mia som inte arbetar med bemanning beskrev att social kompetens är den viktigaste 
egenskapen hos en arbetssökande.  Hon menade vidare att utbildning och erfarenhet inte 
måste matcha till 100 procent. Hon beskrev även att man ser på olika kompetenser och 
egenskaper i de olika stegen i en rekryteringsprocess. Hon uttryckte detta på ett roligt sätt: 
 

Jag tror att när man exempel gör kravprofilen och annonsen, då är man ganska snäv 
för att på något sätt avgränsa de sökande. När man väl träffar personerna tänker man 
på ett annat sätt. Man kan inte matcha 100 %, det är lite som drömkillen, han finns ju 
inte.” (Mia) 

 
Sofia som arbetar inom ett bemanningsföretag beskrev sin syn på vilka egenskaper och 
kompetenser som hon anser är de viktigaste hos en arbetssökande. Hon framförde att hon 
tittar på ansökningar i första steget i en rekryteringsprocess. Hon framförde vidare att hon är 
petig i bedömningen och anser därför att det är viktigt för en kandidat att utforma ett bra CV. 
Om Cv:t och det personliga brevet är tilltalande kallar hon in personen för en arbetsintervju.  
Under intervjun tittar hon istället mer på kandidatens personlighet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra respondenter dra slutsatsen att begreppet 
anställningsbarhet är svårdefinierat vilket ligger i linje med vår tidigare forskning och 
teorianknytning. Vi kan även se att majoriteten av våra respondenter tar fasta på olika 
egenskaper och färdigheter i de olika stegen. De gav exempelvis uttryck för att de lägger en 
större vikt på personlighet under intervjun och ser mer till en individs kompetenser när de 
granskar ett CV. 
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5. DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer vi att presentera och diskutera vår analys av resultatet. Vi kommer 
även att presentera en slutsats och metoddiskussion samt fortsatt forskning som berör våra 
ämnesområden. Vi framför också kopplingen mellan vår normativa teoribildning och vårt 
resultat.  

 
5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Rekryteringsprocessen 
 
Vi har fått en djupare förståelse för den komplexa rekryteringsprocessen och alla dess steg 
utifrån våra respondenters erfarenheter. Samtliga respondenter går tillväga enligt de steg som 
Englund (1999:10f) redogör för i sin bok och som vi presenterat i vår teorianknytning. De 
viktigaste stegen är enligt Englund (1999:9): 1. Fastställa behovet 2. Kravanalys/ specifikation 
3. Skaffa kandidater 4. Behandla ansökningshandlingar 5. Träffa och intervjua vissa sökande 
6. Ta referenser och ev. testa kandidaterna 7. Utvärdering/fatta beslut 8. Erbjuda anställning 9. 
Introduktion 10. Uppföljning. Samtliga av våra respondenter poängterade att stegen i 
rekryteringsprocessen skiljer sig beroende på vilken typ av tjänst man rekryterar. För att 
exemplifiera detta så använder inte våra respondenter sig av urvalsmetoder vid rekrytering av 
okvalificerade tjänster som exempelvis produktionstjänster. En av våra respondenter beskrev 
att okvalificerade tjänster inom produktion inte kräver en lika djupgående bedömning som 
kvalificerade tjänster gör, det vill säga, chefspositioner. Flera av våra respondenter framförde 
att kvalificerade tjänster oftare kompletteras med tester. Detta görs i form av 
personlighetsformulär och olika typer av färdighetstester.  
 
Samtliga av våra respondenter som inte arbetar med bemanning betonade vikten av att 
förankra ett behov med ledning eller VD. En av dessa respondenter nämnde att detta är viktigt 
för dennes yrkesroll men också för att man inte ska dra igång onödiga aktiviteter. Detta 
kopplar vi till Englunds (1999:10f) resonemang om att rekrytering är en kostnad och om 
något blir fel har rekryteringsprocessen krävt onödig tid. Utifrån våra respondenters 
resonemang uppfattar vi det som att säkerställandet av ett behov är oerhört viktigt för att 
minimera risken för felrekryteringar. Onödiga aktiviteter kostar tid och pengar.  
 
En av våra respondenter som är verksam i ett mindre bolag som inte arbetar med bemanning 
gav uttryck för att de inte är lika formella som vissa större bolag som använder sig av 
rekvisition. Samma respondent framförde att rekvisition innebär att man ska skriva en 
blankett angående att få en vakans godkänd för att sedan få den signerad från en högre chef 
eller VD. Möjligen är det så att mindre företag är mindre formella vad gäller fastställandet av 
ett behov. Större företag måste förmodligen genomgå beslutsfattande inom flera nivåer innan 
ett beslut av ett behov kan fastställas. Flera av respondenterna som inte arbetar med 
bemanning förespråkade att rekryterare kan tillgodose ett behov på olika sätt. Detta kan ske 
genom nyanställning, omplacering av befintlig personal eller kompetensutveckling av 
befintlig personal. Detta kan vi koppla till möjligheten att investera i befintlig personal som 
Englund (1999:10f) betonar som viktigt. Han framförde att befintlig personal bör få växa 
genom utbildning och arbetsrotation.  
 
Fastställandet av ett behov skiljde sig inom bemanningsbranschen då de istället utgår från 
kundens behov. En av våra respondenter som arbetar med bemanning framförde att de både 
kan ha befintliga och presumtiva kunder. Samma respondent förklarade att en presumtiv kund 
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kan ringa och behöva hjälp samma dag med rekrytering. Vidare framförde hon att befintliga 
kunder är kunder som de samarbetar med dagligen. En av våra respondenter som inte arbetar 
med bemanning förklarade att rekryteringsföretag ofta har större kunskap om hur man hittar 
rätt kompetens inom specifika tjänster och orter. Möjligen är det så att presumtiva kunder är 
företag som är i behov av snabba rekryteringar och då kan bemanningsbranschen vara till 
hjälp i rekryteringsprocessen. Samma respondent framförde även att vissa kunder kräver att 
kandidaterna genomför tester. En av våra respondenter som inte arbetar med bemanning 
framförde att när hon tar hjälp av rekryteringsbolag tar hon för givet att de har genomfört 
bakgrundskontroller av CV, belastningsregister etc. Möjligen är det så att rekryteringsföretag 
och övriga företag är beroende av varandra och tar för givet att båda parter vill göra ett bra 
arbete och leverera ett bra resultat.  
 
Två av våra respondenter, en inom bemanningsföretagen och en inom de övriga företagen, 
nämnde den höga anställningsvolymen som förekommer inom produktion. Möjligen är det så 
att produktionen är beroende av marknadens efterfrågan av produkter vilket avgör hur många 
anställda företaget behöver.  
 
Personkemi är något som flertalet av våra respondenter ansåg är viktigt oavsett tjänst. 
Personkemi innebär i det här sammanhanget att rekryteraren fungerar bra ihop med en 
kandidat. Inom produktion förekommer det ofta okvalificerade tjänster och två av våra 
respondenter framförde att de inom dessa områden betonar personlighet och personkemi 
framför färdigheter och kompetenser. Med detta tror vi utifrån våra respondenters erfarenheter 
att desto mer kvalificerad en befattning är desto mer komplicerad blir rekryteringsprocessen  
inom alla steg.  
 
Bolander (2002:79) förklarade att urvalsmetoder såsom personlighetsformulär och 
färdighetstester ska fungera som ett avgörande beslut för en anställning. Till skillnad från 
Bolander så uttrycker flera av våra respondenter att de endast ser på urvalsmetoder som ett 
komplement i rekryteringsprocessen.  
 
Morgans (Morgan et al: 1983 ref, Bolander, 2002:39) studie av rektorer till skolor i 
Storbritannien syftade till att bedöma om rekryteringsprocessen var professionell och 
systematisk eller amatörmässig och slumpmässig. De ville mer specifikt få fram om 
urvalskriterierna var tydligt specificerade och definierade samt om rekryteringsprocessen var 
välorganiserad. De ville även se om det var kandidaternas förmåga eller personliga 
egenskaper som bedömdes och om urvalet var systematiskt eller styrdes av bedömarnas 
“magkänsla”. Resultatet i studien visade att rekryteringsprocessen i högsta grad var 
amatörmässig och slumpmässig. Rekryteringsprocessen var inte formell utan snarare 
informell. I studien framkom det att respondenterna var osystematiska i rekryteringsprocessen 
och att det inte fanns tydliga kriterier eller beslutsregler. Forskaren bedömde att rekryterarna 
hade liten kunskap kring urvalsmetoder och att rekryteringsprocessen inte genomfördes på ett 
korrekt sätt, det vill säga, systematiskt. I vårt konkreta fall framkommer det att våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning är systematiska och noggranna. Samma 
respondenter framförde att det krävs ett noggrant förarbete vid rekrytering av kvalificerade 
tjänster. Samma respondenter uttryckte också att det är viktigt att bearbeta och genomföra en 
noggrann befattningsbeskrivning/kravanalys oavsett tjänst eftersom det är den man utgår 
ifrån. För att förhindra att personlighet och personkemi ska ta över kravanalysen tar några av 
våra respondenter som inte arbetar med bemanning in en extern tredje person som de kallar 
”second opinion” för bedömning vid tillsättning av kvalificerade tjänster. Roebken (2010: 
472-486) framförde på liknande sätt i sin studie att individer dras till likasinnade vid en 



32	  
	  

rekrytering. Han framförde vidare i sin studie att samhörigheten mellan människor grundas i 
en känsla. Några av våra respondenter framförde att de vill förhindra att personlighet och 
personkemi ska ta över rekryteringsprocessen och på liknande sätt menade även Roebken att 
rekryterare inte ska låta samhörigheten avgöra val av kandidat. Han anser istället att en 
rekryterare bör utgå ifrån individens produktivitet vid bedömning av en kandidat.  
 
Utifrån våra respondenters upplevelser och erfarenheter av rekryteringsprocessen kan vi dra 
slutsatsen att företag som inte arbetar med bemanning är mer systematiska och 
välorganiserade vad gäller rekrytering av kvalificerade tjänster exempelvis chefspositioner. 
Detta gäller samtliga steg i rekryteringsprocessen. Vi uppfattade att våra respondenter som 
inte arbetar med bemanning är noggranna och systematiska angående val av urvalsmetoder. 
En av våra respondenter som inte arbetar med bemanning betonade att referenstagningar ska 
utföras på ett strukturerat sätt och detta sker ofta i samma steg som genomförandet av 
urvalsmetoder. Vi uppfattade att våra respondenter inom bemanningsföretagen i sin tur ofta 
har högre tempo och större rekryteringsvolymer. Detta beror på vilket arbetsområde våra 
respondenter inom bemanning är verksamma i. De som arbetar med rekrytering av 
okvalificerade tjänster inom produktion har högre tempo och större anställningsvolymer. Vi 
uppfattade därmed att rekryteringsprocessen måste gå snabbt och att våra respondenter inom 
bemanning tenderar att lita mer på deras magkänsla kring en kandidat inom exempelvis 
produktionstjänster. Vi kan däremot inte uttrycka oss om hur de går tillväga vid rekrytering av 
kvalificerade befattningar. Trots detta uppfattade vi det som att bemanningsföretag har ett 
högre tempo än vad de övriga företagen har oavsett vilken tjänst de vill tillsätta.  
 
Samtliga av våra respondenter belyste att personkemi är viktigt, däremot betonade våra 
respondenter att personkemi är olika avgörande kring fastställandet av en kandidat. Två av 
våra respondenter som inte arbetar med bemanning menade att individens sociala egenskaper 
och personlighet är viktigare än formell kompetens. En av dessa två respondenter beskrev att 
arbetet går att lära medan personlighet och sociala egenskaper är något man måste besitta och 
är svårare att lära sig. Vi uppfattade att sociala egenskaper är en del av en individs 
personlighet och vi tror att detta styrs utifrån referensramar från en individs personliga 
uppväxt. Vi kopplar personlighet och sociala egenskaper till det som Bolander (2002:71) får 
fram i sin avhandling angående personkemi. Vi tror att en individs personlighet och sociala 
egenskaper kan påverka personkemin mellan rekryterare och arbetssökande. En av Bolanders 
(2002:72) respondenter talade om “bondlevels”, det vill säga, att man dras till det man gillar. 
Hon nämnde en repertoar i sin studie som handlar om det känslomässiga mötet mellan 
människorna i rekryteringsprocessen. Här kom hon bland annat fram till att den 
arbetssökandes kunskap och erfarenhet kan utvecklas successivt, medan personkemi inte går 
att påverka (Bolander, 2002:71).  
 
Samtliga av våra respondenter resonerade att kravprofilen är viktig då det är grunden för att 
kunna fastställa lämpliga arbetssökande som man vill gå vidare med i rekryteringsprocessen. 
Våra respondenter framförde att alla tjänster ska ha en kravprofil som innehåller alla krav som 
tjänsten ställer på individen. En av våra respondenter som inte arbetar med bemanning 
framförde svårigheter i att bedöma personlighetsdrag i en kravprofil och att det är lättare att 
kompromissa med kompetensen i detta steg. Kandidaterna måste inte alltid besitta en specifik 
högskoleutbildning eller praktisk erfarenhet. Samma respondent redogjorde också för hur hon 
tänkte kring “den bästa” kandidaten. Hon resonerade att personkemi är viktigt men att det 
samtidigt är viktigt att se till gruppdynamik vad gäller att hitta medarbetare som kompletterar 
varandra. Hon framförde även att kandidaten kan bli uttråkad om tjänsten inte är utmanande. 
Vår slutsats är att det är många faktorer som påverkar en rekryterares val av kandidat. Utifrån 
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våra respondenters erfarenheter och upplevelser får vi uppfattningen att det är många aspekter 
som en rekryterare måste beakta, exempelvis när det gäller personlighet och personkemi. En 
rekryterare bör fundera över om denne kan tänka sig arbeta med kandidaten, passar 
kandidaten in i gruppen? Kan den komplettera det befintliga teamet? Vilka kompetenser är 
viktigare än andra? etc.  
 
Utifrån våra respondenters erfarenheter får vi inblick i att rekryterare bör ta hänsyn till många 
aspekter vid utformningen av en kravprofil och beslut gällande av val av kandidat. En av våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning framförde att kravprofilen är viktig och hon 
anser att den är grunden till allt HR arbete. Detta kopplar vi till Englund (1999:10ff) och hans 
sätt att beskriva kravprofilen. På liknande sätt som våra respondenter beskrev kravprofilen så 
uttryckte även han att den ska innehålla vad tjänsten kräver hos en ny medarbetare. Precis 
som några av våra respondenter menade så kräver kvalificerade tjänster mer krav och detta 
förespråkar även Englund. 
 
Man kan nå ut till kandidater på olika sätt, ett sätt är utannonsering av tjänster. Englund 
(1999:14f) framförde att det är en del saker man bör fundera över vid utformningen av en 
annons. Englund beskrev att en rekryterare inledningsvis ska formulera en rubrik som ska 
innehålla namnet på befattningen. För att attrahera rätt arbetssökande kan man komplettera 
med specifikationen av en tjänst. Han framförde även att annonsen ska innehålla en intressant 
företagspresentation av företaget och enheten. Den centrala delen i annonsen är att beskriva 
befattningens arbetsuppgifter för att locka rätt arbetssökande. I annonsen ska även kraven för 
tjänsten framföras. Englund framförde även att annonsen ska vara saklig, det vill säga, rik på 
information. En av våra respondenter framförde också att det är en del saker man bör fundera 
på vid en utannonsering. Hon la vikt på att fundera över hur man på bästa sätt ska nå ut till 
arbetssökande. Hon förklarade att en rekryterare bör fundera över om denne ska genomföra 
rekryteringsprocessen själv eller om denne ska anlita ett rekryteringsföretag vid 
externannonsering. Samma respondent framförde att tillvägagångsättet vid en 
externannonsering skiljer sig beroende på tjänst och vart tjänsten finns. Samma respondent 
förklarade vidare att när hon och andra rekryterare i företaget som hon är verksam i genomför 
annonseringar själva kan det ske på företagets hemsidor eller via arbetsförmedlingen. Hon 
beskrev även att företaget som hon är verksam i marknadsför sig via linkedin och facebook.  
 
Vår respondent förklarade även att hennes företag anlitar rekryteringsföretag vid rekrytering 
av speciella tjänster eller tjänster i specifika orter. Att anlita ett bemanningsföretag betonade 
även Englund (1999:13f) är ett bra tillvägagångsätt för att få professionell hjälp när företagets 
egna kompetenser och kännedom inte räcker till. Vår respondent framförde vidare att detta 
beror på att rekryteringsföretagen har större lokalkännedom och vet vart kompetensen finns. 
Möjligtvis är det så att plats och tjänst är väldigt avgörande för hur rekryterare går tillväga för 
att nå ut till rätt kandidater. På så vis anser vi att bemanningsföretag i det här sammanhanget 
är nödvändiga för att rekryteringsprocessen ska bli lyckad.  
 
Flertalet av våra respondenter ansåg att kandidatens förberedelser är viktigt inför en 
arbetsintervju. Samtliga av våra respondenter uttryckte att de ser positivt på om kandidaten 
läser på om företaget och tjänsten innan arbetsintervjun. Några av våra respondenter uttryckte 
även att det är positivt om kandidaten förbereder sig på vad som kan tänkas tas upp under 
intervjun. En av våra respondenter framförde att det är viktigt att man som arbetssökande 
tänker på hur man är klädd vid ett intervjutillfälle för att kunna ge ett bra intryck. En av våra 
respondenter som arbetar med bemanning beskrev att hon endast upplever det som positivt 
om en kandidat frågar vad det är för rådande klädkod i verksamheten. Samma respondent 
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uttryckte att det även är bra om en arbetssökande förbereder frågor till slutet av intervjun i 
form av exempelvis “vad har jag för utvecklingsmöjligheter om jag börjar här?” Våra 
respondenters åsikter av en arbetssökandes förberedelser inför en arbetsintervju kan vi koppla 
till Fodges (1977:25ff) studie. Fodges definierar begreppet anställningsbarhet som individens 
förmåga att bli anställd. Fodges har undersökt hur studenter för sig i sitt CV-skrivande. Hon 
kom fram till att hennes respondenter funderar på hur de uppfattar sig själva under en 
arbetsintervju. De ansåg att ordval, kläder och kroppsspråk är väldigt betydelsefullt i hur de 
kunde uppfattas av andra. De beskrev att förberedelser har en stor betydelse. En av hennes 
respondenter förklarade även att hon övade på att presentera sig själv och att hon förbereder 
sig för “vanliga frågor” som kan tänkas ställas under en intervju (Fodges, 1977:38). Både 
Fodges (1977:25ff) och våra respondenter menar alltså att det är viktigt att förbereda sig inför 
en arbetsintervju. Vi anser att förberedelser inför en arbetsintervju är ett bra sätt för 
kandidaten att förbereda sig inför hur man på bästa sätt kan framföra sina egenskaper och 
kompetenser och varför denne är rätt för tjänsten. På liknande sätt uttrycke en av våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning att det är bra för en arbetssökande att kunna 
uttrycka sig om hur man kommer till sin fulla rätt i arbetet. Möjligtvis är det så att om en 
arbetssökande belyser arbetsuppgifter där denne kommer till sin fulla rätt så kan det hjälpa en 
rekryterare att fatta ett beslut om kandidaten passar eller inte passar för tjänsten. 

Endast en av våra respondenter som inte arbetar med bemanning beskrev hur 
rekryteringsprocessen ser ut efter kontraktsskrivning i det företag som hon är verksam i. Hon 
förklarade att i det sista steget i en rekryteringsprocess sker introduktion och uppföljning. Här 
framförde hon även att den nyanställde direkt får en länk till personalhandboken så att denne 
får en chans att läsa om företaget och deras processer och rutiner. Hon framförde också att de 
tar fram en introduktionsplan, detta för att den nyanställde ska få en möjlighet att snabbt 
kunna börja arbeta självständigt. Hon förklarade vidare att det därefter görs en uppföljning 
kring den nyanställdes utveckling. Utifrån respondentens resonemang uppfattade vi det som 
att processen kring introduktion och uppföljning är viktigt för att den nyanställde snabbt ska 
kunna arbeta självständigt. Detta ligger i linje med det Englund (1999:6ff) beskriver kring att 
processen för att anställa, introducera och utveckla medarbetare är ansvars-och tidskrävande 
men är viktigt för att rekryteringen ska lyckas. Englund framförde att en rekrytering endast 
kan fastställas som lyckad långt efter att rekryteringen genomförts. Utifrån Englunds 
(1999:6ff) framförande uppfattade vi det som att man kan uppfatta en kandidat som passande 
under rekryteringsprocessen men att det är först i praktiken som man kan se om kandidaten 
passar in i verksamheten och kan bidra till företaget. 

5.1.2 Passform/matchning 
 

Vi kunde se skillnader i hur våra respondenter uttryckte sig kring “första mötet” med en 
kandidat. Samtliga av våra respondenter berättade att “första mötet” mer eller mindre är 
avgörande för kandidatens eventuella framtid i verksamheten, men vi kunde notera vissa 
skillnader beroende på om våra respondenter arbetar inom bemanningsföretagen eller i de 
övriga företagen. Våra respondenter inom bemanningsföretagen betonade svårigheterna kring 
att ändra uppfattning om en kandidat efter första mötet. Möjligtvis kunde detta grundas i deras 
höga rekryteringsvolymer och deras behov av snabba beslut i en rekryteringsprocess. En av 
våra respondenter inom bemanningsföretagen framförde att hon ständigt träffar nya 
kandidater inom hennes bransch och därför anser hon att hon kunde bli väldigt kritisk vad 
gäller beslutfattandet av en kandidat. Samtliga av våra respondenter som arbetar inom 
bemanningsföretagen betonade vikten av att vara flexibel. De framförde vidare att om en 
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kandidat inte visar sig vara flexibel är personen heller inte aktuell för en anställning. Utifrån 
våra respondenters åsikter inom bemanningsföretagen fick vi känslan av att man som 
rekryterare på ett bemanningsföretag tar snabba beslut och därför inte har tid att ge alla 
kandidater en andra chans. Samtliga av våra respondenter som arbetar med bemanning 
uttryckte också att första mötet är avgörande och säger mycket om kandidaten. Våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning anser att första mötet inte är lika avgörande 
och detta beror på att de har en mer genomgripande rekryteringsprocess. Detta då en av våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning förtydligade att hon lägger fokus på att försöka 
förstå och få en tydlig bild av kandidaten. Trygghet och bemötande är två begrepp som 
samma respondent redogjorde för i samband med “första mötet”. Hon förklarade att en 
kandidat ska känna sig trygg och väl bemött i en arbetsintervju. Vi uppfattade skillnader i hur 
rekryterare i bemanningsföretag och de övriga företagen väljer att bemöta och föra sig med en 
kandidat under en arbetsintervju. Utifrån våra respondenters uttalanden har vi fått en bild av 
att våra respondenter som arbetar med bemanning tar snabba beslut och inte lägger lika stort 
fokus på att lära känna kandidaten som våra respondenter i de övriga företagen gör. Vi 
uppfattade det därför som att respondenterna inom de övriga företagen lägger större fokus på 
att lära känna kandidaterna på en djupare nivå. 

Froschheiser (2009:1ff) beskrev svårigheterna för att hitta rätt medarbetare för organisationen. 
Han framförde vikten i att rekrytera rätt personer från början för att öka kvalitén hos 
medarbetarna i organisationen. På liknande sätt framförde våra respondenter som inte arbetar 
med bemanning för hur de går till väga för att matcha den arbetssökandes behov gentemot 
företagets behov. Dessa respondenter förklarade att en arbetssökande ska passa in i 
arbetsplatsen. Våra respondenter som inte arbetar med bemanning framförde att de kan “se 
förbi” kompetenskraven till viss del om de hittar rätt person för rätt tjänst. Enligt våra 
respondenter inom bemanningsföretagen måste arbetssökande vara flexibla och villiga att ta 
utmaningar i form av att byta arbetsplats och arbetsuppgifter. Utifrån våra respondenters 
uttryck kunde vi tyda att bemanningsföretagen tenderar att gå på magkänslan om en kandidat 
som samtidigt bör uppfylla kraven för en specifik tjänst. Våra respondenter som inte arbetar 
med bemanning förklarade att de istället såg mer till personkemi och gruppdynamik men att 
det samtidigt inte får vara avgörande i beslutfattandet av en kandidat. Enligt våra 
respondenters uttalanden kunde vi uppfatta det som att våra respondenter som inte arbetar 
med bemanning kunde ”se förbi” kompetenskraven till viss del då de har mer tid till att 
genomföra en djupare bedömning av en kandidat i jämförelse med våra respondenter som 
arbetar med bemanning. Bolander (2002:73) beskrev i sin studie en repertoar “rekrytering 
som att passa ihop” där hon utifrån sina respondenter får fram vikten av att matcha både den 
arbetssökandes behov och krav gentemot organisationens krav. Även i vår studie fokuserade 
våra respondenter som inte arbetar med bemanning på att “mötas på mitten” med kandidaten 
då de lägger fokus på kandidaternas trivsel och värderingar. Utifrån våra respondenter som 
inte arbetar med bemanning kan vi uppfatta att kandidater ska trivas på arbetsplatsen och 
passa in i den förekommande företagskulturen. En av våra respondenter som inte arbetar med 
bemanning förklarade att det även var viktigt att se till kandidatens önskemål och åsikter. 
Detta kopplade vi till Englund (1999:7) som förklarade att om den arbetssökandes behov inte 
matchar arbetsgivarens behov kan följderna bli en felanställning. Vi kunde uppfatta att våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning lägger stort fokus på att hitta rätt kandidat för 
rätt tjänst från början av en rekryteringsprocess. Vi uppfattade att våra respondenter inom 
bemanningsföretagen inte lägger lika stort fokus kring detta då de har gett uttryck för att de 
ofta måste fatta snabba beslut. Våra respondenter inom bemanningsföretagen framförde 
vidare att de har mer rättigheter vad gäller avskedning och omplacering av medarbetare. 
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För att finna rätt medarbetare som passar respektive arbetsplats fokuserade våra respondenter 
som inte arbetar med bemanning på att se till vilka personligheter och egenskaper som redan 
finns på arbetsplatsen och vad man eventuellt kan stärka upp med. För att lyckas med detta 
nämnde en av våra respondenter som inte arbetar med bemanning vikten i att och se till 
respektive avdelning och eventuellt diskutera med den aktuella chefen vad det är för 
medarbetare man söker. Bolander (2002:73) beskrev också att kandidaten fungerar ur ett 
matchningsperspektiv som en pusselbit. Bolander framförde att kandidaten måste passa in i 
organisationen. Hon framförde även att när en kandidat anses "passa in" innebär det att denne 
smälter in i det befintliga teamet och i organisationskulturen. Utifrån våra respondenter som 
inte arbetar med bemanning, och Bolanders uttalanden, kunde vi uppfatta att man på detta sätt 
kan få en trogen medarbetare som har avsikt att stanna länge på arbetsplatsen. Möjligen är det 
så att denne kan uppfylla de krav som tjänsten ställer och på så vis ha potential att utvecklas 
inom organisationen. En av våra respondenter inom bemanningsföretag belyste även vikten i 
att kandidaten ska trivas på arbetsplatsen samt att man bör underhålla relationen med 
kandidaten redan från första mötet. Utifrån våra respondenters upplevelser uppfattade vi att 
matchning mellan rekryterare och arbetssökande är nödvändigt för ett långvarigt och lyckat 
samarbete. Utifrån våra respondenters framföranden kan vi uppfatta att det är viktigt med tillit 
och förtroende redan från första mötet i en rekryteringsprocess för att ett eventuellt framtida 
samarbete mellan parterna ska fungera väl. 

Vi kunde se skillnader i hur våra respondenter gick tillväga för att matcha en arbetsgivares 
och en arbetssökandes behov. Enligt våra respondenter som arbetar med bemanning styrs 
rekryteringsprocessen utifrån flexibilitet, det vill säga, att individer skulle vara 
anpassningsbara och att de skulle kunna tänka sig olika arbetstider, arbetsformer och 
arbetsplatser.  

I Scientific Management betonas det att en bra matchning skulle innebära att varje anställd 
fick ett arbete som var anpassat till dennes kapacitet (Sandkull & Johansson, 2008:28ff). 
Utifrån våra respondenters uttalanden inom bemanningsföretagen uppfattade vi det som att de 
inte lägger lika stort fokus på att ”mötas på mitten” och se till kandidatens åsikter. Enligt våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning lägger de större fokus på detta. Vi uppfattade 
att våra respondenter som inte arbetar med bemanning ser mer till HR-perspektivet. Bolander 
(2002:17) framförde att HR-perspektivet såg på människan som en tänkande och kännande 
varelse vars upplevelser och åsikter spelar en viktig roll i rekryteringsprocessen. Hon 
framförde vidare att HR-perspektivet ser på en anställning utifrån att två parter kommer 
överens, det vill säga, att även den arbetssökande fattar ett beslut. Detta uttryckte flera av våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning. Möjligtvis är det så att våra respondenter som 
arbetar med bemanning och de övriga företagen prioriterade olika organisationsformer. 
Möjligen är det så att våra respondenter som arbetar med bemanning tenderar att utgå ifrån 
Scientific Management medan våra respondenter inom de övriga företagen tenderar att utgå 
ifrån HR-perspektivet. Möjligtvis har det att göra med skillnader i organisatoriska mål. Våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning rekryterar kandidater till den egna 
verksamheten medan bemanningsföretagen rekryterar kandidater till deras kunder. 
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 5.1.3 Anställningsbarhet 
	  

Berglund & Fejes (2009:36ff) framförde en personlig definition och problematisering av 
begreppet anställningsbarhet. De framförde att individer förväntas ta ansvar över sina liv och 
personliga försörjning. Detta genom att visa sig anställningsbara och attraktiva på 
arbetsmarknaden. De menade att personer som inte uppfyller arbetsmarknadens krav inte är 
önskvärda. Berglund & Fejes beskrev vidare att begreppet innebär förväntningar som ställs på 
den arbetssökande på arbetsmarknaden. De framförde även att individer ska ha den 
kompetens som efterfrågas. I vår studie hade flera av våra respondenter problem med att 
definiera begreppet anställningsbarhet och därför läste några av våra respondenter på om 
begreppet innan intervjun med oss. Möjligtvis resulterade detta i att några av våra 
respondenters tolkningar av begreppet påverkades av vad de tidigare hade läst på om 
begreppet anställningsbarhet. 

Utifrån våra respondenters upplevelser och erfarenheter av begreppet anställningsbarhet 
kunde vi urskilja att det antingen byggde på deras personliga tolkningar eller på respektive 
företags tolkningar. Med detta menar vi att våra respondenter antingen utgår ifrån sina 
personliga referensramar eller att de har sett till det egna företagets tolkning av begreppet 
anställningsbarhet. En av våra respondenter som inte arbetar med bemanning är den 
respondent som var mest självsäker i sin definition av begreppet anställningsbarhet i 
jämförelse med våra övriga respondenter. Hon beskrev att uttrycket står för kompetens och 
erfarenhet en individ ska besitta för att kunna marknadsföra sig på arbetsmarknaden. Hon 
beskrev vidare att en individ bör ha en strategi i sin karriär för att successivt underhålla sin 
kompetens med erfarenhet och utbildning, detta för att utbildning är en färskvara som måste 
uppdateras. Fugate (2004:32) framförde på liknande sätt att en individs insatser kan öka 
individens förutsättningar för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Dessa insatser kan 
exempelvis vara att underhålla sin kompetens för att öka anställningsbarheten vilket i sin tur 
ökar sannolikheten för en individ att få en anställning.  

Vår respondent framförde även att en individ ska vara attraktiv som arbetssökande och kunna 
marknadsföra sig som en potentiell medarbetare. Hennes definition av begreppet uppfattade vi 
liknar Berglund & Fejes (2009:61f) definition av begreppet anställningsbarhet som de 
problematiserar i deras bok. Utifrån vår respondent som inte arbetar med bemanning kunde vi 
uppfatta att det är viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad för att kunna vara en attraktiv 
arbetssökande. På liknande sätt framförde Forrier & Sels (2003:103) att ansvaret ligger hos 
individen själv att styra över sin individuella anställningsbarhet och begreppet 
anställningsbarhet blir i detta sammanhang det nya skyddet på arbetsmarknaden.  

Kantelius (2010:27) har genomfört en studie som syftade till att jämföra långtidsinhyrda och 
ordinarieanställda montörers upplevda anställningsbarhet, utvecklingsmöjligheter samt 
förklara montörernas eventuella skillnader kring detta. Kantelius (2010:38) framförde 
huvudresultatet i sin studie där han förklarade att långtidsinhyrda har färre 
utvecklingsmöjligheter i arbetet jämfört med de ordinarieanställda. Detta för att 
bemanningsföretagen i hans studie inte erbjuder några utbildningsmöjligheter eller 
utvecklingssamtal. I vår konkreta studie reflekterade våra respondenter olika angående 
bemanning. Samtliga av våra respondenter ansåg överlag att bemanning är en bra möjlighet 
för att individen har möjlighet att få en anställning. Våra respondenter inom 
bemanningsföretaget var mer positivt inställda till bemanning i jämförelse med våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning. Våra respondenter inom bemanningsföretagen 
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framförde det positiva med bemanning i form av att en anställning hos dem kan ge goda 
möjligheter till en fastanställning längre fram. Våra respondenter som inte arbetar med 
bemanning uttryckte sig mer kritiskt till bemanning och betonade bland annat att de ofta 
använder sig av bemanning som en kortsiktig lösning, som exempelvis vid vikarierande 
anställningar. Denna kortsiktiga lösning kopplar vi till ”osäker anställning” som Forrier & 
Sels (2003:104) framförde i sin studie. Forrier & Sels framförde att en osäker anställning kan 
vara positivt för vissa individer då dessa kan slippa vara bundna till en och samma 
arbetsgivare. I sin tur kan andra individer uppfatta en osäker anställning som ett bekymmer på 
grund av förlorad arbetstrygghet. Möjligen kan det vara så att inhyrd personal i ett företag 
som inte arbetar med bemanning inte har utvecklingsmöjligheter i samma utsträckning som 
ordinarieanställda. 

Salomonsson (2003:8) anser att anpassningsbarhet och flexibilitet är två eftertraktade 
kompetenser i dagens samhälle. Det innebär exempelvis att medarbetare ska vara beredda på 
förändringar i form av att få nya arbetsuppgifter, fatta snabba beslut, arbeta övertid etc. 
(Salomonsson, 2003:137). En av våra respondenter som arbetar inom ett bemanningsföretag 
menade att anställningsbarhet i hennes bransch är lika med flexibilitet och anpassningsbarhet. 
Utifrån hennes uttryck kunde vi få en uppfattning om att flexibilitet och anpassningsbarhet är 
två egenskaper som en arbetsgivare inom bemanningsbranschen värderar högt. 

En respondent som arbetar med bemanning belyste att det blir allt svårare att få ett arbete utan 
erfarenhet. Hur ska en arbetssökande då få ett arbete om denne inte har någon praktisk 
erfarenhet? Detta problem ansåg vi är utmärkande för hur arbetsmarkanden ser ut idag. Vi 
anser dock att det ändå är viktigt för en arbetssökande att belysa andra personliga egenskaper 
och kompetenser i en arbetsintervju som kan öka ens möjligheter till att vara anställningsbar. 
Detta kan utföras genom att exempelvis framföra färdigheter och egenskaper en 
arbetssökande besitter och har lärt sig i andra sammanhang. Med detta anser vi att en kandidat 
kan “sticka ut” från övriga kandidater. 

5.2 Slutsats 
 

Vi har kommit fram till ett flertal slutsatser som ger svar på våra frågeställningar. Vi har även 
ställt våra slutsatser mot vår tidigare forskning och våra teorianknytningar. Vi har fått 
bekräftat att majoriteten av vår tidigare forskning och teorianknytningar stämmer överens med 
våra respondenters erfarenheter och åsikter. 

Vi har genom vår studie fått en djupare förståelse utifrån hur våra respondenter genomför en 
rekryteringsprocess samt hur de reflekterar kring begreppen passform/matchning och 
anställningsbarhet. Vi fick även en djupare förståelse av vilka kompetenser och egenskaper 
våra respondenter ser till i en rekryteringsprocess utifrån deras erfarenheter och upplevelser. 
Detta ligger i linje med det Englund (1999:10) förespråkade kring att man ska ta fasta på olika 
önskvärda egenskaper beroende på vilken tjänst en rekryterare vill tillsätta. Utifrån våra 
respondenters uttalanden kunde vi även dra slutsatsen att stegen i en rekryteringsprocess 
skiljer sig en del beroende på vilken tjänst de rekryterar. 

Bolander (2002:79) framförde i sin avhandling att urvalsmetoder är avgörande i en 
rekryteringsprocess. Våra respondenter motsa detta och förklarade istället att urvalsmetoder 
endast ska användas som ett komplement vid en rekryteringsprocess. 
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Vi fick en djupare förståelse i hur rekryterare tänker kring passformen mellan parterna, 
arbetsgivare och arbetssökande. Vi kunde dra slutsatsen att våra respondenter som inte är 
verksamma i bemanningsföretag betonade vikten i att ”mötas på mitten” med en kandidat 
samt att se till kandidatens åsikter. HR-perspektivet förespråkar att en anställning sker utifrån 
att två parter har kommit överens (Bolander, 2002: 17). Möjligtvis är detta en viktig del i en 
rekryteringsprocess då våra respondenter som inte arbetar med bemanning och Bolander 
framförde rekryterare ska ”mötas på mitten” med en kandidat och därmed se till båda parters 
behov. 

Vi har fått en förståelse för hur våra respondenter fattar tycke för en kandidat. En av våra 
respondenter som inte arbetar med bemanning förtydligade att man internt kan bli förtjust i en 
kandidat. För att inte låta detta påverka rekryterarens beslutsfattande av en kandidat tar 
rekryterare ibland hjälp av en extern tredje person som hon kallar ”second opinion” vid 
bedömning. Våra respondenter i bemanningsföretagen betonade istället att de tenderar att gå 
på magkänslan kring val av en kandidat. Vi kan därmed dra slutsatsen att våra respondenter 
som inte arbetar med bemanning är mer strukturerade vid beslutsfattandet av en kandidat i 
jämförelse med våra respondenter i bemanningsföretagen. I Morgans et al (1983 ref, 
Bolander, 2002:39) studie om rekrytering av skolrektorer fick de fram att beslutsprocesserna 
var informella och ostrukturerade samt att de tenderar att gå utifrån känslan av en kandidat. 
Utifrån våra respondenters uttalanden kan vi uppfatta att våra respondenter som arbetar med 
bemanning tenderar att utgå från sin magkänsla av en kandidat, precis som Morgans et al 
studie fick fram. Våra respondenter som inte arbetar med bemanning går emot Morgans et al 
resultat då de istället var strukturerade och inte tenderar att gå utgå ifrån deras magkänsla vid 
val av en kandidat. 

Begreppet anställningsbarhet hade majoriteten av våra respondenter svårt att definiera. Utifrån 
våra respondenters erfarenheter kunde vi dra slutsatsen att begreppet anställningsbarhet är 
svårdefinierat. Trots detta kunde vi dra slutsatsen att begreppet kan länkas ihop med ett antal 
begrepp som har framkommit i vår studie som exempelvis flexibilitet, anpassningsbarhet, 
initiativtagande, personlig attityd, samarbetsförmåga, motivation till arbetet etc. Vi kunde 
därmed framlägga bevis för det som Berglund & Fejes (2009:34f) uttryckt sig om i sin studie, 
att begreppet anställningsbarhet kan länkas ihop med ett antal begrepp. I deras fall betonar de 
egenskaper såsom flexibilitet, anpassningsbarhet, matchning, entreprenörskap etc. 

5.3 Metoddiskussion 
Vi ansåg att den kvalitativa ansatsen i form av intervjuer har hjälpt oss att få in det empiriska 
material som vi har behövt för vår studie. Med hjälp av det hermeneutiska perspektivet som 
ett tillvägagångssätt för vår studie har vi fått en djupare förståelse utifrån våra respondenters 
erfarenheter kring våra tre teman och därmed fått svar på våra frågeställningar. Vi har även 
fått en förståelse för våra respondenters åsikter kring våra tre teman som har gjort det möjligt 
att analysera ett resultat och föra en diskussion kring vårt ämnesområde. 

Vi har genom tidigare erfarenheter av den kvalitativa forskningsmetoden fått förståelse för 
hur man undviker att ställa ledande intervjufrågor. För att inte ställa ledande frågor har vi 
utifrån det hermeneutiska perspektivet fått en djupare förståelse för våra respondenters 
upplevelser och erfarenheter inom vårt ämnesområde och därför undvikt frågor som kan 
påverka utfallet av våra respondenters svar. För att få en fördjupning i våra respondenters 
upplevelser och erfarenheter har vi valt att ställa följdfrågor vid lämpliga tillfällen vilket går 
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hand i hand med det hermeneutiska perspektivet. Detta har vi haft med oss i respektive 
samtal. 

Vi hade inte problem med att hitta respondenter till vår studie då vi känner ett flertal personer 
som arbetar inom HR. Några av våra respondenter har fungerat som våra informanter och 
därmed hjälpt oss i processen att hitta några av våra respondenter. 

I vår studie har vi valt att utgå från våra respondenters livsvärld vilket står för vad dem tar för 
givet (Aspers, 2011:41). För att exemplifiera detta gav några av våra respondenter uttryck för 
att det var intressant för dem själva att fundera över hur de går tillväga i ibland annat 
rekryteringsprocessen. Dessa respondenter menade att rekryteringsprocessen är självklar för 
dem själva och att de inte funderar kring hur de går tillväga när de genomför 
rekryteringsprocessen. Med detta menade dem att rekryteringsprocessen för dem går per 
automatik.  

Vi upplevde att våra respondenter i bemanningsföretagen försökte framföra ”sitt bästa jag” 
under intervjun med oss. Vi ansåg att de inte tog fasta på några negativa handlingar som 
eventuellt kan förekomma i ett bemanningsföretag som exempelvis osäkra arbetsförhållanden. 
Vår upplevelse av våra respondenters framföranden ligger i linje med Bolanders (2002:76) 
avhandling där hon förklarar att hennes respondenter framför “sitt bästa jag”. Med detta 
menade Bolander att när agenterna, rekryterare och arbetssökande, intar en intervju går de in i 
en roll där de handlar om en “försäljningssituation”. 

Vår sista fråga i intervjuguiden är följande; “Är det något som du vill tillägga eller själv 
funderat över under intervjuns gång som kan vara till hjälp för vår studie?”. Vi ansåg att det är 
bra att vi avslutade med denna fråga då respondenterna kunde belysa sådant som vi själva inte 
tänkt på och som kunde vara till nytta för vår studie. I samma fråga gavs det även tillfälle för 
respondenterna att ställa frågor. 

Transkriberingen av det empiriska materialet har varit tidskrävande då vi inte har använt oss 
av något specifikt transkriberingssystem. Detta är något som vi kommer att prioritera i 
framtiden om vi kommer att behöva transkribera. Vi hade även en del svårigheter med att 
koda vårt empiriska material. Med hjälp av litteratur och med hjälp från vår handledare kunde 
vi presentera ett kodschema. Kodschemat i sin tur var till hjälp för oss vid analysen av vårt 
resultat. 

Det var endast en av våra respondenter som tog upp slutfasen i rekryteringsprocessen inom 
dennes verksamhet. Slutfasen menar vi berör introduktion och uppföljning. Detta medförde 
svårigheter i våra slutsatser om hur slutfasen går till i en rekryteringsprocess. Detta för att vi 
inte kan uttrycka oss om hur våra resterande respondenter går tillväga kring introduktion och 
uppföljning. Vi anser i efterhand att vi borde ha använt oss av en följdfråga som exempelvis 
“Hur går ni till väga efter kontraktsskrivning med en kandidat?” till resterande av våra 
respondenter för att få en djupare förståelse över hur slutfasen går till i rekryteringsprocessen 
inom respektive verksamhet. 

I vårt resultat blev analysen om anställningsbarhet relativt kort i jämförelse med våra andra 
teman. Detta tror vi beror på att det är svårt att analysera ett svårdefinierat begrepp som 
anställningsbarhet. Vi har därför inte kunnat analysera begreppet i samma utsträckning som 
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våra två andra teman som inte är svårdefinierade. Trots detta tycker vi att fått det empiriska 
material som vi har behövt för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. 

5.4. Fortsatt forskning & utvärdering av vår studie 
 

I vår undersökning fokuserade vi på våra teman; rekryteringsprocessen, passform/matchning 
och anställningsbarhet. Under genomförandet av vår studie har vi fått intresse för 
urvalsmetoder och krishantering/konflikthantering. 
 
Flera av våra respondenter har under respektive samtal framfört att det finns många olika 
former av urvalsmetoder. Det hade i nästa steg varit intressant att undersöka vilka 
urvalsmetoder som är mer pålitliga än andra, samt hur man går till väga för att välja rätt test 
för rätt tjänst. 
 
Det hade även varit intressant att i nästa steg undersöka krishantering/konflikthantering för att 
få en djupare förståelse i hur man går till väga när passformen mellan två parter inte stämmer 
överens, som exempelvis mellan medarbetare och chef. Hur går man tillväga för att lösa en 
passform mellan två parter som inte fungerar i en verksamhet? Denna fråga hade varit en 
intressant utgångspunkt för att senare undersöka vidare och fördjupa oss ytterligare i ämnet. 
Krishantering/konflikthantering anser vi är känsliga ämnen vilket skulle kunna göra det svårt 
för oss att hitta en balans mellan att få en djup förståelse och ytlig information för att inte 
påverka individens integritet. 
 
Vi anser att våra respondenter har varit väldigt tydliga under intervjusamtalen med oss vilket 
har resulterat i att vår studie har varit väldigt intressant och givande. Vi är tacksamma över att 
våra respondenter har varit öppna med att besvara våra intervjufrågor på ett fördjupande sätt. 
Vi anser att studien har varit extremt lärorik då vi har haft möjlighet att intervjua rekryterare 
och fått en förståelse över hur deras arbete i olika verksamheter går till i praktiken i avseende 
vårt ämnesområde. Vi har även besökt flera arbetsplatser och fått en bild av hur respektive 
företag ser på sina värderingar vad gäller exempelvis flexibilitet, attityd, samarbetsförmåga, 
motivation, anpassningsbarhet, initiativförmåga etc. 
 
Vår studie har medfört att vi känner oss tryggare i rollen som intervjuare. Vi har även lärt oss 
hur man genomför en forskningsstudie. Vi har också fått en djupare förståelse för 
komplexiteten kring utförandet av en forskningsstudie, vad gäller exempelvis fastställandet av 
ett intressant ämnesområde. 
 
Vi har även knutit nya kontakter i ett arbetsområde som vi finner väldigt intressant. Vi har 
också samlat på oss nya erfarenheter genom vår studie och detta är något som vi kommer att 
ta med oss i vår framtida yrkesroll. 
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APPENDIX 
 
Utförandet av vår studie har ägt rum hemma hos någon av oss eller i något av Göteborgs 
universitets bibliotek. Vi har delat upp vissa delar i arbetet och vissa delar har vi skrivit 
gemensamt. Inledning har vi utfört gemensamt, Therese har haft huvuddelen i tidigare 
forskning och teorianknytningar och Camilla har haft huvudelen i metoddelen. Sex av åtta 
intervjuer genomfördes gemensamt och två intervjuer utfördes enskilt på grund av tidsbrist. 
Vi genomförde fyra intervjuer vardera och vi har transkriberat fyra intervjuer vardera. 
Resultat och Diskussion har vi utfört gemensamt med hjälp av vårt kodningsschema. Vi har 
samarbetat och hjälpts åt i samtliga delar i arbetet. 
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur rekryterare definierar begreppet 
anställningsbarhet och varför de tar fasta på vissa kompetenser och egenskaper i en 
rekryteringsprocess, samt på vilket sätt de går till väga för att öka matchningen mellan 
medarbetare och tjänst. 
 
Vi vill att variationen mellan olika tjänster ska genomsyra flera av frågorna och kommer 
därför att ställa uppföljningsfrågor kring detta. 
 

• Vad har du för yrkestitel? 
• Hur länge har du arbetat med din nuvarande tjänst? 
• Har du tidigare erfarenhet inom ditt yrkesområde, och i så fall vad? 

 
Rekryteringsprocessen 

1. Kan du kortfattat beskriva hur du vanligtvis går tillväga, vad gäller de olika stegen i en 
rekryteringsprocess? 

2. Hur går du tillväga i en rekryteringsprocess för att hitta den bästa kandidaten för rätt 
tjänst? 

– Skiljer sig detta mellan olika tjänster och i så fall på vilket sätt? 
3. Vilka förberedelser önskar du att en arbetssökande ska ha genomfört inför en 

arbetsintervju? 
4. Hur resonerar du kring kravprofilen av en tjänst? 
5. Hur resonerar du kring urvalsmetoder i form av intelligenstest, personlighetstest etc.? 

– (-Hur kommer det sig?) 
 

Anställningsbarhet 
6. Hur definierar du begreppet anställningsbarhet? 
7. Vilka faktorer anser du är mest avgörande för att vara anställningsbar? 
8. Vilka egenskaper och kompetenser anser du är de viktigaste hos en arbetssökande? 

– Varierar detta mellan de olika stegen i en rekryteringsprocess? 
 

Passform/matchning 
9. Kan du förklara hur “första mötet” påverkar din uppfattning om en kandidat? 

10. Hur går du tillväga för att matcha era arbetssökandes behov gentemot företagets 
behov? 

11. Hur tänker du kring att finna rätt medarbetare som passar er arbetsplats? 
 

Övrigt 
12. Hur resonerar du/din verksamhet kring bemanning och internrekrytering? 
13. Är det något som du vill tillägga eller själv funderat över under intervjuns gång som 

kan vara till hjälp för vår studie? 
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Bilaga 2 
 
Kodschema 
 

1.   Aktör 
1.1. Roll 

1.1.1. Chef 
1.1.2. Medarbetare 
 

2.   Empiriskt Material 
2.1. Intervju 
 

3.   Nyckelord 
3.1. Rekryteringsprocessen         
3.2. Passform/matchning 
3.3. Anställningsbarhet 
 

4.   Frågeställningar 
3.1. Hur definierar rekryterare begreppet anställningsbarhet? 
3.2. På vilket sätt resonerar rekryterare kring matchningen mellan medarbetare och tjänst? 
3.3. Vilka kompetenser och faktorer tar rekryterare fasta på i rekryteringsprocessen, och 
varför betonas dessa? 
 

5.   Pratar om under intervjun 
5.1 Rekryteringsprocessen                                
      5.1.1. Olika steg i rekryteringsprocessen 
      5.1.2. Förberedelser inför en arbetsintervju 
      5.1.3. Kravprofil 
      5.1.4. Urvalsmetoder 
      5.1.5. Bemanning 
      5.1.6. Internrekrytering 
5.2. Passform/matchning 
      5.2.1. Uppfattning av första mötet med arbetssökande 
      5.2.2. Matchning av parternas behov 
      5.2.3. Rätt man på rätt plats 
5.3. Anställningsbarhet 
      5.3.1. Definition av begreppet anställningsbarhet 
      5.3.2. Olika faktorer som ökar anställningsbarheten 
      5.3.3. Egenskaper och kompetenser i de olika stegen 
 
6. Olika mönster som framkommit under intervjun 
6.1. Egenskaper och kompetens  
      6.1.1. Social kompetens    
                            6.1.1.1. Viktigt                 6.1.1.2. Mindre viktigt 
      6.1.2. Utbildning 
                            6.1.2.1 Nödvändigt          6.1.2.2. Mindre nödvändigt 
      6.1.3. Erfarenheter 
                            6.1.3.1. Viktigt                 6.1.3.2. Mindre viktigt 
      6.1.4. Personlighet 
                            6.1.4.1. Viktigt                 6.1.4.2. Mindre viktigt 
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     6.1.5 Flexibilitet 
                            6.1.5.1 Nödvändigt          6.1.5.2. Mindre nödvändigt 
      6.1.6. Sammarbetsförmåga 
                            6.1.6.1. Viktigt                 6.1.6.2. Mindre viktigt 
      6.1.7. Attityd 
                            6.1.7.1. Viktigt                 6.1.7.2. Mindre viktigt 
 6.1.8 Anpassningsbar 
                            6.1.8.1. Viktigt                 6.1.8.2. Mindre viktigt 
6.2. Viktiga delar i samband med rekryteringsprocessen 
      6.2.1. Personkemi 
                            6.2.1.1. Viktigt                 6.2.1.2. Mindre viktigt 
      6.2.2. Gruppdynamik 
                            6.2.2.1. Viktigt                 6.2.2.2. Mindre viktigt 
      6.2.3. Urvalsmetoder 
                            6.2.3.1. Viktigt                 6.2.3.2. Mindre viktigt 
      6.2.4. Kravprofil 
  
 


