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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om besluten gällande anställning, utifrån 

arbetsmetoden kompetensbaserad rekrytering, är rationella. Studien ska bidra till en 

förståelse kring hur beslut fattas ur ett sociologiskt perspektiv för att kunna utläsa 

strukturella faktorer. Studien är kvalitativ och data har samlats in via semistrukturerade 

intervjuer med sju personer som arbetar med rekrytering och har tolkats genom en 

hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska ansatsen innebär att vi genom respondenternas 

uppfattningar kring ämnet försöker skapa en förståelse. Resultatet av studien visar att 

rekryterarna applicerar en kompetensbaserad metod i deras rekrytering i olika 

utsträckning. 

  

Majoriteten av respondenterna uppfattar att kompetensbaserad intervjumetodik bidrar 

till ett tydligt ramverk men framhåller betydelsen av att ställa följdfrågor för att skapa 

ett öppet samtal med kandidaten. Enligt rekryterarna bidrar kompetensbaserad 

intervjuteknik till objektivitet och är ett verktyg för att motverka att ”magkänslan” får 

påverka beslut för anställning. Majoriteten av respondenterna lyfter att det är de 

ansvariga cheferna som har mandat att anställa. Vägen mot beslutet såg olika ut 

beroende på hur stor delaktighet cheferna har i rekryteringsprocessen. Avslutningsvis 

visar studiens resultat på att besluten inte kan fattas rationellt fullt ut då den mänskliga 

faktorn influerar beslutet. För att handla rationellt enligt den strikta betydelsen av 

begreppet behövs tillgång till information om samtliga alternativ där valet grundar sig i 

att välja det som är mest lönsamt. I denna studie framkommer det att vad som är mest 

lönsamt för en rekrytering beror på den enskilda organisationens behov, kultur och 

värderingar. Det är komplext att kalkylera exakt hur individer kommer att prestera i 

framtida arbetssituationer grundat på personlighet och kompetenser. Därför blir det 

problematiskt att fatta rationella beslut, eftersom att besluten inte baseras på fullständig 

information. 
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Inledning  

Rekrytering innebär att hitta och attrahera ny kompetens till företaget i form av nya 

medarbetare. Dagens företag är allt mer kunskapsintensiva vilket innebär att en medarbetares 

kompetens har stor betydelse för företagens framgång (Möller m.fl., 2010). 

Kompetensbaserad rekrytering är ett begrepp och verktyg som är skapat av Lindelöw 

Danielsson (2003) och har fått stor genomslagskraft inom rekryteringsbranschen. 

Kompetensbaserade intervjuer är strukturerade intervjuer med fokus på kandidatens 

kompetenser och förmågor att agera i en arbetssituation, exempelvis kandidatens 

samarbetsförmåga. Metoden ska bidra till ett mer objektivt beslutsunderlag kring vem som 

ska anställas eller inte.  

 

Kompetensbaserad rekrytering blir som ett certifikat på att företaget arbetar fördomsfritt och 

metoden ser till att företaget får rätt kompetens utan diskriminering. En felrekrytering kan bli 

kostsam för företaget och därför kan en rekrytering även ses som en investering. Att ha en väl 

genomtänkt rekryteringsprocess effektiviserar anställningsprocessen och har även syftet att 

anställa kompetenta personer som har för avsikt att stanna kvar på företaget en längre tid. Om 

personal anställs och säger upp sig snabbt så kommer det att kosta företaget stora summor 

eftersom att personalomsättningen blir hög (Lindelöw Danielsson, 2003). Enligt Lindelöw 

Danielsson (2003) ska hela rekryteringsprocessen vara rationell och besluten som fattas vara 

objektiva. Vi blev mycket nyfikna på att undersöka hur rationella beslut fattas utifrån 

kompetensbaserade intervjuer där det är mänskliga faktorer som ska bedömas. Speciellt vid de 

tillfällen där personen som har mandat att anställa inte nödvändigtvis har kunskap om 

kompetensbaserad rekrytering. Genom att tillämpa sociologiska beslutsteorier försöker vi 

förstå hur bedömningen av kandidaten går till utifrån kompetensbaserad intervjuteknik och 

hur besluten fattas.  

Syfte och problemställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kompetensbaserade intervjuer används och om 

besluten som fattas kring vem som ska anställas är rationella eller om det finns icke-rationella 

faktorer som påverkar beslutsfattandet. Vi har valt att kritiskt granska dessa tillvägagångssätt 
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med utgång från sociologiska beslutsteorier. Frågeställningen vi vill besvara är således “Är 

besluten om anställning rationella vid användandet av en kompetensbaserad metod?” 

 

Vi har valt att avgränsa studiens intervjupersoner till enbart rekryterare med erfarenhet av 

kompetensbaserad rekrytering. Dessa rekryterare befinner sig i offentlig och privat sektor där 

rekrytering sker såväl in-house som genom outsourcing. Vår ambition är att undersöka hur 

beslut fattas och vad som är den avgörande faktorn för en bra rekrytering. Vi vill fokusera på 

beslut i relation till ett arbetsverktyg där rekryteringsbranschen strävar mot att rekrytera 

fördomsfritt. Enligt vårt resonemang har denna studie ett sociologiskt perspektiv då studien 

syftar till att undersöka hur beslut fattas utifrån en social kontext.  

 

Bakgrund   

Detta avsnitt redogör för det valda rekryteringsverktyg som vi kommer att behandla i denna 

studie. För att skapa en bättre förståelse för läsaren kommer vi att behandla ämnet rekrytering 

för att sedan definiera begreppet kompetens och gå in djupare kring kompetensbaserad 

intervjuteknik. Det är Malin Lindelöw Danielsson som har skapat begreppet och metoden 

kompetensbaserad rekrytering genom att ge ut böcker inom området samt föreläsa om detta i 

Sverige. Därför kommer vi att använda oss av hennes litteratur inom området för att skapa en 

förståelse för metodiken. Malin Lindelöw Danielsson är fil.dr. i psykologi och var tidigare 

verksam som forskare på bland annat Karolinska Institutet (Natur & Kultur, 2017).  

Rekrytering 

Rekrytering kan enligt Lindelöw Danielsson (2003) delas upp i tre faser förberedelse, 

sökprocess och introduktion. Där förberedelsen handlar om att identifiera ett behov i 

organisationen. Utifrån det definierade behovet formuleras en befattningsbeskrivning, som 

beskriver tjänsten som ska tillsättas och de arbets- och ansvarsområden som ingår. Sedan 

skapas en kravprofil som redogör för de krav som ska ställas på den framtida arbetstagaren. 

Därefter kommer annonsering och sökprocess-fasen som handlar om att hitta och attrahera 

kandidater för tjänsten. Under sökprocessen sker ett urval kring vilka kandidater som är 

lämpliga genom att matcha kandidaternas kompetenser med kravprofilen. Sedan går dessa 

kandidater vidare till en första intervju (Lindelöw Danielsson, 2003). Introduktionen hör till 

delen efter att den mest lämpade kandidaten har fått ett erbjudande om anställning, så det 
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kommer vi inte ta upp i den här studien. Det finns tydliga indikationer på att en positiv 

kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen skapar lönsamhet för organisationen längre fram. 

En kandidatupplevelse innebär hur kandidaten upplevt företaget, rekryterare och chef under 

intervjun. Det är därför viktigt att skapa en avslappnad och trevlig stämning för att få 

kandidaten att känna sig sedd under intervjun. Kandidatupplevelsen kan ses som en 

marknadsföringsmöjlighet på grund av att rykten sprider sig fort i dagens moderna samhälle. 

Varje kandidat ska bemötas utifrån vad organisationen vill spegla i sitt varumärke. Wise 

Professionals rapport från 2017 visar att 76 % av kandidaterna som upplevde ett bra 

bemötande i rekryteringsprocessen, fortfarande vill köpa produkter och tjänster från företaget 

oavsett utfall i rekryteringsprocessen (Wise Professionals, 2017) 

Definition av kompetens 

 

Kompetens definieras olika beroende på i vilket sammanhang det används i. Lindelöw 

Danielsson (2003) menar att det finns två olika typer av en individs förmågor, interpersonell 

förmåga och intrapersonell förmåga. Interpersonell förmåga definieras som hur en person 

agerar när denne ska relatera till andra i olika sammanhang. Begreppet kan även förstås som 

att det handlar om hur arbetsuppgifterna utförs, exempelvis genom att vara strukturerad eller 

metodisk. Intrapersonell förmåga definieras som en persons förmåga att hantera sig själv, 

genom bland annat motivation och stresstålighet. Lindelöw Danielsson (2003) utvecklar det 

vidare med att kompetenserna sammansvetsas. De sammansvetsade kompetenserna kan vara 

en förutsättning för kandidaten att klara av vissa arbetsuppgifter och talar för personens 

potential. Det bidrar till att kandidaten kan beskriva hur den gör eller inte gör i vissa konkreta 

situationer (Lindelöw Danielsson, 2003).  

Kompetensbaserad intervjuteknik 

Enligt Lindelöw Danielsson (2003) fastställs vilka kompetenser som krävs för att utföra 

arbetsuppgifterna i rollen tidigt i rekryteringsprocessen. Lämpligen används fyra till åtta 

kompetenser beroende på hur avancerad befattningen är. Lindelöw Danielsson (2003) menar 

på att kompetensbaserade intervjuer ska etablera om kandidaten har konkreta förutsättningar 

för en viss roll sett till de interpersonella och intrapersonella förmågorna. En 

kompetensbaserad intervju har en strukturerad intervjuguide med frågor avsedda att fastställa 

huruvida kandidaten uppfyller önskade kompetenser. Den kompetensbaserade intervjun 

fokuserar endast på att mäta dessa kompetenser och vikt ska inte läggas vid information som 
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inte berör de eftersökta kompetenserna (Lindelöw Danielsson, 2003). Lindelöw Danielsson 

(2003) lyfter att i genomsnitt skapar en individ en uppfattning om andra på cirka fyra minuter. 

Det är inte ett avvägt beslut grundat på fakta och nyanserade intryck som framkommer i en 

mer djupgående och öppen konversation. Lindelöw Danielsson (2003) menar att för att 

undvika fallgropar som att gå på “magkänsla” ska rekryteraren se rekryteringen som en 

rationell process. Vidare skriver Lindelöw Danielsson (2003) att “magkänslan” är en reaktion 

som är omedveten och inte går att förneka då den finns där instinktivt. Hallén m.fl. (2016) 

avviker från Lindelöw Danielssons (2003) åsikt och menar att “magkänslan” kan få utrymme i 

en rekrytering såvida det sker en reflektion och kritik till vad den grundas ur. 

Bedömning av kompetenser under intervjun  

Målet är att komma till ett beslut kring anställning och därför behöver rekryteraren ha 

förmågan att utvärdera kompetenserna för att kunna avgöra vilken kandidat som är bäst 

lämpad för tjänsten. Kompetenserna som efterfrågas ska uppfylla det behov som 

organisationen har. En kritisk reflektion och analys kring varför kompetenserna och kraven är 

nödvändiga bör förekomma vid skapandet av kravprofilen. Kraven som ställs på en tilltänkt 

kandidat ska alltid ställas i relation till om de är fördomsfria eller inte (Lindelöw Danielsson, 

2003). Annars är risken överhängande att kandidater sållas bort som annars hade matchat mot 

positionen. Lindelöw Danielsson (2003) vidareutvecklar detta med att utseende sällan har en 

inverkan på potentialen för att utföra arbetsuppgiften, dvs. om det inte handlar om fysiska 

krav för att klara av arbetsuppgifterna som exempelvis i polisyrket. 

 

I en kompetensbaserad rekrytering skapas kompetensmodeller vilket är en beskrivning av 

olika kompetenser, dvs. de interpersonella och intrapersonella förmågorna, som anses 

essentiella för att lyckas i arbetslivet och i den specifika roll som eftersöks. Lindelöw 

Danielsson (2003) beskriver att en bedömningsskala kan användas för att jämföra och gradera 

kompetenserna mellan kandidaterna på ett likvärdigt sätt. Utöver de kompetenser som krävs 

för rollen är det viktigt att kandidaterna matchar företagskulturen. Hur kompetensmodellen 

ser ut anpassas efter organisationens behov och de som deltar i framtagandet av denna modell 

kommer ha betydelse för processen (Hallén m.fl., 2016; Lindelöw Danielsson, 2003). 

Beslutsfattaren i rekryteringsprocessen är även ansvarig chef och det är viktigt att denne är 

insatt i vad som ska bedömas samt att det finns en transparens i hur bedömningen ska gå till. 

Hallén m.fl. (2016) menar att mätbarheten ökar när beteenden och kompetenser är tydligt 

definierade i processens tidiga skede. Rekryteraren får en tydlighet i vad det är som eftersöks 
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och kan efterfråga detta hos kandidaterna under intervjun. Detta bidrar till en högre validitet i 

beslutsprocessen, eftersom att rekryteraren mäter det som är denne är avsedd att mäta. Det 

finns en risk att intryck från andra kandidater kan påverka bedömningen om den inte 

genomförs efter att intervjun är avslutad (Hallén m.fl., 2016). 

 

Teori 

Vidare kommer vi att behandla tre sociologiska beslutsteorier för att förstå hur bedömningen 

under en kompetensbaserad intervju går till och hur beslut fattas gällande anställning. 

Förhoppningen är att kunna tolka hur besluten om anställning tas utifrån ett sociologiskt och 

strukturellt perspektiv. 

Rational Choice Theory 

Denna teori fokuserar på det individuella valet och de förutsättningar som finns för att fatta ett 

beslut. Utan den enskilda människans handlingar skulle inte sociala strukturer finnas eller 

kunna upprätthållas. Att handla rationellt betyder att en individs handlingar alltid sker med 

syfte att göra det som är mest lönsamt kopplat till den kontext som individen befinner sig i. 

Med det menas att individen agerar utifrån en nyttomaximerande agenda med mål att minska 

kostnaderna och öka vinsten. Individen kan identifiera lämpliga alternativ som kan 

tillhandahållas i den specifika situationen och miljö som individen befinner sig i. Ibland står 

individen vid ett vägskäl där flera likvärdiga alternativ finns, individen kommer enligt 

Rational Choice Theory att rangordna dessa för att sedan välja det som ger mest avkastning. 

Individens önskemål och subjektiva tolkning ger upphov till vilka val individen gör och 

handlar utifrån. Det rationella valet grundas alltså på den subjektiva uppfattningen av vinsten 

som individen har. Vad som har ett särskilt värde för en person, kan ha ett annat värde för 

någon annan. Vinsten behöver alltså inte kännetecknas som ekonomisk, utan kan präglas av 

sociala vinster som ger individen ett bättre utgångsläge och som är mer fördelaktigt. 

Människan uppfattas som medvetna om sitt rationella handlande enligt teorin (Burns & 

Roszkowska, 2016). 

 

Den kritik som riktas mot Rational Choice Theory är att asociala individer inte fattar beslut 

med påverkan av samhället och därför kan de inte kalkylera alternativen i relation till den 

sociala kontext de befinner sig i. Det är även omöjligt för individer att ha full information om 
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alla valmöjligheter och kan därför omöjligt kalkylera kostnad och vinst för alla alternativ som 

finns. Rational Choice Theory hindrar även individer från att vara kreativa och spontana och 

handla utifrån sitt känsloliv. Om en individ ska handla strikt rationellt bortser denne från 

moral och etik i sitt handlande (Burns & Roszkowska, 2016). Den sociologiska tolkningen är 

att individer är formade att skapa en uppfattning av världen med hänsyn till deras bakgrund. 

Enligt den ekonomiska tolkningen av Rational Choice Theory förväntas individer fatta beslut 

baserade på deras egna preferenser som anses vara stabila över tid. Det ekonomiska 

perspektivet syftar till att lyfta den ekonomiska värdeladdningen i en bedömning, alltså hur 

mycket pengar ett beslut kan generera alternativt kosta. Det sociologiska perspektivet menar 

att individernas preferenser är påverkade av deras uppfattning av världen och de sociala 

kontexter som de tillhör vilket skiljer sig från det ekonomiska perspektivet. En individs 

förutsättningar för att fatta ett rationellt beslut skiljer sig från andra individer och detta 

resulterar i att beslutens utfall kan variera (Hedström & Stern, 2008). För att koppla teorin till 

ämnet rekrytering så kan det förstås som att lönsamheten i en rekrytering är att anställa den 

som passar bäst, utan att diskriminera någon. I vår studie kommer vi anta att rationella beslut i 

rekryteringsprocessen kan ha olika önskade utfall då de är påverkade av den sociala kontext 

det tillhör, alltså organisationen. Uppfattningen om vilket behov som organisationen behöver 

fylla är bundet till den specifika organisationen. 

Garbage Can Decision Theory 

Denna beslutsteori grundas på helt andra principer än de i Rational Choice Theory. Cohen 

m.fl. (1972) menar att en organisation hela tiden omges av problem, lösningar och beslut. 

Vem som får fatta dessa tillfälliga beslut kan skifta beroende på situation och en individ kan 

även dra sig för att fatta dessa beslut. Forskarna menar att en anställd inte kan fatta beslut 

gällande alla problem som organisationen stöter på. Den anställde anses vara begränsad på 

grund av arbetstid, plats och position och kan därför inte fatta beslut om allt i organisationen 

dygnet runt. Teorin utgår från att det finns en osynlig “garbage can/soptunna” i alla olika 

miljöer där en organisation fattar beslut. I den soptunnan samlas alla problem och lösningar 

som organisationens medlemmar diskuterar med varandra. Cohen m.fl. (1972) menar att med 

hjälp av denna soptunna så fattas beslut i en organisation genom att en lösning dras upp ur 

soptunnan. Denna teori förutsätter att organisationer vill vara effektiva och att soptunnan 

möjliggör för organisationen att fatta beslut snabbt. Det innebär att beslutet är slumpmässigt 

valt i förhållande till vilka lösningar och problem som finns i soptunnan. Garbage Can 
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Decision Theory ställer sig kritiskt till andra organisationsteorier med inriktning på beslut då 

de menar att en organisation inte är en maskin och att den ”mänskliga faktorn” spelar en allt 

för stor roll för att kunna bortses från (Cohen, March and Olsen, 1972). För att uppnå den 

effektivitet i beslut som Cohen m.fl. (1972) talar om, så kan den ”mänskliga faktorn” bli en 

tillgång, då organisationen inte behöver ta hänsyn till alla möjliga alternativ vilket kostar tid 

och pengar. 

Habitus 

Bourdieus samhällsteori är omfattande och berör många olika områden, vi har därför valt att 

avgränsa hans teori i denna uppsats och kommer att utgå från begreppet habitus. 

Uppfattningen är att begreppet skulle kunna fånga osynliga faktorer som påverkar besluten 

under en kompetensbaserad intervju.  

 

Bourdieu (1977) menar att habitus definieras som något varje människa har inom sig och är 

format av de sociala förhållanden vi upplevt under vår uppväxt. Habitus präglar en människas 

handlingar, beteende och beslut och är omedvetet styrt. Det är som en instinkt som styr hur en 

individ bör resonera och känna för allt den stöter på, kopplat till allt den tidigare upplevt. 

Bourdieu (1977) utvecklar sedan detta med att det finns olika koder i samhället och i 

omgivningen på hur en ska bete sig. Samtidigt är det en produkt av tendenser som Bourdieu 

(1977) anser är baserat på sunt förnuft. Det sunda förnuftet skapar objektiva strukturer som i 

sin tur är enhetliga utifrån den samhällsklass individen befinner dig i. Individens samlade 

förståelse om hur världen är och ska vara baseras på detta. Habitus består av ömsesidig 

förståelse av betydelsen av omvärlden och dess praktik, där individens erfarenheter och 

ständiga uppbyggnad av objektiviteten säkras. Den ständiga uppbyggnaden upprätthålls tack 

vare kollektiva och individuella kontinuerliga intryck samtidigt som dessa kan vara 

improviserade upplevelser eller beteenden (Bourdieu, 1977).  

 

Bourdieu (1984) menar vidare att charm och karisma kan bestämma hur den objektiva och 

kollektiva självbilden uppfattas. En individ kan lyckas förmå andra att se dem på samma sätt 

som deras självbild, att självbilden reflekteras utåt. Ofta är det karismatiska ledare som kan 

skapa sig själva genom att manipulera det symboliska värde som möjliggör att producera och 

manipulera deras egen objektifiering bland andra. Individens smak och känsla ger sig i uttryck 

i form av habitus och är omedvetet styrt. Det kan kännetecknas som den individuella 
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magkänslan som ger osynliga indikationer på vad som är rätt och fel i en given situation. 

Magkänsla är något som alla människor har och det påverkar hur en individ relaterar till allt i 

sin omgivning. Människan har inte alltid ett behov av förändring utan kan ibland luta sig 

tillbaka mot rutiner. Det rationella valet är inte nödvändigtvis det som kommer gynna 

individen mest, ibland kan magkänslan styra i vilken riktning individen ska handla (Hunter 

m.fl.,2014).  

 

‘‘Having a feel for the game is having the game under the skin; it is to master in a practical way the future of the 

game; it is to have a sense of the history of the game’’ (1998, p.81). 

 

Genom detta citat från Bourdieu, vill vi visa på att habitus kan beskrivas som något 

undermedvetet som påverkar individen till den grad att det sitter i ryggmärgen. Bourdieus 

begrepp fält definieras som det sociala rummet där individens habitus internaliserar fältets 

spelregler. Fält kan ha olika inriktningar såsom utbildningsfältet, det intellektuella fältet, 

sociala fältet m.m. (Moi, 1994). Bourdieu (1998) menar att habitus påverkar vilka positioner 

en individ kan få tillgång till i samhället och ger individen ett utgångsläge i olika 

sammanhang som inte är så lätt att förändra, då det finns inom denne omedvetet. Habitus gör 

att spelreglerna inte behöver vara uttalade då individen handlar omedvetet med hjälp av sin 

intuition. Det är dessa intuitioner som automatiskt strukturerar och formar ett fält (Moi, 1994).  

 

Tidigare forskning 

Det finns forskning som redogör för vilken bedömningsmetod som har högst validitet till 

lägsta möjliga kostnad där syftet är att predicera en framtida arbetstagares arbetsprestation. 

Forskningen är relevant för att förstå varför kompetensbaserad rekrytering är så pass 

etablerad. Schmidt och Hunters artikel The Validity and Utility of Selection Methods in 

Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research 

Findings från 1998 är ofta citerad i såväl böcker som av verksamma aktörer i 

rekryteringsbranschen. Schmidt och Hunter (1998) behandlar de olika metoderna för 

bedömning i en rekryteringsprocess och menar att olika typer av test är det som har högst 

validitet. Dessa test kommer närmast när det gäller att predicera hur en person kommer att 

prestera i en framtida roll. Därefter kommer metoden strukturerad intervju med en validitet på 

.51 och sedan ostrukturerad intervju med en validitet på .38. Validitet definieras som att vi 

mäter det vi faktiskt vill mäta. Ju högre validitet något har, desto närmare är vi det vi faktiskt 

mäter (Bryman, 2011:163). Artikeln handlar inte bara om vilken validitet en 
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rekryteringsmetod har, utan är även ställt i relation till vilken nytta metoden ger, därav ordet 

utility i artikelns titel. Med nytta menas hur kostnadseffektiv metoden är. Schmidt har efter 

artikeln från 1998 fortsatt att forska inom området och därför publicerat en uppdaterad version 

av artikeln, ett working paper. Den nya versionen heter The Validity and Utility of Selection 

Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 100 Years… 

(2016) och skiljer sig markant från den tidigare publikationen när det gäller resultatet av 

validiteten som de olika metoderna för rekrytering har i relation till arbetsprestation.  

 

I den nya publikationen från 2016 framgår det att en ostrukturerad intervju inte har lägre 

validitet än en strukturerad intervju som de tidigare fastslagit, de visar sig snarare ha samma 

validitet .58. Detta innebär att en ostrukturerad intervju och en strukturerad intervju har 

samma förutsättningar för att få rätt information om kandidaten för att kunna förutse 

arbetsprestation i framtiden.  I studien använder sig Schmidt (2016) av begreppet GMA som 

definieras som general mental ability vilket innefattar en individs kognitiva förmåga t.ex. 

intelligens. Schmidt (2016) lyfter att en intervju fångar upp information om människors GMA 

vilket förklarar varför de två metoderna korrelerar så starkt och får en så hög validitet. Något 

som kan vara bra att känna till är att alla metoder även undersöks till hur kostnadseffektiva de 

är. Det framkommer tydligt i avsnittet gällande strukturerade telefonintervjuer där artikeln 

framhåller fördelen med metoden och hänvisar till att det inte blir några resekostnader och att 

det är en fördel att intervjun kan ske på olika geografiska platser (Schmidt, 2016). 

 

Vi har läst tidigare uppsatser om ämnet strukturerade/ostrukturerade intervjuer och förstått att 

det finns skilda meningar kring vilken metod som är mest användbar. Å ena sidan hänvisar 

Vikman (2006) till Schmidt & Hunter (1998) där hon understryker att strukturerade intervjuer 

har högre validitet än ostrukturerade intervjuer. Vikman (2006) förespråkar att en strukturerad 

intervjudesign är att föredra eftersom att bedömningen baseras på den bestämda kravprofilen 

och därför uppnår bättre kvalitét. Å andra sidan har Karlsson & Lindgren (2012) fått ett 

resultat som menar att det förekommer ostrukturerade inslag i den strukturerade intervjun som 

bidrar till att kandidaten med fördel kan dela med sig av personliga erfarenheter. Karlsson & 

Lindgren (2012) menar att det ostrukturerade inslagen hindrar rekryteraren från att göra en 

objektiv bedömning. Sett till dessa tidigare uppsatser fann vi det intressant att genomföra 

denna studie som är baserad på den senaste uppdateringen av artikeln (Schmidt, 2016) som 

lyfter att båda metoderna har samma validitet.  
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Metod och data  

Vi har valt använda oss av en kvalitativ ansats för att samla in materialet. Studien är baserad 

på intervjupersonernas subjektiva tolkning som de erhållit genom erfarenheter som 

rekryterare och det är deras berättelse som vi är intresserade av. Den hermeneutistiska 

traditionen har varit vår utgångspunkt då vi har tolkat respondenternas berättelser och skapat 

en förståelse kring dessa. En individs handlingar har ingen betydelse om inte individen anser 

att de är meningsfulla, därför har det varit viktigt att tolka dessa handlingar utifrån 

rekryterarens egna perspektiv. Vi kan därför påstå att vi även tar en fenomenologisk 

ståndpunkt kopplat till de sociologiska beslutsteorier som vi senare vill applicera (Bryman, 

2011:32-33). Vi har valt att kombinera en deduktiv och en induktiv ansats i denna studie. När 

vi påbörjade arbetet använde vi en deduktiv ansats för att formulera intervjufrågor utifrån 

teman kring våra utvalda sociologiska beslutsteorier men även litteratur gällande 

kompetensbaserad rekrytering. När vi började arbeta med vårt material valde vi att använda 

oss av en induktiv metod för att tolka materialet eftersom vi haft för avsikt att låta 

intervjupersonernas erfarenheter få utrymme så att vi kan dra slutsatser från dessa (Bryman, 

2011: 26-27). Att intervjuguiden baserades på det teoretiska ramverket bidrog dock till ett mer 

strukturerat insamlat material. 

Förförståelse 

Ämnet kompetensbaserad rekrytering är något som vi har en förförståelse för genom egna 

erfarenheter, då vi har deltagit vid nätverksträffar för rekryterare. Under dessa nätverksträffar 

har vi fått föra diskussioner kring ämnet kompetensbaserad rekrytering och därmed skapat en 

förförståelse kring ämnet. I rekryteringsbranschen talas det om att kompetensbaserad 

rekrytering är ett sätt att säkerställa att organisationen har fördomsfria rekryteringsprocesser.   

Detta kan innebära en viss risk för vår studie för att vi som forskare kan ha tolkat 

intervjupersonernas subjektiva uppfattningar utifrån våra egna förutfattade meningar. Denna 

förförståelse kan även ha varit en styrka då vi inte har behövt tolka intervjupersonernas 

meningar vid användandet av enligt dem vardagliga begrepp. Vi kan ha varit färgade gällande 

studiens riktning, analys och tolkning av intervjuerna (Bryman, 2011: 466-467). Detta är 

något som vi har försökt att ta med oss under uppsatsens gång och vi har arbetat mycket med 

att vara så nyanserade och transparenta som möjligt. Vi har också varit noga med att inte 



 

 11 

lägga in våra egna värderingar under intervjusituationen och därför försökt att hålla en låg 

profil och låta intervjupersonernas tolkningar av ämnet få vara i fokus (Bryman, 2011:486).  

Urval 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur beslut fattas under och efter en kompetensbaserad 

intervju. Därför var det en självklarhet att vi skulle intervjua personer som har erfarenhet 

inom denna teknik, för att avgränsa vårt urval så valde vi att fokusera på endast rekryterare 

inom tjänstemannasektorn. Intervjupersonerna kontaktade vi med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval där vi tog kontakt med rekryterare som vi stött på i arbetslivet via mail 

och Linkedin (Bryman, 2011:194). Denna urvalsmetod sparar tid och resulterade i att vi 

kunde utföra våra intervjuer effektivt och på tysta platser som vi på ett smidigt sätt kunde få 

tillgång till exempelvis på intervjupersonens kontor. För att undvika att våra intervjupersoner 

skulle vara för homogena så har vi valt personer som arbetar med rekrytering på olika företag 

och med olika mängd erfarenhet (Bryman, 2011:193). Vår uppfattning är att detta gav en 

större variation till resultatet och att det därigenom skulle öka generaliserbarheten av vårt 

resultat. 

 

Samtliga intervjupersoner har rekrytering som primär arbetsuppgift men befinner sig i både 

privat och offentlig sektor. De som befinner sig i privat sektor konsulterar sin 

rekryteringsexpertis medan de som befinner sig i offentlig sektor rekryterar in-house. Alla 

intervjupersoner har minst ett års erfarenhet inom området rekrytering. Totalt har vi intervjuat 

sju personer, där tre av dem är män och fyra är kvinnor. Tre personer befinner sig i den 

privata sektorn, två personer befinner sig i den offentliga sektorn och två personer är konsulter 

som har uppdrag på en statlig myndighet. Vår ambition var att intervjua åtta personer med 

fyra personer från offentlig sektor och fyra personer från privat sektor men dessvärre hade vi 

ett bortfall på grund av tidsbrist för den tillfrågade intervjupersonen. Detta bortfall uppstod för 

sent inom vår tidsram för studien för att vi skulle hinna kontakta en annan respondent.  

Vi har försökt att få en så jämn könsfördelning av intervjupersonerna som möjligt. I första 

kontakten har vi berättat kort om oss själva och ämnesområdet för att sedan fråga om de kan 

tänka sig att ställa upp på en intervju och lite kort om intervjutid och etiska aspekter såsom 

anonymitet m.m. Nästa steg var att möta upp dessa intervjupersoner på respektive platser som 

varit bekvämt och lättillgängligt för intervjupersonerna. 



 

 12 

Empiri 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna gå på djupet i vissa frågor och 

få ta del av intervjupersonernas subjektiva tolkningar av ämnet kompetensbaserad rekrytering. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att ha en intervjuguide där samma frågor ställs till 

samtliga intervjupersoner, men ger utrymme för att ställa korta följdfrågor. Vi konstruerade 

en intervjuguide i relation till vårt valda teoretiska ramverk (Bilaga 1). Dessa frågor var till 

stor nytta för att verkligen fånga det vi är intresserade av och för inte gå miste om något 

(Bryman, 2011:415). Strukturen i intervjuerna har hjälpt oss att styra intervjupersonerna i en 

viss riktning vilket har varit fördelaktigt när vi har jämfört svaren mellan intervjuerna. Under 

vår första intervju märkte vi att en av frågorna behövde omformuleras för att kunna få ett mer 

uttömmande svar. Frågan “Vad anser du att kompetensbaserad intervjuteknik ger 

rekryteringen för förutsättningar?” ändrades till huruvida rekryterarna använder sig av en 

kravprofil eller inte (Bryman, 2011: 419-421). Under intervjuerna har vi deltagit båda två men 

endast en av oss har haft uppgiften att ställa frågor. Den andra personen har haft ansvar för att 

sköta teknik såsom inspelning, fått observera och lyssna samt ställa följdfrågor. Samtliga 

intervjuer har spelats in och vi har varit noga med att få intervjupersonernas godkännande 

först. Alla intervjuer har tagit ca 40-75 minuter att genomföra där 15 minuter varit kallprat för 

att värma upp intervjupersonerna (Bryman, 2011: 428-429). När bandspelaren stängts av har 

vi märkt att respondenterna blivit mer bekväma och pratat mer öppet kring ämnet, då har den 

observerande forskaren fört anteckningar (Bryman, 2011:431). 

 

Som intervjuare har vi varit flexibla och anpassat oss efter respondenternas val av tid och 

plats. Det har varit viktigt för oss att skapa en bekväm och avslappnad relation redan från 

start. Det resulterade i att metoden kunde utföras mer tidseffektivt och smidigt. En detalj som 

varit intressant under studiens gång är att rekryterarna är vana vid intervjusituationer då det 

ingår i deras profession. Det visade sig genom att de gärna ställde följdfrågor och ville se till 

att vi som forskare fick det material som vi strävade efter. Detta kan bero på att de är vana vid 

att samla in bedömningsmaterial själva under intervjuer med kandidater. Dessutom kan 

rekryterarnas bekvämlighet vid intervjutillfällena varit något som gett studien mer material. 

Analys av empirin 

Samtliga intervjuer har transkriberats direkt efter de har ägt rum. Detta har varit viktigt för att 

kunna hålla igång analysprocessen genomgående och för att bli väl förtrogna med det material 
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vi samlat in. Det har även varit till nytta för att kunna få en överblick över materialet och på 

så sätt korrigera och utveckla våra intervjufrågor efter första intervjun. Vi har spelat in 

samtliga intervjuer och fört korta anteckningar i de fall samtalet fortsatt efter att inspelningen 

stängts av och intervjuerna avslutats. Vi har även valt att ta med skratt, pauser och 

hummanden för att få det transkriberade materialet så nära verkligheten som möjligt (Ahrne & 

Svensson, 2016). Till en början sorterade vi materialet, dvs. skapade ordning och genom att 

markera olikheter och nyanser som var av vikt för vårt syfte. Materialets varierande innehåll 

var betydelsefullt för vår analys. Sorteringen resulterade i att vi fick undersöka materialet 

löpande och därför blev ännu mer förtrogna med materialet. Sedan reducerade vi det 

befintliga materialet för att få en överblick som bidrog till att problematisera vår 

frågeställning. Efter genomarbetning av materialet började vi argumentera för vad vi hade fått 

fram. Vi har växlat mellan sortering, reducering och argumentering under studiens gång för 

att bemöta de problem och funderingar som uppstått (Ahrne & Svensson, 2016). 

Kodning av materialet 

Vartefter vi transkriberade materialet började vi med hjälp av utskrivna intervjuer koda 

materialet löpande. Det var viktigt att börja koda materialet tidigt för att få en förståelse för 

datan och undersöka hur vi kunde applicera teorin. Då vi påbörjade kodandet tidigt kunde vi 

fördela mer tid till analysen av materialet i slutet. Kodningen gjordes för hand med hjälp av 

olika färgpennor för att tydligt markera vår analys i materialet. Detta för att kategorisera 

fragment som uppfattats kunna bidra till att besvara forskningsfrågan (Ahrne & Svensson, 

2016). Vi markerade stycken och citat kopplade till framförallt de tre teoretiska delar vi valt 

att lägga fokus på, nämligen kompetensbaserad rekrytering, bedömning och habitus (Bryman, 

2011:523,525). Detta tillvägagångssätt har varit grundläggande för att kunna identifiera olika 

teman i materialet och organisera dessa teman utifrån respondenternas svar. Denna kodning 

har hjälpt oss att uppmärksamma såväl likheter som skillnader när respondenterna talar om 

samma tema. Kodningen underlättade för oss att ordna i det empiriska materialet och jämföra 

dessa tillsammans med det inslag som bidrar till att besvara vald frågeställning (Bryman, 

2011: 528-529). De centrala teman som upptäcks i samband med kodningen kommer att 

presenteras i resultat-och analysavsnittet nedan.  

Etiska aspekter 

I denna uppsats har vi genomgående använt oss av Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska krav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi har kontaktat respondenterna har vi 

tydliggjort vad det är vi vill undersöka och försökt att utförligt beskriva de villkor som 

respondenterna deltar under. Vi har lyft att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har 

rätt att avbryta intervjun och att vi då inte kommer att använda det insamlade materialet. 

Syftet med uppsatsen har vi informerat om vid första kontakt men även valt att beskriva det 

mer djupgående vid själva intervjusituationen. Detta för att skapa en så bekväm och 

avslappnad miljö för respondenterna med förhoppningen att de ska känna sig lite mer 

förberedda. Intervjupersonerna har fått informationen om att de kommer att anonymiseras i 

studien och därför inte kunna identifieras av läsare. För att säkerställa detta kommer vi om 

nödvändigt att använda fiktiva namn på personer och företag. Personuppgifterna kommer 

endast att behandlas av oss forskare och vår handledare och vi lovade hederligt att inga 

utomstående kommer att kunna få ta del av dessa uppgifter. Alla inspelningar kommer att 

raderas efter att uppsatsen publicerats. Samtliga respondenter fåt möjligheten att ta del av  

studien när den publicerats (Vetenskapsrådet, 2002). 

Problematisering av metoden 

Vårt användande av kvalitativ intervjumetodik har haft vissa svagheter. Intervjuguiden är 

skapad och vinklad med hänsyn till vad vi som forskare anser är relevant för det teoretiska 

ramverket. Vi har tolkat och gjort oss förtrogna med materialet utifrån egen förförståelse över 

vad som är av vikt för att besvara vår valda forskningsfråga. Detta innebär att en annan 

forskare möjligtvis hade kunnat tolka materialet på ett annat sätt. Vissa detaljer i materialet 

som varit meningsfulla för oss, kan uppfattas som irrelevanta enligt andra. Detta val av metod 

innebär även att vi inte kan dra generella slutsatser eftersom att datan är subjektiv och kopplad 

till dessa respondenter (Ahrne & Svensson, 2016). 

  

Det hade varit intressant att få genomföra deltagande observationer under ett visst antal 

intervjutillfällen med olika rekryterare för att kunna tolka hur de bedömer kandidater på 

riktigt, mer än när de bara beskriver hur de går tillväga. På grund av tidsaspekten kunde vi 

inte använda denna metod dessutom skulle rekryterarna möjligtvis uppleva oss som störande 

inslag. Alternativt att vi sätter press på kandidaterna rekryterarna själva intervjuar genom att 

vårt deltagande kan uppfattas som en jury och på så sätt störa kandidaterna (Bryman, 

2011:378, 383-384). En gruppintervju kunde ha resulterat i en djupare diskussion kring hur 

beslut fattas och hur kompetensbaserade intervjuer går till och därmed gett mer material. 

Givet de förutsättningar som vi har haft för studiens gång så har vi inte kunnat få till tid eller 
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plats för en gruppintervju. 

 

Resultat och analys  

Rekryterares definition av kompetens 

Definitionen av begreppet kompetens varierar bland våra respondenter, som alla arbetar med 

rekrytering. Något som är genomgående är att samtliga respondenter anser kompetens är en 

blandning av kunskap och erfarenhet. 

“Förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter och kunskaper i beteenden som är 

framgångsrika i den miljö och i den kontext som man verkar. “ – Respondent 2 

 

“Det är väl typ två olika typ av kompetenser som jag ser det i våra kravprofiler. Alltså mjuka som vi inte kan 

mäta på ett CV och andra skallkrav och sånt som ändå till stor del går att läsa ur ett CV... “ – Respondent 5 

 

En del av våra respondenter vidareutvecklar begreppet genom att tala kring personliga 

egenskaper vilket vi kan se i citatet ovan. De mjuka värdena definieras som förmågan att 

använda och beskriva kompetenser och erfarenheter till faktiska situationer. De mjuka 

värdena bidrar till respondenternas bild av beteenden hos kandidater som kan bidra till 

framgång i kommande arbete. Respondenterna har en inblick i vad arbetsrollen kräver på 

grund av kravprofilen och de kan därför se om kandidater är lämpliga. 

 

“Hur pass när vi pratar resultatorienterad, hur menar vi för den här tjänsten t ex. med chefen så jag vet vad jag 

ska gå på. Mm och då ställer ju jag frågor då till den här personen att, ge exempel på sina erfarenheter om de 

har de. Och hur de har löst det och vad blev resultatet. Ehm och utifrån det då så gör jag min bedömning då, hur 

pass mycket det väger in mot den här tjänsten vi söker då?” – Respondent 6 

Utifrån vårt material kan vi ovan se ett exempel på att respondenterna tror på sin förmåga att 

bedöma kompetenser i rollen som rekryterare. Denna bedömning leder sedan till skapandet av 

ett beslutsunderlag kring huruvida kandidaters kompetenser matchar tjänsten. Genomgående 

för samtliga respondenter är att avvägningen kring kompetenser skapar en objektivitet när de 

ska matcha kompetenser mot kommande uppdrag och arbetssituationer.  

 

“Så kompetenser är... kräver att du har varit i situationer och löst en viss typ av problem i dem eller att du har 

en viss typ av utbildning eller har lärt dig själv. Mer än så här vad ska man säga, konkreta saker kopplade till 

rollen. Medan egenskaper för mig är mer så här är du så här liksom vad ska man säga. Har du en 

grundläggande positiv inställning eller är du mer pessimistisk.“ – Respondent 7 
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Det finns ett par respondenter som menar att vissa beteenden är situationsbaserade och 

relaterade till den roll individer innehar. Där definieras kompetens som kopplad till 

arbetsrollen snarare än personliga egenskaper såsom individens livssyn.  

 

“De personliga egenskaperna det är ju vid intervjun. Där har vi ju en skala. En skala 1-5. Sen är det olika hur 

man använder den.” – Respondent 4 

“Jag har en väldigt tydlig tanke och agenda när jag intervjuar som jag bockar av. Det är nästan som en 

checklista med saker som jag vill ta reda på och saker som jag är intresserad av. Den checklistan bockar jag av 

successivt under intervjuns gång.” – Respondent 1 

I det empiriska materialet framkom det att tolkningen av kompetenser och tillvägagångssättet 

för att bedöma dessa ser olika ut för rekryterarna. Tre respondenter använder sig av en 

femgradig skala där de bedömer kompetenserna efter intervjun tillsammans med den 

rekryterande chefen. Två respondenter summerar och bedömer svaren som kandidater har 

exemplifierat i relation till förutbestämda kompetenser efter intervjun. En respondent skiljer 

sig från de övriga genom att kartlägga kandidaters kunskap och erfarenheter tillsammans med 

prestation utifrån en egen komponerad checklista. Samma respondent upplever att det bästa 

sättet för att bedöma kompetens är att använda sig av ett arbetsprov eller case. En annan 

respondent väger ihop bedömningen från intervjun med resultatet från ett personlighetstest. 

Detta sätt att bedöma använder inte respondenten för alla tjänster, de kandidater som söker en 

tech-tjänst bedöms endast utifrån arbetsprov och ett möte med teamet.  

 

“Jag har satt att det här är en person som där och då uppfyllde de här flexibel eller målinriktad eller vad de nu 

skulle va, fick där en fyra. Så sen när vi ska jämföra... amen på den här satte vi ju en trea. Då måste man ändå 

tro på den bedömningen för man blir ju också färgad av dem.” – Respondent 6 

 

“Där vi någon dag efter vi har haft den sista intervjun, så att man inte bara är färgad av den senaste personen 

man har träffat. Och så sitter vi och pratar igenom okej vilka kandidater är det vi har träffat, vad tyckte vi om 

dem när vi hade träffat dem” – Respondent 5 

 

Samtliga respondenter bedömer kandidaterna efter intervjun för att inte färgas av intryck från 

andra kandidater i samma process. Respondenterna för intervjuanteckningar som de sedan går 

tillbaka till när de ska avgöra vem av kandidaterna som är bäst lämpad. Hur lång tid som går 

mellan intervjun och bedömningen varierar bland respondenterna, där vissa gör bedömningen 

direkt och andra bokar in ett möte med den rekryterande chefen inom ett par dagar.  

Hallén m.fl. (2016) menar att det finns stora risker för att bilden av kandidaten kommer att 

påverkas av andra intryck om bedömningen av kandidaten inte sker direkt efter intervjun. 

Avslutningsvis summerar vi resultatet till att det finns en tydlig skillnad i hur respondenterna 
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definierar begreppet kompetens. Även fast respondenterna använder den kompetensbaserade 

metodiken så framkommer det i resultatet att det endast var hälften av respondenterna som 

använde en femgradig skala, vilket instämmer med Lindelöw Danielssons (2003) tanke om 

hur bedömningen ska gå till. Övriga respondenter hade utvecklat egna bedömningsmetoder 

och frångår därför den kompetensbaserade metodiken. 

Kompetensbaserad intervju 

Vissa respondenter bjuder in till ett första möte för att sälja in rollen och företaget. 

Respondenterna upplever att det första mötet är viktigt för att kunna konkurrera om 

kandidaterna på den rådande marknaden. Övriga respondenter arbetar under en mer strikt 

rekryteringsprocess som förutsätter att den första intervjun är kompetensbaserad. 

Respondenterna framhåller vikten av att fastställa de kompetenser som krävs utifrån rollen 

som ska tillsättas. 

 

“Personliga egenskaper amen det är att man ska vara flexibel och resultatorienterad, vi brukar ha fyra - fem 

stycken och det är dem jag då bygger upp en intervjuguide ifrån för det är de i intervjun som vi ska mäta. Och 

då bygger vi på Malin Lindelöws frågor där.” – Respondent 6 

Samtliga respondenter anser att kompetensbaserade intervjuer sker strukturerat med fokus 

liggande vid de kompetenser som är viktiga för rollen kandidaterna söker, vilket 

överensstämmer med Lindelöw Danielsson (2003). Resultatet visar på att det finns ett par 

respondenter som baserar deras tolkningar av kompetensbaserad rekrytering och nämner att 

Malin Lindelöw utgjort grunden för dessa. 

“Men när jag säger att vi inte jobbar helt kompetensbaserat (...) helt kompetensbaserat strukturerat då får du 

inte ge en följdfråga på den, då ska det vara helt strukturerat exakt läsa mallen, kanske till och med ett färdigt 

svar...” – Respondent 6 

I detta citat beskriver en respondent att denne inte anser sig arbeta helt kompetensbaserat med 

hänvisning till den strukturerade intervjuguiden i kompetensbaserad intervjumetodik. 

Respondenten lyfter att det är viktigt att ge kandidaterna möjlighet att få utveckla sina svar 

med hjälp av att respondenten ställer följdfrågor. 

 

“Kompetensbaserade frågor handlar om att ta reda på hur har du gjort tidigare, så hur kommer du sannolikt 

göra framöver. (...) Så själva den kompetensbaserade intervjun handlar om att få kött på benen kring hur du gör 

i olika situationer. Inte vad du har gjort exakt, utan hur du gjorde det.” – Respondent 2 
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I detta citat belyser en respondent att kompetensbaserade intervjuer handlar om att få rätt 

information för att kunna bedöma kandidaten och frångår därför strukturen i intervjuguiden 

till viss del. Respondenten anser att kompetensbaserade intervjuer är semistrukturerade vilket 

skiljer sig från det tidigare citatet. Denna tolkning av kompetensbaserade intervjuer är unik i 

materialet och skiljer sig från övriga respondenter. I det empiriska materialet kunde vi utläsa 

en viss skillnad i vilken utsträckning respondenterna anser att de arbetar kompetensbaserat. 

Det var bara en respondent som ansåg att dennes rekryteringsprocess var genomgående 

baserad på kompetensbaserad rekrytering. Vi uppfattar att respondenten har en egen tolkning 

som skiljer sig från Lindelöw Danielsson (2003) eftersom att respondenten inte använder 

samma bedömningsmetod för samtliga kompetenser som eftersöks. Två respondenter var 

medvetna att de inte arbetade helt kompetensbaserat medan resterande var osäkra på hur väl 

de följde den kompetensbaserade strukturen. En annan respondent ville framhäva att det var 

svårt att hålla sig helt till den kompetensbaserade intervjumetoden och använder 

kompetensbaserat som bas, men har utvecklat en egen intervjumetodik utifrån tidigare 

erfarenheter av andra metoder.  

“Sen kan det också dyka upp intressanta saker längs en intervjuns gång, det kan vara då stickspår. (...) Då tar 

jag fasta på det spåret och utvecklar det (...) och kommer det spontant, naturligt från hjärtat så. Då är det en 

intressant bit information som man inte vill missa.” – Respondent 1 

 

Alla respondenter berättar att de använder följdfrågor vid sina intervjuer för att skapa ett 

naturligare samtal. Respondenterna menade att detta ger utrymme för samtliga kandidater att 

visa på konkreta beteenden och egenskaper genom berättelser från kandidaternas tidigare 

erfarenheter. Det här skapar bredare material till bedömningen av kompetenser och de flesta 

respondenter anser att detta är nödvändigt för att kunna jämföra kompetenser på ett likvärdigt 

sätt. I detta resultat kan vi se att de flesta respondenter vill skapa en öppenhet och få till ett 

samtal som är anpassad utifrån kandidaterna.  

 

“Jag gillar att ha testerna som botten för då kan man ha så här, testet antyder att du är såhär varför eller varför 

inte stämmer det och hur tar det sig uttryck i din vardag? Eh det blir en väldigt konkret punkt att utgå ifrån, sen 

kan man hålla med eller inte hålla med men vi har ändå en start istället för att personen själv ska få sätta ramen 

för vad det här innebär liksom” – Respondent 7 

 

Flertalet av våra respondenter hänvisar även till hur de kompletterar deras kompetensbaserade 

intervjuer med olika typer av tester, såsom personlighetstest, intelligenstest eller arbetsprov. 

Dessa typer av test har vetenskaplig grund och gör att samtliga testpersoner bedöms utifrån en 

algoritm. En del av respondenterna använder test i början av rekryteringsprocessen för att utgå 
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ifrån testsvaren när de sedan intervjuar kring kompetenserna. Medan andra respondenter 

använder det senare i rekryteringsprocessen för att få en breddning av underlaget de redan har 

utifrån kompetensbaserade intervjuer. Lindelöw Danielsson (2003) nämner att om det krävs 

att plocka in test som inte påverkas av mänskliga faktorer eller bara visar på konkreta 

fackkunskaper så bidrar det till det objektiva beslutsunderlaget. Enligt Schmidts (2016) finns 

det ingen skillnad i validitet för ostrukturerade och strukturerade intervjuer, vilket kan styrka 

alla respondenternas arbetssätt. Att respondenterna väljer att intervjua med informella inslag 

eller följer den strukturerade intervjuguiden har ingen påverkan på validiteten enligt Schmidt 

(2016).  

 “I själva intervjusituationen kan man ha en bra eller dålig dag, eller liksom då kan man liksom gå på autopilot 

eller inte. För du har ändå det här väldigt tydliga som du ska hålla dig efter.” – Respondent 7 

 

Enligt en respondent bidrar den strukturerade intervjun till att kunna jämföra kandidaternas 

svar och kan därför motivera vem som är mest lämpad för tjänsten. En annan respondent 

lyfter att det aldrig kommer spela roll om en rekryterare har en bra eller dålig dag så länge 

denne håller fast vid strukturen i intervjun. Det skapar ett samlat sätt att arbeta på och komma 

till beslut på vilket även bekräftas av Hallén m.fl. (2016) i bakgrundsavsnittet. Avslutningsvis 

kan vi se hur respondenterna har olika tolkningar av vad kompetensbaserad rekrytering 

innebär. Därför har respondenterna även olika tillvägagångssätt när de applicerar metoden i 

sitt arbete. Respondenterna frångår Lindelöw Danielssons (2003) struktur i de 

kompetensbaserade intervjuerna och ställer följdfrågor för att göra kandidaten mer bekväm. 

Resultatet visar på att samtliga respondenter föredrar en semistrukturerad utformning av 

kompetensbaserade intervjuer. 

Beslut & felbedömningar 

Det empiriska materialet visar på att besluten fattas olika trots att rekryterarna använder sig av 

samma verktyg; kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering ska anses vara 

en rationell process enligt Lindelöw Danielsson (2003) och det är viktigt att fatta objektiva 

beslut som inte baseras på “magkänsla”. Vi har valt att använda ett sociologiskt perspektiv för 

att förstå och kunna tolka hur beslut fattas på ett mer strukturellt plan.  

 

“Jag har varit rådgivande till personer som själva inte har så mycket kompetens inom rekrytering...”  

– Respondent 2 
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Samtliga intervjupersoner har fått frågan om det är de som fattar beslutet gällande anställning 

för kandidater. Majoriteten av respondenterna säger att det är den rekryterande chefen som 

har mandat att anställa. Respondenterna lyfter att de är en rådgivande funktion i 

rekryteringsprocessen, men vad den rådgivande funktionen innebär är olika för vardera 

respondent. 

 

“...sen så presenterar jag två eller tre slutkandidater. Då överlåter jag vanligtvis beslutet helt och hållet på 

deras magkänslor för då..  Faktiskt..  För då är det såhär. Dem här är kvalitetssäkrade (...) Och då är ju beslutet 

liksom helt deras på dem sista“ – Respondent 2 

 

Två respondenter berättar att de presenterar två till tre slutkandidater som är kvalitetssäkrade 

och överlåter beslutet till chefens “magkänsla”. Detta skulle kunna tolkas som att 

respondenterna är rationella i sitt handlande när de använder sig av kompetensbaserad 

intervjumetodik med syfte att vara objektiv. Objektiviteten förväntas leda till att den kandidat 

som blir vald är den mest kompetenta och lämpliga för tjänsten, vilket i sin tur förväntas vara 

mest lönsamt för organisationen (Lindelöw Danielsson, 2003). Respondenternas rationalitet 

bygger även på att de tar hänsyn till alla potentiella kandidater och rangordnar dessa efter 

lämplighet för tjänsten. Den som är bäst lämpad och som förväntas vara lönsam för 

organisationen eller teamet behöver inte vara kandidaten med mest kunskap, det kan även 

handla om hur väl kandidatens värderingar överensstämmer med organisationens. Det som är 

mest lönsamt för organisationen definieras i kravprofilen t.ex. olika förmågor som kandidaten 

bör ha för att uppfylla den specifika organisationens behov. Vinsten i rekryteringen är alltså 

subjektivt uppskattad och kontextrelaterad. (Burns & Roszkowska, 2016; Lindelöw 

Danielsson, 2003). Hedström & Stern (2008) menar att en individs preferenser är påverkade 

av den kontext som den tillhör. Detta skulle kunna appliceras på vårt resultat genom att 

kravprofilen skapas utifrån rekryterarens och chefens preferenser kopplat till den 

organisations vars behov ska tillfredsställas.  

 

Sedan presenterar rekryterarna de kandidater som uppfyller kravprofilen för den rekryterande 

chefen vilket skulle det kunna tolkas som att chefen handlar utifrån Garbage Can Decision 

Theory och plockar en av de lösningar som blir presenterad för denne. Då överlåter de 

rationella rekryterarna beslutet till den rekryterande chefens “magkänsla”. Detta möjliggör för 

en viss effektivitet i de beslut som fattas för organisationen då chefen inte behöver identifiera 

alla lämpliga kandidater och rangordna dessa. Den “mänskliga faktorn” är det som avgör det 

slutgiltiga beslutet i rekryteringsprocessen (Cohen m.fl., 1972). 
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“Det är rekryterande chef som är den som tar beslutet, och vi kan bara vara med och säga vårt och försöka 

diskutera tillsammans med dem.” – Respondent 4 

 

“Alltså det, det är ett fenomen som är ganska lätt att se hos chefer. Då handlar det ju om att utmana dem i deras 

sätt att, utmana deras sätt att tänka.” – Respondent 5 

 

Tre respondenter berättar att de endast kan rådgöra med den rekryterande chefen om vem de 

bör anställa. Diskussionen mellan respondenten och rekryterande chef kan ha mer eller 

mindre påverkan på vem som ska anställas beroende på om den rekryterande chefen har 

förståelse för kompetensbaserad rekrytering eller inte. Den rekryterande chefen är med i dessa 

fall och bedömer kandidaterna under hela processen; urvalet, intervjutillfället och i slutskedet. 

Hallén m.fl. (2016) lyfter att beslutsfattaren ofta är en ansvarig chef och att det är viktigt att 

denne är insatt i vad som ska bedömas. Under intervjuerna med dessa respondenter kan vi 

tyda att respondenterna strävar efter att handla rationellt kopplat till objektiviteten i den 

kompetensbaserade metodiken som förväntas ge bättre slutresultat. Chefens bedömning är 

ofta baserad på dennes “magkänsla” och vid vissa tillfällen stress när chefen behöver tillsätta 

en person snabbt enligt respondenterna. För dessa respondenter blir samarbetet med 

rekryterande chef ibland en utmaning. Rekryterarna strävar efter att rationalisera 

rekryteringsprocessen, medan den rekryterande chefens subjektivitet influerar under de olika 

stegen i processen. Detta gör att rekryterarna inte kan handla rationellt fullt ut och skapar en 

kontrast mellan parterna.  

 

 “Jag skulle säga att det är en kollaboration.  Alltså vi… jag… såhär om jag skulle säga nej till någon, då skulle 

vi inte anställa den.” – Respondent 7 

 

“Och i många fall så kan ju jag inte bedöma liksom hela vägen. Till exempel utvecklarna jag kan ju säga att 

utifrån vad vill vi ha för egenskaper i en person och få kompetenser utöver programmering, så bedömer jag det 

här som en rimlig, liksom som en bra kandidat som jag tror skulle passa med teamet. Men… det måste 

fortfarande vara rekryterande chef som kan koda, som tittar på själva kodningen och kompetenserna där 

liksom.” – Respondent 7 

En respondent menar att beslutet fattas gemensamt mellan rekryteraren och den rekryterande 

chefen. Även om det är den rekryterande chefen som signerar avtalet med kandidaten och 

därför äger rekryteringsprocessen. Respondenten uppfattar att den har förmågan att bedöma 

de personliga egenskaperna medan den rekryterande chefen har förmågan att bedöma 

fackkunskap och erfarenhet kopplat till den aktuella tjänsten. Dessa förmågor använder de 

gemensamt för att fatta det slutgiltiga beslutet. Det skulle kunna analyseras så som att parterna 

bidrar med sin expertis för att kunna identifiera nyttan kandidaten kommer att bidra med inom 

olika områden (Burns & Roszkowska, 2016). En annan respondent tar beslutet tillsammans 
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med sin partner där de rådgör tillsammans huruvida kandidaten passar för tjänsten. Därför kan 

dessa respondenter anses göra rationella val då de samarbetar för att anställa den person som 

de gemensamt uppfattar kommer att ge företaget mest nytta. När de samarbetar så gör dem det 

för att nyttomaximera beslutet (Burns & Roszkowska, 2016). 

 

“Vi gjorde ett felval tillsammans om vi gjorde ett felval.” – Respondent 7 

 

När vi ställde frågor gällande eventuella felbedömningar respondenterna gjort i samband med 

en rekrytering och vad som var skälet till dessa så fick vi olika svar. En respondent menar att 

på grund av att beslutet fattas gemensamt mellan rekryterare och chef så är en felbedömning 

bådas fel och därför respekterar de varandras roll i rekryteringen.  

 

“Jag ser kandidater, inte som människor utan som pusselbitar, som har olika form. Det finns ingen bra eller 

dålig pusselbit i sig. En pusselbit kan vara passande utifrån en given form men det är inte så att en rund 

pusselbit är bättre än en fyrkantig. Det beror på själva matchningen, företaget som du matchar till, hur den 

passformen ser ut.” – Respondent 1 

“Redan i förarbetet så har man gjort helt fel. Då kan man ha hur fin intervjuprocess som helst men den är redan 

dömd att misslyckas för att den formen du har definierat från början är på felaktiga grunder.” – Respondent 1 

Två respondenter berättar att när en felbedömning har skett så har det grundat sig i att 

förarbetet och kravprofilen inte varit tillräckligt bra utformat från början av dem själva. En av 

dessa respondenter beskriver kandidaterna som pusselbitar som ska passa in i företaget dvs. 

pusslet. Rekryteraren vet inte formen på pusselbiten, men det finns en plats där pusselbiten 

ska placeras och för att finna rätt pusselbit så spelar kravprofilen en viktig roll. En av våra 

intervjupersoner sa det här om första intrycket: 

 

“Jag har faktiskt ett exempel där vi hade en tjänst för systemtekniker, på IT där en person som var väldigt 

vältalig på intervjun och chefen fattade tycke där. Och men jag tyckte att det var någonting där att han hade haft 

lite väl utsvävande ja, den pratade hade haft lite problem med dryckesvanor tidigare, man förstod lite så. (...) Så 

jag påtalade det för chefen och men han tyckte att man ska få en chans till” – Respondent 6 

“Där satt jag ändå tillsammans med rekryterande chef och där han gick väldigt mycket på magkänsla, så då var 

jag tvungen att liksom försöka hålla mig, men där tror jag också att jag drogs med i hans magkänsla” 

 – Respondent 4 

Tre respondenter beskriver en felrekrytering som att chefen har fattat ett felaktigt beslut 

baserat på “magkänsla” och stress. För dessa respondenter är det rekryterande chef som 

skapar kravprofilen som rekryteraren har att utgå ifrån. Lindelöw Danielsson (2003) lyfter att 

kravprofilen är viktig för att definiera de kompetenser som är essentiella för tjänsten. Den som 

är involverad i framtagandet av kravprofilen kommer vara avgörande för valet om vem som 
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kommer anställas. Studiens resultat kring beslut och felbedömningar visar på hur stor 

påverkan en dålig vs. en bra kravprofil kan ha på en rekryteringsprocess. Grundarbetet tycks 

ha stor betydelse och vara avgörande för en god rekrytering. En teori som skulle kunna fånga 

varför den rekryterande chefen “känner” att en kandidat är bättre än en annan kandidat är 

Beckers (1982) convention-perspektiv. Teorin innebär att en person kan bekräftas genom sitt 

sätt att vara när den talar rätt branschspråk och yttrar kunskap som endast en kompetent 

person inom yrket kan känna till. Becker menar att genom att den kollektiva uppfattningen 

och tolkningen av en bransch så bekräftar vi varandra och möjliggör för likasinnade att få 

delta. De som inte förstår eller känner till branschens språk blir därför uteslutna. Med hjälp av 

denna gemensamma “överenskommelse” så sparar vi energi, tid och övriga resurser när vi 

kommunicerar (Becker, 1982). Detta perspektiv skulle inte kunna tillämpas i denna studie då 

våra respondenter är rekryterare som utför kompetensbaserad intervjumetodik. Det 

perspektivet skulle kunna fånga är hur den rekryterande chefen och kandidaten kommunicerar 

och förstår varandra när yrkesrelaterade frågor ställs alternativt vid de tillfällen då arbetsprov 

används. 

Habitus 

Vår förhoppning med studien var att med hjälp av begreppet habitus kunna fånga och förklara 

osynliga faktorer som påverkar besluten under en kompetensbaserad intervju. Sett till vårt 

empiriska material så gick inte begreppet habitus att applicera som vi tidigare tänkt. 

Individens habitus är omedveten och tar sig i uttryck genom handlingar och tankar som inte 

reflekteras över utan sker per automatik. Det uppstod därför en komplexitet huruvida 

respondenterna kunde analysera sina omedvetna handlingar kopplat till kompetensbaserad 

intervjumetodik. Det var svårt att fånga in och analysera dessa situationer genom att enbart 

intervjua respondenterna. Bourdieu menar att det finns olika koder i samhället och i 

individens omgivning som skapas utifrån habitus och det sunda förnuftet (Bourdieu, 1977). 

Det var komplext och omöjligt för oss forskare att utläsa om respondenterna har en ömsesidig 

världsbild som kandidat och den rekryterande chefen genom kvalitativa intervjuer. 

 

“En möjlighet att gå bort ifrån magkänsla och en möjlighet att, en möjlighet för rekryterare att på ett lite mer 

objektivt sätt diskutera kandidater med stackholders, chefer, kund eller vad det nu kan vara. Där man liksom.. 

våran diskussion behöver inte handla om vad man tyckte om kläderna, eller ord man använder.” – Respondent 7 

 

“Men jag skulle säga att man strävar efter, man bör alltid sträva efter att göra en så objektiv bedömning som 

möjligt. Skala bort känslor och intryck i så stor utsträckning som man kan…” – Respondent 2 
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Enligt Lindelöw Danielssons (2003) kompetensbaserade intervjumetodik så ska bedömning 

och beslut inte baseras på “magkänsla”. Samtliga respondenter instämmer med Lindelöw 

Danielsson (2003) att “magkänslan” är något som ska bortses när det gäller att bedöma 

kandidater, detta för att skapa en likvärdig bedömning för samtliga kandidater i processen 

utifrån kravprofilen. Utifrån Hunter m.fl. (2014) ingår “magkänslan” i individers habitus och 

ger individer osynliga indikatorer på vad som är rätt och fel omedvetet. “Magkänslan” 

påverkar hur individer relaterar och förhåller sig till saker och ting i sin omgivning (Hunter 

m.fl., 2014). I det empiriska materialet kunde vi inte identifiera habitus påverkan på besluten 

kring anställning utifrån våra intervjuer då respondenterna berättade att de bortsåg från deras 

“magkänsla”.  

 

“Det är väl egentligen såna här vanliga hygienfaktorer som att komma i tid, vara hel och ren, bara göra ett… ja 

till skillnad då från att vara sen, väldigt uppstressad, uppjagad.” – Respondent 1 
 

I materialet kunde vi urskilja att samtliga respondenter hade en egen uppfattning av vad ett 

bra första intryck är och dessa tankesätt kunde skilja sig mycket åt. Vissa lyfte yttre attribut 

som ett bra första intryck, medan andra hade mer fokus på personliga attribut såsom trevlig, 

glad, på hugget m.m. Samtliga respondenter kunde förklara skillnaden mellan ett dåligt 

intryck och ett bra intryck. Att vara nervös ansågs inte vara ett dåligt intryck för någon av 

respondenterna. Ett nervöst beteende kan i många andra situationer upplevas som negativt, 

men för rekryterarna så är nervositeten hos en kandidat normalt och det finns en förståelse för 

det beteendet. Samtliga respondenter menar att de bortsåg från första intrycket under 

bedömningen av kandidaten och därför kunde vi inte applicera begreppet habitus för att tolka 

hur första intrycket spelar in i beslutet.  

 

 “Alla säljare är ju redo att komma in och såhär äga en kompetensbaserad intervju för det är så liksom såhär, 

att få en massa frågor på att ge exempel på hur du var bra, det kommer väldigt naturligt för dem att 

argumentera för sig själva...“ – Respondent 7 

 

“Medan en såhär liksom några särskilt några av våra juniora utvecklare som är väldigt klyschigt så här 

programmerare. Det är ju inte så att dem har funderat så mycket på så här kan du ge ett exempel på när du 

någon gång löste en situation som hade det här problemet. Det ser jag som svagheten, eller det du ändå ska vara 

medveten om. Du får talande svar av en människa som måste liksom kunna plocka fram dem på ett bra sätt.” 

 – Respondent 7 

 

En respondent förklarar att det finns olika förutbestämda förväntningar på kandidater som 

söker olika roller och att de har anpassade rekryteringsprocesser för dessa. De kandidater som 

söker en säljtjänst får komma på en kompetensbaserad intervju, medan utvecklarna får 
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genomföra ett arbetsprov. Bourdieu (1984) pekar på att individers charm och karisma kan 

reflektera sig över på den kollektiva uppfattningen av dem. Citaten ovan fångar att individer 

kan förmedla en egen självbild och på så sätt påverka uppfattningen av dem själva, men hur 

detta påverkar beslut om anställning framkom inte.  

 

Diskussion  

Utifrån det empiriska materialet kommer vi i detta avsnitt att försöka besvara vår 

frågeställning: “Är besluten om anställning rationella vid användandet av en 

kompetensbaserad metod?” I studiens resultat framkommer det att kravprofilen är avgörande 

för rekryteringens utfall. Det finns en tydlig variation i hur kravprofilen skapas och tillämpas 

beroende på vilken organisation respondenten befinner sig i. Besluten gällande anställning ska 

fattas utifrån kandidatens kompetens och lämplighet för tjänsten. Studiens resultat visar 

genomgående att rekryterande chef tar det slutgiltiga beslutet och att beslutet kan grunda sig i 

chefens subjektiva bild. Genomgående i empirin kan vi se att beslutet fattas rationellt när 

rekryterarna får utrymme att bedöma de personliga egenskaperna utifrån kompetensbaserad 

intervjumetodik. Alla resultat och slutsatser gällande chefer är baserade på rekryterarnas 

berättelser. Vi kommer att behandla avsnitten kompetensbaserad intervju, beslut och 

felbedömning samt habitus mer djupgående nedan.  

Kompetensbaserad intervju 

Det framkommer en tydlig variation i vårt empiriska material gällande hur våra respondenter 

definierar begreppet kompetens och vad begreppet innefattar. Att kompetens definieras på 

olika sätt kunde vi utläsa i bakgrundsavsnittet vilket ger oss en förståelse för att det är ett 

komplext begrepp (Hallén m.fl., 2016; Lindelöw Danielsson, 2003). I resultatet framkommer 

det att rekryterarna särskiljer personlig kompetens och yrkesrelaterad kompetens. Detta kan 

möjligtvis bidra till en viss svårighet i förståelse för innebörden av begreppet 

kompetensbaserad rekrytering eftersom ordet kompetens inte betyder samma sak för personer 

i olika organisationer och situationer. Något intressant vi fann i det empiriska materialet var 

användandet av begreppet erfarenhet, även om det inte hör till vår förutsagda frågeställning. 

Variationen i hur respondenterna använder begreppet erfarenhet både om kandidater och sig 

själva, skapar ibland en otydlig bild i vad det faktiskt är och hur det borde användas. Vi tänker 
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att det här kan vara en bidragande faktor till variationen i beskrivningen av begreppet 

kompetens.  

 

De flesta av våra respondenter utvecklar den kompetensbaserade strukturen genom att 

flexibelt arbeta med följdfrågor anpassade utifrån kandidaten. Med hänsyn till den nya 

uppdateringen av Schmidt (2016) så drar vi slutsatsen att det inte spelar någon roll om 

rekryterarna väljer att utgå från en strukturerad eller en ostrukturerad intervju. Fördelen med 

att ha en förutbestämd struktur där kompetenserna är definierade tidigt i processen är att det 

skapar en likvärdig process för varje kandidat. Det bidrar även till att rekryteraren har en röd 

tråd att följa genom intervjun, även om rekryteraren väljer att frångå strukturen genom att ha 

en mer semistrukturerad intervju. Något de flesta respondenter tydligt framhäver är att varje 

kandidat ska känna sig uppmärksammad och inte förbisedd i en för strikt struktur. Den 

semistrukturerade intervjun kan bidra till ett mervärde för kandidaten och organisationen i 

form av positiva kandidatupplevelser. För i dagens samhälle måste företag och dess personal 

representera ett varumärke och ständigt leverera ett gott intryck för annars är risken att 

företaget får ett dåligt rykte. Vi tror att kandidatupplevelsen kommer fortsätta bli allt viktigare 

då företag kan skapa ett mervärde i rekryteringsprocessen genom att synas och marknadsföra 

sig. Detta kan resultera i att företaget är något som kandidaten symboliskt vill förknippas med 

(Wise Professionals, 2017).  

 

Rekryterarnas användande och tolkning av kompetensbaserad rekrytering uppfattar vi är 

formad av den organisation de tillhör på grund av att rekryterna tillämpar metoden på olika 

sätt. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att följdfrågor hjälper rekryteraren att få ut 

jämlika svar av kandidaterna trots att de kan ha olika personligheter exempelvis introvert vs. 

extrovert. Vissa kandidater kan vara duktiga på att framhäva en positiv bild av sig själva och 

prata väldigt mycket om sina egna erfarenheter. Samtidigt kan andra kandidater behöva fler 

följdfrågor från rekryteraren för att komma fram till ett lika beskrivande innehåll. Majoriteten 

av respondenterna lyfter att de arbetar med strukturerade intervjuer med ett informellt inslag. 

När rekryteraren går bort från strukturen och ställer följdfrågor och låter kandidater få större 

utrymme att påverka samtalets riktning uppstår en flexibilitet i arbetssättet. Den 

semistrukturerade intervjun är anpassad för att möta kandidater och kan leda till en bättre 

kandidatupplevelse. Idag finns ett tydligt mönster kring kandidatupplevelsen, där de flesta 

som lämnar en arbetsintervju med positiv känsla väljer att återkomma till företaget oavsett om 

de får anställning eller inte.  
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Det kan vara så att yrkesverksamma rekryterare är osäkra på hur en kompetensbaserad 

rekrytering går till om de inte fått en utbildning inom det specifika området. Vi kunde se en 

viss skillnad i empirin mellan de som har längre praktiskt erfarenhet inom området och de 

som inte har det i hur säkra de var på vad en kompetensbaserad rekrytering innefattar. En 

förbättring för alla parter, både kandidater, rekryterare och beslutsfattare kan vara att utöka 

kunskapen kring kompetensbaserad intervjumetodik. Det skulle möjligtvis kunna generera 

mer hållbara och kostnadseffektiva rekryteringar. Detta eftersom det finns en splittrad 

uppfattning om vad ämnet kompetensbaserad rekrytering innebär. En respondent klargör att 

kompetensbaserad rekrytering innehåller semistrukturerade intervjuer medan andra 

respondenter uppfattar det som att de inte arbetar helt kompetensbaserat på grund av att de 

ställer följdfrågor till sina frågor från intervjuguiden.  

 

En återkommande tanke kring den kompetensbaserade metoden är att det är svårt att förhålla 

sig helt strikt till en struktur och en förutbestämd intervjuguide då det är människor 

involverade i processen, som vill bli uppmärksammade. Den “mänskliga faktorn” är allt för 

viktig i sammanhanget för att koppla bort. Vi vill därför lyfta att den semistrukturerade 

intervjun kan anses vara det mest rationella valet av intervjumetod då det enligt oss bidrar till 

flera positiva faktorer. En semistrukturerad intervju där kandidater blir uppmärksammade kan 

leda till en positiv kandidatupplevelse. Det går inte att bortse från behovet av bekräftelse som 

människor har. Därför är en semistrukturerad intervju bra då rekryteraren har utrymme att ge 

kandidater bekräftelse genom att ställa följdfrågor anpassade utifrån kandidaterna. 

Kandidatupplevelsen bidrar även till marknadsföring för organisationen och en positiv 

kandidatupplevelse kan därför ses som en investering för organisationen. Semistrukturerade 

intervjuer kan även ses som rationella kopplat till kompetensbaserad rekrytering om de har 

syftet att inbringa lönsamhet till organisationen genom marknadsföring. Det skiljer sig mot 

Lindelöw Danielssons (2003) tanke om att kompetensbaserad rekrytering ska ses som en 

rationell process. Rationalitet i en kompetensbaserad rekrytering handlar om att välja ut den 

bäst lämpade kandidaten. Däremot kan den bästa kandidaten välja att tacka nej till tjänsten om 

processen är allt för strukturerad. 
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Beslut & felbedömning 

Utifrån vårt empiriska material så framkom det en viss skillnad mellan hur beslut om 

anställning fattas i privat och offentlig sektor. I den privata sektorn bedömer rekryteraren de 

mjuka värdena hos kandidaten och presenterar sedan sin rekommendation för kund eller chef 

som i sin tur fattar beslut om anställning. I den offentliga sektorn är den rekryterande chefen 

med och fattar beslut från början i rekryteringsprocessen. Chefen bedömer kandidatens 

personliga och yrkesrelaterade kompetenser tillsammans med rekryteraren efter intervjun och 

är den som har mandat att anställa. Det är intressant att det finns en skillnad mellan sektorerna 

när i processen den rekryterande chefen kommer in och beslutar. För de respondenter där 

chefen är med och bedömer kandidaten genomgående under rekryteringsprocessen, uppfattar 

respondenterna det som att chefen ibland fattar subjektiva beslut. Detta ställer oss frågande till 

varför kompetensbaserad intervjuteknik används när bedömningen av svaren kan påverkas av 

den ”mänskliga faktorn”, då metodiken syftar till att fatta beslut objektivt (Lindelöw 

Danielsson, 2003). Vi ser en problematik i att den rekryterande chefens subjektivitet får vara 

med och påverka bedömningen i en kompetensbaserad intervju. Enligt Rational Choice 

Theory så är ett rationellt val enligt den strikta betydelsen alltid baserat på att välja det 

alternativ som är mest lönsamt och ger mest nytta. Vad som är mest nytta är dock något som 

är subjektivt uppfattat, vad som är av värde för en person behöver inte vara det för en annan 

(Burns & Roszkowska, 2016). 

  

Det kan tänkas att den rekryterande chefen har andra preferenser och en annan agenda 

gällande nyttan av en rekrytering än rekryterarna. Då empirin endast baseras på rekryterarnas 

uppfattningar så kan vi inte dra en slutsats kring detta. Möjligtvis kan den rekryterande chefen 

värdera en snabb rekrytering högre än att fatta beslutet objektivt oberoende intryck från 

kandidaten. Detta innebär att den rekryterande chefen kan handla rationellt, men att det inte 

går i linje med rekryterarnas tolkning av nyttan i rekryteringen. Enligt det sociologiska 

tolkningen av Rational Choice Theory så är individens preferenser och subjektiva uppfattning 

av vinsten påverkade av den kontext den tillhör. Att rekryterande chef och rekryterare har 

olika syn på vad som är det mest rationella kan möjligtvis bero på att de tillhör olika sociala 

kontexter som påverkar dem i olika riktningar (Hedström & Stern, 2008). 

 

Detta för oss vidare till kravprofilen som definierar det kandidaten bör inneha för att ge nytta 

till företaget. De respondenter som rekryterar åt kunder menar att felbedömningar av en 
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kandidat ofta berott på att kravprofilen har varit felaktigt utformad av respondenten själv. 

Samtidigt menar de respondenter där chefen skapat kravprofilen, att det är chefens 

”magkänsla” eller brist på kunskap och förståelse för kompetensbaserad rekrytering som legat 

till grund vid en eventuell felrekrytering. Kravprofilen visade sig vara mycket avgörande för 

rekryteringsprocessens utfall. Den som skapar kravprofilen förväntas även ta ansvar för en 

felbedömning enligt respondenterna. En respondent samarbetar med den rekryterande chefen 

under intervjun och de delar upp bedömningen efter deras expertis. Rekryteraren bedömer 

personliga kompetenser medan den rekryterande chefen bedömer yrkesrelaterade 

kompetenser. Sedan sammanställer de deras individuella bedömning till en gemensam 

bedömning och fattar beslutet tillsammans. Detta gör att de har en delad syn på vad som 

kommer att bli mest lönsamt för företaget då båda kan identifiera och värdera de olika 

kompetenserna. Vår uppfattning är att de fattar ett gemensamt rationellt beslut eftersom att de 

använder varandras expertis för att värdera den maximala nyttan en kandidat kan tänkas ge 

(Burns & Roszkowska, 2016). 

  

Vår tolkning är att respondenterna som är konsulter och presenterar ett par slutkandidater för 

kunden handlar enligt Rational Choice Theory eftersom att de enligt kompetensbaserad 

intervjumetodik försöker hitta den mest lämpade kandidaten för tjänsten. Sedan tolkar vi att 

kunden/ansvarig chef agerar mer enligt Garbage Can Decision Theory när de ”känner efter” 

vem som kommer passa bäst in i företaget m.m. Chefens känsla behöver inte grunda sig i 

någon specifik kompetens utan kan ha med personlighetsdrag som trevlig, optimistiskt synsätt 

m.m. att göra och valet är mer slumpmässigt och beroende av vilken chef som fattar beslutet 

(Cohen m.fl., 1972). Här skulle Beckers (1982) convention-perspektiv vara intressant att 

applicera för att förstå hur det gemensamma branschspråket som yttras mellan kandidaten och 

chefen påverkar chefens beslut gällande anställning. Chefens “känsla” kan möjligtvis grunda 

sig i den gemensamma förståelsen mellan kandidat och chef där rekryteraren är utesluten och 

därför inte har förståelse för chefens intuition.  

 

Besluten gällande anställning med hjälp av kompetensbaserad metodik anser vi inte är strikt 

rationella, då vi anser att den mänskliga faktorn influerar alla beslut till viss mån. Det 

rationella beslutet är bundet till den situation och organisation där beslutet förväntas 

tillfredsställa organisationens behov. Det en organisation framhåller som nödvändigt för 

framgång, behöver inte vara detsamma för en annan organisation. För en organisation kan det 

vara viktigare att kandidaten har rätt värderingar snarare än mest kunskap kring ett visst 
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område. Vad som är ”rätt värderingar” för organisationen och huruvida kandidaten innehar 

dessa är subjektivt skattade och situationsbaserade. Teorin brister i att fånga den subjektivitet 

som uppstår när kravprofilen skapas och kompetenser värderas. Detta leder till att den strikta 

betydelsen av Rational Choice Theory inte går att applicera fullt ut. Kompetensbaserad 

rekrytering innebär att rekrytera ny personal utan att diskriminera någon. Rational Choice 

Theory tar inte hänsyn till diskriminering och rättvisa, teorin har lönsamhet i fokus och därför 

kan etik och moral bortses, något som teorin har kritiserats för (Burns & Roszkowska, 2016). 

Möjligtvis skulle kompetensbaserad rekrytering kunna ses som en formaliserad process som 

underlättar för rekryterarna att rekrytera fördomsfritt, snarare än att det är en rationell process 

som syftar till att anställa den som kommer ge organisationen mest lönsamhet. Avslutningsvis 

vill vi lyfta att det inte går att motstå ”magkänslan” helt och hållet då vi är människor med ett 

känsloliv. Även delar i det teoretiska ramverket exempelvis Garbage Can Decision Theory 

lyfter att människor inte är maskiner och att den ”mänskliga faktorn” inte bör bortses i allt för 

stor utsträckning. En rekryterare kan inte handla rationellt fullt ut då eftersom att denne inte 

kan ha tillgång till all information om en kandidat. En rekryterare kan inte predicera en 

persons arbetsprestation till 100 % utifrån svaren från en intervju. Garbage Can Decision 

Theory går i att applicera i stor utsträckning när det gäller att analysera de rekryterande 

chefernas beslut, men uppfattas som bristfällig när vi försöker koppla den till den 

kompetensbaserade metodiken. 

Habitus   

Respondenterna nämnde att om rekryterande chefer har utbildning inom kompetensbaserad 

intervjuteknik så är de allt som oftast överens om vem som blir vald till slutkandidat. När 

personer samtalar med andra som har samma habitus så sker tolkning av ord och beteenden 

mycket snabbare och mer effektivt (Bourdieu, 1977).  Kandidater kan därför ha en fördel om 

de innehar samma habitus som rekryteraren eller den rekryterande chefen. Kompetensbaserad 

intervjumetodik tillför en begränsning av fördelarna med habitus eftersom metoden syftar till 

att eliminera “magkänslan” ur processen.  På grund av komplexiteten gällande att analysera 

sin egen “magkänsla” och omedvetna beteenden, så kan vi inte dra några slutsatser utifrån 

respondenterna och kring hur deras habitus påverkar beslutet i en rekryteringsprocess. Vi kan 

inte heller dra en slutsats i vilken utsträckning första intrycket påverkar vilket hade varit 

intressant. Utifrån det empiriska materialet kunde vi se att det fanns vissa förutfattade 

meningar kring olika individer med olika arbetsroller. Det fanns en tanke om att de olika 

rollerna styr hur rekryteringsprocessen läggs upp, om den innefattar kompetensbaserad 
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intervju eller bara består av arbetsprover. På grund av den rådande arbetsmarknaden där det är 

brist på IT-kompetens (Nyteknik, 2017) så verkar programmerares fackkunskaper mer 

prioriterade än personliga egenskaper som kan utläsas ur en kompetensbaserad intervju. 

Eftersom den rådande marknaden ser ut som den gör kan vi inte påstå att det är själva 

arbetsrollen som påverkar hur rekryteringsprocessen läggs upp, då det kan lika gärna vara 

marknaden som styr. 

Kritisk reflektion och förslag till vidare forskning 

Vår studie har i slutet visat på brister och utvecklingsmöjligheter som till stor del kan bero på 

att vi har en tidsbegränsad period att förhålla oss till. En annan brist kan vara att vårt urval är 

för litet och det hade varit önskvärt med ett större antal respondenter då det är svårt att dra 

generella slutsatser från urvalsgruppen. Eftersom vi undersöker beslut hade det varit intressant 

att ta del av exempelvis chefers uppfattning gällande kompetensbaserad rekrytering, eftersom 

det ofta är de som har mandat att anställa. Som tidigare nämnt i diskussionen kunde Beckers 

(1982) convention-perspektiv varit till stor nytta att applicera för att förstå vilken betydelse 

språk och kollektiv förståelse för branschen har för intervjuns utfall och beslut om anställning. 

Detta eftersom att vi anser att Rational Choice Theory och Garbage Can Decision Theory är 

alltför mekaniska och missar att fånga hur en kollektiv förståelse kan leda till beslut. 

Teorierna anser vi fungerar bättre när de appliceras på organisationen för att förstå hur 

besluten fattas på ett mer övergripande plan. I kompetensbaserade intervjuer anser vi att det är 

svårt att tillämpa total rationalitet eftersom att rekryteraren inte är en robot och behöver ta 

hänsyn till etik och moral i sin bedömning. Rationaliteten kan ses som ett inslag i 

kompetensbaserade intervjuer för att rekrytera fördomsfritt snarare än mest vinstgivande. För 

vidare studier gällande rationaliteten i kompetensbaserad rekrytering hade det varit 

fördelaktigt att studera en hel organisation för att ta del av hela beslutsprocessen.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi att de strukturerade intervjuerna i kompetensbaserad 

rekrytering bidrar till fördomsfria rekryteringar eftersom att de endast lägger vikt vid 

kandidatens kompetenser. Samtidigt kan de strukturerade intervjuerna begränsa 

kandidatupplevelsen om inga följdfrågor ställs då kandidaten kan uppleva att denne blir 

förbisedd. Det hade även varit intressant att få ta del av rekryterarnas uppfattning i 

kombination med chefernas för att få en mer översiktlig bild av besluten gällande anställning. 

För att undersöka detta djupare skulle fokusgrupper vara en användbar metod för att utforska 

närmare. En annan metod som skulle kunna varit till nytta att tillämpa för mer förståelse för 
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kompetensbaserade intervjuer är deltagande observationer. Då hade vi möjligtvis kunnat 

förklara vissa fenomen med våra utvalda teorier bättre. Eftersom att våra respondenter arbetar 

inom olika sektorer så hade det varit intressant och givande att genomföra en jämförelsestudie 

mellan sektorerna för att se likheter och skillnader. Respondenternas svar skiljde sig åt 

beroende på vilken sektor de arbetade i vilket får oss att fundera över vad det beror på. Även 

här hade gruppintervjuer möjligtvis bidragit till ett tyngre material med tydligare skillnader 

och/eller likheter.  

 

Vi hade också gärna sett att det funnits mer litteratur och forskning kring ämnet 

kompetensbaserad rekrytering att hänvisa till, då det hade kunnat bidra till en mer nyanserad 

bild. Samtliga respondenter hade olika uppfattningar om vad kompetensbaserade intervjuer är 

och hur de tillämpas i praktiken. Därför var det svårt att analysera hur besluten fattas då 

samtliga respondenter hade olika tillvägagångssätt vid användandet metoden. Det hade därför 

varit intressant att intervjua Malin Lindelöw Danielsson för att få ett tillskott i materialet. En 

annan detalj som hade varit intressant att undersöka är hur kompetensbaserad rekrytering har 

implementerats i så många organisationer trots underskott av litteratur och forskning inom 

området. Vår hypotes är att Malin Lindelöw Danielssons kompetensbaserade rekrytering har 

fått fäste i rekryteringsbranschen på grund av att hennes böcker används som kurslitteratur 

och därmed fått stor spridning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrund 

1. Vad har du för roll och vilka arbetsuppgifter ingår? Hur länge har du haft den rollen?  

2. Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

3. Hur länge har du arbetat med kompetensbaserad intervjuteknik? 

Kompetensbaserad intervjuteknik 

4.  Kan du beskriva hur er rekryteringsprocess ser ut?  

5. Hur skulle du beskriva kompetensbaserade intervjuer?  

6. Vilka möjligheter anser du att kompetensbaserad rekrytering ger och har gett er? 

Nackdelar? 

7. Använder du dig av en en kravprofil? Om ja, hur tas den fram? 

8. Har du tidigare arbetat med rekrytering utan att tillämpa kompetensbaserad intervjuteknik 

och vad var din upplevelse av det? Om ja, vilka svårigheter/möjligheter upplever du finns i att 

bedöma dessa kandidater?  

9.  Hur definierar du begreppet kompetens? 

Beslut/bedömning 

10. Hur ser bedömningen av kompetenser ut? Kan du beskriva hur du brukar gå tillväga? 

11.  Är det du som har mandat att anställa? Om nej, vem har mandatet och har den personen 

kunskap gällande kompetensbaserad intervjuteknik? Hur kommer ni överens om vem som ska 

anställas?  

12.  Har du någon gång gjort en felbedömning av en kandidat? Hur påverkade det 

rekryteringen? 

13. Hur mycket upplever du att du kan styra intervjun själv och frångå den strukturerade 

intervjuguiden? I vilken utsträckning? Vad genererar det för positiva faktorer? 

Habitus 

14. Hur viktigt är första intrycket? Vad är ett bra första intryck för dig? 

15. Under rekryteringens gång så möter du troligtvis många kandidater som har olika 

personligheter. Vad har du för tillvägagångssätt för att skapa en så jämlik intervju som 

möjligt?  


