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                     Den svenska arbetsmarknaden lider av en strukturell brist av IT-

kompetens. Situationen börjar väcka oro bland myndigheter och privata 
aktörer samtidigt som att attrahera och behålla kompetenta IT-
kandidater är en nödvändighet för många av dagens IT-organisationer. 
Denna kvalitativa studie hade 8 respondenter och syften var att erbjuda 
rekryterare och andra intresserade aktörer en större förståelse för 
kandidaternas upplevelser under rekryteringsprocesserna. Studien gav 
stöd till att en stark och realistisk arbetsgivarvarumärke kan leda till 
högre förväntningar och attityder av engagemang och inlevelse som kan 
löna sig långsiktigt. Trots att tidigare forskning belyser att RJP har en 
bättre effekt efter anställning, uppmärksammar denna studie att 
kandidaternas intresse för organisationens grad av ärlighet och stabilitet 
innan anställning ger stöd till att fortsatt forskning inom RJP kan vara 
vinstgivande för både organisationen och kandidaten. 

 
 

         Den svenska arbetsmarknaden lider av en stor brist på yrkeskompetens, vilket kan vara 
skadligt för företagen och andra aktörer i näringslivet (Nordström, 2018). Brist på 
kompetens kan göra att företag förlorar uppdrag och olika typer av affärer, vilket i 
slutändan kan leda till mindre inkomster och en minskande ekonomi. På liknande sätt 
förklarar forskarna Dyhre och Parment (2013) att tillgången på arbetskraft blir allt 
mindre på arbetsmarknaden i Sverige. Exempelvis, upplever många av dagens företag 
att de är mindre attraktiva för de potentiella kandidaterna och att konkurrensen om de 
bästa medarbetarna är växande, hård och branschöverskridande, samtidigt som 
kandidaterna är allt mer internationella som ett resultat av globalisering (Dyhre & 
Parment, 2013). I enlighet med Rekryteringsenkäten av Svenskt Näringsliv 
misslyckades mer än vart fjärde rekryteringsförsök under 2017. Samtidigt visade 
rekryteringsenkäten att de flesta företag i Sverige upplevde att tillgången på arbetskraft 
med relevant kompetens var ganska dålig (Nordström, 2018). 

 
Arbetsgivarorganisationen IT & Telecomföretagen Almega (2017) fokuserar på den 
branschen de är specialister på och upplyser att bristen på kompetens inom IT, telecom 
och andra former av digitalisering är det största hindret för en fortsatt tillväxt inom 
dessa branscher. Det är fallet på grund av att digitaliseringen som pågår i både Sverige 
och internationellt har medfört att IT- och telecombranschen blivit en av de viktigaste 
motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt (IT & Telecomföretagen Almega, 
2017). Enligt Almega kan 70 000 medarbetare saknas år 2022 om inga särskilda insatser 
görs på den svenska arbetsmarknaden. Bristen återfinns inom de flesta 
kompetensområden men behovet är störst inom områdena programmering och 
systemarkitektur (IT & Telecomföretagen Almega, 2017). Andra grupper där behovet är 
växande är kvalificerad dataanalys och IT

     /informationssäkerhet (IT & Telecomföretagen Almega, 2017). Rekryteringen av IT-
specialister ökade mest i näringsgrenen Energi och återvinning och näringsgrenen 
Informations-   och   kommunikationsföretag   var   den   näringsgren   som   hade   mest  
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     svårigheter med att tillsätta IT-specialist-tjänster år 2016 (SCB, 2017). IT-branschen 

utvecklas snabbt och präglas av snabb anpassning till förändring. Detta eftersom nya 
teknologier, tjänster, områden och utvecklingsområden ständigt uppfinns och förändras. 

 
    Organisationer i den svenska arbetsmarknaden kan dra nytta av att vara 

konkurrenskraftiga vid nya rekryteringar. Att lyckas med att rekrytera de bästa 
kandidaterna och talangerna kan skapa bättre förutsättningar för organisationerna. IT-
personalen vet ofta att de är eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket kanske förändrar 
deras attityder inför ett byte av jobb eftersom de har mer makt idag än vad de hade för 
några år sedan. Det på grund av att den svenska arbetsmarknaden har en större brist 
inom deras kunskapsområde än tidigare. Den föreliggande studien syftar till att 
undersöka kandidaternas upplevelse och attityder. Målet är att undersöka vilka 
marknadsföringsstrategier som kan leda till attityder av exempelvis engagemang samt 
självförverkligande för de IT-anställda. Studien kommer att fokusera på huruvida de 
förväntningar som fanns under rekryteringsprocessen stämde ihop med verkligheten 
efter 6 till 24 månaders anställning. Det kan tilläggas att respondenternas olikheter i sina 
berättelser och upplevelser har uppmärksammats vid analysen om huruvida deras 
rekryteringsprocesser ledde fram till ett arbete som de genuint trivdes med och där de 
kunde ägna sig åt det de var intresserade av på riktigt. 
 
Realistic Job Preview som förslag 
Att maximera kandidaternas upplevelse vid rekryteringsprocesserna och att garantera 
kandidaternas tillfredställelse med jobbet anses som eftersträvansvärt inom 
rekryteringsbranschen (Dyhre & Parment, 2013). Rekryteringsfirmor, 
bemanningsföretag och de flesta interna rekryteringsavdelningar vill erbjuda en positiv 
upplevelse för kandidaterna när de rekryterar. Tid och resurser av olika slag kan 
användas för att se till att kandidaten blir nöjd, välinformerad och attraherad av tjänsten 
och av den aktuella organisationen. Dock, tycks det som att många organisationer inte 
erbjuder en optimal kandidatupplevelse vid rekryteringarna (Henckel, 2017). Enligt 
arbetsgivarorganisationen Almega svarade 75 % av företagen inom Almega 
Tjänsteförbunden att det hade varit svårt att rekrytera år 2017 (Nordström, 2018). 
 
För att förbättra kandidaternas upplevelser av rekryteringsprocesserna samt för att höja 
deras tillfredställelse med jobbet vill teorin om Realistic Job Preview (RJP) presenteras 
som förslag. RJP är en teori som fokuserar på individens egna uppfattningar av tjänsten. 
RJP innefattar de program, material och/eller olika slags presentationer som ger sökande 
en realistisk och nyanserad information om vad jobbet i fråga innebär, där kandidaten 
får ta del av båda de positiva och de negativa aspekterna av tjänsten (Breaugh & Starke, 
2000). RJP har ofta associerats med minskad personalomsättning (Earnest, Allen & 
Landis, 2011). På ett liknande sätt kan det sägas att genom RJP-relaterat material kan 
organisationer erbjuda kandidaten en realistisk inblick om vad denne bör förvänta sig av 
organisationen. Med detta som ändamål erbjuds kandidaten mer relevant information 
utan snedvridningar (Wanous, 1980). På ett annat sätt kan man förklara att RJP vill 
erbjuda kandidaterna en osminkad bild av verkligheten och dämpa deras nivåer av 
osäkerhet. I Sverige finns idag några få aktörer som använder sig av officiella RJP 
verktyg vid rekryteringssammanhang för att predicera huruvida en kandidats 
personlighet matchar en tjänst eller inte och andra utfall. Däremot är RJP allmänt sätt 
mindre populär i Sverige än vad den är i andra länder såsom USA.  
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Enligt Breaugh och Starke (2000) kan alldeles för stora och orealistiska förväntningar 
på vad tjänsten ska innebära leda till att det blir svårare för de nyanställda att integreras i 
den nya organisationen, samtidigt som det kan leda till lägre nivåer av tillfredsställelse 
med jobbet, och högre benägenhet att lämna organisationen. Om kandidaterna får rätt 
verktyg och tillgång till alla positiva och negativa aspekter av en ny potentiell tjänst kan 
de lättare ta ställning till om erbjudandet passar deras mål, värderingar, personlighet 
samt arbetssätt (John, E.B., Ronald, B., Bagdasarov, Z. & Dharmasiri, A.S., 2014).  Att 
ha tillgång till den informationen skulle kunna leda till mer nyanserade och bättre beslut 
om att acceptera erbjudandet eller inte. Om det visade sig att tjänsten inte passade en 
viss kandidat, kan personen valfritt ta beslutet om att lämna rekryteringsprocessen utan 
att behöva uppleva att hen inte har hamnat rätt och utan att behöva byta jobb på nytt 
eller vantrivas på en arbetsplats. Eftersom alla kandidater har stannat i 
rekryteringsprocessen tack vare att de har fått en realistisk inblick i arbetet är dessa 
kandidater mer benägna att trivas och vara lojala mot sin arbetsgivare (Tate, 1994). 
Denna idé kan samtidigt kopplas till det som forskare kallar för det psykologiska 
kontraktet, som innebär att varje individ utvecklar ett individuell och subjektiv kontrakt 
som bygger på upplevelser vid sidan av det formella anställningskontraktet. Det här 
psykologiska kontraktet påverkar kandidatens tankemönster, rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till arbetsgivaren som kan påverka sådant som 
arbetsmotivation, attityder till jobbet, lojalitet, benägenhet att ta ansvar samt 
prestationsnivå (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbjörn, 2013). 
RJP tar därför hänsyn till kandidaternas riktiga attityder, vilket möjliggör att flera 
kandidater kan lättare välja en tjänst som genuint passar deras intresse och drivkrafter. 
 
Samtidigt kan organisationen dra nytta av RJP genom att spara tid, pengar och andra 
resurser som tillkommer vid felrekryteringar. Det kan ge en lägre personalomsättning 
och även leda till ökad lönsamhet (Mosley, 2014). Enligt en studie gjord av Deloitte var 
den genomsnittliga kostnaden för att anställa ny personal två gånger lägre för de 
organisationerna som hade en starkt arbetsgivarvarumärke i jämförelse med 
organisationer med svagt till medelmåttigt arbetsgivarvarumärke. Samma studie visade 
att personalomsättningen på organisationer med ett starkt varumärke var 28 % lägre än 
vad den var på organisationer med svagare varumärke (Deloitte, 2014). 
 
Emellertid, visar tidigare forskning om RJP endast svaga resultat. År 1998 publicerades 
en metaanalys av Phillips där det förekom att det vetenskapliga stödet för RJP var litet. 
Det enda resultatet som var signifikant var korrelationen mellan RJP och upplevelsen av 
ärlighet. Earnest et. al.  genomförde en till metaanalys år 2011 och kom fram till samma 
resultat. Det enda korrelationen som visade sig vara signifikant var RJP och upplevelsen 
av ärlighet. Det innebar att tidigare forskning tydde på att organisationer som använde 
sig av RJP var mer benägna att uppfattas som ärliga av kandidaterna. Som en påföljd av 
de här svaga resultaten kommer teorin om RJP att förstås med viss försiktighet men 
ändå analyseras och diskuteras vidare med hjälp av ett deskriptiv och kvalitativ 
perspektiv. Målet är att få en bättre förståelse för hur kandidaterna upplever 
rekryteringsprocessen och verkligheten efter anställning och se om RJP skulle kunna 
uppfattas som något önskvärt eller inte. Tanken bakom det är att även om RJP inte visar 
sig vara optimal kan något eller några aspekter av den teorin vara intressanta för att 
forskas vidare på. Enligt Breaugh och Billings (1988) borde alla studier om RJP ta 
hänsyn till 5 viktiga attribut: noggrannhet, specificitet, omfattning, trovärdighet och 
betydelse. Dessa attribut tas hänsyn till på den här studien på så stor utsträckning som 
möjligt. 
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Fördelar med en stark arbetsgivarvarumärkesstrategi 
En arbetsgivarvarumärkesstrategi kan definieras som det paketet med funktionella, 
ekonomiska  och  psykologiska   fördelar som en anställning innebär  och  arbetsgivaren  
identifieras med och som förknippas med exempelvis lön, status, upplevelser, förmåner 
och karriärmöjligheter (Dyhre & Parment, 2013). Enligt Mosley (2014) påverkar 
arbetsgivarvarumärket de anställdas tankar och känslor och han lägger till att de flesta 
framgångsrika organisationerna kommer att behöva använda sig av 
varumärkesstrategier eller employer branding inom de närmsta 10 åren för att lyckas 
med deras affärsmässiga mål. Mosley (2014) menar att framgång skapas på 
organisationerna tack vare deras anställda och att organisationerna måste konkurrera om 
talangen på samma sätt som de konkurrerar om att få kunder och konsumenter. För att 
konkurrera på det sättet kan skapandet av ett starkt varumärke leda till känslor av 
lojalitet, motivation, överprestation, stolthet och ansvarstagande mellan deras anställda. 
Å andra sidan menar Mosley (2014) att organisationer som är oärliga under deras 
rekryteringar leder till oengagerade nyanställda, slitage, dåliga attityder samt dåligt 
rykte. Mosley förklarar att det ultimata testet för att säkerställa om ett 
arbetsgivarvarumärket kan fullgöra sin funktion på lång sikt är förmågan att ständigt 
anpassa sig till förändringar och att gradvis bygga upp sina löften på lång sikt. 
 
Alla organisationer innehar medvetet eller omedvetet ett arbetsgivarvarumärke och att 
arbeta strategiskt med arbetsgivarvarumärket är något som många organisationer ägnar 
sig åt nu för tiden. Därför tycks den här studien om hur man lättare kan lyckas med att 
uppfylla kandidaternas förväntningar utgöra ett intressant och aktuell ämne. Två mål 
som den här studien har är att analysera de inslag av marknadsföring som kandidaterna 
upplevde under rekryteringsprocesserna och att förstå hur dessa inslag påverkade deras 
förväntningar och attityder. 
 
RJP, marknadsföring och försäljning 
Tre termer som mycket ofta nämns på den här studien är RJP, marknadsföring och 
försäljning och för att förstå den fullständiga betydelsen av arbetets alla delar, bör 
läsarna få tillgång till hur de tre termerna definieras och används i det här 
sammanhanget. 
 
RJP eller ”realistisk rekrytering”, som den också kallas för, är utvecklad för att berätta 
för kandidaterna tjänstens och organisationens fördelar och nackdelar. Målet med det 
här är att kandidaterna tidigare i processen ska inse om tjänsten matchar det de är ute 
efter, vilket samtidigt bidrar till en mer stabil och tillfredsställd arbetskraft (Tate, 1994).  
 
Marknadsföring är enligt Kotler, Armstrong och Parment (2015) ”den process genom 
vilken företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga 
kundrelationer” (s. 23).  Det  finns  oändliga   sätt  att  skapa  värde   för   de   potentiella  
kunderna så att de bestämmer sig för att söka sig till en organisations produkt eller 
tjänst. Marknadsföring på det sättet använder sig av kreativitet och fullständiga 
marknadsanalyser som berättar om de potentiella kundernas behov, önskemål och 
efterfrågan. Kotler et al. (2015) förklarar att ”en hörnsten i marknadsföringstänkande är 
kundernas behov, och dessa inkluderar fysiska behov av mat, kläder, vatten, värme och 
säkerhet, det sociala behovet av tillhörighet och samt individuella behov av kunskap, 
självkännedom och att kunna uttrycka sig själv” (s.28). Med allt detta menas att 
marknadsföring  är  ett   kunskapsområde där  de  psykologiska  och fysiska behoven för  
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konsumenterna tas reda på och försöks tillfredsställas med målet att övertyga fler 
konsumenter eller kunder att använda eller köpa organisationens produkter eller tjänster. 
 
Försäljning kan innebära ett utbyte av en vara för pengar eller åtgärden att sälja något 
(Oxford Dictionaries, 2018). På det sättet kan man säga att försäljning är ett mer direkt 
begrepp än marknadsföring, som sätts i spel när någon försäljare aktivt övertygar någon 
potentiell köpare via argumentation och ett säljinriktad socialt samspel. På något sätt 
kan det sägas att försäljning är mer ett aktivt och direkt arbete medan marknadsföring är 
närmare ett strategiskt bakgrundsarbete.  
 

       Vad psykologin säger om attityder 
Enligt modern psykologi avser en attityd en inställning till något eller, mer allmänt, ett 
förhållningssätt. Några aspekter av attityderna kan vara vad en individ är medveten om, 
vad den uppfattar, vad hen minns, tänker och känner (Psykologiguiden, 2018). På 
samma sätt är det välkänt inom psykologin att attityder föregår beteende, och att 
attityderna på det viset är en konstruktion som styr våra val och beslut (Hogg & 
Vaughan, 2010). De attityder som studiens deltagare upplever genom deras 
rekryteringsprocesser och anställningar har ett stort intresse i den här studien eftersom 
bra attityder kan leda till nöjdhet och positiva tillstånd på jobbet. På samma sätt kan 
negativa attityder leda till exempelvis ett beteende av att byta jobb, ökad sjukskrivning 
eller kognitiv dissonans. Enligt Hogg och Vaughan (2010) är kognitiv dissonans ett 
obekvämt tillstånd av mental spänning som genereras när två eller flera kognitioner är 
inkonsekventa eller inte passar ihop med varandra. Ett enkelt exempel på något som 
skulle kunna skapa en kognitiv dissonans vore att arbeta på ett korrupt företag när man 
är genuint ärlig som person. Den föreliggande studien fokuserar på attityder, vilket har 
valts att göras på grund av att det är ett belysande sätt att förstå och förklara hur 
människors inställningar och förväntningar skapas. I denna studie har det valts att 
främst urskilja mellan positiva och negativa attityder. Det har gjorts med tanke på att 
avgränsa syften. 
 
Syfte 
Den här undersökningen har som syfte att ta reda på vilka förväntningar och attityder en 
grupp IT-anställda på den svenska arbetsmarknaden upplevde under 
rekryteringsprocessen och efter tillsvidareanställning. Något annat som är av intresse är 
hur deras upplevelser av marknadsföring under rekryteringsprocessen påverkade deras 
förväntningar och attityder. Frågeställningen är ”Hur upplever IT-anställda olika drag 
av marknadsföringsstrategier och vilken inflytande har de upplevelserna på deras 
attityder och förväntningar?”. Målet med studien är att erbjuda rekryterare samt andra 
intresserade aktörer i näringslivet en inblick i hur de IT-anställda tänker, agerar och ser 
på ämnet i fråga. Förhoppningsvis kan analysdelen leda till nya idéer och strategier för 
bättre IT-rekryteringsprocesser, vilket kan göra organisationerna mer 
konkurrenskraftiga i deras rekryteringar av IT-personal. I diskussionsdelen diskuteras 
huruvida RJP ses som ett bra alternativ eller ej för kommande IT-rekryteringar utifrån 
deltagarnas åsikter, funderingar och preferenser. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
För att garantera en datainsamling med hög kvalité valdes kriterierna ut noggrant innan 
de potentiella kandidaterna kontaktades. De krav som följdes i första hand var att alla  
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undersökningsdeltagarna skulle ha en teknisk och IT-relaterad roll i den privata sektorn, 
inte  vara  provanställda  och att de hade haft sin nuvarande   roll i  maximalt två år. Det  
faktum att alla hade en teknisk befattning i samma sektor garanterade en koherens i linje 
med uppsatsens frågeställning. Samtidigt skulle alla kandidater jobba för olika 
organisationer för att undvika överrepresentation. Det med tanke på att anställda i 
samma organisation lättare kan ha liknande åsikter samtidigt som marknadsföringen är 
densamma, vilket skulle ha riskerat arbetets validitet. Att de inte längre var 
provanställda och hade arbetat i maximalt 2 år var ett sätt att se till att de redan hade fått 
inse hur deras organisation är på riktigt och att de fortfarande kom ihåg specifika 
detaljer från deras rekryteringsprocesser. Andra aspekter som eftersträvades var att 
kandidaterna skulle vara kommunikativa och deskriptiva i sina åsikter, att de hade lätt 
att dela med sig erfarenheter och funderingar och att de hade åtminstone några års 
erfarenhet från IT-sektorn. Det sista för att garantera att deras åsikter i någon 
utsträckning var nyanserade.  
 
Åtta personer i undersökningsledarens nätverk uppfyllde alla önskade kriterier och 
accepterade att vara med på en 20 till 30 minuters intervju i närheten av deras 
arbetsplats. Deltagaren med minst erfarenhet inom tjänsten hade arbetat på hens 
nuvarande roll i 8 månader och deltagaren som hade arbetat längst hade haft rollen i 24 
månader. Rollerna som deltagarna hade var tekniska befattningar såsom utvecklare, 
konsulter och ingenjörer inom IT. Alla deltagare hade mellan 2 till 22 års erfarenhet av 
liknande tjänster inom IT-branschen och medelvärdet på deras erfarenhet inom IT var 
13 år. Alla deltagare arbetade i olika organisationer inom den privata sektorn i 
Stockholms län. Medelåldern på deltagarna var 38 år. Bland de 8 intervjupersonerna 
fanns det 2 kvinnor, 6 män och 3 av männen var utrikesfödda. Personerna kontaktades 
via mejl eller telefonsamtal.   
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide med bakgrundsinformation samt 20 frågor skapades. För att se till att alla 
deltagare förstod vad syftet med undersökningen var fick alla en kort 
bakgrundsinformation till undersökningen. Bakgrundinformationen syftade även till att 
ta reda på vilka inslag av försäljning eller marknadsföringsstrategier deltagarna var 
medvetna om. Alla kandidaterna informerades även om att frågorna var uppdelade i två 
olika sektioner. Den första sektionen hade som mål att fokusera på den 
rekryteringsprocess de hade gått igenom och den andra sektionen gick ut på att svara på 
frågorna utifrån verkligheten efter provanställningen. Intervjun skulle pågå i 20 till 30 
minuter och vetenskapsrådets etik regler följdes. Sju intervjuer genomfördes i närheten 
av deltagarnas arbetsplats och spelades in, medan en intervju genomfördes via Skype. 
 
Analys 

       Efter datainsamlingen transkriberades intervjuerna. Detta underlättade genomförandet 
av en tematisk analys av materialet. Först lästes transkriberingarna flera gånger sedan 
användes en mall för innehållsanalys för att genomföra den tematiska analysen. 28 
meningsbärande enheter omvandlades till mera kondenserade meningsbärande enheter, 
koder, kategorier och olika tema. Det tematiska analysen underlättade förståelsen för 
datainsamlingens innebörd och mening och bidrog med 6 teman som återkom ständigt 
under intervjuns gång. Dessa 6 teman bidrog med en röd tråd för denna studie och 
återfinns som huvudrubriken i resultatdelen.  
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Resultat 

 
Den här undersökningen hade som syfte att ta reda på vilka förväntningar och attityder 
en grupp IT-anställda hade under en rekryteringsprocess och efter tillsvidareanställning. 
Något annat som är av intresse var hur upplevelserna av marknadsföring utformade 
deras förväntningar och attityder. En sammanställning av kandidaternas förväntningar 
samt attityder görs nedan. Det ska tilläggas att uttrycket ”en bra kandidatupplevelse” 
används här för att benämna en rekryteringsprocess som leder kandidaterna till positiva 
attityder inför arbetet eller tjänsten och höga förväntningar snarare än låga 
förväntningar. 
 

       Om kandidaternas nyfikenhet och mottaglighet 
Något som kunde särskiljas var att kandidaterna var nyfikna och att de ville veta mer 
om deras potentiella arbetsgivare under rekryteringens gång. När kandidaterna var inne i 
deras respektive rekryteringsprocesser var de aktiva i sitt sökande på beskrivande tecken 
av organisationerna. Ju mera tecken och information kandidaterna fick av organisationer 
desto mer upplevde de att de hade en viss kontroll över situationen. Kandidaterna letade 
upp information om organisationerna på sociala medier och hemsidor under 
rekryteringens gång, ställde frågor och bollade idéer med kollegor och vänner som 
redan jobbade på de företag där de var kallade på intervju. Deras nyfikna, 
förväntansfulla och lite otåliga attityder sammanföll med att de ville veta mer om hur 
det egentligen var att arbeta i organisationerna. De var intresserade av andra detaljer 
såsom exempelvis hur deras potentiella kollegor var som personer och som 
arbetskollegor, hur kontoret såg ut och hur det var att jobba där. 
 
Attityder och beteenden hos de anställda som de såg på kontoren vid intervjubesöken i 
organisationerna var något som uppmärksammades. Målet med det var att säkerställa att 
det fanns en bra stämning och att arbetsmiljön verkade attraktiv eller inte allt för dålig. 
Kandidaterna hade oftast ett öppet sinne och stort intresse av att lära sig mer av 
organisationen i fråga. Förväntningarna blev betydligt högre när de såg att potentiella 
arbetskamrater verkade glada och engagerade på arbetsplatsen. 
 
På samma sätt erkände kandidaterna att deras personliga åsikter om rekryterarna och 
deras yrkesmässighet påverkade deras bild om organisationen som arbetsgivare och som 
varumärke. På motsvarande sätt kan det också sägas att rekryterarnas yrkesmässighet 
påverkade kandidaternas förväntningar på den rollen som de blev erbjudna och hur de 
såg på sin potentiella framtida karriär i organisationen. Förväntningarna påverkades på 
det sättet att kandidaterna upplevde att rollen och deras karriärmöjligheter blev mer 
intressanta och generellt sätt bättre när rekryterarna upplevdes som yrkesmässiga. 
Rekryterarna som inte följde upp efter intervjuerna eller som inte var insatta i exakt 
vilken roll kandidaten var intresserade av skapade förvirring och kandidaterna blev 
tveksamma till organisationen. Den här studien gav tecken på att organisationernas 
rykte och möjlighet att lyckas med anställningarna hängde ihop med strukturerade och 
professionella rekryteringar. 
 
På samma sätt var väntetider för att få återkoppling och noggrannheten i rekryterarnas 
kommunikationer något som kandidaterna visade ett intresse för. Kandidaterna menade 
att deras attityder inför kommande samtal med rekryterarna lätt kunde påverkas av en 
sen eller en slarvig återkoppling. Detta genom att de blev mindre benägna att känna 
sympati  eller  att  ha  tålamod.  Studien   visar på  att   kandidaternas   mottaglighet  och  
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nyfikenhet kan vara något som bör tillfredsställas på bästa möjliga sätt om målet är att 
försäkra en bra kandidatupplevelse.  
 
Om hur organisationen marknadsförde och/eller sålde in tjänsten 
 
          Skillnaden mellan rekryteringsbolag och in-house. 
 
Under datainsamlingen tog kandidaterna upp skillnaderna mellan att blir rekryterad 
direkt från organisationen eller via ett rekryteringsbolag. Kandidaterna såg fördelar och 
nackdelar med båda två rekryteringsformerna och ingen av dem ansågs vara bättre än 
den andra. Alla kandidaterna accepterade rekryteringsprocesserna utan att ifrågasätta 
om de skedde genom ett rekryteringsbolag eller genom själva organisationen, och 
varken det ena eller det andra skapade förändringar i deras förväntningar. Trots det togs 
det upp som positivt att komma till den potentiella organisationens kontor för att få en 
inblick i organisationens arbetsmiljö, stämning och organisationskultur. Att komma till 
organisationens kontor för en arbetsintervju gav mersmak när organisationens kontor 
och miljö gav ett bättre intryck än det som förväntades. Utifrån kandidaternas 
reflektioner verkade rekryterarnas yrkesmässighet och goda kommunikationer vara den 
avgörande faktorn för att lyckas med marknadsföringen av tjänsten snarare än en 
konkret rekryteringsstrategi. 
 
Ett annat resultat av studien var att vissa rekryteringsbolag inte upplevdes som att de var 
tillräckligt insäljande eller bra på att marknadsföra tjänsterna i kandidaternas ögon. 
Detta på grund av att de saknade en del information om företaget i fråga och på grund 
av att de inte var så aktiva eller närvarande i intervjuprocesserna. Den här situationen 
skapade förvirring, vilsenhet och upplevelsen av att vara bortglömda eller mindre 
viktiga än andra kandidater. Å andra sidan blev intervjupersonerna positivt överraskade 
när de bjöds in på intervjuer som tog längre tid än vad de hade förväntat sig och där 
flera yrkesmässiga rekryterare deltog. Man kan också dra slutsatsen att personalen på 
olika rekryteringsbolag i vissa fall kunde uppfattas som upptagna människor som ibland 
inte hade tillräckligt mycket tid att lägga på långa intervjuer och kvalitetssäkringar. 
Denna uppfattning verkar inte stå i linje med att marknadsföra tjänsten på bästa sätt. 
 
          Sämst i praktiken. 
 
Det finns andra situationer som också kritiserades av kandidaterna på grund av att de 
kunde leda till känslor av vilsenhet och dåliga uppfattningar av tjänsten. Den konkreta 
situationen som oftast ledde till sådana känslor och uppfattningar hängde ihop med 
faktumet att organisationen eller rekryteringsbolaget var alldeles för insäljande genom 
rekryteringsprocessen och förmedlade en orealistisk bild av arbetsuppgifterna, själva 
organisationen och organisationens produkter. Genom att senare inse hur organisationen 
överdrivit sina bästa sidor upplevde flera kandidater en besvikelse med sin nuvarande 
arbetsgivare. 

 
   ”De förmedlade inte en sanningsenlig bild av organisationen utan det var mer att de 

fin målade den här bilden som en fungerande organisation, och det finns mycket 
saker som vi verkligen behöver ta tag i (…). Det är väldigt mycket som fattas så”  
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Istället för att överdriva så påpekade kandidaterna att flera rekryterare sålde eller 
marknadsförde tjänsten genom att använda sig av vaga beskrivningar av deras framtida 
arbetsuppgifter. 

 
”På annonsen målade de upp det kanske finare än var det är så att säga. Det stod 
mycket om kontakt på C-level nivå, dvs. kontakt med CEO, CCO och liknande 

roller, och jag kan inte påstå att jag har haft för mycket kontakt med CEOs i det här 
landet” 

 
Studien visade att kandidaterna upplevde att rekryterarna ibland var alldeles för breda 
och vaga i sina beskrivningar både via telefon, på jobbannonsen och vid personliga 
intervjuer. Enligt kandidaternas upplevelser, berodde de uppfattningarna främst på 
otillräcklig yrkesmässighet från rekryterares sida. Även om flera kandidater förstod att 
det var möjligt att flera organisationer var breda och vaga på grund av att de var 
tvingade att vara så av någon annan aktör, så förklarade kandidaterna att deras följande 
reaktion var en attityd av lite mindre engagemang inför tjänsten. 

 
Det går att tillägga att denna upplevelse av besvikelse var något som flera kandidater 
hade upplevt på grund av att de inte fick tillräckligt tillgång till allt praktisk information 
som de upplevde att de behövde för att veta precis vad tjänsten skulle innebära. Det 
ledde till att de kände att de behövde fråga kollegor som redan jobbade på 
organisationen istället för att få svar på deras funderingar genom rekryterarna. 

 
”Jag fick inte tillgång till tillräckligt mycket information av den rekryterande chefen. 
Däremot av de kollegorna som jag redan kände i teamet. Du vet, när du rekryterar till 

en position så skriver många en annons som är väldigt fin och det här ska du göra, 
det här är dina arbetsuppgifter och sen så kommer du till jobbet och verkligheten är 

något helt annat (…). Att jobbet inte är precis som det stod på annonsen har jag 
upplevt var enda gång. På var enda position och var enda rekrytering jag har varit 

med om” 
 
En annan situation som fick kritik från kandidaternas sida var att den rekryterande 
organisationen i vissa fall hade överdrivit deras produkter eller statusen av de 
teknologierna som användes inom organisationen. Med tanke på att vissa tekniska yrke 
inom IT kräver anpassning efter nya och uppdaterade teknologier och kunskap, är det 
inte svårt att se på det som en säljande argument. 

 
”Du får en känsla av att ”här får du jobba med det senaste”. Så är det inte oftast i 
slutändan, utan att det ligger mycket bakom (…). CTOn beskrev produkten med 

breda penseldrag (…). Egentligen är produkten inte så mogen” 
 

I början skapade den här överskattningen av produkterna eller teknologierna en attityd 
av engagemang och intresse, men så fort kandidaterna kom på att produkterna eller 
teknologierna inte var lika avancerade som de hade trott ledde det till mindre 
engagemang och mer irritation.  

 
          Bäst i praktiken. 
 

Ett annat resultat av analysen är att kandidaterna upplevde en del positiva faktorer i 
deras rekryteringsprocesser som bidrog till attityder av intresse och inlevelse. Den första  
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positiva faktorn hade att göra med den tekniska kompetensen som rekryterarna hade. 
Med det menas att kandidaterna blev engagerade och gladare när rekryterarna kunde 
använda det  språket som  är aktuell  inom  IT kretsarna, det tekniska IT-ordförrådet och  
en grundläggande kunskap om vad IT-relaterade yrken innebar i praktiken. Den här 
kunskapen bidrog till en mer försäljande rekrytering i kandidaternas ögon.  

 
”Rekryteringsfirman hade en viss teknisk kompetens, vilket inte är vanligt och vilket 
också kanske fick mig att nappa. Ofta när man pratar med rekryterare så ser man att 

de saknar helt den tekniska kompetensen. De vet inte ens vad man snackar om och då 
blir de svårt att marknadsföra sig själv till dem. På det sättet kan man säga att de var 

bra på att marknadsföra” 
 

Studien gav ett tecken på att det är möjligt att rekryterare med IT-kunskap eller en IT-
bakgrund kan bidra med högre nivåer av engagemang och inlevelse, vilket kan vara en 
fördel vid IT-rekryteringar. På samma sätt sågs rekryterarnas strukturerade 
tillvägagångsätt som något positivt och som bidrog till att kandidaternas förväntningar 
blev högre. Att intervjuprocesserna var strukturerade och hade en flera faser och 
delprocesser, skapade förväntningar av yrkesmässighet. Kandidaterna upplevde att de 
typerna av strukturerade intervjuprocesser gav tecken på att organisationen tog de på 
allvar och respekterade dem som kandidater. 

 
Analysen av datainsamlingen visar att den perfekta rekryteringsprocessen borde vara 
strukturerad, inte allt för långt, förutsägbart och med flera olika steg. Deltagarna visade 
inget intresse för nya typer av alternativa rekryteringsprocesser. De standardiserade och 
förutsägbara rekryteringsprocesserna upplevdes som tryggare och var det prioriterade 
valet. Enligt intervjupersonerna bidrog de standardiserade processerna med olika steg 
till en bekväm känsla av att veta vad som skulle hända näst. 

 
Något intressant som kandidaterna la märke till var att ibland kunde ens 
arbetslivserfarenhet och magkänsla lura de att tro på något som inte stämde överens 
med verkligheten. Däremot berättades att de ofta litade på deras egna tidigare 
erfarenheter samt magkänslor i intervjusammanhang. Trots det erkändes att ibland 
magkänslan inte stämde överens med verkligheten och att den kunde lätt skapa 
orealistiska förväntningar. 

 
”Denna rekryteringen var annorlunda från mina tidigare rekryteringsprocesser. Flera 
gånger under rekryteringens gång tänkte jag ”Åh ja, det låter som att de bara säljer 

in företaget, det kan inte vara sant, de förfinar bara saker och ting” (…) Men om jag 
ska vara ärlig så ljög de inte. Det var på riktigt på det sättet som de hade beskrivit. 

När jag blev tillsvidareanställd så blev inget annorlunda heller. (…) De bara 
berättade sanningen.” 

 
Rekryterarnas attityder och beteende kan på samma sätt påverka kandidatens 
engagemang inför den potentiella nyanställningen. En kandidat förklarade hur hens 
förväntningar blev mycket högre samtidigt som hens attityd blev mycket mer 
engagerad, lugn och trygg efter att få höra hur rekryterares attityd var när de beskrev att 
hen borde börja i den nya organisationen. 
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”De sa att jag borde gå med i stället för att ”du borde ge mig ett bevis på att du är 

värd att vara med på mitt team”. Det skapar en avkoppling från första ögonblicket 
som genomsyrar hela stämningen och miljön på jobbet” 

 
    Om organisationens varumärke  

När kandidaterna berättade om sina åsikter och syn på organisationens varumärke kunde 
man snabbt reagera på faktumet att de hade skilda åsikter. Några var väldigt intresserade 
av att arbeta för en organisation med ett starkt varumärke, medan andra inte hade ett 
stort intresse för det. Kandidaterna som var intresserade av ett starkt varumärke 
upplevde att det var viktigt att allmänheten visste om organisationen och att rykten 
ansågs vara bra. 

 
”Jag ser på varumärkesbyggandet som något positivt. Det är bra att allmänheten 

förstår vad ett företag är och gör. Alla vet om Apple och Google. Deras varumärke är 
så stark att det till och med säljer dig som kandidat på något sätt. Det blir en förmån 

till alla som jobbar för dessa företag” 
 

Kandidaterna upplevde oftast att ett starkt varumärke och en framstående 
varumärkesstrategi hängde ihop med organisationer som hade bra ekonomi eller som 
låg i framkant på deras marknader. För kandidaterna som uppskattade starka 
arbetsgivarvarumärken skapade möjligheten att få jobba på ett sådant företag höga 
förväntningar samt attityder av engagemang och intresse. Under intervjuernas gång 
nämndes det likaså att organisationer med bra ekonomi och ett bra varumärke oftast 
hade många kandidater som sökte sig till dem utan att behöva anstränga sig alldeles för 
mycket. 
 
Å andra sidan visade resultatet att flera organisationer hade insett vikten i ett bra 
arbetsgivarvarumärke och lagt ner mycket tid och resurser i att bygga upp ett sådant. En 
kandidat förklarade exempelvis att hens företag hade haft en mycket hög omsättning av 
personal i det förflutna och bytte strategi radikalt genom att öppna en hel avdelning som 
ansvarade för det. Det vilket ledde dem till stor uppmärksamhet på medierna och till 
några priser för deras byggande av varumärke samt för att attrahera kandidater. En av 
flera strategier som organisationen hade följt har varit relaterade till att vara 
medverkande på olika evenemang med kopplingar till IT-utbildningar samt 
jämställdhetsfrågor inom sektorn. 
 
Personliga förutsättningar och drivkrafter 
En annan faktor som påverkade hur kandidaterna agerade under rekryteringsprocessen 
var deras personliga förutsättningar. Omständigheter såsom att inte trivas på ett tidigare 
jobb, att känna ett behov av att byta arbetsmiljö av olika anledningar eller att få tillgång 
till någon sorts ”drömjobb” påverkade kandidaternas benägenhet att inte ställa lika 
många frågor under rekryteringens gång. Kandidaterna som hade väldigt höga 
förväntningar upplevde att de inte behövde ställa lika många frågor under intervjuerna 
eftersom de hade accepterar nästan vilka villkor som helst för att få jobba på deras 
”drömjobb”. Samtidigt upplevde andra kandidater som tyckte att de flesta jobben inom 
deras yrkeskategorier såg likadana ut att det inte var relevant att ställa för många frågor, 
eftersom de upplevde att de flesta jobb såg ganska likadana ut. Slutsatsen man kan dra 
därefter är att olika kontext och personlighetstyper kan leda till olika typer av attityder 
under intervjusammanhang. 
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Samtidigt ledde de omständigheterna att inte ställa så många frågor till att kandidaterna 
inte var så noggranna med anställningens mindre viktiga detaljer såsom förmåner eller 
andra fördelar. Det tydligaste exemplet på de förmånerna eller fördelarna som inte fick 
så mycket uppmärksamhet av kandidaterna i dessa fall var friskvårdsbidragen.  
 
Å andra sidan var lönen, semesterdagar, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljön och 
kollegorna något som uppmärksammades av de flesta som viktiga faktorer för att trivas 
på det nya jobbet. Generellt sätt visade kandidaterna en engagerad och intresserad 
attityd inför att diskutera eller prata om dessa förmåner. Därför var kandidaterna mer 
benägna att säkerställa dessa funderingar under rekryteringens gång, även om graderna 
av benägenheten varierade ganska mycket från fall till fall. 
 
Både kontexten och de personliga förutsättningar påverkade hur kandidaterna valde att 
kommunicera med deras rekryterare eller rekryterande chefer. Att verkligen behöva 
byta till ett nytt jobb gjorde att kandidaterna valde att tacka ja till det mesta, medan 
kandidater som redan hade jobb som de trivdes med kunde vara mer krävande. Det 
eftersom de hade mindre risker att bli utan anställning eller på grund av de upplevde sig 
ha en tryggare ställning. 
 
Något annat som bör påpekas är att alla kandidaterna hade sin egen kontext och egna 
personliga drivkrafter och önskemål. Några exempel på det är att några kandidater 
värderade väldigt högt att få två extra veckor semester eller en betydligt högre lön vid 
byte av jobb medan en annan kandidat var beredd att få en lägre lön om hen fick 
intressanta möjligheter för vidareutveckling. En annan kandidat blev intresserad av att 
få en högre pension medan en kandidat uppskattade att få betalt för att använda 
klimatsmarta transportmedel, massage en gång i veckan och andra rabatter. 
 
Det visade sig också att olika kandidater hade annorlunda syn på vad en intervju var och 
hur man borde agera på en sådan. Medan några kandidater berättade att de såg på 
intervjun som en ömsesidig säljsituation, såg andra på det såsom ett tillfälle där man 
endast fick vara sig själva och gick igenom tillsammans med rekryteraren om 
organisationen och kandidaten matchade varandra. Andra kandidater ansåg att alla 
intervjuer krävde en specifik inställning och att det berodde på hur situationen såg ut 
just under det exakta tillfället. 
 
Om hur tidigare erfarenhet inom IT-sektorn påverkar upplevelsen 
Studien visade att kandidaterna upplevde att deras tidigare erfarenheter med andra 
arbetsgivare samt andra rekryteringsprocesser påverkade deras omdöme och 
förväntningar om rekryteringsprocessen för deras nuvarande roll. De upplevde den här 
inflytande på det sättet att det blev lättare för dem att urskilja mellan den informationen 
som var sann eller icke sann. Med andra ord kan man säga att de upplevde att de lättare 
kunde urskilja det rollen som organisationen målade upp lite finare än vad den 
egentligen var.  
 

”Det är väldigt vanligt att man visar upp. Du får en känsla av att ”här får du jobba 
med det senaste”. Så är det inte oftast i slutändan, utan att det ligger mycket bakom 

(…). Har man liksom gjort det här så många gånger som jag har gjort så vet man om 
det” 
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Likaså reflekterade kandidaterna över faktumet om att våga ställa mera frågor vid 
intervjusammanhang. Enligt dem var det lättare att ställa dessa ”lite känsliga” frågor när 
man hade en längre arbetslivserfarenhet och att det inte var lika lätt i början av 
karriären. Frågorna kunde exempelvis röra konkreta utvecklingsmöjligheter eller att 
arbeta hemifrån. Kandidaterna förklarade att en  lägre  arbetslivserfarenhet hjälpte   dem  
att inse att vissa svar behövde man ha tillgång till innan man tackade ja till en tjänst. Det 
på grund av att man lär sig av sina tidigare misstag. 
 
Generellt sätt upplevde kandidaterna att en längre arbetslivserfarenhet underlättade 
deras förståelse för organisationen och bidrog med lite mer realistiska förväntningar. 
Enligt dem är tidigare erfarenheter något som gjorde att man kände sig tryggare i sig 
själv när man genomgick en rekryteringsprocess, och något som bidrog med bättre 
förutsättningar för att lyckas få tillgång till tjänsten. 
 
Om vad som förväntades av en bra kandidatupplevelse 
Utifrån analysen av kandidaternas svar på intervjuerna kan det påstås att det är en del 
faktorer som kan has i åtanke om målet är att leverera en bra kandidatupplevelse. Att ta 
hänsyn till faktumet att de flesta kandidaterna har ett öppet sinne är en av dem. Med det 
menas att kandidaterna kan ha attityder av hög mottaglighet samt nyfikenhet inför 
många aspekter av den nya organisationen. Genom att veta att kandidaterna ofta är 
väldigt uppmärksamma på attityder och detaljer i omgivningen medan 
rekryteringsprocessen tar plats, kan man undvika dåliga uppfattningar eller 
förväntningar genom att lägga tid på att planera på ett mer optimalt sätt alla detaljer som 
rör intervjuerna. Att ta hänsyn till små detaljer som välplanerad tidsbokning, tillgång till 
ett bra, fullt utrustat och bekvämt rum samt att alla berörda har fått positiva och 
adekvata kommunikationer om intervjun och snabba och effektiva återkopplingar. Att 
arbeta aktivt som rekryterare på det här sättet kan leda till större attityder av 
engagemang, inlevelse och attraktion på kandidaterna. 
 
Att ta hänsyn till hur företaget säljer organisationen ofta spelar en stor roll i kandidatens 
uppfattning, förväntningar samt upplevelse. Faktumet att anlita ett rekryteringsbolag 
kan också påverka för gott eller för ont kandidatupplevelsen. Samtidigt är vissa 
rekommendationer att föredra och att undvika enligt kandidaterna själva. 
 
En annan aspekt som organisationerna bör ha i åtanke är att vårda organisationens 
varumärke på sociala medier, deras egna hemsidor och deras ryckte på samhällsnivå. Ett 
starkt varumärke kan representera en stor fördel för deras anställda, som direkt blir 
marknadsmässigt sammankopplade till organisationen.  
 
Likaså är det att rekommendera att uppmärksamma kandidatens personliga 
förutsättningar och drivkrafter och i bästa fall anpassa tjänsten, arbetsuppgifterna och 
förmånerna med anställningen efter kandidaternas. Det kan också vara för rekryterarens 
eller organisationens fördel att inte använda samma beteende med en kandidat som inte 
har tidigare erfarenhet inom IT-sektorn i jämförelse med en kandidat med flera års 
erfarenhet. Fördelen med arbetslivserfarenheten är i det här fallet att kandidaten redan 
vet hur rekryteringsprocesserna brukar se ut och om vad kan förekomma under dem. 
Det finns inget bevis på att de erfarnas åsikter om rekryteringsprocesserna stämmer 
bättre överens med verkligheten, men det kan vara en fördel för rekryterarna att veta att 
de erfarna kandidaterna tror mer på deras instinkter och förmåga att förutse 
delprocessernas resultat än vad de oerfarna gör. 
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Diskussion 
 
Syftet med den här studien var att ta reda på vilka förväntningar och attityder en grupp 
IT-anställda på den svenska arbetsmarknaden upplevde under rekryteringsprocessen och 
efter tillsvidareanställning, med särskilt fokus på upplevelsen av den marknadsföring 
som deras organisationer gjorde vid rekryteringen. Analysen visade att både attityder 
och förväntningar varierade relativt mycket från person till person. Dock, visade 
analysen att kandidaterna hade relativt många likartade åsikter. Det visade sig att alla 
arbetsintervjuerna hade haft sin egen kontext och att alla respondenterna hade egna 
drivkrafter, ambitioner, personlighet och sätt att uppfatta situationer och andra 
människor. Att det fanns blandade åsikter och positiva och negativa upplevelser och 
förväntningar bidrog till studien med både fördelar och nackdelar. Fördelarna var att fler 
nyanser av aspekterna fångades in av studien och kunde således analyseras.  En annan 
fördel är att resultatdelen kan ge ett mer realistiskt och välbalanserat intryck med tanke 
på att både de positiva och de negativa upplevelserna och förväntningarna fanns med. 
Nackdelarna med den situationen kan vara att resultaten av analysen kan upplevas som 
lite ostrukturerad. Syftet med studien har uppfyllts och en detaljerat analys av 
kandidaternas förväntningar och attityder presenterats. Förhoppningen framöver är att 
läsarna får en intressant och lärorik inblick i hur IT-anställdas förväntningar och 
attityder ser ut och i hur arbetsgivarvarumärkesstrategier kan vara till hjälp för att nå 
rekryterings-relaterade mål. Att förstå hur kandidaterna tänker kan vara det första steget 
för att komma fram till en rekryteringsstrategi som gör skillnad och som leder till en 
större konkurrenskraft och framgång för organisationerna. 
 
De huvudfynd som framkom av analysen var att det var viktig för kandidaterna att 
rekryterarna var yrkesmässiga, strukturerade i deras arbetssätt, bra på att kommunicera 
samt visade attityder av intresse och engagemang. Kandidaterna uppskattade och fick 
högre förväntningar av rekryteringsprocesser som upplevdes som strukturerade, 
standardiserade, förutsägbara och som inte upplevdes ha alldeles för många inslag av 
försäljning. Kandidaterna var i större utsträckning intresserade av att arbeta för starka 
arbetsgivarvarumärken snarare än av att arbeta på organisationer som var bra på att sälja 
in en konkret tjänst. Att överdriva en befattningens fördelar var något som i början 
höjde förväntningarna men som efteråt inte lönade sig. Det eftersom förväntningarna 
som först höjdes och skapade engagemang sedan förvandlades till ännu lägre 
förväntningar och besvikelse. Något som kandidaterna ofta gjorde för att inse om en 
konkret tjänst var intressant eller inte var att jämföra rekryteringsprocessen samt all 
tillgänglig information om företaget med tidigare rekryteringsprocesser de hade varit 
med om. Med det menas att kandidaterna hade en tendens att jämföra den nuvarande 
rekryteringsprocessen med andra rekryteringsprocesser från deras förflutna. Det visade 
sig att yrkesmässiga rekryterare upplevdes som viktiga för att bedöma om vilka 
förväntningar organisationen väckte upp och som något de förväntade sig generellt sätt. 
En positiv bild av rekryteraren samtidigt som en bra arbetsgivarvarumärke väckte 
känslor av ärlighet och stabilitet. Något annat som visade sig ha en positiv inflytande på 
förväntningarna och attityderna var faktumet att rekryterarna kunde använda det 
tekniska IT-ordförrådet som är aktuell inom IT kretsarna och en grundläggande kunskap 
om vad IT-relaterade yrken innebar i praktiken. Det visade sig vara en stor fördel och 
något som förbättrade kandidaternas upplevelse av rekryteringen. Att få tillgång till all 
praktisk information och detaljerade information om deras potentiella arbetsuppgifter 
under rekryteringsprocessen gjorde kandidaternas förväntningar högre och hjälpte 
kandidaterna att inse om erbjudandet var intressant för dem eller inte. Arbetsuppgifterna 
visade sig  vara viktiga  för  kandidaterna och något  som påverkade deras beslut  om att  
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acceptera jobberbjudandet eller inte. Med tanke på att behovet av IT-personal är större 
än antalet människor med IT-kunskaper går det att dra slutsatsen att, enligt 
kandidaternas upplevelser, det finns tecken som tyder på att det kan löna sig att ge en 
realistisk bild av hur tjänsten egentligen är. 
 
Om RJP som förslag 
RJP går ut på att erbjuda kandidaten all relevant information utan snedvridningar 
(Wanous, 1980) eller, med andra ord, en rekrytering som ger en realistisk bild av 
tjänsten och organisationen. RJP har konsekvent associerats med minskad 
personalomsättning (Earnest et. al., 2011), eftersom färre kandidater inser efter 
anställningen att de vill lämna organisationen så fort de har fått en realistisk upplevelse 
av hur det är att arbeta på organisationen. RJP valdes som teoretisk utgångspunkt också 
med tanke på att om kandidaterna får rätt verktyg och tillgång till alla positiva och 
negativa aspekter av en ny potentiell tjänst kan de lättare ta ställning till om erbjudandet 
passar deras mål, värderingar, personlighet samt arbetssätt (John, E.B., Ronald, B., 
Bagdasarov, Z. & Dharmasiri, A.S., 2014).   
 
Däremot visar tidigare forskning att anställda som hade en tidigare liknande 
arbetserfarenhet och därför vissa förväntningar blev mindre intresserade av tjänsten om 
de negativa aspekterna togs upp under intervjusammanhanget (Meglino, Ravlin & 
DeNisi, 1997). En annan metaanalys visade att RJP var mer effektiv när den var 
administrerad efter anställning än före anställning (Earnest et. al., 2011). Med den 
informationen som bakgrund är det inte lätt att avgöra om RJP före anställning är något 
som fortfarande borde vara aktuell eller inte. När man är medveten om att flera 
potentiella kandidater kommer att lämna rekryteringsprocessen eller bli mindre 
engagerade om de får höra om verkligheten, är det lätt att uppfatta att organisationer 
som har ett akut behov av att anställa IT-kompetens väljer att inte vara realistiska och 
att överdriva de positiva aspekterna. På något sätt kan det ses som en snabb lösning för 
ett större problem som möjligtvis en svag produkt eller en otydlig organisationsstruktur 
för att nämna några exempel. 
 
Om andra organisationer däremot hade en tjänst som realistiskt sätt var attraktiv på 
marknaden för kandidaterna, skulle de förmodligen vinna på att vara realistiska i deras 
beskrivningar. Om organisationerna skulle vara realistiska skulle forskningen visa 
tecken på att flera kandidater skulle vara engagerade och aktivt intresserade av tjänsten. 
Det går att urskilja organisationer som har något att dölja för att inte verka oattraktiva 
och organisationer som inte behöver vända på verkligheten för att verka attraktiva. Med 
tanke på att kandidaterna i den här studien uppskattade i hög grad ärlighet och stabilitet, 
verkade de realistiska organisationerna vara mest attraktiva för kandidaterna. Därför vill 
studiens författare belysa att även om RJP har sina nackdelar, kan den fortfarande vara 
aktuell eller värd att forska inom på grund av att det finns tecken på att IT-kandidater på 
riktigt vill veta om verkligheten innan de väljer att börja arbeta på en ny organisation. 
RJP kan fortfarande vara intressant för både kandidaterna och organisationerna. Tanken 
är att RJP även kan vara lönsam för organisationer som inte erbjuder de mest attraktiva 
tjänsterna på grund av att kandidater som upplever besvikelse efter anställningen kan 
vara mindre produktiva, göra ett sämre jobb generellt sätt eller ta beslutet att lämna 
organisationen snabbt, vilket enligt Ployhart, Schneider & Schmidt (2006) kan leda till 
orimligt höga kostnader.  
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Det saknas fortfarande forskning om hur stor andelen av organisationer som inte har 
något negativt att dölja för sina kandidater är. Verkligheten är en subjektiv upplevelse 
som är svår att analysera eller konkretisera. Som en kandidat förklarade under 
intervjuns gång, beror det inte på  att organisationer ljuger öppet om något, utan  att 
organisationen kanske bara ser på verkligheten lite annorlunda och förklarar tjänsten 
utifrån deras subjektiva syn. Att veta vems verklighet som stämmer överens med 
situationen som sker är svårt att begripa. Enligt Wanous (1978) har forskarna inom RJP 
fått kritik på grund av att de har fokuserat mer på organisationens verklighet än vad de 
har fokuserat på kandidaternas verklighet. Efter att ha tagit emot Wanous kritik kom 
Breaugh och Billings (1988) på förslaget om att alla studier om RJP borde ta hänsyn till 
5 viktiga attribut av alla informationer som gavs: noggrannhet, specificitet, omfattning, 
trovärdighet och betydelse. Den här förslaget har följts vid utformningen av den här 
studien i så stor utsträckning som möjligt. Studiens resultat verkade likaså stämma 
överens med Breaughs och Starkes (2000) uppfattning om att de anställdas orealistiskas 
förväntningar skapar förutsättningar som kan leda till lägre nivåer av tillfredsställelse, 
och högre benägenhet att lämna organisationen. 
 
Enligt två metaanalyser (Earnest et. alt., 2011; Phillips, 1998) var upplevelsen av 
ärlighet den aspekten av RJP som fick mer statistiskt stöd på det sättet att organisationer 
som använde sig av RJP var mer benägna att upplevas som ärliga av kandidaterna. 
Enligt människorna som deltog i studien var upplevelsen av ärlighet och stabilitet de två 
största avgörande faktorerna som de lade märke till när de analyserade hur realistiska 
deras rekrytering samt anställningar var. Genom upplevelsen av ärlighet och stabilitet 
fick kandidaterna ett tecken på att de organisationerna de hade kontakt med kunde 
bedömas som önskvärda för dem som potentiell arbetsplats. Upplevelsen av stabilitet 
var likaså viktig för kandidaterna i denna studie, även om den här aspekten inte är lika 
central i tidigare forskning. Att deltagarna i den här studien hade behov av eller önskan 
om stabilitet kan bero på många olika faktorer såsom exempelvis ålder, personliga 
önskemål eller kulturella aspekter kopplade till den svenska arbetsmarknaden. Faktumet 
de flesta artiklarna om RJP är internationella och ej direkt kopplade till situationen i 
Norden gör att resultaten på de internationella inte direkt kan anses som applicerbara 
eller överensstämmande i Norden. Två förslag till vidare forskning är därför att 
analysera RJPs effektivitet endast på den svenska eller Nordens arbetsmarknad, och att 
fördjupa analyserna av kandidaternas upplevelse och behov av stabilitet. Stabilitet kan 
efter studiens resultat uppskattas som ett möjligt nyckelord med central betydelse som 
skulle kunna vara bra att forskas vidare på. 
 
Något annat som kan vara av intresse för framtid forskning och som står nära till RJP är 
RLCP, som står för realistic living conditions previews och som skapades av Templer, 
Tay och Chandrasekar (2006). Deras mål var att breda ut konceptet av RJP på det sättet 
att RLCP uppmärksammade inte enbart arbetet, organisationen och arbetsuppgifterna, 
utan också individens levnadsmiljö, livsstil, kulturell anpassning och anpassning till nya 
rutiner som inte liknade rutinerna man hade tidigare. Enligt Templer et. al. (2006) 
upptäcktes RLCP för att hjälpa medarbetare att inse huruvida de var intresserade och 
förberedda för att ta itu med alla förändringar som en ny tjänst skulle leda till. RLCP tar 
därför hänsyn till de flesta individuella egenskaperna i medarbetarnas livsstil såsom 
etniska ursprung, vilka språk man är flytande på och vilken sorts anställning andra 
familjemedlemmar har. Enligt Ang, Van Dyne, Koh och Hg (2007) visade sig RLCP ha 
en positiv korrelation med en generell livsstilsanpassning. Baur et. al. (2014) förklarade 
på samma sätt att RLCP kan vara mest relevant när kandidaterna i fråga har en livsstil  
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eller kultur som skiljer sig mycket från den livsstilen eller kulturen som den skulle 
anpassa sig till om hen tackade ja till den nya tjänsten. På grund av det kan RLCP vara 
användbar när det nya potentiella arbetet skulle kräva att arbeta från ett annat land eller 
använda ett språk som man aldrig har arbetat med tidigare. Om RLCP skulle kunna vara 
till hjälp för IT-kandidaterna inom den svenska arbetsmarknaden generellt sätt är 
fortfarande oklart och något som inte har forskats så mycket inom, men att RLCP skulle 
kunna bidra med en bättre generell livsstilsanpassning för kandidater från andra länder 
eller kulturer som söker sig till den svenska arbetsmarknaden skulle kunna stämma 
överens. Om vidare forskning skulle kunna stödja det, skulle RLCP kunna vara en bra 
tillgång för att möjliggöra bättre rekryteringar av utländsk arbetskraft för den svenska 
arbetsmarknaden.  
 
Kritisk granskning 
Målet med en kvalitativ metod är enligt Langemar (2008) att erbjuda en meningsfull 
och en representativ bild av ämnet som undersöks och som täcker in variationen och 
möjliggör tolkningen av data. På studien har en hög representativitet försökt uppnås 
genom att ha väldigt specifika kriterier för deltagarna som skulle kontaktas. Faktumet 
att alla kandidater hade en teknisk och IT-relaterad roll på det privata sektorn, inte 
längre provanställda och hade haft deras nuvarande roll i maximalt två bidrog till 
representativiteten. Ett annat faktum som också bidrog var att inga kandidater arbetade 
på samma organisation och att kandidaterna hade som personlig egenskap att vara 
kommunikativa och deskriptiva i deras åsikter.  
 
Något som kan skapa lite förvirring vid läsning av studien är att olika ord används för 
att definiera likartade ting. Med detta menas att både ord, förväntningar och attityder 
använts för att förklara känslor, tillstånd, upplevelser och syn på situationer. Samma sak 
hände med de två orden marknadsföring och försäljning, som tyder på liknande aspekter 
av att presentera något för någon. Resultatet av analysen kan upplevas som lite 
förvirrande på grund av det. Däremot har studiens författare valt att beskriva resultatet 
med den här typen av likartade ord för att fånga in vad respondenterna faktiskt menade 
med de ord de använde. Ofta under datainsamlingens gång hände det att kandidaterna 
menade ungefär samma sak om försäljning och marknadsföring möjligtvis på grund av 
att de inte upptäckte eller tänkte på någon direkt skillnad mellan dessa två begrepp. 
Samma fenomen förekom vid användandet av orden beteende och attityder. 
 
Faktumet att medelåldern på kandidaterna var 38 år kanske hade en påverkan på att det 
som uppskattades mest av dem i organisationerna var ärlighet och stabilitet, med tanke 
på att personer som är i mitten av deras karriär kanske söker sig i större utsträckning till 
organisationer som garanterar deras kontinuitet som anställda och som inte leder till 
olika sorters risker. Däremot uppfattas resultatets validitet som hög med tanke på att den 
speglar ganska väl de egenskaper som kännetecknar de anställda inom IT-branschen 
som innehar tekniska befattningar. Bland de 8 intervjupersonerna fanns det 2 kvinnor, 6 
män och 3 av männen var utrikesfödda och deras antal års av arbetslivserfarenhet var 
väldigt varierande. Alla deltagare hade mellan 2 till 22 års erfarenhet av en liknande 
tjänst inom IT-branschen. Det innebar i praktiken att inga kandidater saknade en 
rekryteringsprocess och anställning att jämföra med. Målet var egentligen att alla 
kandidater skulle ha en tidigare liknande erfarenhet så att mera saker och detaljer kunde 
analyseras, men det finns en möjlighet att det skulle ha varit bra att ha med åtminstone 
en nyutexaminerad person som saknade det perspektivet. Möjligtvis hade det lett till en 
bredare uppfattning av ämnet. Andra åtgärder som på samma sätt hade bidragit med en  
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större validitet hade varit att ha med mera undersökningsdeltagare alternativt stödjande 
enkätstudier, samt att ha med en oberoende tredje person som skulle kunna ha 
genomfört den tematiska analysen på samma sätt som författaren gjorde. Det på grund 
av att resultaten har i denna studie tolkats utifrån författarens egen bedömning, 
egenskaper och tidigare erfarenheter, vilket ibland utgör ett problem vid kvalitativa 
undersökningar. Att ha begränsat ännu mer de antal månader som deltagarna hade varit 
anställda hade på samma sätt bidragit till att de lättare hade kommit ihåg de flesta 
detaljerna i deras rekryteringsprocess. Trots detta, har studien bidragit med en större 
förståelse och en bredare syn på hur en stark och realistisk arbetsgivarvarumärke kan 
leda till högre förväntningar och attityder av engagemang och inlevelse. 
Förhoppningsvis kan denna studie bidra med argument för att framtidens forskning 
genomförs inom RJP i förhållande till den svenska arbetsmarknaden. 
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