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Forskningen har i decennier ifrågasatt anställningsintervjuns validitet 
och reliabilitet. Trots detta så är intervjun ett av de vanligast 
förkommande urvalsinstrumenten vid rekrytering av personal. Syftet 
med studien var att undersöka hur rekryteraren tillämpar intervjun 
som urvalsinstrument vid rekrytering av personal och att få vetskap 
om hur rekryteraren förbereder och genomför intervjun samt 
efterarbetet med att bedöma kandidaten. De åtta deltagarna i studien 
valdes utifrån bekvämlighet och informativitet. Data samlades in med 
hjälp av halvstrukturerade intervjuer och analyserades med induktiv 
tematisk analys. Resultatet visade att rekryterarens noggranna 
förberedelser, i form av en kravanalys, var en förutsättning för att få 
relevant information om kandidatens personlighetsdrag och sociala 
förmåga. I bedömningen av kandidaten utgick rekryteraren först och 
främst från kravprofilen och matchade den mot kandidatens kvaliteter. 
Resultatet antydde att intervjuförfarandet hade en rad brister där 
rekryterarens fördomar och kandidatens nervositet kunde ha en viss 
inverkan på intervjun.  

 

 
Anställningsintervjun är ett av de vanligaste urvalsinstrumenten vid rekrytering av 
personal (Garman & Lesowitz, 2005; Judge, Higgins & Cable, 2000). Intervjun erbjuder 
rekryteraren ett personligt möte med personen som söker tjänsten (hädanefter kallad 
kandidaten). Intervjun ger även en möjlighet till informationsutbyte mellan kandidat och 
rekryterare. Rekryteraren kan ställa frågor om kandidatens yrkeserfarenhet, utbildning, 
familjesituation, intressen och värderingar. Kandidaten kan i sin tur få information om 
företaget, tjänsten, anställningsförhållande och om vilka policys och värderingar som 
gäller för arbetsplatsen (Granberg, 2003). Forskningen har i decennier ifrågasatt 
anställningsintervjuns validitet och reliabilitet. Trots detta så använder sig de flesta 
organisationerna av någon typ av intervju i rekryteringsprocessen (Judge et al., 2000).  
 
Intervjuns validitet 
 
I generella termer så är validitet hur väl en metod mäter det som det utger sig för att 
mäta. Det finns dock olika slags validitet. Två av dessa är konstruktvaliditet och 
prognostisk validitet. Konstruktvaliditet handlar om hur väl ett test, en metod eller 
intervju mäter den egenskap som man avser att mäta. Med prognostisk validitet menas 
hur rekryteraren, utifrån den information som framkommer under intervjun, kan 
förutspå individens framtida arbetsprestation (Rosnow & Rosenthal, 2005). Schmidt och 
Hunter (1998) har i en metaanalys, som baseras på 85 års samlad forskning om 
urvalsmetoders validitet, kommit fram till att det finns 19 olika slags urvalsmetoder som 
med varierande validitet kan predicera kandidatens framtida arbetsprestation. En av 
dessa metoder är anställningsintervjun där den ostrukturerade intervjun har en 
prognostisk validitet på 0.38 (där 1.0 är högsta möjliga värde) och den strukturerade
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intervjun har en validitet på 0.51. Arbetsprov är den urvalsmetod som anses ha bäst 
prediktiv förmåga på framtida arbetsprestation, med en validitet på 0.54. Anställnings–
intervjuns prognostiska validitet påverkas dels av intervjuns kvalitet, dels av hur pass 
noga intervjuaren har definierat konstrukten som man har för avseende att undersöka. 
 
Ostrukturerad och strukturerad intervjudesign 
 
Intervjuprocessen kan påverkas av ett antal olika faktorer; om det är en eller flera 
personer som intervjuar, tillgång till bakgrundsinformation, vilken struktur frågorna har 
och hur väl genomförd jobbanalysen (även kallad kravprofil) är. Med jobbanalys menas 
att fastställa vilka kvaliteter som är nödvändiga för att utföra arbetet framgångsrikt. 
Genom att ta del av redan existerande arbetsbeskrivning av tjänsten och 
organisationsscheman kan rekryteraren bilda sig en uppfattning om vilka kvaliteter som 
behövs för tjänsten. Andra metoder är att intervjua personer med liknande 
arbetsuppgifter samt att intervjua kolleger som ingår i det arbetslag som kandidatens ska 
tillhöra. (Statt, 2004). Bland ovan nämnda faktorer så är det intervjuns grad av struktur 
som anses vara den viktigaste, eftersom strukturen har en inverkan på intervjuns 
validitet och reliabilitet (Huffcutt, Conway, Roth & Stone, 2001). Inom forskning på 
området anställningsintervjuer talas det vanligen om två olika slags intervjudesigner, 
ostrukturerad och strukturerad. Rekryterarens val av design medför vissa skillnader i 
hur intervjun förbereds, genomförs samt efterarbetet med att utvärdera och bedöma 
kandidaten (Conway, Jako & Goodman, 1995; Cook, 2004; Garman & Lesowitz, 2005; 
Judge et al., 2000; Schmidt & Hunter, 1998; m.fl.). Den ostrukturerade intervjun 
förbereds vanligen inte av en jobbanalys och innehåller därför inga förutbestämda 
frågor. Det innebär ofta att en och samma intervjuare ställer olika frågor till olika 
kandidater. Kandidaternas svar på enskild fråga kan således inte utvärderas enligt ett 
fastställt bedömningsunderlag. Istället görs endast en helhetsbedömning av kandidaten, 
baserat på intervjuarens samlade intryck (Schmidt & Hunter, 1998).  
 
Vad det gäller den strukturerade intervjun så baserar rekryteraren sina frågor utifrån en 
noga genomförd jobbanalys av tjänsten som ska tillsättas (Schmidt & Hunter, 1998). 
Analysen säkerställer att frågor och bedömning är relaterad till den utlysta tjänsten 
(Cook, 2004). Det gör att kandidaterna möts av ett mer uniformt frågebatteri (Garman & 
Lesowitz, 2005). I och med att samma typ av frågor ställs till samtliga kandidater, 
medför det även att bedömningen struktureras eftersom kandidatens svar kan ställas mot 
bedömningsunderlag och checklista (Cook, 2004). Flera studier visar att strukturerade 
intervjuer har högre validitet än ostrukturerade intervjuer. I en studie av Huffcutt & 
Arthur (1994) undersöktes strukturens betydelse för intervjuns validitet. Deras resultat 
visar på att validiteten ökar i takt med strukturen på intervjun, där den ostrukturerade 
intervjun har en validitet på 0.20, medan den strukturerade påvisar en validitet på 0.57. I 
en metaanalys av McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer (1994) estimerades 
validiteten på ostrukturerade intervjuer till 0.23 och validiteten på strukturerade 
intervjuer till 0.31 Anledningen till att McDaniel et al., (1994) kom fram till en mindre 
differens tros bero på att de definierade struktur annorlunda än t.ex. Huffcutt och Arthur 
(Cook, 2004; Judge et al., 2000). 
 
En orsak till att strukturerade intervjuer har högre validitet än ostrukturerade intervjuer 
kan vara att strukturerade intervjuer, i de flesta fall, baseras på en jobbanalys. Det bidrar 
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till att intervjun i större utsträckning mäter konstrukt som arbetsprestation, kreativitet, 
skicklighet, social förmåga (kommunikation, ledarskap och mellanmänskliga relationer) 
och hur väl kandidaten passar in i organisationen. Ostrukturerade intervjuer tenderar 
istället att fokusera mer på generell intelligens, bakgrundsfaktorer (utbildning, 
erfarenhet och intressen) samt fysiska attribut som hälsa, utseende, attraktivitet, 
uthållighet och snabbhet (Huffcutt et al., 2001). Förutom grad av struktur påverkas 
intervjuns validitet av intervjuarens erfarenhet, motivation och utvärderingsförmåga. I 
tillägg till detta berörs validiteten av kandidatens agerande, där lögner, inställsamt 
beteende och förmågan att sälja sig själv kan påverka intervjuaren i endera positiv eller 
negativ riktning (Cook, 2004).  
   
Intervjuns reliabilitet 
 
Reliabilitet betyder i allmänna ordalag följdriktighet, stabilitet och pålitlighet (Rosnow 
& Rosenthal, 2005). Det innebär att testet, observationen eller intervjun ska kunna 
genomföras upprepade gånger med samma eller snarlika resultat. Ett test med hög 
reliabilitet är i ringa grad påverkad av yttre tillfälliga faktorer (Hartman, 2004). Som det 
noterades tidigare, så har forskningen under lång tid kritiserat anställningsintervjun som 
urvalsinstrument på grund av dess låga reliabilitet. Orsaken till den låga reliabiliteten 
beror bland annat på att intervjuarna skiljer sig åt i förberedelsearbetet inför intervjun. 
Riskerna med det kan vara att kandidaterna inte får samma typ av frågor, vilket medför 
att intervjuerna blir inkonsekventa. Andra orsaker kan vara att intervjuarna baserar 
bedömningen av kandidaten på olika grunder och att intervjuarna skiljer sig åt i vilken 
utsträckning de matchar de faktiska urvalskriterierna med de ursprungliga 
urvalskriterierna (Graves & Karren, 1996, refererad i Judge et al., 2000). 
 
Conway, Jako och Goodman (1995) fann i sin metaanalys om intervjuns reliabilitet 
skillnader i intervjuares bedömning av kandidater. Skillnaderna ansågs bland annat bero 
på intervjuns utförande, dvs. panelintervju eller separat intervju. Med panelintervju 
menas att kandidaten ställs inför flertalet intervjuare, medan separat intervju innebär att 
kandidaten intervjuas av en enda person. När det gäller den separata intervjun så utför 
olika rekryterare vid olika tidpunkter intervju med en och samma kandidat. 
Bedömningen av kandidaten blir betydligt mer samstämmig vid en panelintervju än när 
separata intervjuer genomförs. Andra faktorer som kan ha inverkan på intervjuns 
reliabilitet är hur pass strukturerade frågorna är. Ju mer strukturerad, desto mer precist 
mäts konstruktet och det kan därmed ge en bättre reliabilitet. Ytterligare faktorer som 
tros påverka intervjuns reliabilitet är rekryterarens erfarenhet av att genomföra 
anställningsintervjuer samt om denne har förberett intervjun med en jobbanalys och hur 
noga genomarbetad analysen är (Conway et al., 1995).  
 
I en metaanalys av Huffcutt, et al., (2001) sammanställdes 338 olika egenskaper från 47 
intervjustudier. Oberoende av varandra kodade forskarna egenskaperna så att de till slut 
bildade ett antal konstrukt. Därefter undersöktes hur pass frekvent återkommande 
konstrukten var i respektive studie. Utifrån detta antogs sedan att vissa egenskaper 
troligen var av större vikt vid rekryterarens bedömning av kandidaten. Det man kom 
fram till var att kandidatens personlighetsdrag var det konstrukt som ansågs vara 
viktigast och det återfanns i 35 % av de 47 studierna. Övriga konstrukt var social 
förmåga (28 %), mental kapacitet (16 %), kunskap och skicklighet (10 %), intresse och 
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preferenser (4 %), fysiska attribut (4 %) och hur pass väl personen kan tänkas passa in i 
organisationen (3 %). Resultatet visar på att personlighetsdrag och social förmåga 
verkar vara de konstrukt som utgör störst grund i rekryterarens bedömning av 
kandidaten. Orsaken till detta kan vara att dessa konstrukt speglar ett troligt beteende 
och kan därmed ge rekryteraren en ledtråd till hur den potentiella medarbetaren kommer 
att fungera i arbetet samt i interaktion med övrig personal (Huffcutt, et al., 2001). 
 
Enligt vad Phillips och Dipboye, (1989) erfar, så går de flesta anställningsintervjuerna 
genom tre distinkta faser; förberedelser, intervju och bedömning. I den första fasen 
bildar sig intervjuaren en uppfattning om kandidaten baserad på information från t.ex. 
CV, referenser och testresultat. Därefter följer själva intervjun där intervjuare och 
kandidat möts öga mot öga. Den tredje och sista fasen tar vid efter avslutad intervju. Det 
är då som intervjuaren bedömer kandidaten och tar beslut om att anställa, inte anställa 
eller om kompletterande information behövs.  
 
Det första intryck som intervjuaren bildar sig om kandidaten i inledningsfasen kan ha 
stor inverkan på de två nästföljande faserna intervju och bedömning. Närmare så 
innebär detta att intervjuaren, redan innan intervjun, bildar sig en uppfattning om 
kandidatens lämplighet för tjänsten. Intervjun präglas sedan av att intervjuaren söker 
bekräftelse för sin uppfattning. Intervjuaren har en benägenhet att lägga större vikt vid 
de svar och de beteenden som styrker det första intrycket. I andra fall väljer intervjuaren 
att tolka informationen på ett sådant sätt som gör att det styrker det första intrycket. 
Intervjuarens agerande under själva intervjun blir därmed en självuppfyllande profetia. 
Det intryck och den information som kandidaten lämnar under intervjun ligger till grund 
för intervjuarens bedömning av kandidaten. I de fall där intervjun präglats av 
intervjuarens första intryck tenderar bedömning att bli en bekräftelse av det första 
intrycket. Det vill säga att ju bättre första intryck kandidaten ger i inledningsfasen, desto 
bättre omdöme får kandidaten (Phillips & Dipboye, 1989). 
 
Ovanstående forskningsresultat tar bland annat upp att faktorer som jobbanalys, 
intervjuns grad av struktur, intervjuarens erfarenhet, utvärderingsförmåga och 
motivation kan ha inverkan på anställningsintervjuns validitet och reliabilitet. 
Forskningsresultaten ger oss en inblick i problematiken kring intervjun som 
urvalsinstrument, där dess validitet inskränks av dåliga förberedelser, som i sin tur får 
effekt för hur intervjun genomförs. En intervju som bygger på dessa grundvalar torde 
utmynna i en undermålig bedömning av kandidaten eftersom relevant information 
förmodligen har undgåtts. För att betona problematiken ytterligare kan det resoneras om 
vilken betydelse rekryteraren har i intervjusituationen. Troligt är att en mer ovan 
rekryterare i större utsträckning låter sig påverkas av mer ovidkommande faktorer som 
t.ex. kandidatens första intryck, vilket bör begränsa validiteten. En mer erfaren 
rekryterare kanske har mer överseende med ett dåligt första intryck.  
 
Jag vill dock understryka att jag inte gör några som helst anspråk på att ge en 
heltäckande bild av alla de faktorer som kan tänkas påverka intervjuns kvalitet. De 
presenterade faktorerna är endast en bråkdel av vad som tas upp i forskningen på 
området. Min intention är snarare att ge läsaren en uppfattning om hur 
anställningsintervjun används som urvalsinstrument vid rekrytering av personal samt 
uppmärksamma intervjuns eventuella brister. Rekryteraren får här en central roll 
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eftersom dennes förberedelser inför intervjun kan få konsekvenser för vilken 
information som kommer att kunna utvinnas under intervjun. Informationen ligger 
sedan till grund för bedömningen av kandidaten.  
 
Syfte 
 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för hur 
intervjun tillämpas som urvalsinstrument vid rekrytering av personal. Studien hade en 
rekryterares perspektiv som utgångspunkt, där målet var att få vetskap om hur 
rekryteraren förbereder och genomför intervjun samt det efterföljande arbetet med att 
bedöma kandidaten. Ytterligare en del var att även undersöka intervjuns eventuella 
brister. 
 

M e t o d  
 
Deltagare 
 
De åtta deltagarna i studien valdes utifrån bekvämlighet och informativitet. En person 
som arbetade på en personalavdelning i en organisation om 1600 anställda kontaktades. 
Denne mejlade en förfrågan till fyra personer i organisationen vars huvudsakliga 
arbetsuppgift var att rekrytera personal. Tre av dessa fyra personer tackade ja. Genom 
ett par klasskamrater förmedlades kontakt med ytterligare tre personer som arbetade 
med rekrytering. Dessa personer tackade ja. I tillägg till detta kontaktades sju personer 
på olika företag, där endast två var villiga att delta i studien.  
 
Undersökningsdeltagarna kontaktades per telefon. De informerades om syftet med 
uppsatsen och praktiska detaljer som tidpunkt och plats inför vårt stundande möte.  
 
Sju av åtta personer som deltog i studien var kvinnor. Åldern varierade från 26 år upp 
till 48 år. Alla var yrkesverksamma inom rekrytering och erfarenheten av att genomföra 
anställningsintervjuer skiftade från 1 år till 25 år. 
 
Datainsamling 
 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Som stöd användes en 
intervjuguide som innehöll några övergripande frågeområden med ett antal färdig-
formulerade frågor. Dessa frågor var med ifall intervjupersonen skulle visa sig vara 
svårpratad. Inledningsvis ställdes en öppen fråga, som var relevant med syftet, för att 
inte styra respondentens svar i en viss riktning. Utifrån de svar som gavs ställdes 
följdfrågor. Frågorna i intervjuerna anpassades efter hur intervjun utvecklade sig. I 
inledningen av den första intervjun tillfrågades respondenten om dennes erfarenhet av 
rekrytering. Detta i syfte för att skapa en uppfattning om den intervjuade. Den frågan 
togs bort till nästkommande intervju eftersom den inte upplevdes vara relevant med 
syftet till undersökningen.   
 
Sju av åtta intervjuer genomfördes i mötesrum på kandidatens arbetsplats, där endast jag 
och respondenten var närvarande. En intervju utfördes hemma hos intervjupersonen.  
Respondenterna hade i förväg informerats om att intervjuerna skulle spelas in på band 
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för att sedan transkriberas. Vidare informerades respondenten om syftet med 
undersökningen, tidsramen, etiska aspekter såsom tystnadsplikt och avkodning av 
personuppgifter samt att deltagandet var frivilligt och möjligheten till att avbryta 
intervjun. Informationen delgavs dels vid telefonsamtalet, dels i inledningen av 
intervjun. En timme avsattes till respektive intervju. Intervjuerna varade mellan 35 och 
60 minuter.  
 
Jag utförde intervjuerna själv. Mina erfarenheter av kvalitativa djupintervjuer bygger på 
en 5 poängs kurs i intervjumetodik som genomfördes vid Psykologiska institutionen 
höstterminen 2005. En viss förförståelse i ämnet fanns då en kurs i Arbetspsykologi 
genomfördes vid Psykologiska institutionen höstterminen 2005, samt en övningsuppsats 
i ämnet vårterminen 2006. 
 
Analys  
 
Intervjuerna bearbetades med utgångspunkt i induktiv tematisk analys, enligt Hayes 
(2000), där olika teman utarbetades från de genomförda intervjuerna. Arbetet med 
analysen inleddes med att intervjuerna transkriberades ord för ord och därefter lästes i 
sin helhet. Först efter att en god överblick av intervjuerna hade förvärvats kunde 
nyckelord formuleras. Nyckelorden sammanställdes på ett separat papper och 
grupperades till olika teman. Texterna lästes åter igenom och successivt klipptes citat 
från respektive intervju in under vardera tema. Därefter sammanfattades materialet med 
egna ord och för att belysa och klargöra innehållet i texten användes citat från 
intervjupersonerna. 
 
Från datainsamlingen kunde fem teman urskiljas, där två teman kompletterades med 
underrubriker. Detta gjordes för att åskådliggöra materialet bättre. Dessa fem teman var:  
 
1. Kravprofilen – En förberedelse inför anställningsintervjun  
 
2. Anställningsintervjun  

2.1 Intervjuteknik.  
2.2 Intervjuarens förhållningssätt. 

 
3. Information om den sökande  

3.1 Frågeinnehåll.  
3.2 Kandidatens utseende och agerande. 
3.3 Värderingar.  

 
4. Bedömning 
 
5. Intervjuns brister 
 
Trots att en del teman hade en viss överensstämmelse med intervjuguiden, vilket kunde 
tyda på deduktiva teman, var intentionen induktiv. Teman och intervjuguide utarbetades 
på egen hand utan deltagande av tidigare forskning och teorier på området. 
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R e s u l t a t  o c h  d i s k u s s i o n  
 
1. Kravprofilen – En förberedelse inför anställningsintervjun 
 
Rekryteringsprocessen startar i den stund då organisationen identifierar ett personal-
behov. Det kan t.ex. vara att någon säger upp sig, föräldraledighet, sjukdom som leder 
till sjukskrivning eller för att företaget expanderar. En del företag väljer att lägga ut 
rekryteringen på entreprenad, vilket innebär att ett bemanningsföretag sköter arbetet 
med att t.ex. välja ut lämpliga kandidater. Andra företag väljer att sköta rekryteringen 
själv. I de fall där bemanningsföretag används så inleds rekryteringsprocessen vanligtvis 
med att en kund (företaget som är i behov av ny personal) ger bemanningsföretaget i 
uppdrag att finna lämpliga kandidater för aktuell tjänst. Tillsammans utformar 
uppdragsgivaren och bemanningsföretaget en kravspecifikation på tjänsten. Bland de 
företag som väljer att sköta rekryteringsprocessen själva inleds arbetet vanligtvis med 
att den chef som identifierat behovet tar kontakt med HR-avdelningens rekryterings-
personal för att få hjälp med rekryteringen. I de fall där HR-funktionen saknas sköter 
chefen rekryteringen själv.  
 
Rekryteraren (intervjupersonerna i studien benämns härmed som rekryterare) börjar 
med att formulera en kravprofil för den tjänst som ska tillsättas. Rekryteraren pratar 
med chef och medarbetare på den avdelningen som söker personal för att på så vis bilda 
sig en uppfattning om tjänsten, avdelningen och medarbetarna. Ur detta framträder 
kravprofilen som innehåller vilken slags kompetens, utbildning och personlighet som 
krävs för tjänsten. Hur pass grundligt och väl genomarbetad kravprofilen är beror på 
vilken slags tjänst som ska tillsättas. Ju mer avancerad tjänsten är desto mer arbete läggs 
på kravprofilen. Det är framställningen av kravprofilen som ligger till grund för de 
kommande anställningsintervjuerna. Utan kravprofil så vet inte rekryteraren vad han ska 
fråga efter.    
 

”Så det är väl det första då… kravprofilen […] att för mig som ska leda 
intervjuer och sådant, att jag förstår vad tjänsten innebär.” 
 
”Ju mer du förbereder dig från första början alltså vilken kravprofil… Vad 
är det för en typ av person som vi söker? Då vet du vad du ska leta efter. 
Den är ju jätteviktig…” 

 
En av rekryterarna menar att kravprofilen måste begränsas så det inte blir en jultomtes 
önskelista med orimliga krav på låg ålder, lång erfarenhet och att man ska vara bra på 
allting. Det är viktigt att specificera sig och ta ut det viktigaste som krävs för den 
aktuella tjänsten.  
 
Kravprofilen matchas slutligen mot inkomna ansökningar och de personer som anses 
vara kompetensmässigt rätt har stor chans att få komma på intervju. Trots att kandidaten 
har de rätta kvalifikationerna är det inte säkert att denne får komma på intervju. En 
rekryterare brukar i samband med bokning av intervju hör sig för om kandidatens 
aktuella löneläge. Visar det sig att kandidatens nuvarande lön är väsentligt mycket 
högre än vad som kan erbjudas för den nya tjänsten är det inte aktuellt att komma på 
intervju.  
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”Jag tycker att det är ”waste of time” att ta hit folk om de sedan typ, ‘men 
jag har 50 000 och jag vill inte ha 38 000’.” 

 
Även kandidatens boendesituation kan vara avgörande för om denne får komma på 
intervju eller ej. Får rekryteraren uppfattningen om att kandidaten inte har ett ordnat 
boende minskar chanserna att få komma på intervju.  
 
Inför själva anställningsintervjun gås kravprofilen och kandidatens CV åter igenom för 
att färska upp minnet på rekryteraren så att denne kan ställa frågor utifrån profilens och 
CV: s innehåll.  
 
Analysen av resultaten i min studie visar att rekryterarna förbereder sig genom att 
formulera en kravprofil för den tjänst som ska tillsättas. Det visar sig dock att tjänstens 
dignitet är avgörande för hur mycket arbete som läggs ner på kravprofilen. En 
metaanalys av Schmidt och Hunter (1998) antyder att förberedelserna med att göra en 
kravprofil är tidskrävande, vilket gör att processen kan bli ganska kostsam. Det kan 
förklara varför rekryterarna i min studie är grundligare i sina förberedelser av mer 
avancerade tjänster. Rekrytering är trots allt en stor investering för ett företag, allra helst 
när det gäller mer avancerade tjänster.  
 
Huffcutts et al., (2001) bekräftar i sin metaanalys vikten av att inför en rekrytering göra 
en kravprofil av den tjänst som ska tillsättas. En noga genomförd kravprofil ger inter-
vjuaren goda chanser att få vetskap om kandidatens arbetsprestation, kreativitet, 
skicklighet, sociala förmåga och hur väl kandidaten kan tänkas passa in i 
organisationen. För att höja intervjuns validitet är en grundlig kravanalys ett krav. 
Kravanalysens betydelse får även stöd i Conway et al, (1995) metaanalys om intervjuns 
reliabilitet där resultatet visar att en noggrann analys stärker intervjuns reliabilitet. 
 
2. Anställningsintervjun  
 
Anställningsintervjun är rekryterarens möjlighet att ställa frågor till kandidaten om 
sådant som inte framkommit i t.ex. CV och personlighetstest. Anställningsintervjun 
sköts i huvudsak av rekryteraren, medan en representant från företaget finns med för att 
klargöra specifika detaljer kring utlyst tjänst. Detta kan ge en möjlighet till växelspel 
mellan rekryterare och representant. När den senare redogör kring tjänsten, ges 
rekryteraren möjlighet att observera kandidatens beteende mer ingående. Intervjuerna 
skiljer sig åt till såväl längd som antal. En tillsättning av en mer avancerad tjänst brukar 
vanligen föregås av två till tre intervjutillfällen, där intervjun är både längre och mer 
ingående än vad den är när det rör sig om en enklare tjänst. En avancerad tjänst kan t.ex. 
vara chefs eller VD post.  Här kan intervjun ta upp emot 1 ½ timme per tillfälle, medan 
enklare tillsättningar kan klaras av på 30 – 45 minuter.  Det finns olika tillvägagångssätt 
där både intervjuteknik och intervjuarens förhållningssätt har betydelse för hur mycket 
information som rekryteraren kan utvinna från ett intervjutillfälle. Varje rekryterare har 
sin teknik och sitt sätt att vara på under anställningsintervjun. 
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2.1 Intervjuteknik.   
 
En teknik är att i förväg iordningställa ett intervjumanus med ett batteri av frågor 
rörande kompetens, utbildning och personlighet som ska härstamma från kravprofilen. 
Intervjun blir därmed tämligen strukturerad.  
 

”Vi måste ha ett intervjumanus. Vi måste säkerställa gentemot kravprofilen, 
måste bocka av.” 

 
Ett annat sätt är att tillsammans med rekryterande chef (den chef som eftersöker 
personal), bestämma sig för tre eller fyra egenskaper som eftersträvas. Frågor ställs 
därefter på de egenskaper som anses vara de mest kritiska för att kunna klara av jobbet 
på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare ett steg är att frångå de färdigformulerade 
frågorna och istället punkta ner stödord om det som man vill fråga om. 
 

”Jag tillhör de som är väldigt ostrukturerad, så jag har inte sådana där 
färdigformulerade frågor utan jag har bara med mig lite stödord… Jag har 
hållit på i 25 år med rekrytering, vilket gör att frågorna sitter nog där 
(pekar mot sitt eget huvud), men jag har ändå med mig en lista med stödord 
med de här sakerna jag vill fråga om.” 

 
En rekryterare framhåller vikten av att anpassa intervjun efter kandidaten. En 
kandidat som är nervös måste ges utrymme och tid till att samla sig, medan en 
som är mer framåt kanske inte behöver det svängrummet. En annan kandidat har 
kanske hög integritet och har svårt att prata om personliga saker, vilket 
naturligtvis tas hänsyn till. Allt detta bör rekryteraren vara uppmärksam på 
samtidigt som det är rekryterarens uppgift att se till att få svar på sina frågor. 
 

”Min uppgift är att ifrågasätta till en viss del, men jag måste välja tajming 
när jag kan ställa lite obekväma frågor. Det beror ju jättemycket på hur den 
där personen.… Jag måste vara väldigt följsam i en intervju om jag säger 
så; uppmärksam och följsam. […] Ja, var den personens gränser går.” 

 
Ett knep som rekryterarna gör för att få reda på så mycket som möjligt om kandidaten är 
att ställa öppna frågor och att hela tiden ställa följdfrågor och borra i det man vill veta 
mer om. Detta är vad några av rekryterarna benämner som trattmetoden, dvs. börja brett 
för att sedan gå djupare och djupare in på personen och därefter snedda ut för att bli mer 
allmän igen. I vissa fall kan det vara bra att låta tystnaden tala. Genom att rekryteraren 
är tyst tvingas kandidaten att prata. Rekryterarens förhållningssätt inverkar på hur 
kandidaten upplever intervjusituationen. En intervju som karaktäriseras av en öppen 
atmosfär ger ett större omfång men även ett djup i kandidatens svar. 
 
Resultatet av studien antyder att rekryterarna har skilda åsikter om 
anställningsintervjuns genomförande. Några av rekryterarna använder sig av ett 
strukturerat intervjumanus grundad på kravprofilen medan andra rekryterare baserar sin 
intervjuguide på stödord från kravprofilen. Min uppfattning efter att ha analyserat alla 
åtta intervjuer är att ju mer erfaren rekryteraren är desto mer villig är man att frångå de 
strukturerade frågemallarna. Enligt Schmidt och Hunter (1998) är en strukturerad 
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intervju att föredra då den i större utsträckning säkerställer att intervjuaren ställer 
relevanta frågor till kandidaten beträffande till exempel kompetens, utbildning och 
erfarenhet. En strukturerad intervju ger bättre förutsättningar än en ostrukturerad 
intervju till att bäst lämpad kandidat anställs. I en metaanalys av Conway et al, (1995) 
konstaterades att ju mer strukturerad en intervju är desto mer valid är den. Garman och 
Lesowitz (2005) menar å andra sidan att ostrukturerade intervjuer ger en bättre 
informationsrikedom om kandidatens personlighet än vad strukturerade intervjuer gör.  
 
Rekryterarna i studien förespråkar användandet av öppna frågeställningar, med det 
menas frågor som kandidaten inte kan besvara med ett ja eller nej. Följdfrågor, tystnad, 
följsamhet och trattmetod är andra knep som rekryterarna använder sig av för att få reda 
på så mycket som möjligt om kandidaten. I Fellingers (2002) handbok i intervjuteknik 
ifrågasätts, den enligt henne, allmänt förespråkade intervjudispositionen bland 
rekryterare, nämligen trattmetoden. Hon anser att trattmetoden bidrar till att 
informationsinhämtningen blir för bred och därmed begränsar rekryterarens möjlighet 
att göra en relevant bedömning av kandidatens lämplighet för tjänsten. Fellinger 
förespråkar istället hängmattmetoden där den inledande och avslutande delen behandlar 
information och uppvärmande prat. Resten av intervjun består av strukturerade frågor 
kopplade till kravprofilen, vilket gör att rekryteraren inhämtar mer relevant information 
om kandidaten.  
  

2.2 Intervjuarens förhållningssätt.   
 

En del kandidater som kommer till en anställningsintervju är nervösa och lite spända. 
Det är rekryterarens uppgift att få kandidaten avslappnad. Genom att inleda med att 
prata om neutrala saker, som väder och vind eller fråga om det var svårt att hitta till 
företaget, försöker rekryteraren lugna kandidaten. Andra sätt kan vara att försöka locka 
till skratt eller prata om gemensamma intressen och hobbys. Vanligt är också att 
rekryteraren berättar om företaget, hur många som sökt tjänsten, hur processen ser ut 
med intervju, eventuella tester och feedback på dessa. På så vis får kandidaten andrum 
och hinner slappna av lite. De kandidater som kommer avspända till intervjun har ett 
försprång gentemot de nervösa kandidaterna, då de avspända ger ett lite bättre intryck. 
Därför är det extra viktigt att ägna tid åt att försöka lugna den nervösa kandidaten så att 
denne ges samma chans till att visa vem han eller hon egentligen är. 
 

”Det är så viktigt att man får kandidaten att känna sig bekväm.” 
 
”Jag tycker att det är viktigt med en ganska avslappnad miljö under en 
intervju, alltså många vill ju gärna, skrämma upp är väl fel ord, göra folk 
lite stressade på intervjun och ställa svåra frågor och vara lite tuffa, men 
personligen tycker jag att jag får ut mer om min kandidat är avslappnad.” 
 

Genom att visa ett genuint intresse för kandidaten som intervjuas får rekryteraren reda 
på många fascinerande saker. I tillägg till detta bör rekryteraren ha ett öppet och 
tillåtande sätt och inte låta sig färgas av sina egna fördomar. Om fördomarna lyser 
igenom riskeras intervjun bli tillknäppt och kandidaten undviker ämnen som de tror kan 
vara känsliga. Rekryteraren kan därmed gå miste om väsentlig information som skulle 
kunna ligga till grund till bedömningen av kandidaten. Kandidaten ska känna att det är 
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okej att prata om allt. För att säkerställa att kandidaten verkligen har fått säga det den 
har på hjärtat, så brukar rekryteraren vanligen avsluta intervjun genom att höra sig för 
om kandidaten har några övriga frågor att ta upp.  
 
Studiens resultat pekar på att rekryterarens förhållningssätt har betydelse för hur 
kandidaten upplever intervjusituationen. Genom att inleda intervjun med neutrala 
spörsmål, försöka locka till skratt och skapa en öppen atmosfär blir miljön mer lättsam 
för kandidaten. Kvale (1997) anser att det är intervjuarens ansvar att bygga upp en 
atmosfär där kandidaten känner att det är tryggt nog att prata öppet om tidigare yrken, 
kompetens, privatliv och värderingar. Rekryteraren bör även vara tydlig i sitt sätt att 
formulera frågor. Kandidaten ska inte behöva känna sig osäker eller nervös p.g.a. att 
frågorna är tillkrånglade. Fellinger (2002) går ett steg längre och menar att rekryteraren 
ska le och titta kandidaten i ögonen när de hälsar och tar varandra i hand. Därefter bör 
kandidaten mjukas upp genom kallprat och erbjudande om något att dricka. Själva 
intervjun inleds med att rekryteraren informerar om upplägg och tidsram för intervjun. 
Det är viktigt att kandidaten får ett positivt intryck av rekryteraren eftersom det även 
påverkar kandidatens uppfattning om företaget. En kandidat som inte erbjuds tjänsten, 
men som fick en positiv bild av företaget pratar sällan illa om företaget. 
 
3. Information om den sökande 
 
Intervjusituationen ger rekryteraren möjligheten att inhämta betydande information om 
kandidaten, där såväl kompetens som personlighet och beteende tas hänsyn till om än i 
olika omfattning. Ytterligare en aspekt av intervjun är att fånga upp kandidatens för-
ändringsbenägenhet då rekrytering ska ses som en långsiktig lösning.  
 
Den första gallringen av kandidater sker utifrån de faktiska kunskaperna som respektive 
person innehar. Därefter är det viktigt att i intervjun ta reda på kandidatens 
utvecklingsmöjligheter, hur pass flexibel kandidaten är och om denne är inställd på ett 
konstant lärande, vilket krävs att t.ex. en IT-person är. Med tanke på att vi lever i en 
föränderlig värld där organisationer ständigt växlar och förnyar sig så måste 
organisationen säkerställa att kandidaten är villig till att förändras och växa i företaget. 
 

”Den här personen som kommer in ska ju inte bara vara bra idag och 
imorgon utan personen som kommer in ska ju vara bra i flera år framåt och 
kanske resten av sitt liv. Skrämmande tanke!” 

 
3.1 Frågeinnehåll.   
 

En del av intervjun är att ställa frågor om kandidatens personlighet för att få reda på 
vem han eller hon är privat och på jobbet samt vilka erfarenheter personen besitter. Hur 
personen reagerar i olika situationer, hur personen har agerat i olika situationer, om 
personen har hamnat i konflikt, vad hände och hur löstes det?  Om konflikten skulle 
inträffa idag, hur skulle han eller hon göra då? Vad uppskattar personen med det 
nuvarande jobbet, vad uppskattar han eller hon inte? Hur har personen kommit dit hon 
är, genom slump eller egna val? Vad inspirerar, vad brinner personen för och vad är det 
som gör individen glad? Finns det några märkliga luckor i CV och vad beror det på i 
sådana fall? Detta är exempel på några av alla de frågor som rekryteraren förväntar sig 
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få svar på under intervjun. Många frågor ställs om beteendebeskrivande arbets–
situationer men det är även viktigt att få reda på vem personen är privat och vilken 
uppfattning personen har om sig själv. 
 

”Så frågar jag också naturligtvis efter, alltså man kan ställa den där frågan 
på hundra sätt, men alla ställer den på något sätt, den här med starka och 
svaga sidor som man skulle beskriva sig själv. […] Jag brukar fråga om jag 
skulle ta referenser på dig vad tror du jag skulle få för svar då? […] Bara 
för att få en bild hur de uppfattar sig själv. Jag blir väldigt tveksam om 
någon inte har en svagare sida.” 

 
Kandidatens familjesituation är ytterligare ett område som rekryteraren vill stämma av. 
Hos rekryteraren ringer en varningsklocka om en kandidat låter antyda att han eller hon 
har det trassligt privat. Det behöver inte bara vara uppslitande händelser som sjukdom 
och skilsmässa som får rekryteraren att dra öronen åt sig, utan även roliga saker som 
giftermål, småbarn och husköp kan ha den inverkan. Kanske är det så att dessa 
händelser tar för mycket kraft av individen så att den inte kommer att prestera 
tillräckligt bra på jobbet? Det här betyder inte att rekryterna är av den uppfattningen att 
den mest eftersträvansvärda kandidaten är den som utger sig för att prioritera jobbet i 
alla lägen. Det är snarare så att den kandidat som tycks ha en bra balans mellan privat- 
och arbetsliv är den som är mest attraktiv. 
 
En av anledningarna till att just familjeliv avhandlas under intervjun är att rekryteraren 
vill säkerställa att en anställning av kandidaten inte medför att arbetsgruppen blir alltför 
likriktad. En arbetsgrupp som enbart består av unga kvinnor och män, som har eller 
snart kommer att få barn, blir väldigt sårbar. Detta är känsligt och svårt för rekryteraren 
att ta upp under intervjun eftersom det kan leda till att kandidaten upplever sig ha blivit 
diskriminerad. Rekryterarnas uppfattning om vad man kan och inte kan fråga 
kandidaten om skiljer dem åt.  

 
”Sedan är det ju familjesituation. Vi hade en frånskild fyrabarnsmamma 
och man kände hjälp! Hur ska det här funka?!”  
 
”Även resande tjänster […] är det väldigt viktigt att kolla upp hur benägna 
de är att ligga borta 3, 4 dagar i veckan. Säger de då att ’jag har en 
tvååring och en fyraåring’, så brukar jag fråga: Vad jobbar din flickvän 
med? Har ni mormor och farmor i närheten? […] Det där får man ju då 
tassa lite på tå.” 
 
”Jag skulle aldrig komma på att ställa sådana här lite nedlåtande frågor 
som hur har du ordnat med barnvakt och vad händer om barnen blir sjuka. 
Det tycker jag är, det vet jag själv att jag kan bli skogstokig när folk som 
inte förstår hur det är att vara småbarnsmamma ställer den typen av 
frågor.” 

 
Rekryterarna i utförd studie genomför anställningsintervjun med olika typer av 
intervjudesign, ostrukturerad eller strukturerad (se tidigare tema). Forskningen ger stöd 
åt att ostrukturerade intervjuer mäter andra konstrukt än strukturerade intervjuer, att 
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frågornas utformning därmed ser olika ut och att detta får konsekvenser för intervjuns 
validitet (Huffcutt et al., 2001; Schmidt & Hunter, 1998).  Ju mer strukturerad intervju 
desto högre validitet (Huffcutt & Arthur, 1994; McDaniel et al., 1994) Den 
strukturerade intervjun kan i sin tur baseras på olika frågetyper (Cook, 2004). Studiens 
resultat pekar på att olika frågetyper används, där en del frågor är situationsbeskrivande 
och andra är beteendebeskrivande. Den situationsbeskrivande frågan är 
framtidsorienterad och karaktäriseras av frågor som; ”Vad skulle du göra om…?” och 
”Hur reagerar du om…?”. Den beteendebeskrivande frågan är dåtidsorienterad och 
kännetecknas av frågor som; ”Vad gjorde du när…?” och ”Hur agerade du när…?”. 
Enligt Taylor och Small (2002) mäter situationsbeskrivande frågor kandidatens 
förmåga, medan beteendebeskrivande frågor mäter personlighet. Resultatet i deras 
studie gav inget stöd åt att den ena frågetypen har högre validitet framför den andra. Det 
skulle därmed betyda att det inte spelar någon roll om rekryteraren ställer framtids- eller 
dåtidsorienterade frågor. Validiteten blir ändå densamma. Annan forskning visar på 
motsatsen och hävdar att situationsbaserade intervjuer är mer valida (McDaniel et al., 
1994). För att röra till det ytterligare så visar Pulakos och Schmitts (1995) studie att 
beteendebeskrivande intervjuer är mer valida. 
 
Något som flera av rekryterarna i studien berör är relevansen av att ställa frågor om 
kandidatens familjesituation, där barninnehav tycks vara en central om än omtvistad 
fråga. Några rekryterare anser att det är viktigt att ställa frågor kring barn och 
barnpassning, medan andra ser det som rent förkastligt att lägga sig i hur kandidaten 
väljer att lösa sådana frågor. I 5 § Jämställdhetslagen står som följer ”Arbetsgivaren 
skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete 
och föräldraskap” (Göransson & Nordlöf, 2004, sid. 82). I tolkningen av lagen står att 
läsa ”att arbetsgivaren är skyldig att försöka organisera arbetet på ett sådant sätt att 
föräldraskap och förvärvsarbete lättare kan förenas” (Göransson & Karlsson, 2004, 
sid.28). En kandidat som nekas anställning p.g.a. familjesituation kan ha rätt till 
skadestånd (Göransson & Karlsson, 2004). Med detta som bakgrund så är det förståeligt 
att frågor om kandidatens familjesituation är kontroversiellt.  
 

3.2 Kandidatens utseende och agerande.  
 
Intervjun består av såväl verbal som visuell kommunikation. Det råder dock delade 
åsikter om dess betydelse i intervjusituationen. Vissa rekryterare anser att kroppsspråket 
och språket säger mycket om vem du är som person. En kandidat som under intervjun 
lägger armarna i kors över bröstet samtidigt som han säger sig vara en öppen person, 
säger emot sitt eget beteende och genomskådas av rekryteraren. En annan rekryterare 
menar på att det syns på kandidatens kroppsspråk om en fråga är störande och kommer 
för nära och lägger därför ingen större vikt vid det i sin helhetsbedömning av 
kandidaten.  
 
Det finns olika saker i kandidatens agerande som kan väcka ilska och irritation hos 
rekryteraren. En kandidat som kommer för sent till intervjun, tuggar tuggummi, har ett 
slappt handslag eller glömmer att slå av sin mobil sänker sina odds, till att få tjänsten, 
rejält.  
 

”Det första intrycket är jätteviktigt. Det kan vara helt avgörande för 
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intervjun.”  
 

”Däremot är jag ju väldigt liksom sensitiv för handslaget. Det tycker jag är 
skitviktigt. Jag bävar för en lös hand. […] Det funkar inte! Det hinner jag 
tänka direkt att ’Oh shit, det där är inte bra’. ’Fy har de inte lärt sig det 
där? Har de inte fått feedback på det här när de ska gå på intervju?’ 
Speciellt någon som söker, som ska vara personalchef då blir jag… Jag kan 
nästan bli förbannad över att de inte har bättre självinsikt.”  

 
Ett dåligt första intryck kan prägla hela intervjun, men de allra flesta rekryterare anser 
ändå att det är viktigt att kandidaten ges en ny chans till att bättra på sitt intryck under 
själva intervjun. Ett dåligt första intryck kan bero på nervositet, stress eller att någonting 
negativt drabbat kandidaten precis innan intervjun.  
 
Rekryterna lägger inte lika stor vikt vid kandidatens utseende. Det är naturligtvis en 
fördel om kandidaten kommer snyggt och propert klädd till intervjun, men det innebär 
inte nödvändigtvis kavaj och slips. Kandidatens klädsel bör anpassas efter tjänsten. Är 
det ett jobb i en sportaffär är det okej att komma i gympaskor, jeans och t-shirt. Rör det 
sig om t.ex. ett IT jobb förväntas kandidaten vara mer välklädd. Ett noga genomtänkt 
klädval anses vara ett positivt tecken för de flesta av rekryterarna. En tendens är ändå att 
ju mer erfaren rekryteraren är av att intervjua desto mer bortser man från kandidatens 
utseende och ser istället till personen.  

 
”Om det kommer in någon som ser lite slarvig ut, slarvigt hår och slarvigt 
klädd så kan det kanske vara lätt att dra slutsatsen att personen gör ett 
slarvigt jobb […] och det behöver ju inte stämma.” 

 
Resultatet indikerar att kandidatens utseende och agerande kan påverka rekryteraren 
negativt. Tendensen är emellertid att kandidatens agerande har en större inverkan på 
rekryteraren än vad utseendet har. Forskning visar på att rekryterare kan påverkas av 
kandidatens utseende, där oattraktiva kandidater förfördelas framför attraktiva 
kandidater (Marlowe, Schneider & Nelson, 1996). En kandidat som uppför sig väl och 
är bra på att sälja in sig själv ger generellt sett ett bättre intryck på rekryteraren 
(Higgins, Judge & Ferris, 2000). Vidare visar tidigare forskning på att rekryteraren 
lägger större vikt vid negativ information än positiv information. Det kräver mer än två 
gånger så mycket positiv som negativ information för att ändra på rekryterarens första 
intryck av kandidaten (Rowe, 1989 refererad ur Judge et al,. 2000) vilket till en viss del 
stämmer överens med studiens resultat. Rekryterarna bekräftar att det första intrycket 
kan prägla hela intervjun, men att det är viktigt att kandidaten ges en andra chans. Trots 
en andra chans antyder rekryterarna att en kandidat som har ett artigt uppträdande och 
ett välvårdat yttre har ett försprång gentemot kandidater med motsatta förutsättningar.    
 

3.3 Värderingar.  
 
Anställningsintervjun möjliggör för rekryteraren att dels ta reda på kandidatens 
värderingar om saker och ting, dels informera om vilka grundläggande värderingar som 
råder inom organisationen. En kandidat vars värderingar står i raka motsatsen till 
företagets har små chanser till anställning. Rekryteraren ägnar en del av intervjun till att 
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klargöra för kandidaten vilka policys, profiler och värderingar som gäller på företaget. 
Kandidaten får information om vad denne kan förvänta sig av företaget och vad 
företaget förväntar sig av kandidaten. Det är lika viktigt för båda parter att ansvar och 
skyldigheter tydliggörs. Rekryteringen är ju trots allt en av de större investeringarna 
som ett företag gör. 
 
Rekryterarna i studien anser att en viktig del av intervjun är att få vetskap om 
kandidatens karaktärsdrag. Enligt en metaanalys av Huffcutt et al, (2001) är 
personlighetsdrag och socialförmåga de egenskaper (konstrukt) som rekryteraren lägger 
störst vikt vid i sin bedömning av kandidaten eftersom dessa antas säga något om hur 
person kan tänkas fungera i det tänkta arbetet samt i relationen till kollegerna.  
 
För att intervjuaren ska kunna bilda sig en uppfattning om kandidatens personlighets-
drag menar Huffcutt et al, (2001) att intervjuaren bör ställa frågor kring samvets-
grannhet, samarbetsvillighet, hur pass utåtriktad, öppen för förändringar och hur 
emotionellt stabil kandidaten är. Om kandidatens sociala förmåga får intervjuaren 
vetskap genom att ställa frågor som rör ledarskap, mellanmänskliga relationer och 
kommunikationsförmåga.  
 
4. Bedömning  
 
Den information som kommer fram i intervjun använder rekryteraren i sin bedömning 
av kandidaten. Vilken betydelse intervjun får i bedömningsprocessen beror på vilken 
slags tjänst som ska tillsättas. Är det till exempel en chefstjänst som ska tillsättas 
tillkommer utöver CV, intervju och referenstagning, diverse olika personlighetstest. 
Dessa saker tillsammans utgör bedömningen av kandidaten. Till mindre avancerade 
tjänster baseras bedömningen vanligen utifrån CV, intervju och referenser, där intervju 
och referenser väger tyngst. 
 
Intervjun ger rekryteraren en idé om vem kandidaten är och vilka kvaliteter som 
personen har. Informationen som utvinns ställer rekryteraren mot kravprofilens kriterier 
för att se vilken person som kan tänkas vara bäst lämpad för jobbet.  
 

”Ja men då är det åter tillbaka till kravprofilen. Den är så grundläggande. 
Vad var det nu vi sa var det viktigaste i det här jobbet och sen så sätter jag 
mig liksom och tänker, där har jag Agneta och där har jag Hans och där 
har jag Simon och ja på de här punkterna så tror jag, TROR säger jag ju. 
Jag vet ju inte följande och det betyder att i första hand hon skulle passa in 
här mot de här kriterierna.” 

 
Rekryterarna är överens i sina åsikter om att en väl genomarbetad kravprofil utgör en 
bra bedömningsgrund av kandidaten. En rekryterare betonar vikten av att ha ett noga 
genomtänkt intervjumanus som är avstämt mot kravprofilen för att bättre kunna 
säkerställa att relevant information utvinns och kan användas i bedömningen av 
kandidaten. En annan rekryterare föredrar en mer ostrukturerad intervjuteknik i sin 
strävan att få fram information om kandidaten. 
 
Det råder inget tvivel bland rekryterarna om vikten av att matcha kandidatens kvaliteter 
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mot kravprofilens kriterier. Däremot går åsikterna isär vad mer som bör vägas in i 
bedömningen av kandidaten. En del rekryterare tittar på kroppsspråk och uppförande, 
medan en annan anser att kroppsspråket är irrelevant och ser mer till social förmåga, 
värderingar, utvecklingsbarhet, flexibilitet, egen aktivitet under intervjun samt visat 
intresse för företaget. Andra tittar på motivation, drivkraft och uthållighet. Någon 
försöker utröna hur stabil, ordningsam, ansvarstagande och pålitlig kandidaten är. Det är 
även av vikt att titta på hur den befintliga arbetsgruppen ser ut och om kandidaten 
passar in i den profilen. Kandidatens familjesituation kan vara av intresse för vissa 
tjänster. En del rekryterare blir tveksamma till att anställa en kandidat som pratar illa 
om sin nuvarande arbetsgivare. Det kan även vara precis tvärtom. En kandidat som 
pratar i alltför positiva ordalag om sin arbetsgivare kan göra att rekryteraren upplever 
det som svårt att uppfylla kandidatens förväntningar. Exakt vad rekryteraren tittar på 
beror till stor del på vilken slags tjänst som ska tillsättas. Olika typer av tjänster kräver 
olika typer av människor. 
 
Att låta maggropskänslan styra sin bedömning av kandidaten anses av de flesta 
rekryterarna som något oproffsigt. Maggropskänslan ska man inte bortse från menar en 
annan. En av rekryterarna beskriver hur hon i slutet av dagen skrämmande lätt kan säga 
vilken person som ska få jobbet. Hon kan inte förklara hur hon gör, utan att det bara är 
så och det är jättelätt.  
 

”Men sen brukar det ju vara rätt självklart! […] Om du tar in tre personer 
för intervju så är det inte så himla svårt att säga vem som får jobbet [Jasså] 
Tjoff! [Hur då?] Nä men det, det är ju så! […] Nä, men alltså efter att man, 
om man då teoretiskt sett skulle riva av tre stycken intervjuer på en dag. Till 
slutet av dagen så: Ja, den här får jobbet! Det är jättelätt och det är 
skrämmande att det är så lätt…” 

 

Resultatet indikerar samstämmighet bland rekryterarna beträffande kravprofilens 
betydelse för bedömningen. Däremot råder det meningsskiljaktigheter kring hur stor 
vikt som ska läggas vid kandidatens kroppsspråk, uppförande, värderingar o.s.v. En 
förklaring till motsättningarna kan vara rekryterarens val av intervjudesign. Tidigare 
studier pekar på att intervjuns grad av struktur har betydelse för vad det är som 
rekryteraren beaktar i bedömningen av kandidaten. Ostrukturerade intervjuer tenderar i 
större utsträckning utmynna i en bedömning som lägger tonvikten på utbildning, 
erfarenhet, intressen, hälsa, utseende, attraktivitet, uthållighet och snabbhet. Den 
strukturerade intervjun resulterar däremot i en bedömning som ser mer till 
arbetsprestation, kreativitet, skicklighet, social förmåga och hur väl kandidaten passar in 
i organisationen (Huffcutt et al., 2001). Bedömning som baseras utifrån en strukturerad 
intervju anses ha en bättre prognostisk validitet när det gäller kandidatens framtida 
arbetsprestation än bedömning som baseras på en ostrukturerad intervju (Schmidt & 
Hunter, 1998).  
 
Utöver intervjudesign kan intervjuarens erfarenhet ha betydelse för hur pass mycket 
eller lite intervjuaren låter sig påverkas av kandidatens icke verbala beteende. En mer 
erfaren intervjuare lägger inte så stor vikt vid kroppsspråk medan en mindre erfaren 
låter sig påverkas av till exempel leende, ögonkontakt och nickningar (Howard & 
Ferris, 1996 refererad ur Borman, Hanson och Hedge 1997). 
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Vissa egenskaper är av större vikt när rekryteraren bedömer kandidaten. Rekryterarna i 
studien tar bland annat upp motivation, utvecklingsbarhet, drivkraft, uthållighet, 
ansvarstagande, flexibilitet och social förmåga som några viktiga faktorer, vilket också 
ges stöd åt i tidigare forskning. De sex första faktorerna ingår i konstruktet 
personlighetsdrag som beskrivs i Huffcutt et al., (2001) metanalys. I metanalysen 
framkom att personlighetsdrag och social förmåga är de konstrukt som vanligen beaktas 
i bedömningen av kandidaten. Förklaringen till detta kan vara att dessa konstrukt 
speglar ett troligt beteende, vilket kan ge rekryteraren en antydan om hur kandidaten 
kommer att fungera i det tilltänkta arbetet samt i interaktion med övrig personal. 
Däremot visar metaanalysen att fysiska attribut såsom t.ex. kroppsspråk är av mindre 
vikt och inte bör läggas någon större vikt vid (Huffcutt, et al., 2001).  
 
5. Intervjuns brister 
 
I mötet med kandidaten får rekryteraren reda på en hel del saker som kan vara viktiga 
för den slutgiltiga bedömningen av personen som söker tjänsten. Det finns dock vissa 
brister som man som rekryterare bör vara medveten om. En av dessa brister är 
fördomar. Rekryteraren kan i olika omfattning påverkas av kandidatens: utseende, ålder, 
kön, charm, humor, klädstil, handslag, etnicitet, vikt, hygien och språk. 
 

”Det kan ju vara någon som är världens snabbaste fakturaregistrerare, men 
klär sig lite dåligt, luktar lite illa, stammar… alltså de har någonting litet så 
som gör att man under intervjun ’dissar’ dem direkt. De kommer sällan så 
långt att man ringer på referenser.” 

 
En rekryterare som låter sig påverkas av fördomar riskerar att missa en kompetent 
kandidat. Genom att försöka ha ett öppet sinne, vara medveten om sina fördomar och 
inte fastna i gamla mönster undviker rekryteraren att vara fördomsfull. Ju mer erfaren 
rekryteraren är på att göra anställningsintervjuer desto mindre fördomsfull tenderar 
personen att vara.  
 
En annan brist med intervjun kan vara att rekryteraren låter sig styras av sin intuition 
och anställer kandidaten för att det ”känns rätt”. Ytterligare en brist är att rekryteraren 
låter sig påverkas av kandidatens intressen och anställer kandidaten p.g.a. av deras 
gemensamma intressen. Ett annat problem kan vara att rekryteraren är för dåligt påläst 
om kandidaten. Det kan medföra att rekryteraren missar att ställa relevanta frågor. 
Rekryterarens sinnestillstånd kan ha inverkan på intervjun. En rekryterare beskriver hur 
hon kan påverkas av när på dagen intervjun genomförs, om hon inför en intervju nåtts 
av ett negativt besked, tappat en kund, bråkat med en familjemedlem eller att hon är 
hungrig.  
 

”… den som intervjuar kan ha en jäkligt dålig dag och egentligen köra 
igenom sina intervjuer med att halvt öra. Det finns ju den aspekten också att 
man själv inte mår bra eller är på rätt humör eller att det har hänt 
någonting i privatlivet och då har den man intervjuar en jäkligt svår match 
framför sig.” 
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”Jag kan komma på mig själv att sitta och tänka så här länge, länge och 
tappa bort mig över att jag sitter och tänker på […] vad ska jag käka till 
middag?”  

 
En annan nackdel med intervjun är att den kan skapa en stor anspänning hos vissa 
kandidater. De blir så nervösa och låser sig och kan därmed inte göra lika bra ifrån sig 
som andra mer avslappnade kandidater. En kandidat som är avslappnad och är duktig på 
att sälja sig själv gör ett bättre intryck på rekryteraren. En del kandidater har en sådan 
utstrålning och karisma att den rekryterande chefen känner sig hotad och tackar nej av 
blotta förskräckelsen till en person som mycket väl skulle kunna vara den mest 
kompetenta. Vissa chefer har svårt att motstå kandidatens charm och vill av den 
anledningen anställa personen. Enligt rekryterarna är detta vanligare när chefen 
rekryterar ensam. I de flesta intervjuer deltar såväl rekryterare som rekryterande chef 
och då sker en sambedömning av kandidaten. 
 
Trots att intervjun ger svar på många frågor är den långtifrån tillräcklig. Det är inget 
ovanligt att när rekryteraren i efterhand summerar intervjun kommer på en rad frågor 
som det saknas svar på. Frågor som kanske inte kan besvaras av kandidaten själv utan 
istället av referenspersoner. Intervjun i sig anses, av en del rekryterare, inte ha särskilt 
högt bevisvärde för framtida anställningsbarhet. Intervjun är en del av en samlad 
bedömning, där CV, personlighetstest och referenser är viktiga beståndsdelar. Trots 
intervjuns påpekade brister har rekryterarna svårt att se hur de skulle klara sig utan den i 
en rekryteringsprocess. 
 

”Jag har svårt att tänka mig anställningar utan intervjuer, även om de har 
väldigt lågt bevisvärde så måste de ändå vara en del i ett 
rekryteringsförfarande. Jag har svårt att tänka mig hur det annars ska gå 
till.” 

 
”Men, ändå intervjun är ju sedan det yttersta, mitt verktyg för att kunna se 
om personen är lämplig för jobbet eller inte.”  

 
Resultatet tyder på att anställningsintervjun inte är ett allt igenom optimalt 
urvalsinstrument. Såväl rekryterare som kandidat kan ha effekt på intervjun. 
Rekryterarens roll blir central eftersom dennes tolerans för avvikelser i form av ålder 
kön, utseende och klädsel får betydelse för hela intervjun. En rekryterare som styrs av 
sina fördomar riskerar undgå relevant information. En kandidat som uppträder nervöst 
under intervjun upplevs inte göra lika bra ifrån sig som en mer avslappnad kandidat. 
Garman och Lesowitz (2005) menar att intervjuar- och kandidateffekter kan ha en 
negativ inverkan på intervjun. Med intervjuareffekt menas alla de influenser från 
intervjuaren som kan påverka intervjun. Ett exempel på det är likhetsbias. Det innebär 
att kandidater som påminner intervjuaren i avseende på kön, etnisk tillhörighet och 
andra karaktärsdrag får ett bättre omdöme av rekryteraren. Likhetsbiasen kan reduceras 
genom att rekryteraren använder sig av en mer strukturerad intervju. Med kandidateffekt 
menas hur kandidaten upplever och påverkar intervjun. En nervös kandidat presterar 
sämre under intervjun än en lugn kandidat. Vissa kandidater har som taktik att försöka 
ställa sig in hos intervjuaren för att på så vis göra ett bättre intryck och därmed öka sina 
chanser till att få jobbet.  
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Andra brister i intervjun är det som flera av rekryterarna berör, nämligen att kandidatens 
utseende, ålder, kön, charm, humor, klädstil, handslag, etnicitet, vikt, hygien och språk 
kan påverka rekryteraren negativt eller positivt. Studier bekräftar denna problematik. 
Fellinger, (2002) tar upp halo- och djävulseffekten. Haloeffekten innebär att 
kandidatens trevliga och positiva sätt påverkar rekryteraren så att denne ”missar” att 
undersöka om kandidatens övriga kvaliteter verkligen motsvarar kraven för tjänsten. En 
rekryterare som bländas av kandidatens angenäma beteende tenderar att bortse från 
eventuella svagheter hos kandidaten och istället bedöma övriga förmågor och beteenden 
i samma positiva riktning. Dess raka motsats är djävulseffekten, där rekryteraren hakar 
upp sig på någonting hos kandidaten och låter det sedan påverka resten av intervjun 
samt den efterföljande bedömningen. Det kan t.ex. handla om ålder, vikt, slappt 
handslag och dålig hygien.  

 

A l l mä n  d i s k u s s i o n  
 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för hur 
intervjun tillämpas som urvalsinstrument vid rekrytering av personal. Studien hade en 
rekryterares perspektiv som utgångspunkt, där målet var att få vetskap om hur 
rekryteraren förbereder och genomför intervjun samt det efterföljande arbetet med att 
bedöma kandidaten. Ytterligare en del var att även undersöka intervjuns eventuella 
brister. Genomförandet av intervjuerna och det efterföljande analysarbetet har givit mig 
en god förståelse för hur rekryteraren förbereder och använder sig av intervjun i 
rekryteringsprocessen. Intervjun som urvalsinstrument kan, om den utförs strukturerat, 
ge relevant information om kandidaten och därmed utgöra ett bra underlag för 
utvärdering och bedömning. Intervjun är dock inte ett fulländat urvalsinstrument då 
rekryterarens fördomar och kandidatens nervositet kan ha en viss inverkan på intervjun.  
 
Genomförd studie baseras på datamaterial inhämtat från kvalitativa djupintervjuer, där 
intervjuaren är studiens verktyg. Det gör att resultatet av intervjun bland annat beror på 
intervjuarens kunnande, lyhördhet, engagemang och känslighet för den information som 
respondenten ger. Intervjuarens förmåga att formulera frågor får effekt på hur pass 
informationsrika svar respondenten ger, där öppna frågor är att rekommendera framför 
slutna, ledande och värderande frågor (Kvale, 1997). Med detta som bakgrund är det 
inte svårt att förstå att studiens giltighet till stor del avgörs av hur jag som intervjuare 
förhåller mig till respondenterna samt vilken frågeteknik jag använder mig av.  
 
Jag har försökt att ha ett öppet förhållningssätt dels i intervjuskedet, dels under 
analysarbetet. Detta för att försöka förstå och tolka innebörden och den subjektiva 
meningen som anställningsintervjun har för rekryteraren. Min egen förförståelse för 
ämnet kan på både gott och ont ha påverkat såväl intervjuer som analys. Den egna 
förförståelsen är en förutsättning för förståelse, men fungerar begränsande om jag låter 
mig förledas av min egen erfarenhet och förutfattade mening. Min avsikt med 
intervjuerna, var att i inledningen ställa en öppen och övergripande fråga för att på så 
vis inte styra respondenten i endera riktningen. Jag ställde följdfrågor utifrån de svar 
som respondenten gav. Det är möjligt att mina följdfrågor ledde in respondenten på 
vissa banor som denne annars inte skulle ha kommit in på. Respondenten kan även ha 
påverkats av mitt förhållningssätt. Genom hummande, nickning och leende kan jag ha 
uppmuntrat respondenten att svara och agera på ett sätt som den gör för att vara mig till 
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lags. Likaså kan jag omedvetet ha gett uttryck till förvåning och överraskning inför 
vissa svar, vilket kan ha haft negativ effekt på respondenten då denne kan ha givits 
uppfattning om att svaret inte var bra, korrekt eller legitimt.  
 
Undersökningsdeltagarna i studien valdes utifrån bekvämlighet och informativitet. Ett 
urval som baseras på bekvämlighet kan ge vissa inskränkningar i studiens validitet, 
genom att urvalet blir alltför homogent. I förlängningen kan det medföra att viktiga 
faktorer undgår studien. För att täcka in så många faktorer som möjligt, men samtidigt 
inte riskera att studien blir för ytlig och allmängiltig, är en balans mellan homogenitet 
och heterogenitet att föredra. Urvalet i min studie är homogent och informativt så till 
vida att alla respondenter arbetar som rekryterare. Det vore dock önskvärt med en bättre 
spridning mellan könen, endast en av åtta deltagare är av manligt kön. Frånvaron av 
män kan medföra att relevant information uteblivit. Vi får t.ex. inte reda på om det finns 
genusskillnader i män och kvinnors sätt att bedriva rekryteringsarbete. Urvalet bör dock 
ses som heterogent vad det gäller respondenternas ålder och yrkeserfarenhet. Den goda 
spridningen i ålder och yrkeserfarenhet talar trots allt för att många aspekter av 
anställningsintervjun har täckts in.  
 
Validiteten i en kvalitativ rapport måste bedömas ur flera hänseenden, där en del är att 
titta på validiteten ur ett empiriskt perspektiv. Det innebär att resultatet ska ha god 
passform i förhållande till insamlat data, vilket jag anser det har. Däremot kan man fråga 
sig vilken inverkan valet av metod har på uppnått resultat. Nackdelen med intervjuer 
kan vara att respondenten retrospektivt återger sina subjektiva upplevelser. Det kan 
innebära att intervjupersonens minne sviker och med detta återger en upplevelse som 
inte stämmer överens med vad som egentligen har inträffat. En alternativ metod till 
intervjun är att genom deltagande observation studera rekryterarens och kandidatens 
samspel under intervjun. Resultatet i en kvalitativ studie ska kunna generaliseras till den 
population och det ämne som studerats. Hur pass applicerbart mitt resultat är på 
populationen är osäkert eftersom studien bygger på endast åtta rekryterares erfarenheter 
av anställningsintervjuer. Om jag hade genomfört fler intervjuer skulle kanske 
ytterligare faktorer ha upptäckts, exempelvis eventuella genusskillnader. Min 
uppfattning är dock att viss generaliserbarhet är möjlig då jag efter att ha utfört ett antal 
intervjuer märkte att många faktorer upprepades, vilket tyder på en viss mättnad i 
materialet. Resultatet visar även på samstämmighet med tidigare forskning, vilket har 
presenterats i avsnittet resultat och diskussion.  
 
Rekryteringsarbetet kan, enligt min mening, liknas vid en cirkulär process. Grunden till 
en framgångsrik rekrytering startar med noggranna förberedelser i form av en 
kravprofil. Ur förarbetet med kravprofilen renderas frågor som relaterar till den utlysta 
tjänsten. Frågorna ska i sin tur ge informativa svar om kandidatens kvaliteter. 
Kandidatens svar ställs därefter mot ett bedömningsunderlag. Underlaget baseras på 
kravprofilen och det är här som cirkeln återigen sluts. Detta gör att förberedelsearbetet 
med kravprofilen bildar stommen för hela anställningsintervjun. Dessa tre distinkta 
faser: förberedelse, genomförande av intervju och bedömning återfinns även i Phillips 
och Dipboyes (1989) studie. 
 
Inför intervjun går rekryteraren igenom CV och skapar sig på så vis en uppfattning om 
kandidaten. Den påföljande intervjun kan sedan präglas av detta första intryck, vilket 
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även bekräftas i resultatet, där flera rekryterare menar att det första intrycket kan vara 
helt avgörande för resterande intervju. Enligt Phillips och Dipboye (1989) har 
rekryteraren en benägenhet att lägga större vikt vid de svar och de beteenden som 
styrker det första intrycket. Utöver första intrycket visar resultatet på en rad andra 
faktorer som kan påverka bedömning av kandidaten. Det kan t.ex. handla om 
rekryterarens egna fördomar och intressen. Önskvärt vore ett mer objektivt 
förhållningssätt, men jag inser att det kan vara komplicerat. Rekryteraren är ju redskapet 
som ska inhämta och tolka erhållen information om kandidatens förmågor och 
kvaliteter. Såväl resultat som tidigare forskning talar för att kandidatens personlighet 
och sociala förmåga är de konstrukt som rekryteraren främst vill få vetskap om 
(Huffcutt, et al., 2001). Vad jag erfar så torde konstrukt likt ovan nämnda tolkas och 
värderas utifrån en viss subjektivitet hos rekryteraren. Eftersom rekryteraren har en 
synnerligen central funktion i intervjuprocessen är det viktigt att denne är medveten om 
sin roll, sina svaga och starka sidor, samt att det egna förhållningssättet har betydelse 
för hur kandidaten reagerar och agerar under intervjun.   
 
Det är bland annat ovan nämnda brister som har bidragit till att anställningsintervjun 
som urvalsinstrument vid rekrytering av personal, i decennier har kritiserats för låg 
validitet och reliabilitet. Forskningen visar att intervjuns kvalitet kan förbättras genom 
goda förberedelser i form av en kravprofil, att strukturerade intervjuer används i stället 
för ostrukturerade och att bedömningen baseras på kravprofilen istället för rekryterarens 
eget tyckande (Schmidt och Hunter, 1998). Resultatet i den egna studien visar dock på 
att mer erfarna rekryterare i ansenligare omfattning tenderar att ställa större tilltro till sig 
själv och i och med det väljer att frångå noggranna förberedelser och strukturerad 
intervjudesign. ”Jag tillhör de som är väldigt ostrukturerad, så jag har inte sådana där 
färdigformulerade frågor utan jag har bara med mig lite stödord… Jag har hållit på i 25 
år med rekrytering, vilket gör att frågorna sitter nog där (pekar mot sitt eget huvud).” 
Farorna med ett sådant förhållningssätt kan vara att rekryteraren undgår information 
som är relevant för tjänsten och därmed riskerar att missa en lämplig kandidat.  
 
Trots alla konstaterade fel och brister fortsätter intervjun att vara ett flitigt 
återkommande instrument i rekryteringsprocessen. Det är egentligen inte svårt att förstå 
eftersom inget instrument kan erbjuda samma möjlighet till informationsutbyte. Vad 
som är viktigt att beakta är att anställningsintervjun endast bör ses som en del av 
rekryteringsprocessen. Intervjun ska i kombination med CV, begåvnings- och 
intelligenstest, referenstagning och eventuella arbetsprover utgöra bedömningen av 
kandidaten (Schmidt & Hunter, 1998). Genom att kombinera flera urvalsinstrument tror 
jag att företagets chanser ökar till att bäst lämpad kandidat anställs.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att rekryterarens noggranna förberedelser, i form av 
en kravanalys, är en förutsättning för att få relevant information om kandidatens 
arbetsprestation, kreativitet, skicklighet och sociala förmåga. Vidare visas även att 
strukturerad intervjudesign är att föredra då den i större utsträckning säkerställer att bäst 
lämpad kandidat anställs. I bedömningen av kandidaten utgår rekryteraren först och 
främst från kravprofilen och matchar den mot kandidatens kvaliteter. Åsikterna går isär 
vad det gäller hur stor vikt som bör läggas vid kandidatens agerande, utseende, 
kroppsspråk o.s.v. En tendens är dock att mindre erfarna rekryterare lägger större vikt 
vid utseende och kroppsspråk än vad mer erfarna rekryterare gör. Resultaten antyder att 
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intervjuförfarandet innehar en rad brister där rekryterarens förhållningssätt, fördomar 
och dagsform kan inverka negativ på kandidaten.   
 
Studien kan tänkas vara användbar för andra rekryterare, eftersom man som rekryterare 
bör fundera över sin egen roll som intervjuare och hur det egna förhållningssättet 
påverkar kandidatens svar. Vissa delar av studien bör även vara intressant för personer 
som står inför en anställningsintervju eftersom det framkommer vilka egenskaper som 
rekryteraren lägger stor vikt vid i bedömningen av kandidaten. Enligt Huffcutt et al., 
(2001) fäster rekryteraren i sin bedömning stor vikt vid kandidatens personlighetsdrag 
och sociala förmåga. 
 
Vidare forskning på området kan vara att undersöka på vilket sätt intervjuarens 
förhållningssätt påverkar kandidaten. Genom att dels observera anställningsintervjuer, 
dels intervjua rekryterare och kandidater om deras upplevelser av intervjun kan en bättre 
förståelse nås för hur intervjuarens förhållningssätt kan ha inverkan på intervjuns 
reliabilitet och validitet. 
 

Referenslista 
 
Borman, W.C., Hanson, M.A., & Hedge, J.W. (1997). Personnel Selection. Annual Review Psychology. 
48, 299-337. 
 
Conway, J.M., Jako, R.A., & Goodman, D.F. (1995). A Meta-Analysis of Interrater and Internal 
Consistency Reliability of Selection Interviews. Journal of Applied Psychology, 80(5), 565-579. 
 
Cook, M. (2004). The interview; I know when I see one. I M. Cook (Red.) Personnel Selection, Adding 
Value Through People (sid. 38–61). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 
 
Garman, A.N., & Lesowitz, T. (2005). Interviewing Candidates for Leadership Roles. Consulting 
Psychology Journal: Practice and Research, 57(4), 266-273. 
 
Granberg, O. (2003). Rekrytering och bemanning. I O. Granberg (Red.) PAOU, Personaladministration 
och organisationsutveckling (sid. 315-358). Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Göransson, H., & Nordlöf, C. (2004). Arbetslagstiftningen: Lagar och andra författningar som de lyder 1 
juli 2004. Stockholm: Nordstedts juridik AB. 
 
Göransson, H.j & Karlsson, A. (2004). Diskrimineringslagarna: En praktisk kommentar. Stockholm: 
Nordstedts juridik AB. 
 
Fellinger, Å.M. (2002). Intervjuteknik vid urval. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University press. 
 
Higgins, C.H., Judge, T.A. & Ferris, G.R. (2000). Influence Tactics and Work Outcomes: A Meta-
analysis. Journal of Organizational Behavior, 24(1), 89-106. 
 
Huffcutt, A.I., & Arthur, W.Jr. (1994). Hunter and Hunter (1984) Revisited: Interview Validity 
for Entry-Level Jobs. Journal of Applied Psychology, 79(2), 184-190. 
 



 23

Huffcutt, A.I., Conway, J.M., Roth, P.L., & Stone, N.J., (2001). Identification and Meta-Analytic 
Assessment of Psychological Constructs Measured in Employment Interviews. Journal of Applied 
Psychology, 86(5), 897-913. 
 
Judge, T.A., Higgins, C.A., & Cable, D.M. (2000). The Employment Interview: A Review of Recent 
Research and Recommendations for Future Research. Human Resource Management Review, 10(4), 383-
406. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Marlowe, C.M., Schneider, S.L., & Nelson, C.E. (1996). Gender and Attractiveness Biases in Hiring 
Decisions: Are More Experienced Managers Less Biased? Journal of Applied Psychology, 81(1), 11-21. 
 
McDaniel, M.A., Whetzel, D. L., Schmidt, F.L., & Maurer, S.D. (1994). The Validity of Employment 
Interviews: A Comprehensive Review and Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 79(4), 599-
616. 
 
Phillips, A.P., & Dipboye, R.L. (1989). Correlational Tests of Predictions From a Process Model of the 
Interview. Journal of Applied Psychology, 74(1), 41-52. 
 
Pulakos, E.D., & Schmitt, N. (1995). Experience-based and Situational Interview Questions: Studies of 
Validity. Personnel Psychology, 48, 289-308. 
 
Rosnow, R.L., & Rosenthal, R. (2005). Reliability and Validity in Measurement and Research. I R.L. 
Rosnow & R. Rosenthal (Red.), Beginning Behavioral Research; A Conceptual Primer (sid. 139-166). 
New Jersey: Pearson Education Inc. 
 
Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel 
Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. Psychological 
Bulletin, 124(2), 262-274.   
 
Statt, D.A. (2004). Psychology and the World of Work. New York, NY: Palgrave MacMillian. 
 
Taylor, P.J., & Small, B. (2002). Asking Applicants What They Would Do Versus What They Did Do: a 
Meta-analytic Comparison of Situational and Past Behaviour Employment Interview Questions. Journal 
of Occupational and Organizational Psychology, 74, 277-294. 
 


