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SVÅRIGHETER REKRYTERARE UPPLEVER I SITT ARBETE 

 
Elias Berglund 

 
 
Svårigheten inom rekrytering att hitta rätt person till rätt plats inom en 
organisation orsakas ofta av olika psykologiska processer mellan 
rekryterare och kandidater, och begränsningar satta av rekryterarens 
arbetsmetoder. Denna studie fokuserar på de svårigheter som 
rekryterare själva upplever och hur de löser dem. Fem rekryterare 
intervjuades i halvstrukturerade intervjuer. Data behandlades med 
hjälp av induktiv tematisk analys och resultatet visar att rekryterarna 
upplever svårigheter med sina egna begränsningar, samarbetet med 
kunden, i relation till kandidaten eller med de begränsningar 
bedömningsverktygen sätter. Oviljan att kandidaten inte ska vara för 
olik en själv, samarbetet med kunden, och att ta fram kravprofiler, 
samt lita på sin bedömning fanns vara avgörande för vilka svårigheter 
man upplever och hur man försöker lösa dem. Aktuell forskning 
stödjer delar av detta men forskning på relationen mellan kund och 
rekryterare saknas. Fler studier på detta område samt subjektiva 
upplevelser av svårigheter efterlyses.          

 
 

Staten hade fram till 1993 monopol på arbetsförmedling. Sedan dess har andelen 
privata arbetsförmedlare växt till en bransch som idag omsätter miljarder. En bransch 
som brukar falla under paraplybetäckningen bemanningsbranschen men innefattar allt 
från rekryteringskonsulter till personaluthyrningsföretag (Almega, 2007). Till en början 
var det just konkurrerande verksamheter till statliga arbetsförmedlingen som växte 
snabbast, men med tiden började bemanningsföretagen växa till den mest fruktsamma. 
Förra året växte rekryteringsbranschen med 55% och bemanningsbranschen totalt med  
18% (Almega, 2007). Att hyra ut personal till landsting och storföretag som ville skära 
ner på egen personal blev den mest lönsamma delen med stora aktörer som Manpower, 
Poolia och Proffice. I början red den kraftiga expansionen till stor del på IT-vågen och 
den allmänna högkonjunktur som rådde innan förra millennieskiftet. Dess krasch 
innebar också tuffare tider för bemanningsbranschen. Men i efterdyningarna dök 
landstingen upp som den största kundgruppen och sjukvårdspersonal blev den nya 
miljardindustrin. Men ett par år in på detta årtusende så satte staten stop för dyr inhyrd 
personal och branschen såg sin andra nergång. Men sedan dess har tillväxten ökat 
konstant och omsatte förra året cirka 20 miljarder (Karström, 2007). Bemanning 
fortsätter att växa och de flesta bemanningsföretag erbjuder idag också andra tjänster 
vilka blivit mer och mer efterfrågade, däribland finns rekrytering som utgör en allt 
större del av bemanningsföretagens vinster. Att erbjuda företag att sköta deras 
personalrekryteringsbehov har vid sidan om personaluthyrning vuxit sig allt större. De 
senaste åren har allt fler mindre rekryteringskonsultbolag startats, och de fortsätter att 
växa och att specialisera sig. Rekryteringsansvariga bedömer enligt Almegas 
rekryteringsbarometer att den ökningen kommer att fortsätta (Almega, 2007).  
 
Rekrytering handlar enligt Lindelöw Danielsson (2003) om att skaffa rätt person till rätt 
plats i en organisation. Det viktigaste och svåraste med en rekrytering är att förutse 
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kandidaternas framtida arbetsprestationer. I större organisationer eller på till exempel 
företag med en hög personalomsättning så finns ofta personer anställda med rekrytering 
som arbetsuppgift. De sköter rekryteringen och försöker hitta en balans mellan interna 
rekryteringar, det vill säga att hitta kandidater inom den egna organisationen, och 
externa rekryteringar, alltså att hitta kandidater utanför organisationen (Granberg, 
2003). Rekryteraren kan då få en djupare förståelse för vad man söker för kandidater 
när det gäller kvalifikationer och personlighet. Det är också lättare att få återkoppling 
och korrigera fel inför kommande rekryteringar ifall tidigare rekryteringar inte blivit 
tillfredsställande. Svårigheten med egna anställda rekryterare kan vara att rekryteraren 
inte har relevant utbildning eller att han eller hon blir hemmablind, det vill säga inte 
kan se hur organisationen till exempel utvecklas. Då kan det vara svårt att behålla till 
exempel kompetensbaserad rekrytering i fokus (Lindelöw Danielsson, 2003).  

 
På senare år har rekryteringsbranschen vuxit sig allt starkare (Karström, 2007; Almega, 
2007). Allt fler organisationer använder sig av konsulter för att genomföra sina 
rekryteringar. Organisationer som inte är vana vid rekryteringar eller genomför få har 
inte samma kunskaper om hur man bör gå till väga och vilka metoder man bör använda 
sig av. Då kan det vara lättare att köpa in tjänsten utifrån, från en rekryteringsbyrå. Man 
slipper då långa processer och kostnadskrävande utredningar. Man köper istället en 
experts utlåtande. Särskilt på företag som har låg personalomsättning och liten 
erfarenhet av rekryteringar så är detta värdefullt. De tidigare svårigheterna med att göra 
bedömningar av personer kvarstår men svårigheten att lära sig om det aktuella företaget 
tillkommer. Rekryteringskonsulten bör dessutom vara bra på att tillsammans med 
kunden ta fram en kravprofil som är adekvat. Konsulten har av naturliga skäl inte 
samma insyn i den sökta tjänstens krav på kvalifikationer och personlighet som någon 
som jobbar där dagligen. Där behöver de alltså jobba tillsammans med kunden för att ta 
fram en kravprofil där dessa saker finns specificerade. Förutom de svårigheter som 
finns i all personbedömning så tillkommer alltså den om att förstå vilka tjänstespecifika 
egenskaper som krävs för en tjänst. (Granberg, 2003; Lindelöw Danielsson, 2003) Hur 
ska man då förstå de svårigheter som det innebär att arbeta som rekryteringskonsult, 
och hur ska man förstå svårigheterna med rekrytering i stort?  
 
Kravprofilen är det som rekryteraren använder för att matcha en kandidat mot den tjänst 
som skall tillsättas. Där står de krav som tjänsten ställer på personen ifråga om 
kvalifikationer och personlighet (Granberg, 2003). Den bör tas fram gemensamt av 
rekryteraren och anställande chef, eller mellan rekryteringskonsult och beställande 
kund för att på så sätt lyckas hitta de mest intressanta kandidaterna (Granberg, 2003; 
Lindelöw Danielsson, 2003).  
 
De flesta rekryterare använder sig av liknande metoder för att bestämma sig för vem 
som bör anställas till en tilltänkt tjänst. Från det att behovet uppmärksammats och 
beslut fattats om att anställa så kopplas rekryteraren in. Arbetet börjar vanligtvis med 
att specificera vad arbetet kräver i fråga om kvalifikationer och personlighet i en 
kravprofil (Granberg, 2003). Därefter annonseras tjänsten ut i någon av de kanaler 
rekryteraren anser vara bäst för att nå de kandidater till tjänsten som man vill ska söka 
den. Det kan handla om annonser i tidningar, arbetsförmedlingar eller via Internet. Man 
kan också söka aktivt i kandidat databaser (Granberg, 2003; Cook & Cripps, 2002). När 
ansökningarna kommit in börjar man att sortera bort de som inte uppfyller kraven och 
rangordna de som möter kraven bäst. Beroende på arbetsmetod så är det vanligaste att 
man ringer upp de bäst lämpade för en kortare telefonintervju och eventuellt sorterar 
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man då bort några fler. De som verkar allra bäst lämpade kallas till en personlig 
intervju. Det vanligaste är att man först därefter tar referenser. I vissa fall genomför 
man också i slutskedet olika tester. I vissa branscher använder man sig också av 
arbetsprover (Granberg, 2003; Cook & Cripps, 2002). 
 
Den vanligast diskuterade frågan om rekrytering är dessa metoders (CV-granskning, 
intervju mm) prediktiva validitet (McDaniel, Wehtzel, Schmidt & Maurer, 1994; 
Schmidt & Hunter, 1998). Alltså hur man kan förutse framtida arbetsprestation hos 
arbetssökande. Denna prediktiva validitet är avseende rekryteringens aktörer 
traditionellt avhängig två aktörer, den arbetssökande och rekryteraren. När det handlar 
om rekryteringskonsulter så tillkommer en tredje aktör, den beställande organisationen 
– kunden. Svårigheter att predicera arbetsprestation har alltså två eller tre källor. Men 
det är i alla hänseenden upp till rekryteraren att se till att dennes jobb utföres 
tillfredsställande. Det vill säga att rekryteringen verkligen blir lyckad och kandidatens 
framtida arbetsprestation möter kundens förhoppningar. 
 
Man har studerat de olika metoder och verktyg rekryterare använder sig av i 
personbedömningen och hur väl de faktiskt förutser den framtida arbetsprestationen. 
Alltså egentligen vad hela rekryteringsbranschen har som sitt hela syfte. Man har för att 
komma fram till detta bland annats studerat olika delar av rekryteringsprocessen där 
rekryterarens arbetsmoment värderats. Det kan då handla om rekryterarens beteenden i 
en intervjusituation i fråga om att bekräfta sitt första intryck och hypotestestning av 
anställningsbarhet (Dougerthy, Turban & Callender, 1994; Macan & Dipboye, 1990; 
Sackett, 1982). Det kan också handla om rekryterarens benägenhet att bedöma på 
felaktiga grunder, så som utseende (Morrow, 1990; Marlowe, Schneider & Nelson, 
1996), etnicitet (Purkiss, Perrewé, Gillespie, Mayes & Ferris, 2006) och effekten av 
intervjun som en social arena där två individer möts och ett socialt spel börjar 
(Springbett, 1958; Brown & Campion, 1994; Tullar, 1989). Dessa är de vanligaste 
exemplen på svårigheter som gör bedömningen av framtida arbetsprestationer svår och 
försämrar den prediktiva validiteten.  
 
Men allt handlar inte om rekryterarens beteende. De stöter på svårigheter i sitt 
bedömningsarbete även i sin relation till de sökande kandidaterna. Man har då studerat 
kandidaters beteenden när de hamnar i en rekryteringsprocess. Då handlar forskningen i 
första hand om impression management (hur kandidaten anpassar sitt beteende i en 
rekryteringsprocess) och benägenhet att ljuga (Van Iddekinge, McFarland & Raymark, 
2007; Birkeland, Manson, Kisamore, Brannick & Smith, 2006; Levashina & Campion, 
2006). Kandidaten är i regel väl medveten om att man måste sälja sig själv och se till att 
rekryteraren ser de sidor av en själv som man tror är bra och relevanta för tjänsten man 
söker. Detta är saker som gör det svårare för rekryteraren att bedöma framtida 
arbetsprestationer hos kandidaterna. 
 
Vad som däremot inte forskat så mycket om är relationen till kunden när det handlar 
om rekryteringsuppdrag från utomstående organisation som konsult. Hur beroende av 
den relationen är rekryteringens kvalitet? Man kan föreställa sig att den har betydelse 
främst med tanke på att rekryteringskonsulten kanske inte från början känner till 
företaget eller tjänsten som ska tillsättas. Lindelöw Danielsson (2003) betonar vikten av 
att ta en ordentlig kravprofil. Det vill säga analysera vilka kvalifikationer, kompetenser 
och personlighetsegenskaper som krävs för den aktuella tjänsten. Det är nödvändigt för 
att kunna få en så bra förståelse för vilka kvalifikationer och personlighetsegenskaper 
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som behövs för en aktuell tjänst. Ju bättre den förståelsen är desto större chans är det att 
rekryteraren kan hitta en kandidat som faktiskt matchar tjänsten. 
 
I samtliga fall är det alltså fråga om relationen, antingen mellan rekryteraren och 
kunden, eller mellan rekryteraren och kandidaten. Rekryteraren är den som har ansvaret 
för att de svårigheter som är förknippade med rekryteringens prediktiva validitet 
överbryggs till så stor del som möjligt och att matchningen i slutändan blir 
tillfredsställande för kunden såväl som kandidaten.  
 
De svårigheter som uppträder i en rekryteringsprocess har studerats med olika metoder, 
företrädesvis genom observationer i naturlig miljö eller upplagda i kvasiexperiment. 
Rekryterares och kandidaters beteenden har analyserats och bedömts av forskare som 
kunnat knyta mönster till olika teorier inom psykologi, oftast socialpsykologiska 
(Tullar, 1989; Sackett 1982). Man har också manipulerat med ansökningar och 
intervjupersoner i kvasiexperiment för att kvantitativt undersöka hur olika faktorer 
påverkar rekryteringens utgång (Rynes & Gerhart, 1990; Murphy & Constans, 1987). 
Man kommer i dessa studier fram till resultat som handlar om olika potentiella felkällor 
till bedömningsbeslut. De är alla mer eller mindre implicita (Purkiss, et al. 2006) och är 
därmed dolda för rekryteraren. Resultaten belyser många av de svårigheter som 
uppträder i en rekryteringsprocess vad gäller den prediktiva validiteten av en 
rekrytering. Vad de inte belyser är vilka av dessa svårigheter och hinder för en lyckad 
rekrytering som upplevs som svårigheter av rekryteraren själv.  
 
Syftet i denna studie är att undersöka hur rekryterare själva uppfattar svårigheter i sitt 
arbete och hur dessa kan påverka framtida arbetsprestationer för de kandidater de 
anställer eller rekommenderar till kunden. Ett annat syfte är att undersöka hur 
rekryterare gör för att lösa de svårigheter de upplever att de stöter på.   

 
 

Metod 
 

Deltagare 
Denna studie har använt sig av ett tillgänglighetsurval och snöbollsurval. Sökningar 
efter rekryteringsbyråer och bemanningsföretag på gjordes på Internet men med dåligt 
resultat. Istället användes en befintlig kontakt som sedermera slussade vidare tänkbara 
intervjupersoner som passade studien. 
 
De intervjuades erfarenhet som rekryterare är olika men i snitt är den ungefär två år 
(10mån – 5år). Deras bakgrund varierar. Tre stycken är beteendevetare, de andra 
kommer från olika bakgrund. Alla är kvinnor mellan 27 och 35 år. Fyra av dem jobbar 
som rekryteringskonsulter. En jobbar däremot som rekryterare på ett större företag med 
hög personalomsättning. En jobbar uteslutande med kundkontakter och 
kravprofilstagning. Två tar hand om processen i sin helhet från kravprofilstagning till 
presentation för kund. En jobbar varken med kravprofilstagning eller personliga 
intervjuer utan med CV-granskning och telefonintervjuer. Alla jobbar i centrala 
Stockholm. 
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. De var i snitt 45 minuter 
långa (35 – 58min). Öppna stödfrågor användes för att få samtalet att kretsa kring 
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frågeställningen. Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats 
förutom i ett fall då det skedde på ett café. Alla intervjuer spelades in på band och 
transkriberades inom en vecka av uppsatsförfattaren. Denna datainsamlingsmetod är 
bra därför att den bibehåller fokus på rekryterarnas subjektiva erfarenheter, som 
efterfrågas i uppsatsens syfte. Viktigt för att nå fram till de upplevda svårigheterna i 
arbetet är att inte styra in intervjupersonerna i olika tankegångar utan låta dem själva 
tänka efter och med egna ord beskriva vad de upplever som hinder för att göra ett bra 
jobb och hur de gör för att komma runt dessa problem. Denna metod främjar detta.  
 
Deltagarna försäkrades om att data kom att behandlas konfidentiellt, att deltagande var 
frivilligt och att intervjuerna kunde avbrytas när som helst om de så ville. Samt att band 
och transkriberingar förverkas efter uppsatsens färdigställande.  
 
Analys 
Syftet var att undersöka hur rekryterarna själva uppfattar svårigheter i sitt arbete och 
dra paralleller till aktuell forskning. Därför har heller inte formulerats några specifika 
frågeställningar eller hypoteser som skulle kunna skyla rekryterarens erfarenhet av vad 
som fungerar och inte fungerar i rekryteringsprocessen.  
 
De transkriberade intervjuerna lästes noggrant för att etablera en förståelse för texten 
och på så sätt distansera sig från minnet av intervjun. Därefter markerades nyckelord 
och samband mellan texterna som var relevanta för studiens syfte. Nyckelord och 
gemensamma diskussionsteman kategoriserades och definierades och utifrån dessa 
lästes texterna om för att tydligare isolera allt som berördes av dessa. Snart 
utkristalliserades några teman som föreföll vara gemensamma för texterna. Dessa 
teman var de som nedan redovisas under rubriken Resultat. Till grund för 
analysprocessen användes de metoder för tematisk analys som redovisas av Hayes 
(2000) och diskuterats av Langemar (2007). 
 
Denna analysmetod bedömde jag vara lämpligast eftersom den bäst möter kravet på 
förutsättningslöst närmande till de intervjuades egna upplevelser. Fokus ligger på vad 
de säger, vad de medvetandegör och vad de faktiskt upplever som svårigheter. Eftersom 
avsikten var att undersöka rekryterares egna subjektiva upplevelser av svårigheter i sin 
arbetsutövning så är det bäst att de själva får resonera kring detta under så lite påverkan 
som möjligt av uppsatsförfattaren. En halvstrukturerad intervju möter dessa krav. För 
att vidare behålla närheten till de intervjuades upplevelser så möter en tematisk 
analysmetod önskemålen om induktivt förhållningssätt till den transkriberade texten. 
Det vill säga att inte testa en existerande teoribildning utan låta rekryterarna bidra med 
sina egna tolkningar av sin värld och först i efterhand analysera detta i relation till 
befintlig forskning. Grupperingen av teman i intervjuerna har gjorts med närhet till 
intervjupersonerna, något som också analysmetoden föreskriver.     

 
 

Resultat 
 
Data visade att de upplevda svårigheterna och hur man löser dessa kan delas upp i två 
huvudkategorier. Det ena gäller de svårigheter som uppstår i kontakten med 
kandidaterna. Hur de beter sig och hur man själv beter sig. Den andra huvudkategorin 
handlar om relationen till kunden. Båda dessa kategorier har i sin tur delats upp i 
underteman. Genomgående står dock rekryteraren själv i fokus. Hur han/hon 
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manövrerar bland dessa svårigheter och lösningar. Dessa temans relationer 
sammanfattas i Figur 1. 

 
 
Fig. 1. Relationen mellan teman. 

 
      Kundrelationen 

Det framkom i intervjuerna att ett av de viktiga hindren för att känna att man gör en bra 
rekrytering handlar om relationen till kunden. Det är tillsammans med denne som 
kravprofilen ska tas fram och den fortlöpande rapporteringen ska göras. Det är 
dessutom de som ska bli nöjda med det arbete som rekryteraren lägger ner. Detta gällde 
även den rekryteraren som rekryterar till det egna företaget eftersom hon inte upplevde 
att hon hade full insyn i vad de gjorde på de avdelningar hon rekryterade till, eller att 
kontakten med dessa avdelningar fungerade.  
 
Två teman utkristalliserades snabbt som avgörande hinder och svårigheter för att denna 
kontakt med kunden inte fungerade som den skulle och inverkade negativt på 
rekryteringsprocessen. 
 

Samarbetssvårigheter.  
Flera av de intervjuade kommer in på problem som uppstår i den personliga relationen 
med kunden. ”Det är viktigt att man klickar”, är en vanlig kommentar. Man upplever att 
det är viktigt att rekryteraren kan göra sig en bra bild av den person som kunden söker 
till en specifik tjänst. De flesta går till väga så att man träffar kunden och gemensamt 
tar fram en kravprofil. Det viktigaste är då att man kommer överens, kan samtala och 
förstå hur den andra tänker. Svårigheter upplevs här komma sig av flera orsaker.  
 
Bland annat kan det vara att kunden är ovan vid att anlita rekryteringskonsulter eller att 
de har en felaktig bild av hur samarbetet bör gå till. Men det kan också ha att göra med 
att de har orimliga förväntningar eller använder en egen terminologi och har en negativ 
inställning till rekryteraren. Här är det bara att fortsätta och arbeta hårdare för att lyckas 
förstå varandra tycker de flesta. Rekryteraren vill göra sig förstådd även om man 
känner sig motarbetad eller dum. På frågan om man gjort en dålig rekrytering man 
minns är det en av de intervjuade som just säger att hon borde ha stått på sig mer för att 
övertyga kunden om att en kandidat var bra. I detta fall valde de en annan och det blev 
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inte bra. Samarbetet blir svårt speciellt om man som rekryterare känner sig nedvärderad 
eller illa behandlad. 

 
” Ja, det kan nog vara om man träffar en kund som verkar vara så där från en 
annan planet och man har svårt att förstå varandra. Eller som att man är på ett 
kravprofilsmöte och de är extremt resultatinriktade och råbarkade och använder 
sig av ett språk och har en egen kultur som de är helt insyltade i. Men vad är det i 
verkligheten då? och man känner att man inte kommer in och förstår, vad är det 
här. Svårt att komma in. De allra flesta är ju lite lika, men ibland är det som att Oj, 
den här personen tycker att jag verkar inte kunna någonting. Och det har jag vart 
med om att jag bara har varit betraktad som om jag inte kan någonting och som en 
leverantör av någonting.” 

 
Det är svårt när kunden är väldigt olik rekryteraren. När kunden till exempel ställer 
krav eller har önskemål om kandidater som avviker moraliskt från rekryterarens. Flera 
av intervjupersonerna rapporterar om hur de misstänker att det gömmer sig smygrasism 
eller diskriminering bakom vissa av kundens önskemål. Rekryteraren hamnar i ett 
dilemma, ska de tillmötesgå kunden och tumma på sin egen etiska kompass och göra 
sitt jobb som det förväntas av dem. De flesta säger dock att de inte arbetar med kunder 
som är uppenbarligen omoraliska eller olagliga i sina önskemål men de säger också att 
det blir svårt när man befinner sig i en gråzon. ”Det händer ibland måste man ju vara 
tydlig, vi jobbar ju inte med alla. Ibland kommer de och säger ’Vi vill inte ha kvinnor 
under trettio’ för att de snart kommer vilja ha barn.” Eller:   
 

”Det är ju svårt. För vissa tjänster vet man ju att de kommer att gå på det 
[utseendet] ändå i slutändan. Och då kan man ju få gå på det ändå. Och då får man 
ju anpassa sig till det på något vis och ändå vara väldigt noggrann att inte 
diskriminera någon, men det är kruxigt” 

 
Slutligen är det kundens brist på insikt i konjunkturläget som skapar svårigheter. Att det 
är högkonjunktur innebär att man inte kan få tag på kandidater med alla de där önskade 
kvalifikationerna och med bäst betyg. Kunderna måste marknadsföra sig gentemot 
kandidaterna och erbjuda mervärden utöver lönen. Men kunderna upplevs vara 
generellt dåliga på denna insikt och rekryterarna tvingas, som en intervjuperson 
uttrycker det, ”smöra” för kandidaterna. En av intervjupersonerna gör också en 
svårighetsbedömning av hela rekryteringen från första början. Om det upplevs vara 
svårt att hitta den eftersökte personen så tar man inte uppdraget. Annars handlar mycket 
av hanteringen av detta problem att helt enkelt informera kunden om läget och hur pass 
svårt det är att hitta den idealiska kandidaten. 
 

Kravprofilstagning. 
En viktig fråga för rekryterarna är att de känner att de förstår vilken person kunden letar 
efter. Det viktigaste medlet för att göra det är att tillsammans med kunden ta fram en 
kravprofil som är tydlig på vem som eftersöks. Den ska innehålla en lista på de 
kvalifikationer och personlighetsegenskaper som är relevanta. Men ibland uppstår 
hinder i denna process. Det handlar till exempel om att kunden inte förstår nyttan av att 
göra en ordentlig kravprofil. De förstår inte heller hur komplexa vissa egenskaper är. 
En intervjuperson nämner till exempel stresstålig som en sådan egenskap som ofta är 
mer komplex än vad kunden normalt känner till. Då kan det hända att kunden inte 
känner att det är motiverat att lägga den tid som rekryteraren bedömer behövs. Det är 
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inte ovanligt att rekryteraren får kommentarer som ”kan ni inte bara skicka en säljare”, 
eller, ”jag skickar ett mejl med sex egenskaper den här personen ska ha”. I det senare 
fallet löser man det enkelt med att replikera att ”så jobbar inte vi”, och i värsta fall 
avsäger man sig uppdraget. 
 
De flesta intervjupersoner tycker att det delvis är deras uppgift att se till att man får den 
kravprofil som behövs. Men det är ingen garanti för att den färdiga kravprofilen inte 
ska vara svår att hitta kandidater till. Det kan vara just att komma överens som är det 
svåra, och de kompromisser man gör med kunden straffar sig när man sedan ska ut och 
leta efter kandidater. Men ofta är det kunden som från början inte underlättar 
kravprofilstagningen. De kanske inte har koll på tjänsten de ska tillsätta, de har inte koll 
på vilka personlighetsegenskaper som krävs, de har inte koll på vilka kvalifikationer 
som krävs eller att helt enkelt inte vet vad de vill ha. Det kan också hända att 
rekryteraren inte är överens med kunden om att det är just de kvalifikationer eller 
personlighetsegenskaper som kunden anger som är relevanta. Eller så är de väldigt 
tydliga och bestämda men med ett tveksamt motiv, som en intervjuperson uttrycker det 
”Vissa kanske har en tydlig bild av vad de ska ha, ’Nu har Leif slutat vi vill ha en ny 
Leif’. Och då kan man ju ifrågasätta det. Vad gjorde Leif bra?” 
 
Även den enda rekryterare som rekryterar till den egna organisationen upplever 
svårigheter när det kommer till kravprofiler. Även om hon oftast rekryterar till samma 
typ av tjänst så kan det vara olika krav på personen beroende rekryteringsuppdraget:  

 
”en säljare är ju sällan en, den mjuka typen och den vassa samtidigt. Och den 
profilen har jag fått ibland. Att de ska ha säljegenskaper men ändå vara den här, 
väldigt väldigt klok, diplomatisk dra ur kunden de, eller, eller försöka sälja med 
mjuka medel. Och då kan jag bara känna att, vad vill de?” 

 
De vanligaste problemen verkar dock vara att kravprofilen är antingen för snäv eller för 
bred. Ett problem med snäva profiler är att kunden vill ha, som en intervjuperson 
uttrycker det, ”en person som är som en gud eller någonting”, det vill säga någon som 
inte finns, eller att den eftersökte idealkandidaten behöver vara så pass specialiserad att 
det finns väldigt få personer som har de kvalifikationer som krävs. Däremot är 
problemet med breda profiler i första hand att för många kandidater skulle ha vad som 
krävs och sorteringsprocessen blir alltför godtycklig. Man är också överens om att det 
krävs lite mer breda profiler när det är högkonjunktur eftersom det är färre sökande 
med efterfrågade kvalifikationer. Eller så gör man som en intervjuperson säger: ”om vi 
inte har kandidater så måste vi ju ändra kravprofilen, i samråd med kunden”. Även om 
en annan nämner just ändrade kravprofiler som ett störande moment. Mestadels har 
man ändå förståelse för att en del tjänster är beroende av komplicerade personligheter 
och kvalifikationer. Likaväl som man accepterar kundens vilja att ha 
nyckelkompetenser. Men man försöker ändå sätta ner foten när det behövs och 
informera kunden om att vissa saker inte går att få. 
 
Kandidatrelationen 
Det andra stora temat tillhör svårigheterna som följer med relationen till kandidaten och 
bedömningen av denne. Här framträder tre teman som avgörande. Dels handlar det om 
svårigheterna att använda de bedömningsverktyg som finns att tillgå, dels handlar det 
om den egna rollen i relationen till kandidaten och dels handlar det om kandidatens 
beteende.  
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Att använda bedömningsverktygen. 

Några av intervjupersonerna följer kandidaten hela vägen från dess att ansökningen 
kommer in till dess att de sista kandidaterna presenteras för kunden. Några gör bara en 
del i processen. De svårigheter som dyker upp när det kommer till de verktyg man har 
för att bedöma kandidaten är dock desamma. Generella svårigheter oavsett process är 
om det råder tidsbrist. Man hinner inte genomföra de olika stegen ordentligt och med 
den fokus som krävs. En annan generell svårighet är också i de fall man genomför 
massrekryteringar. Många ska in och man genomför massintervjuer, då är det svårt att 
hinna med och se de som kanske inte bör få jobbet. 
 
En betydande implikation med att sålla på CV och brev är att det är svårt bedöma en 
sökandes personlighet. Några av intervjupersonerna är inne på att man får ”läsa mellan 
raderna” för att se vem som gömmer sig där. Man kikar också på brevet för att se hur 
kandidaten framställer sig själv. Man vill gärna att kandidaterna ska kunna ”sälja” sig 
själva. Flera är också inne på att om man lägger ner tid och energi på det personliga 
brevet så betyder det att man lägger ner tid och energi i arbetet. Men annars så vill man 
först och främst kontrollera att de angivna kvalifikationerna överensstämmer med de 
krav man satt upp. Men det är heller inte alltid så enkelt. Till exempel kan det innebära 
”Att de inte berättar vad de gjort egentligen, utan skriver en titel på ett företag och att 
det var under tre år. Kort. Det kan innebära att väldigt mycket.”. Det kan också vara så 
att man i ett CV skriver vad man gjort men inte preciserar med vilka arbetsuppgifter 
man jobbat, ”har man jobbat som controller så kan ju det vara så mycket”  
 
När det kommer till telefonintervjun så används den lite olika. En del sållar bort de 
flesta där och vill helst att alla som kommer på intervju ska anställas. Andra använder 
den mest som ett sätt att kolla att kandidaten har förstått tjänsten och att uppgifterna på 
CV stämmer. Ett sätt att sålla på telefon är att försöka nå några av de 
personlighetsegenskaper som inte kommit fram i CV och brev. Till exempel är man 
intresserade av hur motiverad man verkar vara att söka den aktuella tjänsten. Man 
lyssnar efter entusiasm i rösten och om kandidaten ens minns vad det var man sökte.   
 
Alla är överens om att det viktigaste är den personliga intervjun. Där tycker man att 
man på allvar kan bedöma personligheten hos kandidaten. Här kan man bilda sig en 
uppfattning om huruvida han eller hon passar för tjänsten. Men det är också det som 
uppfattas som det svåraste. Speciellt vissa personlighetsegenskaper som ibland 
efterfrågas kan vara svåra att bedöma.  
 

”Det finns andra saker som är svårare. Det kan vara saker som ihärdighet och 
beslutsamhet, strukturell noggrannhet och så. Där behöver man inte bara vara med 
en person i en kvart för att se, där behöver man faktiskt ställa de där viktiga 
frågorna och gräva lite mer” 

 
”så där spontant att analytisk förmåga, hur stor är den liksom. Jag kan ju genom 
frågor och så. Men är den tillräcklig. Då är man inne på djupet. Jag menar social 
förmåga kan man ju nästan känna. Och drivet. Den här personen vill liksom bara 
framåt. Såna saker är ju mer utanpåliggande. De mer på djupet är mycket 
svårare.” 
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Alla är också eniga om att det är de egna bristerna som ibland är vad som ställer till det 
mest. Man tycker att det är svårt att rekrytera till tjänster som ligger långt från en själv. 
Ska man rekrytera till ”...en extremt teknisk profil, en person som ska kunna inom 
Telecom, avancerade program, då är det ju svårt att bedöma.” Dels ställs det vissa krav 
på insikt i de branscher man rekryterar till och dels är det påfrestande att inte själv 
kunna relatera till hur en typisk person som jobbar med detta är. För ”..om de säger att 
man ska jobbat med ’det här eller LIKVÄRDIGT’ är det ju inte att automatiskt att jag 
vet vad det är!” Generellt löser man det här genom att läsa på. Man sätter sig in i det 
område man ska rekrytera till. På organisationsnivå så har man ibland delat in i 
arbetsgrupper som bara sysslar med rekrytering till exempelvis läkemedelsindustri eller 
finansmarknad. De som arbetar där kommer då från den branschen själva. 
 
Generellt upplever man de verktyg man har tillgång till som hjälpmedel som inte 
fungerar utan stort engagemang från rekryteraren. Det är upp till en själv att bedöma 
när man måste göra avsteg från de mallar och rutiner man har för att kunna göra en bra 
bedömning av kandidaten. Det är också det som är det svåra. Att inte då göra fel när 
man tar på sig stort ansvar upplevs som svårt.  
 

Den egna rollen i kandidatrelationen. 
Att bedöma huruvida en person kommer att prestera väl på den tilltänka tjänsten är 
svårt. Alla intervjupersoner är överens om att detta är det svåraste. Men hur man gör för 
att slutgiltigt bestämma sig varierar. Generellt tycker många att om tjänsten som ska 
tillsättas är lätt att förstå och om man kanske själv har varit i samma bransch så kan 
man tillåta sig att gå på sin magkänsla. Detsamma gäller om kravprofilen beskriver en 
person som ligger nära den egna personen i fråga om personlighetsegenskaper. Då 
tycker man att det räcker med att vara lika varandra. ”det är ganska svårt med tjänster 
som ligger långt ifrån mig själv. Vissa positioner är lättare än andra. Sånt som jag kan 
identifiera mig med”. Andra är mer strikta: 

 
”vi får inte under några omständigheter gå på magkänsla. Självklart kan vi inte.. 
vi är inga robotar. Kommer det in någon som ger mig en stark magkänsla är det 
svårt att bortse ifrån. Men vi gör allt vad vi kan för att den ska bort.”    

  
Just ordet ”magkänsla” återkommer i flera av resonemangen. Men man är lite kluven 
till hur den ska användas. Ska den bekämpas eller bör man lyssna på den? Å ena sidan 
är det vad man känner att man kan lita på, men det innebär också en risk att man 
glömmer bort att det är framtida arbetsprestationer som ska bedömas.  
 

”Det är ju ofta svårt. Jag tänker på det att bortse från sin egen förförståelse. Att 
någon som är jättetrevlig, har rätt kompetens och har, men som känns som om den 
inte är långt ifrån sin egen person, då kan det vara svårt att vara rättvis gentemot 
den.” 

 
Flera av intervjupersonerna påtalar också att det är vanligt att man får en positivare bild 
av den sökanden om den är lite lika en själv.  
 

”Det fick jag veta när jag började med rekrytering att det är väldigt vanligt att 
man gör. Att personen säger: ’ja jag har pluggat till _____ och sen jobbade jag 
som ______’ – och sen har jag gjort samma sak. Och då tänker man ja, det här var 
ju en bra person. Henne eller honom ska man anställa.” 
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Man vill helst ha tydliga personligheter som ligger nära den egna personen. ”Alla är vi 
lite lika”, säger en intervjuperson, men ibland är det någon som inte passar in, som inte 
är lik och då blir det svårt att veta vad man ska göra, då krävs det av en att man ändå 
vet hur man ska göra, i förhållande till kundens önskemål.  
 
I arbetet att skaffa sig en bild av kandidaten uppstår ibland det där som 
intervjupersonerna kallar ”att inte får grepp om personen”. Det kan vara något som 
sticker ut eller ett beteende som gör att man reagerar, oftast negativt. Dels kan det 
handla om att kandidaten säger en sak men att man själv har fått en helt annan bild av 
personen ifråga. ”Eller de som säger att de är på ett speciellt sätt men att ens egen 
uppfattning är på ett helt annat sätt”. Det kan ofta vara denna lilla sak som gör att i 
konkurrensen med andra så väljer man att gå runt den svårigheten det innebär att ta itu 
med det och istället ta en annan sökande. 
 

”har den personen gjort något misstag så att säga, kanske kommit lite för sent 
eller sagt något lite märkligt under den här grupprekryteringen då, då tror jag att 
den känslan tar överhanden och den personen kanske ryker på grund av det där 
lilla misstaget den kanske gjort.” 
 

Det är svårt att veta hur stor vikt man ska lägga vid något som uppenbarligen har 
betydelse för hur man ska bedöma personen framför sig. Många kommer tillbaka till 
det här med vad man känner i magen och svårigheten att förhålla sig till det. Och i 
konkurrens med andra sökanden så är det stor risk att den kandidaten sållas bort. Men 
det påtalas dock att man i grunden måste försöka hålla sig till den kravprofil man har 
framför sig. ”Är man lite mer introvert och inte så bekväm i intervjun så är det kanske 
ändå rätt, då får man ju lägga det på ett annat plan.” Man måste alltså försöka lägga de 
där oidentifierbara känslorna åt sidan och försöka bedöma mer objektivt än vanligt.  
 
Man har i regel insikt i att man måste utgå från kravprofilen och som en av 
intervjupersonerna säger, ”låtsas att vi är kunden och försöka se det ur deras ögon 
istället”. Men svårigheten är ofta när man har träffat en trevlig, social person som det är 
lätt att prata med så blir man helt enkelt charmad. Har man då träffat en annan kandidat 
som haft mycket svårare i intervjusituationen är det lätt att man premierar den 
förstnämnde. Flera nämner också att det är viktigt att intervjusituationen blir 
avslappnad. Det är då man kan få fram den information man vill ha, den uppriktiga, 
ärliga som gör att man kan bedöma personlighet och därefter framtida arbetsprestation. 
Men man förstår också att det är viktigt att inse att de som inte klarar av intervjun så 
bra kanske ändå skulle passa bra för tjänsten. Det är just svårigheten att se det trots 
hindren som är det svåra. Men man hanterar det också så att man återgår till mallen och 
metoden om man känner att man inte riktigt kan lita på att magkänslan gör jobbet. 

 
Det finns den omvända problematiken också när en arbetssökande är så tillmötesgående 
och trevlig att bedömningen påverkas i positiv riktning utan egentlig uppbackning. Det 
första intrycket kan bli alldeles för påtagligt. 
 

”Det är någonting som jag, som jag tänker på jätte ofta. För om det är en, man 
kommer in i ett intervjurum och det är en liksom person som ser jättebra ut och 
som reser sig upp och trevlig och man får jättebra kontakt och man har ett trevligt 
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samtal under den här timmen så är det såklart att jag har en mycket positivare bild 
av den människan” 

 
Manipulerande kandidater. 

Det sista hindret för att kunna matcha kandidaten med kunden är om kandidaten själv 
ljuger eller fejkar för att påverka bilden rekryteraren får av honom eller henne. ”Oh, ja. 
Det är jättevanligt.” Blir svaret på frågan om det händer att kandidater ljuger eller 
förskönar sin egen person. Rekryterare som jobbar med intervjuer dagligen blir också 
snabbt van vid vissa svar, ”man hör de där gamla klyschorna: Ja, jag är lite så och så 
men det kan ju vara både negativt och positivt. Som de har läst i någon tidning.” Men 
det är inte alltid svårigheten att upptäcka när kandidater ljuger som blir problemet. För 
trots allt kan man kanske inte tvinga kandidaten att vara uppriktig. 
 

”Och man känner att de sitter och säger tillrättalagda svar och man märker att de 
pluggat på sina svar, men är det verkligen det de är? är det så de menar, och man 
försöker komma runt men man kommer inte in riktigt, och man går därifrån och 
man vet inte egentligen mer om personen, man vet hur den personen läst på, hur 
den vill framstå men inte hur den personen verkligen är så, och då är det ju svårt, 
jättesvårt.” 
 

Men annars handlar det om saker som att kandidaten säger att de tjänade betydligt 
bättre på sitt tidigare arbete, eller att de haft mer ansvar och mer kvalificerade 
arbetsuppgifter än de verkligen haft. Men ett problem är kandidater som tror sig veta 
hur personen man letar efter ska vara och bör ha för egenskaper, och som anpassar sig 
efter den föreställningen. Om de då uppfattat fel så kan det istället få motsatt effekt. 
”Men de kan ju aldrig veta säkert heller vad vi är ute efter. Vad det är för egenskaper 
som krävs / … / Så man lyfter ofta fel saker hos en själv, de som försöker.”  
 
Det kan också uppstå ett glapp mellan vad kandidaten säger och vad rekryteraren får för 
uppfattning om dem. De säger att de har vissa egenskaper men att rekryteraren får helt 
motsatta intryck. Även om detta kan förklaras av att kandidaterna är i en svår situation, 
och kanske är mycket stressade, hjälper inte det när det kommer till att göra sig av med 
den där känslan i magen. Att den påverkar en väldigt mycket är alla ganska överens om. 
Man kanske till och med utgår från att kunden kommer att få samma magkänsla och 
inte heller kunna få grepp om personen.  
 

”Oftast blir det väl så att om man har många bra kandidater som man fått grepp 
om så väljer man väl den, då hamnar ju den framför. Så vi måste ju ändå ta den 
som vi tror passar bäst för kunden.”   

 
Ett annat sätt att komma runt problemet är att förlita sig på den metod man använder sig 
av. Om man känner att det börjar bli svårt att komma in under skinnet på personen så 
kan man återgå till en mer strukturerad intervjumetod, då har man ryggen fri och då kan 
man också upptäcka saker man annars skulle ha missat. Det är också först då man kan 
komma åt de personer som är så charmiga och trevliga så att man snabbt får ett alldeles 
för gott intryck alldeles för snabbt. Då blir metoden den lina som håller en tillbaka på 
banan.  
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Diskussion 
 
Den huvudsakliga inriktningen på denna uppsats och de genomförda intervjuer har varit 
att diskutera vilka svårigheter man som rekryterare upplever att man utsätts för i sin 
arbetsutövning. Och i andra hand hur man väljer att hantera dessa svårigheter.  
 
Generellt kan sägas om de två huvudkategorier av teman som framkommit i denna 
studie att de inte motsvaras av den forskning som finns att tillgå. Av intervjuerna 
framgår det att svårigheterna har med antingen kunden att göra eller att ha med 
bedömningssituationen av kandidaten att göra. Aktuell forskning handlar oftast om hur 
rekryteraren beter sig och agerar samt hur intervjupersonen svarar på detta. Man är 
intresserad av rekryteringens prediktiva validitet i fråga om en god matchning för den 
tilltänkta tjänsten. Den mesta litteraturen rör alltså rekryterarens brister och beteenden, 
alternativt kandidaternas beteenden, som innebär problem för den prediktiva 
validiteten. Denna uppsats har istället fått utgå ifrån de två huvudteman som 
intervjupersonerna uppfattar och sedan belyst dessa utifrån den egna rollen i de 
svårigheter som kommer upp, och hur de löses. Alltså har fokus behållits på de 
intervjuade men genom deras egna erfarenheter av svårigheter och lösningar.  
 
När det varit praktisk vissa underteman diskuterats tillsammans då de bör diskuteras i 
belysning av samma teorier och kontexter eller har samma källa till upplevda 
svårigheter. 
 

Kundrelationen och kravprofiler. 
Att rekrytera till någon annan är en relativt ny företeelse och litteraturen erbjuder inte 
så många modeller för att förklara den speciella relation det innebär för rekryterarna i 
denna studie att jobba mot kunden så som beskrivet i det första temat. Det framgår dock 
av intervjuerna att det är en viktig och i vissa fall problematisk relation där förståelsen 
för kundens behov är av största vikt, oavsett om det är till den egna organisationen eller 
till utomstående kund. Det kan liknas vid behovet för vilken arbetsplats som helst att 
definiera sin avsikt med att utlysa en tjänst. Vad vill de uppnå? Vad vill de ha? Vilka 
kvalifikationer krävs? Cook & Cripps (2005) lägger stor vikt vid att organisationer 
verkligen på djupet bör analysera vad tjänsten de vill tillsätta innebär i form av 
arbetsbeskrivningar och kompetensanalyser. I denna studie överensstämmer det med 
rekryterarens krav på att få en bra bild av företaget och tjänsten så att de kan skaffa sig 
en bra bild av personen de ska leta efter. Det är också i detta arbete att skaffa sig den 
bilden som problemen uppstår. Lindelöw Danielsson (2003) och Granberg (2003) 
beskriver hur en kravprofil bör utformas och hur den bör tas fram. De intervjuade i 
denna studie är väl medvetna om att detta arbete är viktigt och att det avgörande för om 
rekryteringen ska bli bra. Man vill att man ska ha konkreta krav som man anser sig 
kunna tillmötesgå. Något som Lindelöw Danielsson (2003) också framhäver som 
nödvändigt. Men man vill också att kravprofilen ska ligga nära en själv. Att man ska 
vara lik den man söker. Då anser man sig kunna göra en bättre rekrytering och man 
känner sig säkrare på att rekryteringen ska bli lyckad. 
 
De upplevda svårigheterna i relationen med kunden har alltså två källor. Man vill dels 
att kravprofilen ska vara lätt att tillmötesgå och att det ska finnas gott om sökande. 
Annars blir det svårare att tillmötesgå kunden. Man vill också att det i relationen med 
kunden ska vara lätt att förstå vad denne vill ha och att kunden ska vara samarbetsvillig 
och förstå vad rekryteraren behöver för att kunna göra en bra rekrytering. Både 
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Granberg (2003) och Lindelöw Danielsson (2003) menar att det ofta brister hos 
organisationer och att det ofta inte finns den förståelsen för ett grundligt arbete innan 
anställning. I det första fallet handlar det om yttre faktorer som konjunkturläge och den 
allmänna situationen på arbetsmarknaden i olika typer av branscher. Om det är lätt eller 
svårt att tillmötesgå kunden och förse dem med de kandidater de vill ha är inget som 
rekryteraren eller kunden styr över. Konjunkturläget är viktigt för tillgången på 
kandidater (Karström 2007). Det är rekryterarna också medvetna om och man vet att 
man måste vara tydlig mot kunden eftersom det oftast är rekryteraren som har en bättre 
insikt i arbetsmarknadsläget och måste förmedla detta till kunden tidigt för att dennes 
förväntningar ska vara realistiska. I det andra fallet, när det är kunden själv som 
upplevs vara problemet har man lite svårare att hantera detta. Då är det 
mellanmänskliga relationer som är betydande. Samarbetet ska fungera och är beroende 
på den kontaktperson man har hos kunden. Att man tänker lika och förstår vad man 
menar upplevs vara viktigt, och är det också viktigt enligt Granberg (2003) och Cook 
och Cripps (2005). Att stå på sig och hävda sin kunskap upplevs vara viktigt för att lösa 
det problemet.          

 
Den vanligaste svårigheten verkar ändå vara när kravprofilen inte överensstämmer med 
en vanligt förekommande kandidat. När kravprofilen blir för bred, för snäv, för allmän, 
för specifik eller för omfattande så blir det problem att hitta kandidater. Man kan fråga 
sig om det är en vilja att få ”lätta rekryteringar”, det vill säga en profil som innebär 
personlighetstyper som är lätta att identifiera till tjänster där det råder överskott på 
kandidater, eller om det handlar om viljan att kunna göra bra rekryteringar. Man verkar 
vilja vara så säker som möjligt på att den framtida arbetsprestationen ska vara bra och 
man upplever det vara svårt när man själv är osäker. Eftersom resultatet av en 
rekrytering inte visar sig förrän långt senare får man leva på sin visshet. Man lägger 
därför ner energi på att skaffa sig en bra kravprofil. Därför säger flera av de intervjuade 
att det är upp till en själv om kravprofilen blir bra eller inte.   

 
Bedömningsverktyg. 

Rekryterarna använder sig av ungefär samma metodologi för att bedöma en kandidats 
lämplighet. De börjar med att läsa CV och brev, sedan ringer man upp för att 
genomföra en kortare telefonintervju eller bara kontrollera visa fakta i CV, därefter 
genomför man en längre intervju med de mest lovande kandidaterna. Efter varje steg 
har man sorterat bort några fler.  
 
När man sorterar på CV så vill man använda sig av en enkel metod som innebär att man 
sorterar bort de som inte möter de objektiva kraven. De som inte har rätt 
utbildningsnivå, talar rätt språk, kan relevanta dataprogram eller dylikt går inte vidare i 
processen. Problemen uppstår när upplysningar på CV är tvetydiga eller så allmänna att 
de blir svårtolkade. Det finns då en tendens att leta bakom orden för att se vem som 
gömmer sig. Detta rapporterar en intervjuperson som när det är ont om sökande läser 
CV extra noggrant för att hitta ytterligare ledtrådar till personen. Vad det handlar om i 
det första fallet är att man saknar de objektiva kriterier som behövs och borde framgå 
av CV, men i det andra fallet handlar det om att man redan i CV börjar leta efter 
personlighetsegenskaper. Det senare diskuteras av bland andra Brown och Campion 
(1994) då de just varnar för att läsa in personlighetsegenskaper och attribut i biografiska 
data. Det finns en risk att fel personer går vidare och att fel personer sorteras bort när 
man läser in personlighetsegenskaper i data som egentligen inte hänvisar till något 
annat än fakta.  
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Det är ändå den personliga intervjun som är vad intervjupersonerna är överens om är 
det viktigaste bedömningsverktyg. Cole, Rubin och Giles (2007) har studerat alla 
verktyg som används fram till intervjun och kommit fram till att det finns ett starkt 
samband mellan den bedömning som görs innan intervjun och den slutgiltiga 
bedömningen, något som skulle tala mot intervjuns avgörande betydelse. Intervjun är 
också det mest debatterade verktyget eftersom det i flera studier visar på låg prediktiv 
validitet (McDaniel et al., 1994). Men det beror till stor del på hur man genomför 
intervjun, eller egentligen dess grad av strukturering. En ostrukturerad intervju har låg 
validitet. En strukturerad intervju har desto bättre validitet (McDaniel et al., 2004). Det 
vanligaste bland de intervjuade i denna uppsats verkar ändå vara att föredra 
ostrukturerade eller semistruturerade intervjuer. Flera påtalar hur viktigt det är att få en 
avslappnad stämning för att kandidaterna ska öppna upp sig och kunna prata obehindrat 
om sig själva. McDaniel et al. (1994) menar också att det är svårt att tala om de 
ostrukturerade intervjuerna i termer av validitet därför att det är så svårt att mäta detta. 
Det är precis som intervjupersonerna säger beroende av erfarenhet. Cook och Cripps 
(2005) menar i sin översikt av rekryteringsprocessen att bedömningen av de objektiva 
kvalifikationerna har bättre validitet än intervjun. Detta innebär att de som går vidare 
till intervju i regel har mer liknande meriter och det enda som kan särskilja dem åt är 
personlighetsegenskaper. Att intervjun i sig inte har den bästa validiteten behöver 
således inte vara grund för så hård kritik. Istället bör den ses som ett komplement till 
övriga verktyg. Schmidt och Hunter (1998) har i sin metastudie av olika 
bedömningsverktyg validitet ändå funnit att i jämförelse så placerar sig intervjun 
relativt högt, högre än exempelvis antal studieår och år av arbetserfarenhet. Intervju 
som verktyg är i den studien slagen av endast personlighetstester och arbetsprover. 
Intervjuns validitet är således omdiskuterat men med den samstämmiga slutsatsen att 
den bör vara strukturerad. Svårigheten för rekryterarna handlar då både om att använda 
intervjun på rätt sätt, men också att anpassa den efter vilken person som ska intervjuas 
och till vilken tjänst. De krav som detta ställer upplevs som också som svåra av 
intervjupersonerna men överbryggs av den erfarenhet som de med tiden anser sig 
skaffa.  
 

Den egna rollen i intervjun. 
Den process som leder fram till intervjun upplevs av intervjupersonerna varken som 
lika rolig eller givande som själva mötet med kandidaten. I intervjun får de möjlighet 
att använda sig av de speciella kunskaper de själva har om personlighetsbedömning. 
Både på frågan om rekryteringar som blivit bra och de som blivit dåliga lyfter man ofta 
fram rekryteringar där den egna kompetensen varit avgörande. Det är alltså när man 
gjort något utöver det vanliga som man tycker att det exempelvis blivit väldigt bra. Om 
man känner att man kan tillföra sin personliga erfarenhet, rätta en felaktig kund eller 
gjort en avancerad bedömning som var bättre än metoden eller kravprofilen uttryckte så 
känner man att man har gjort ett bra jobb. Omvänt så är det när den egna åsikten inte 
mottagits bra eller körts över som rekryteringen blivit dålig. Man kan hänvisa till 
attributionsteori och förklara det med att om utfallet blivit bra så vill man förklara det 
med sina egna personliga kvaliteter (Pronin, Gilovich & Ross, 2004). Om utfallet 
däremot blivit dåligt så är det lättare att skuldbelägga någon annan. Men det handlar 
nog också om att man vill känna att den egna rollen som har betydelse i 
rekryteringsprocessen. Det kan också förklara lite av de motstånd till strukturerade 
intervjuer som finns. Man vill bidra med något själv. Det skulle också förklara varför 
man anser intervjun vara så viktig. 
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De flesta intervjuade är medvetna om svårigheten med att gå på första intrycket. De 
upplever också att det är svårt att stå emot impulsen att bedöma efter det egna intrycket 
istället för att matcha personen ifråga mot kravprofilen. Macan och Dipboye (1990) 
visar att det finns en hög korrelation mellan intrycket man fått innan en intervju med 
hur bedömningen blivit efter intervjun. Man har i hög grad redan bestämt sig. Det är 
också så att man gärna vill ha det första intrycket bekräftat. Alltså att man letar efter 
stöd för sitt eget första intryck istället för att testa det kritiskt. Sackett (1982) har 
undersökt hur man genom intervjun söker stöd för sin hypotes om den sökande, 
antingen om den är positiv eller negativ finner han visst stöd för att det gäller oerfarna 
intervjuare men inget stöd för de mer erfarna intervjuarna. Något som skulle ge stöd för 
den allmänna uppfattningen bland denna uppsats intervjuade att man blir bättre med 
erfarenhet. Dougherty, Turban och Callender (1994) har dock testat detsamma i en 
fältstudie och funnit stöd för att man verkligen söker bekräftat sina första intryck även i 
en naturlig miljö. Eftersom man ändå är medveten om att det finns en risk att första 
intrycket spelar en viktig roll så försöker de intervjuade i uppsatsen att motverka det på 
olika sätt. De vänder sig till den strukturerade mallen ifall de känner sig osäkra. Även i 
fall där de känner sig väldigt säkra kan de undvika att charmas av en kandidat som har 
hör generell anställningsbarhet men kanske inte passar för jobbet. Just denna fallgrop är 
vanlig. Murphy och Constans (1987) har också undersökt hur faktisk vetskap kan 
fungera som ankare i en bedömningssituation. Man påverkas av vad man vet på så sätt 
att man bedömer andra icke relevanta saker efter detta. Till exempel vetskap om att en 
kandidat kommer från en storstad eller har glasögon. Detta är ett vittspritt fenomen som 
genomsyrar våra sociala interaktioner. Snyder och Swann (1978) har undersökt detta 
fenomen och kommit fram till att det är ett vanligt mänskligt beteende att utifrån 
vetskap om en sak dra slutsatser om andra saker. Springbett (1958) kom tidigt fram till 
att avgörande för hur utgången av en rekrytering blir är just i vilken ordning de olika 
bedömningsverktygen används. Det vill säga att den information som framkommer av 
de olika verktygen påverkar varandra och i slutändan hur bedömningen kommer att bli. 
    

”Att vara lite lika”. 
De intervjuade i denna studie menar att det är lättare att rekrytera de som är lite som en 
själv. De som är ”lite lika”. Både i relation till kunden man rekryterar till och i 
förhållande till kandidaten vill man gärna att det ska vara personer som är lite lika en 
själv. Vid sidan av de kvalifikationer en kandidat behöver för att kunna utföra jobbet så 
kräver många arbetsgivare att de ska passa in i företagets profil och kultur. Man ska ha 
personlighetsegenskaper och intressen som överensstämmer med företagets övriga 
personal eller dess önskade profil. Begrepp som living the brand och företagskultur är 
vanliga (Granberg 2003). Cable och Judge (1997) bedömer att intervjuare är bra på att 
matcha vad företaget efterfrågar i fråga om personlighetsegenskaper. Man är alltså bra 
på att både göra en personlig analys av vad företaget efterfrågar och av kandidaten som 
söker jobbet. Detta skulle också förklara varför det uppstår problem när rekryteraren 
inte känner att man kan förstå kandidaten eller kunden. Man kan helt enkelt inte förutse 
hur matchningen kommer att slå i förhållande till personlighet. Rynes och Gerhart 
(1990) reser dock viktiga frågor om bedömningen i förhållande till kandidaters 
generella anställningsbarhet. Det finns en risk att man anställer på en generell 
anställningsbarhet om man inte kan sätta sig in hur en specifik kund vill att kandidaten 
ska vara. Och då finns risken att till exempel utseende eller social förmåga får 
betydelse. Flera av de intervjuade tycker också att det lätt att man blir charmad av 
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sociala och utåtriktade personer och att det är svårt att bortse från detta och behålla en 
objektiv inställning till kandidaten. 
 
Flera studier har undersökt om det faktiskt är så att rekryterare i högre grad anställer 
kandidater som är lika dem själva (Frank & Hackman, 1975; Orpen, 1984; Baskett, 
1973; Sears & Rowe, 2003). Även om uppfattningen är att man faktiskt gör det så 
skiljer sig forskningen både i vad det beror på och vad det får för konsekvenser för 
rekryteringens validitet. Baskett (1973) skiljer sig mest och menar att visserligen så 
påverkas beslut om lönenivå och bedömning av kompetens hos kandidaten huruvida de 
är lika intervjuaren, men inte att det skulle påverka beslutet att anställa eller inte. Man 
kan tänka sig att en fördelaktig inställning till dem som är lika en själv beror på en 
allmän uppfattning om att den egna personen är generellt bra. Det kan också vara så att 
man jämför kandidaten mot bilden av en idealanställd som man i sin tur tycker liknar en 
själv (Dalessio & Imada, 1984). Återigen är det den positiva bilden av en själv som gör 
att man överskattar betydelsen av att kandidaten är lik en själv. Frank och Hackman 
(1975) har undersökt hur väl likhet mellan kandidat och rekryterare påverkar 
anställningsbeslut när det gäller gemensam bakgrund. De har jämfört faktorer som kön, 
socioekonomisk bakgrund, aktivitet inom sport, konstnärliga aktiviteter, om man 
kommer från landsbygd eller stadsmiljö osv. Även om resultatet skiljer sig väldigt 
mellan olika intervjuare så är resultatet starkt positivt. Detta är faktorer som påverkar 
ett anställningsbeslut. Orpen (1984) lägger också en pusselbit till fenomenet då han 
visar att det är den upplevda likheten som är betydande. Den faktiska likheten mellan 
intervjuare och intervjuobjekt är inte en lika påtaglig faktor för anställningsbeslutet. 
Detta stämmer väl överens med de upplevelser av likhet med kandidater som 
rekryterarna är rädda för ska ta överhanden i intervjusituationer. De rapporterar att det 
är den där vaga subjektiva upplevelsen om att vara lika som riskerar leda till 
bedömningar på felaktiga grunder.  
 
De intervjuade i denna studie menar att det är lättare att intervjua och bedöma de som 
är lite lika en själv. De menar inte att det är likheten i sig som gör att vissa skulle vara 
bättre lämpade än andra. Sears och Rowe (2003) finner i likhet med ovan nämnda 
studier stöd för att likhet mellan rekryterare och kandidat ökar sannolikheten för 
anställning. Men de ifrågasätter också att detta skulle vara enbart negativt för 
validiteten. Den personlighetsparametern, av multipersonlighetstestets ”Big five”, som 
skattas vara bäst för att bedöma framtida arbetsprestation är personlighetskategorin 
samvetsnogrannhet (conscientiousness) (Barrick & Mount, 1991). Sears och Rowe 
(2003) kommer i sin studie fram till att rekryterare med höga värden av 
samvetsnogrannhet också anställer kandidater med höga värden, men att rekryterare 
med låga värden av samvetsnogrannhet inte anställer kandidater med låga värden. Detta 
skulle tala för att teorin om att rekryterare alltid bara anställer de som är lika inte alltid 
gäller. Det kan istället vara så att rekryterare ofta har höga värden på 
samvetsnogrannhet och om de i sin tur anställer kandidater med samma personlighet 
betyder det att de antagligen presterar bra på arbetet och i så fall skulle detta inte vara 
ett problem. Det skulle också förklara varför de intervjuade i föreliggande studie är 
ambivalenta till om det är ett problem att de kanske anställer kandidater lika dem själva. 
Ändock upplever de att det är svårt att behålla balansen mellan att vara strukturerad och 
objektiv kontra lita på sin egen subjektiva uppfattning. Där upplevs det svåraste vara 
när kandidaten är social, trevlig och lik en själv.  
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Kandidatens beteende. 
De intervjuade i denna studie berättar att det är vanligt med kandidater som förställer 
sig och fejkar. Kandidater vill gärna framstå i god dager och är benägna att försköna 
sina bra egenskaper och dölja sina dåliga. Man upplever också att en del kandidater 
ljuger. Levashina & Campion (2006) har skapat en modell för när arbetssökanden 
fejkar i anställningsintervjuer. Att fejka är enligt dem en funktion av: tillfälle, möjlighet 
och vilja. Om det ges tillfälle, man har möjlighet och man har en vilja att framställa sig 
på annat sätt än vad som skulle framkomma om man var helt ärlig så är det troligare att 
kandidater fejkar i anställningsintervjuer. De intervjuer som rekryterarna i denna studie 
genomför är alla semistrukturerade och avsteg från den mall som finns görs ofta. I 
dessa lägen är det troligare att de tre kriterier för att kandidaterna ska fejka uppstår. 
Detta är inte heller dolt för rekryteraren som säger sig lätt kunna identifiera när en 
kandidat försöker fejka. Svårigheten att då kunna göra en korrekt bedömning kvarstår 
dock.  
 
Flera av rekryterarna menar också att det är vanligt att kandidater är pålästa och 
förberedda med standardsvar på frågor de tror kommer. Rekryteraren upplever då att 
man inte får ett ärligt svar och att man istället får svårt att få reda på hur kandidaten 
egentligen är, och därför blir det också svårt att göra en slutgiltig bedömning. Van 
Iddekinge, McFarland och Raymark (2007) har undersökt fenomenet som kallas 
Impression management (benägenhet att uppträda på ett önskat sätt för ett visst syfte) i 
semistrukturerade intervjuer och funnit att det är vanligt att man anpassar sitt beteende 
efter vad man tror är önskvärt. Det är också en erfarenhet rekryterarna i denna studie 
rapporterar om och som upplevs som en svårighet. Lösningen på detta problem har 
bland rekryterarna varit att fråga mer och gå på djupet i intervjun. Som en sista lösning 
har man valt att sålla bort vederbörande. Lösningen som Van Iddekinge et al (2007) 
erbjuder är istället att använda sig av vad man vet om kandidater som använder sig i 
hög grad av impression management ifråga om personlighet. Birkeland et al (2006) 
visar också att det är kandidater med vissa personlighetsvariabler som är mer benägna 
att fejka i en rekryteringsprocess, och att det är vissa personlighetsegenskaper som de 
lyfter fram.   
 
Det finns också stöd för att mer aktiva kandidater i högre grad anställs än de mer 
passiva. Rekryterarna rapporterar att det kan vara svårt att stå emot charmiga och 
sociala personer som har lätt för sig. Detta bekräftas av Tullar (1989) som undersökt 
hur olika beteende mellan rekryterare och kandidater i en intervjusituation påverkar 
anställningsbeslutet. De kandidater som tar plats och är aktiva under samtalet anställs i 
högre grad än de som är passiva och inte tar initiativ i intervjun. Svårigheten 
rekryterarna rapporterar om är hur man ska kunna se bristerna hos de dominanta 
kandidaterna, och styrkorna hos de passiva.    
 
Allmän diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka vilka svårigheter rekryterare upplever i arbetet 
och hur de löser dem. Rekrytering är ett brett begrepp som innefattar många olika 
arbetsmoment med olika påfrestningar och svårigheter. Det övergripande målet vid en 
rekrytering är att predicera en arbetssökandes arbetsprestation på en tilltänkt tjänst 
(Lindelöw Danielsson, 2003). De olika hinder rekryteraren ställs inför sträcker sig från 
kontakten med kunden till att hantera kandidater som ljuger. I denna studie följer inte 
alla intervjuade kandidaten genom alla de moment som ligger till grund för studiens 
resultat och dess teman. Däremot kompletterar de varandra genom att fokusera på olika 
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delar i processen. En av de intervjuade arbetar uteslutande med att genomföra 
telefonintervjuer och gallringar av CV och personliga brev. Hon har således mer 
erfarenhet av detta, och, får man anta, större insikter om svårigheter av just detta. En 
annan av de intervjuade sysslar nästan uteslutande med kundbesök, säljkontakter och 
framtagning av kravprofiler. Hennes erfarenhet bidrar till en djupare syn på 
frågeställningarna kring svårigheterna inom detta område. En tredje intervjuad har 
erfarenhet av massrekryteringar till samma kund och till liknande typ av tjänster. 
Hennes erfarenheter belyser de svårigheter som uppstår när rekryteringen sätts på prov i 
form av tidspress och massrekryteringar. Två av rekryterarna genomför hela processen 
från kravprofilstagning till presentation och kan därmed sätta de olika svårigheterna de 
upplever i relation till varandra. De bidrar med ett helhetsperspektiv. Sammantaget 
täcker data hela processen, där intervjupersonerna fokuserat på olika områden. Vissa 
saker har på detta sätt belysts vilket kanske inte hade kommit upp ifall alla intervjuade 
kommit från samma bakgrund. Alla upplever inte heller samma svårigheter i alla lägen. 
Men studiens syfte var att belysa de olika svårigheter som kan dyka upp och hur de 
löses, inte belysa detta inom en bestämd yrkesgrupp eller bransch utan inom rekrytering 
som helhet. 
 
Jag har valt att i huvudsak intervjua rekryteringskonsulter då de ställs inför olika typer 
av kunder och kandidater och har ett i visst mått mer varierat spektra av potentiella 
svårigheter framför sig. Rekryterar man till samma företag och till liknande tjänster är 
det troligt att man ställs inför samma typ av svårigheter. Visserligen upptäcker man 
säkert nya svårigheter med vunnen erfarenhet av att rekrytera till samma tjänst inom 
samma organisation. Men denna studie vill hellre se bredden av vilka svårigheter man 
stöter på än att gå på djupet inom vissa branscher. Således har jag försökt sätta ihop 
intervjupersoner som kan täcka in de olika aspekterna av rekrytering med tanke på 
kundkontakt, bedömningsinstrument, kandidatkontakt och slutgiltig bedömning.  
 
Denna studie fokuserar på de upplevda svårigheterna inom rekrytering. De faktiska 
svårigheterna vad gäller predicering av framtida arbetsprestationer är vanligare 
förekommande i forskningsvärlden. Många av de fallgropar som rekryterare riskerar att 
falla i upplevs inte som svårigheter eller så har man inte reflekterat över att de existerar 
och har därför inte kunnats ta med i denna studie. Vissa av dem kan man dock 
misstänka ligger i bakgrunden för vissa orosmoment. Men jag anser det vara viktigt att 
inte tolka resultatet alltför fritt. Om de intervjuade inte uppfattar något som en svårighet 
så är det inte det. Trots att det kanske i deras svar finns tecken som tyder på att det finns 
ett mönster som troligen försämrar chanserna för bra rekryteringar så är det inte ett 
problem förrän de medvetandegörs. Detta förklarar också varför vissa uppfattar vissa 
saker som problem och andra tvärt om som en tillgång.  
 
Vidare kan man diskutera valet av intervjupersoner. De har en relativt kort erfarenhet. 
Snittet är på bara två år. Både forskare (McDaniel et al., 1994) och de intervjuade är 
överens om att erfarenhet är viktigt, speciellt i intervjusituationen. Det är möjligt och 
kanske även troligt att resultatet hade sett annorlunda ut om deltagarna varit rekryterare 
på uteslutande stora företag, eller rekryteringskonsulter som rekryterar höga chefer och 
som har varit längre i branschen. Det får bli föremål för en annan studie.   
 
Att genomföra intervjuerna på deras arbetsplatser har gjorts av bekvämlighetsskäl och 
bör inte ha påverkat resultatet. Analysmetoden är etablerad (Hayes, 2000) och har 
genomförts enligt metodens mall. 
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Svårigheter att göra bra rekryteringar upplevs inte alltid som svårigheter av rekryterarna 
själva. Erfarenhet och insikt om hur sociala relationer fungerar i till exempel 
intervjusituationer bidrar till att minska felrekryteringar och förbättra deras prediktiva 
validitet. Detta har det forskats mycket om och kunskapen är stor. Svårigheter att göra 
bra rekryteringar så som de upplevs av rekryterarna själva är desto mindre utredda. 
Men de upplevda svårigheterna kommer, som denna studie visat, att påverka 
rekryteringen negativt även om de enbart är just upplevda. Vidare forskning behövs för 
att se hur denna upplevda svårighet påverkar rekryteringars utgång, både i fråga om 
prediktiv validitet, men även rekryterares arbetsmiljö.   
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