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Den viktigaste aspekten av human resource management kan i dagens 

samhälle anses vara rekryteringsprocessen. Syftet med denna kvalitativa 

studie var att fastställa om, och i så fall hur och till vilka tjänster, video bör 

användas som rekryteringsmetod. Detta för undersökandet av verktygets 

möjlighet att öka organisationers förutsättningar till konkurrenskraftigt 

övertag på arbetsmarknaden i enighet med Barneys teori om resource-based 

view. Analysen av resultatet utfördes utifrån tre teman – fördelar och 

nackdelar med användandet, samt möjligheter till utveckling, av video som 

rekryteringsverktyg. Analysen utmynnade i tre nya teman – rekrytering i 

specifik organisationskontext, personlighet och rekrytering samt utseendets 

påverkan på urvalsbeslutet. Fem rekryterare intervjuades, varav fyra 

använde eller hade tidigare använt sig av video i sin rekrytering. Resultatet 

antydde att video som rekryteringsverktyg lämpar sig väl för framförallt 

service- och säljtjänster samtidigt som det i viss mån visade sig användbart 

även för högre tjänster. För utseendebaserat urvalsbeslut ansågs ingen 

betydligt större risk föreligga med verktyget i jämförelse med andra 

rekryteringsmetoder. Oro över att metoden kan inge en falsk trygghet fanns 

dock där både risk för misstolkande av en kandidats personlighet och på 

grund av utseende tillskrivande av inbillade egenskaper bedömdes föreligga. 

 

Rekryteringsprocessens värde i organisationen 

Rekryteringsprocessen har i dagens samhälle aldrig varit ett viktigare element för lyckad 

företagsverksamhet. Det går till och med att argumentera för att rekrytering är den enskilt 

viktigaste aspekten av HRM (human resource management). Marc Orlitzky, författare och 

professor i management vid Penn State University, citerar Taylor och Collins (2000) för att 

peka på rekryteringsprocessens organisatoriska vikt : ”effective recruitment is likely to be the 

‘most critical human resource function for organizational success and survival’” (Orlitzky, 

2008; sid.273). Varför rekrytering idag blivit en så viktig funktion för organisatorisk 

framgång och överlevnad kan förklaras med hjälp av Barneys teori om resource-based view 

(RBV) som är ett business management-verktyg ämnat att avgöra ett företags strategiska 

resurser (Bowman & Toms, 2009). RBV-teorin syftar på att de resurser en organisation har att 

tillgå är vad som möjliggör konkurrenskraftigt övertag (competitive advantage (CA)) på 

marknaden och är därmed en bidragande faktor till möjliggörande av långsiktig framgång. 

Resurser som är värdefulla, sällsynta och vars nytta utvinns vid kontroll eller innehavande av 

desamma är sådana resurser som skapar övertag gentemot konkurrenter (Wade & Hulland, 

2004). RBV innehåller fem kriterier för konkurrenskraftigt övertag; Värde (Value), 

Sällsynthet (Rare), Oefterhärmlighet (In-imitable), Icke utbytbarhet (Non-substitutable) och 

Anpassning (Aligned) (Orlitzky, 2008). Anledningen till att dessa redovisas är för att effektiv 

rekrytering kan sägas uppfylla alla fem av dessa CA-kriterier. Värde genom att öka 

arbetskraftens kostnadseffektivitet, Rare genom att identifiera och knyta åt sig talang som på 

arbetsmarknaden är sällsynt, oefterhärmlighet genom att en organisations rekryteringsmetodik 

och –taktik kan vara så komplex att den i det närmaste utfaller oefterhärmlig, icke utbytbarhet 
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i den mening att rekrytering kan ses som en icke utbytbar organisatorisk praktik med 

anledning av dess innovativa och idiosynkratiska
1 

karaktär för en organisation, och slutligen 

anpassning genom att rekryteringen bör vara anpassad till övriga HR-funktioner för att stödja 

och stärka fördelarna med dessa (Orlitzky, 2008). Varför särskilt kompetent personal kan 

anses vara en sådan resurs som bidrar till konkurrenskraftigt övertag kan sägas vara för att de 

tenderar vara svåra att av konkurrenter ”kopiera”. Resurser av teknisk art går i regel lättare att 

införskaffa än en unik individ med optimal kompetens för en viss organisation och en specifik 

tjänst (Bowman & Toms, 2009). Således är det ofta just kulturella eller mänskliga resurser, 

snarare än teknisk utrustning, som enligt RBV-teorin skapar värde i en organisation (Bowman 

& Toms, 2009). Rekryteringsfunktionen kan, när RBV-teorins fem kriterier är uppfyllda, 

således förväntas öka organisationens finansiella ställning på marknaden – organisationen 

ökar sin konkurrenskraft genom att knyta åt sig personal med egenskaper och kompetens som 

konkurrenter har svårt att till sin organisation hitta (Bowman & Toms, 2009; Orlitzky, 2008).  

Förståelsen för rekryteringsprocessens betydelse har givetvis inte undgått verksamma 

rekryterare och nya moderna metoder och verktyg för effektiviserad rekrytering finns i 

massor. En av de senaste trenderna, åtminstone i Sverige, är användandet av video som 

rekryteringsverktyg. Rekryteringsföretag utomlands ägnar sig åt fullständiga 

anställningsintervjuer via videolänk medan det i Sverige är mer vanligt med personliga brev i 

videoform eller kortare videopresentationer av kandidaten i fråga. De företag som ingår i 

denna studie använder eller har erfarenhet av tidigare användande av video som 

rekryteringsverktyg på främst två olika vis: 

a) Den ena metodiken går ut på att kandidaten i slutskedet av en anställningsintervju 

videofilmas besvarandes ett par tjänsterelaterade frågor. Videofilmen används senare 

som presentationsunderlag för den kund som anlitat rekryteringsföretaget vilken, 

utifrån detta material samt rekryterarens samlade intryck av kandidaten, beslutar vem 

som ska tillsätta tjänsten.  

b) Det andra förfaringssättet som intervjupersoner i denna studie har erfarenhet av är en 

form där den ansökande kandidaten på egen hand spelar in en kortare 

videopresentation av sig själv i sin ansökan - ett slags personligt brev i videoform.  

Videoklippen i de båda metoderna är av kortare slag, en eller högst ett par minuter långa. 

Denna studie åsyftar undersöka dessa två videometoders möjlighet till konkurrenskraftigt 

övertag i enighet med RBV-teorin. Detta utifrån tre teman – rekrytering i specifik 

organisationskontext, personlighet och rekrytering och utseendets påverkan på urvalsbeslutet. 

 

Rekrytering i specifik organisationskontext 

Typ av företagsverksamhet och därigenom arteget efterfrågade egenskaper hos en kandidat 

för en specifik tjänst varierar givetvis. Således kan en kandidat i ett rekryteringsförfarande i 

en typ av organisation eller ett visst slags företag vara värdefull i linje med RBV-teorin, 

medan samme individ för en annan organisation, ett annat företag, inte alls skulle uppfylla 

kriterierna för att kunna klassificeras som en resurs som ökar företagets konkurrenskraft på 

marknaden. Studier visar till och med på differens inte bara mellan organisationer utan även 

                                                           
1  något som betyder något för en viss person, något annat för någon annan, eller ingenting för en tredje. 
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inom dem (Wade & Hulland, 2004). Önskvärda egenskaper och erfarenheter för en säljare är 

med rimlig sannolikhet inte desamma som för en chef eller en ingenjör. En individ med 

säljspecifika egenskaper, men som saknar chefsspecifika egenskaper, bidrar knappast till 

särskilt ökad konkurrenskraft om denne sätts i en ledningsposition. Detsamma gäller givetvis 

ett motsatt förhållande. En kandidat sökandes till en sälj- eller servicetjänst bör i normalfallet 

besitta egenskaper som: 

 Tal (Speaking) – att till andra förmedla information effektivt.  

 Aktivt lyssnande (Active listening) – att uppmärksamt lyssna till vad andra säger, 

förstå dem och ställa lämpliga frågor.  

 Serviceinriktad (Service orientation) – att aktivt leta efter sätt att hjälpa människor på.  

 Social lyhördhet (Social perceptiveness) – att vara uppmärksam på andras reaktioner 

och första varför de reagerar som de gör.  

 Tidsplanering (Time management) – förmågan att distribuera ens egen och andras tid 

väl. 

 Övertalningsförmåga (Persuasion) – att kunna övertala andra att ändra uppfattning 

och beteende. 

(Farr & Tippins, 2010)   

Vad gäller ledningsbefattningar som chefsposter och liknande är specifika egenskaper och 

erfarenheter svårare att definiera. Istället är den aktuella organisationsmiljön avgörande för 

vilka individegenskaper som bör anses önskvärda till tjänsten. Personkemi kan sägas utgöra 

en ytterst viktig faktor vid rekryterandet av en chef, där denne måste upplevas passa in i 

ledningsgruppen eller organisationen i stort – med ”passa in” avses att den nyanställde helt 

enkelt upplevs som en person som övriga chefer och anställda kommer att trivas med (Mabon, 

2006). Ofta beskrivs karaktäristiska drag för framgångsrika ledare som en mix av kompetens 

och mänskliga attribut. Typiska sådana attribut är integritet (integrity and credobased 

actions), strategiskt tänkande (strategic thinking), helhetsorientering med uppmärksamhet på 

detaljer (big-picture orientation with attention to detail), förmågan att inspirera och motivera 

(ability to inspire and motivate), intellektuell nyfikenhet (intellectual curiosity), medgörlighet 

och samarbetsvillighet (collaboration and teaming), förståelse för vad som är brådskande 

(sense of urgency), klokt och försiktigt risktagande (prudent risk taking), självinsikt och 

anpassningsförmåga (self awareness and adaptability), mål- och prestationsdriven (results 

and perfomance driven) (Farr & Tippins, 2010). Det är emellertid en stor utmaning för en 

rekryterare att operationalisera dessa attribut till en användbar skala för effektivt ledarskap. 

Fem mer övergripande, och mer lätthanterliga, attribut som ofta är önskvärda hos en ledare är 

istället:  

 Intelligence - anses viktigt för att klara av att styra komplexa organisationer. Vilken 

typ av intelligens som kan anses viktig för effektivt ledarskap kan dock diskuteras. 

Korman (1968) menar att verbal intelligens kan förutspå framgång hos arbetsledare 

men inte för högre chefsnivå. Fluid intelligence menas av andra, bättre lämpad än 

crystallized intelligence, medan det senare i många fall anses viktigare för lägre 

positioner och tjänster (Farr & Tippins, 2010). Fluid intelligence, innebär den 

kognitiva förmågan att flexibelt hantera nya problem och situationer, av Cattel (1978) 
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definierat som: ” an expression of the level of complexity of relationships which an 

individual can perceive and act upon when he does not have recourse to answers to 

such complex issues already sorted in memory” (Engel de Abreu, Conway & 

Gathercole, 2010; sid. 552) . 

 Social/Emotional Intelligence – vilket definieras som förmågan att hantera sina egna, 

samt förstå andras, känslor (Farr & Tippins, 2010). 

 Personality – The Five-Factor Model, innehållandes de fem utmärkande egenskaperna 

plikttrohet, medgörlighet, öppenhet till nya idéer, neuroticism och extroversion,  är en 

av de mest vedertagna och populära begreppsbildningar av personlighet (Farr & 

Tippins, 2010). För chefer och ledare är det främst plikttrohet och extroversion som 

visat sig korrelera med effektivt ledarskap. Särskilt prediktivt anses personlighet vara 

för höga chefer och ledare, mycket med anledning av den höga grad av självständighet 

som befattningen ofta kräver (Farr & Tippins, 2010).  

 Self-Efficacy – är tillsammans med self-esteem viktigt för ett framgångsrikt ledarskap. 

Medan self-esteem ses som den mer generella bilden envar har av sig själv, så 

definieras self-efficiacy som ens självförtroende i en given situation. För en chef torde 

den mest relevanta self-efficacyn vara tron på sitt eget ledarskap, och utgör en viktig 

faktor för framgångsrikt ledarskap med anledning av att ökad tro på sin förmåga leder 

till bättre resultat i detsamma (Farr & Tippins, 2010). 

 Integrity – på senare år har även integritet som egenskap kunnat förknippas med lyckat 

ledarskap (Farr & Tippins, 2010).  

Det är inte en ovanlig uppfattning att det genom observerbart beteende går att uppskatta grad 

av intelligens hos en annan individ. Trots den uppfattningen, och åtskilliga utformningar av 

test ämnade att mäta intelligens, kvarblir en stor del av den verkliga intelligensen hos en 

individ svårfångad (Cohen & Swerdlink, 2010). Video som rekryteringsverktyg är inte uttalat 

ämnat att mäta grad av intelligens hos en kandidat. Däremot kan det diskuteras huruvida det 

vore ett verktyg lämpat för uppgiften som komplement till andra verktyg. På samma sätt kan 

det diskuteras hur lämpat verktyget är för uppskattning av övriga redovisade egenskaper, både 

sälj- och servicespecifika och de senare mer generella chefsspecifika.  

 

Personlighet och rekrytering 

Inom psykologisk personlighetsteori finns det ett flertal olika sätt att se på personlighet, ett av 

dem är Traitteorin som även ligger till grund för utvecklingen av personlighetstest. Traits är 

de grundläggande egenskaperna som definierar oss som individer och skiljer oss från varandra 

(Passer & Smith, 2008). Traitanhängare strävar efter att,  med hjälp av att mäta några få 

basala egenskaper, fånga den individuella personligheten så bra som möjligt. Teorin tog sitt 

första steg till tillblivelse genom att psykologen Gordon Allport (1936) genomsökte den 

engelska ordlistan och tog ut 17 953 ord som på något sätt beskriver personlighet. Det blev 

emellertid alldeles för svårt att göra standardiserade förenklingar med hjälp av nästan 18 000 

variabler och underlaget blev således av lågmält värde för personlighetstestens utformande. 

Mer värdefullt blev istället Raymond B. Cattells (1965) utvecklande av testet ”16 Personality 

Factor Questionnaire” (16PF) (Passer & Smith, 2008). Cattell samlade in en stor mängd data 

genom att tusentals deltagare fick beskriva sig själva med hjälp av personlighetsegenskaper. 
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Utöver deltagarnas egna beskrivningar av sig själva, bad han även personer i dess omgivning 

att beskriva dem och kunde utifrån detta underlag urskilja sexton olika beteendegrupper som 

han sedan använde som variabler i sitt test. Det finns dock psykologer som anser att sexton 

variabler är för mycket, deras studier visar istället på att det räcker med fem variabler. Detta 

har resulterat i den så kallade Five Factor Model som mäter de fem utmärkande egenskaperna: 

 Plikttrohet (Conscientiousness) – plikttrogna individer tenderar att vara 

målorineterade och motiverade och korrelerar starkt med arbetsprestation (Mabon, 

2006; Truxillo, Bauer, Campion & Paronto, 2006). Egenskapen är den mest 

önskvärda för sälj- och servicebefattningar likväl som för ledningspositioner (Farr & 

Tippins, 2010). 

 Medgörlighet (Agreeableness) – innebär grad av medgörlighet, anpassningsbarhet och 

munterhet. Egenskapen karaktäriseras av en tro att andra känner sympati för en själv, 

och att dessa är villiga att hjälpa dem (Mabon, 2006; Truxillo, Bauer, Campion & 

Paronto, 2006). 

 Öppenhet för nya idéer (Openness to experience) – Individer öppna för erfarenhet och 

nya idéer tenderar vara väl medvetna om deras egna känslor, ha hög intellektuell 

nyfikenhet och livlig fantasi (Mabon, 2006; Truxillo, Bauer, Campion & Paronto, 

2006).  

 Neuroticism – innebär grad av upplevda negativa känslor som rädsla eller 

förudmjukelse och samtidigt sämre förmåga att hantera stress. Neuroticism tenderar 

även påverka hur pass mycket negativa erfarenheter en individ upplever sig genomgå. 

Egenskapen korrelerar starkt med tillfredsställelse på jobbet (Truxillo, Bauer, 

Campion & Paronto, 2006).    

 Extroversion – innebär grad av sällskaplighet och öppenhet mot andra (Truxillo, 

Bauer, Campion & Paronto, 2006). 

Anhängare till Five Factor Model anser att man, genom att mäta dessa fem variabler, kan 

fånga kärnan i en individs personlighet. Traitteorin beskriver inte bara individens personlighet 

utan försöker även att förutsäga dennes beteende, varför personlighet givetvis kan vara 

intressant vid tillsättandet av tjänster (Passer & Smith, 2008). Det finns olika teorier om vad 

som påverkar beteendet. Traitteorin utgår ifrån att det är vår personlighet som styr beteendet. 

En annan teori som har motsatt syn på vad som påverkar beteendet kallas situationism, vilken 

menar att beteendet styrs i hög grad av situationen i sig. Person-Situation Interaction Theory 

ser beteendet som ett resultat av både personligheten och själva situationen (Buss & Larsen 

2008). Det finns flera studier som  visar att situationen styr beteendet i hög grad. Alltså att 

även om en individ uppfattar sig själv, och uppfattas av andra, på ett visst sätt så händer det 

att denne i vissa givna situationer agerar på ett sätt som inte alls är i enighet med hur 

individen normalt uppfattas – situationen har i ett sådant fall styrt beteendet snarare än 

personligheten i sig. Det handlar i stor grad om hur väl man som person kan anpassa sig efter 

situationen (Passer & Smith 2008).  

Menninger (1953) valde att definiera personlighet som:  

”the individual as a whole, his height and weight, and love and hate and blood pressure 

and reflexes; his smiles and hopes and bowed legs and enlarged tonsils. It means all that 

anyone is and that he is trying to become.” (Cohen & Swerdlink, 2010).  
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Video som rekryteringsverktyg förmedlar en visuell bild av kandidaten på ett sätt som andra 

rekryteringsverktyg inte kan. Samtidigt verkar det rimligt att tro att The Five Factor Models 

fem utmärkande egenskaper i en individs personlighet i viss mån torde kunna gestaltas i ett 

kortare videoklipp. Video som rekryteringsverktyg bör således med rimlig sannolikhet kunna 

användas för att ge en uppskattning av en kandidats personlighet. Om personlighet dock, likt 

Menningers definition, kan te sig i allt från kärlek och hat till rent och skärt utseende, torde 

metoden medföra viss risk för utseendefixerade urvalsförfaranden. 

 

Utseendets påverkan på urvalsbeslutet 

Studier har visat att första intryck av en annan människa tydligt påverkas av dennes utseende, 

således uppstår en naturlig problematik med videorekrytering på detta vis och man kan med 

viss befogenhet fråga sig om metoden premierar kandidater med fördelaktigt utseende och 

samtidigt negligerar kandidater med ofördelaktigt utseende. Olivola och Todorov utförde 

2010 en undersökning över människors valvanor vid politiska val. Deras resultat antyder 

starkt att människan till stor del baserar personval på kandidatens utseende och de egenskaper 

vi därigenom tillskriver personen ifråga (Olivola & Todorov, 2010). Att dra slutsatser om en 

persons egenskaper baserat på dennes utseende är en företeelse som kan benämnas som en 

halo-effekt eller förklaras med hjälp av teorier om stereotyping. Det senare innebär att 

människan tenderar dra slutsatser om unika individer utifrån grupper av människor, 

stereotyper, som vi vid första anblick associerar individen med (Myers & Spencer, 2008). 

Viktigt är att tydligt understryka att stereotyping i allra högsta grad upphör när man väl lärt 

känna individen och därigenom frångått sitt första intryck av densamme. Halo-effekter kan 

sägas vara vad som möjliggör stereotyping, det vill säga kognitiva bias som påverkar att vår 

uppfattning av en egenskap hos en individ, ett trait, influerar vår uppfattning om övriga 

egenskaper, övriga traits, hos individen (Myers & Spencer, 2008). Verhulst, Lodge och 

Lavine (2010) utgår från Olivola och Todorovs studie när de undersöker ”The Attractiveness 

Halo”. Deras studie åsyftar förstå vilka faktorer som ger upphov till dessa tillskrivna 

egenskaper, mer specifikt fokuserar de på kompetens som utseendebaserad egenskap vid 

första intryck. Utifrån fyra faktorer, attraktivitet, babyfacedness, igenkännande och ålder, 

kunde två signifikanta faktorer utrönas – attraktivitet och igenkännande. Resultaten baseras 

helt och hållet på de resultat presenterade av Olivola & Todorov, men belyser ämnet ur ett 

annorlunda ljus. Det är tydligt att attraktivitet och igenkännande vid ett första möte, ett första 

intryck, förmedlar kompetens så till den grad att det får en betydande roll för beslut angående 

vem som väljs i ett urval med flera kandidater (Verhulst, Lodge & Lavine, 2010). I dessa 

studier har försökspersonerna grundat sina bedömningar för vilka politiker som i kommande 

val kommer få flest röster enbart på fotografier av valkandidaterna och helt utan information 

om politisk ställning. Resultatet visar på prediktionsprecision jämförbar med de allra mest 

framgångsrika valprognoser (Verhulst, Lodge & Lavine, 2010). Det är viktigt att se eventuell 

problematik med utseendebaserad biaspåverkan ur två perspektiv. Dels det mer uppenbara – 

det etiska – med sympati för den, på grund av utseende, bortvalde kandidaten. Minst lika 

viktigt är det dock att se det ur arbetsgivarens perspektiv – det är givetvis inte bra, ur 

företagsekonomisk synpunkt, om en kandidat mindre kompetent än en annan, men med ett 

utseende som tolkas som mer kompetent, valts att tillsätta en tjänst i en rekryteringsprocess. 

Chansen till uppfyllande av inledningsvis redogjorda RBV-kriterier minskar och således även 

möjligheterna till konkurrenskraftigt övertag på marknaden. 
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Båda videorekryteringsmetoderna, metod a) och metod b), används i normalfallet som en del i 

rekryteringsprocessen, som tillsammans med övrig information – exempelvis tidigare 

erfarenheter, personlighets- och/eller intelligenstest, eller prestation under intervju – ligger till 

grund för rekryteringsbeslutet. Huruvida videounderlaget vägs gentemot övriga 

informationskällor är upp till ansvarig rekryterare i varje specifikt rekryteringsfall. Gängse 

uppfattning tycks dock vara att verktyget, likt andra rekryteringsverktyg, bör ses som just 

enbart en del i ett större sammanhang, och inte som en enskilt avgörande faktor i ett 

rekryteringsbeslut. Av den orsaken att video som rekryteringsverktyg fortfarande är en relativt 

nyprövad rekryteringsmetodik finns egentligen ingen tydlig forskning över hur video som 

metod kan bistå organisationer i rekryteringsarbetet på ett sätt som inte redan befintliga 

rekryteringsmetoder gör. Det faller sig således naturligt att i denna studie undersöka just detta 

– hur videorekrytering relaterar till redan befintliga rekryteringsmetoder och vad det tillför för 

specifika fördelar till rekryteringsunderlaget.   

Med detta som grund är syftet med denna studie att fastställa om, och i så fall hur och till 

vilka tjänster, video bör användas i rekryteringsprocessen. Detta utifrån RBV-teorin och hur 

videorekrytering kan användas för skapande av konkurrenskraftigt övertag på marknaden 

(Bowman & Toms, 2009; Orlitzky, 2008; Wade & Hulland, 2004).  

 

Metod 

Urval 

Urvalet till denna studie gjordes efter kartläggning av, främst, olika rekryteringsföretags 

förfaringssätt vid rekrytering. Erfarenhet av video som rekryteringsverktyg eftersöktes och 

fem intervjupersoner, samtliga med rekryteringsansvar, intervjuades. För att erhålla en 

flerdimensionerad, tillika undvika en enfärgad, syn på video som rekryteringsverktyg, 

tillfrågades inte bara rekryterare som idag förnöjt använder video i sin rekrytering. 

Intervjupersonernas erfarenheter av video som rekryteringsverktyg innebär således inte i 

samtliga fall att den intervjuade någon gång använt sig av video i sin rekrytering. En av 

intervjupersonerna hade övervägt, men aktivt valt bort metoden. En annan hade i vissa 

tidigare fall använt video i rekryteringsprocessen men använde det ej längre, och hade heller 

inga konkreta planer på att så börja göra inom en snar framtid. Tre intervjupersoner använde 

sig, vid tidpunkten för intervjun, av metoden. Två av dem dock endast gentemot vissa 

specifika kunder medan den tredje av utövarna använde video fullt ut i sin rekrytering oavsett 

kund eller tjänst. Samtliga rekryterare var verksamma vid fem olika företag – fyra 

rekryteringsföretag och ett kommunikationsföretag. Samtliga företag var stationerade i 

Stockholm, utan anknytning till varandra. 

En kvinna, rekryteringsassistent med ansvar för hela rekryteringsprocessen, med ett års 

erfarenhet av rekrytering på rekryterings- och bemanningsföretag, intervjuades för studien. 

Intervjupersonen hade innan nuvarande arbete och rekryteringsansvar inte tidigare arbetat 

med liknande sysslor. Intervjupersonen använde sig av video i sin rekryteringsprocess, men 

endast gentemot vissa kunder och tjänster. Innan en intressant kandidat föreslogs till sådan 

kund videofilmades kandidaten i slutskedet av en första mer djupgående intervju. I 

videoklippet besvarades fyra frågor i stil med ”Vad är det som gör att just Du passar till den 

här tjänsten?”. 
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En man, grundare av ett rekryteringsföretag specialiserat på videorekrytering, och med direkt 

rekryteringsansvar, intervjuades för studien. Intervjupersonen hade innan grundandet – ett 

knappt halvår innan tiden för intervjun – av sitt rekryteringsföretag ingen tidigare erfarenhet 

av rekryteringsarbete. Intervjupersonen använde sig av video i samtliga rekryteringsprocesser 

oavsett kund eller tjänst. 

En kvinna, på personalavdelningen vid ett kommunikationsföretag, med rekryteringsansvar på 

företaget under ca. ett och ett halvt års tid, intervjuades för studien. Intervjupersonen hade 

innan nuvarande arbete och rekryteringsansvar erfarenhet av rekrytering i form av en, ca. ett 

halvår lång, anställning på rekryterings- och bemanningsföretag. Intervjupersonen var den 

ende av de intervjuade som vid intervjutillfället ej jobbade som rekryteringskonsult på 

rekryteringsföretag. Intervjupersonen kontaktades och intervjuades med anledning av att 

denne använt sig av en videorekryteringstjänst tillhandahållen av externt rekryteringsföretag. 

Intervjupersonen hade sedan dess ej åter använt sig av metoden och uttryckte heller ingen 

avsikt att i en snar framtid så göra. 

En kvinna, rekryteringskonsult på ett rekryteringsföretag, och med mångårig erfarenhet av 

rekrytering intervjuades för studien. Intervjupersonen hade, på företaget, tagit del av en 

kortare presentation av en videorekryteringstjänst, tillhandahållen av externt företag, men 

avböjt erbjudande att införskaffa tjänsten.   

En man, konsultchef på ett bemannings- & rekryteringsföretag, med direkt rekryterings- och 

personalansvar intervjuades för studien. Intervjupersonen använde sig av video i sin 

rekryteringsprocess, men endast gentemot vissa kunder och tjänster. Innan en intressant 

kandidat föreslogs till sådan kund videofilmades kandidaten i slutskedet av en första mer 

djupgående intervju. I videoklippet beskrevs kandidaten besvara ett antal tjänsterelaterade, på 

förhand bestämda, frågor. 

För medverkande i studien utgick ingen ersättning till vederbörande.   

 

Datainsamlingsmetod och procedur 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer med fem intervjupersoner med 

rekryteringsansvar på respektive arbetsplats i StockholmEn kvalitativ intervju åsyftar skapa 

förståelse för ”hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost, 2009; sid. 23). . Samtliga intervjupersoner 

uppsöktes och tillfrågades med anledning av deras specifika kompetenser och erfarenheter 

inom och av videorekrytering. Personlig kontakt användes för tillfrågandet av en av de fem 

intervjupersonerna. De övriga fyra tillfrågades medverka i studien utan någon personlig 

anknytning till författaren. Samtliga intervjuer varade längre än fyrtiofem minuter men 

vidsträckte sig aldrig mer än en timme. Ett antal frågeområden (se appendix) med tillhörande 

underfrågor var på förhand fastställda, vilka var av öppen karaktär och i stor mån 

situationsstyrda efter den information som under intervjun framkom. Intervjun var således av 

halvstrukturell karaktär. Samtliga frågeområden genomarbetades noga under intervjun som 

genomfördes i ostörd miljö på respektive arbetsplats och medgivande för bandinspelning gavs 

för samtliga intervjuer. Intervjupersonen beskrev den rekryteringsprocess denne ansvarade för 

steg för steg, innan övriga huvudområden genomarbetades:  

 Intervjupersonens syn på video som rekryteringsverktyg vad gäller potentiella fördelar 
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 Intervjupersonens syn på video som rekryteringsverktyg vad gäller potentiella 

nackdelar 

 Intervjupersonens syn på hur video som rekryteringsverktyg bör användas för 

maximerad nytta i rekryteringsprocessen 

Intervjun avslutades med ett godkännande till senare kontakt parterna emellan. Detta för 

eventualiteten att information som delgivits visat sig svårtolkad eller att intervjupersonerna 

kommit på ytterligare information eller känt att något de yttrat sig om varit i behov av 

revidering. 

En pilotstudie genomfördes även i förarbetet till denna studie. Målet med sådan pilotstudie 

var framförallt att testa av de tänkta frågeområdenas aktualitet. De erhållna resultaten från 

pilotstudien användes inte som underlag till slutsatser i denna studie. Istället låg de till grund 

för det mer specifika utformandet av intervjuguiden och formulerandet av studiens syfte.  

 

Analys 

Analys av insamlad data genomfördes i huvudsak genom deduktiv tematisk analysmetod, det 

vill säga strukturerat efter förutbestämda teman. De transkriberade intervjuerna 

genomarbetades noggrant för tydliggörande av eventuella tolkningssvårigheter och 

säkerställande av korrekt förstådd information. Därefter indelades diskussionsämnena under 

tre teman; Fördelar med användandet av video i rekrytering,  problematik med användandet 

av video i rekrytering och möjligheter till utveckling av video som rekryteringsverktyg. 

Utifrån dessa teman tolkades sedan resultatet in under tre senare bestämda huvudteman, det 

vill säga induktivt:  

 Rekrytering i specifik organisationskontext 

 Personlighet och rekrytering  

 Utseendets påverkan på rekryteringsbeslutet 

 

Resultat 

Fördelar med användandet av video som rekryteringsverktyg 

Vad gäller fördelar med användandet av video som rekryteringsverktyg visade sig efter analys 

av datainsamlingen till denna studie en första mer generell fördel – situationen som uppstår 

vid en för kandidaten (efter medgivande) oväntad videoinspelning kan vara en första 

indikation över hur kandidaten ifråga hanterar stress. Situationen framhölls av de intervjuade 

som en av många kandidater stressam upplevd sådan, där en press att prestera på kort tid och 

under en ovan form infinner sig. Samtidigt som rekryteraren i denna situation erhåller viss 

information över hur kandidaten hanterar stress framkom även att det ses som en fördel på det 

sätt att ett första intryck av kandidaten i stort snabbt och smidigt erhålls.  

Metod b), det vill säga den metod där kandidaten i sin ansökan skickar en videopresentation 

av sig själv, ansågs även lämplig med anledning av att den kan vara ett alternativ för de 

kandidater som tycker att det är svårt att presentera sig själva i text – för de som tycker att det 
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är svårt att skriva ett CV. Att tillhandahålla möjligheten att för dessa kandidater skicka in en 

videopresentation ansågs innebära en möjlighet att nå ut till fler potentiellt attraktiva 

kandidater. För att nå ut till fler kandidater ansågs dock att urvalet inte enbart sköts genom 

videopresentationer utan att det istället finns som ett alternativ där kandidaten själv får välja 

hur denne vill göra sin ansökan – på traditionellt sätt eller med video.  

Vidare framhävdes videorekrytering som en metod som ger en bra bild av önskvärda 

egenskaper, framförallt gentemot tjänster inom kundkontakt, det vill säga service- och 

säljtjänster. Detta eftersom det i sådana tjänster är oerhört viktigt hur man presenterar sig själv 

något som på ett väldigt tydligt sätt kan visas i en videopresentation.  

Typiska egenskaper som framhölls som sådana som i text inte går att upptäcka var hur en 

kandidat formulerar sig, vilket tonläge denne pratar i, vilken framtoning denne har, hur 

karismatisk denne är samt hur trygg kandidaten verkar vara i sig själv. Givet att 

videorekryteringsmetod b) används möjliggörs härigenom bättre precision för vilka 

kandidater som ska tas vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Just denna aspekt av 

videorekrytering – det vill säga att förbättra precisionen för vilka kandidater som tas vidare i 

rekryteringsprocessen – framhävs ur fler aspekter. Inte bara genom att kandidater som har 

svårt att författa sin egen presentation eller att önskvärda egenskaper som i text inte syns i 

video gör det, utan även genom att kandidater som å andra sidan är väldigt duktiga på att just 

skriva CV måste visa sig lika bra i sin videopresentation. Det ställs alltså krav på att 

kandidaten visar sig vara lika väl lämpad för den utannonserade tjänsten som denne framställt 

sig själv i sitt CV. Således kan, vad som senare kommer att redovisas som en nackdel med 

video som rekryteringsverktyg –  metoden i vissa fall kan innebära att en kandidat framställer 

sig själv, antingen bättre eller sämre än i verkligheten – te sig som en positiv aspekt i det 

avseende att det samtidigt ”avslöjar” den som, i text, kan framställa sig själv bättre än denne 

egentligen är. 

En ytterligare fördel med video som rekryteringsverktyg är att verka som ett förkortande av 

urvalsprocessen. Ett rekryteringsföretags kund ska genom videopresentationer av de 

intressanta kandidaterna snabbare, och utan att behöva träffa lika många kandidater, kunna se 

vem de ska kalla in på slutgiltig intervju. Även om det förekom vissa tvivelaktigheter 

angående hur pass nära verkligheten denna aspekt egentligen är så framkom tillräcklig 

information för att framhäva den som en potentiell fördel med metoden. De tvivelaktigheter 

som framkom under datainsamlingen var gällande kundens egentliga kompetens att bedöma 

en kandidat utifrån en videopresentation. Samtidigt verkar rekryterarens samlade intryck av 

kandidaten i normalfallet väga betydligt tyngre än kundens egen uppfattning av densammes 

framställande i videopresentationen.  

Det framgick även att metoden bör lämpa sig för tjänster där rekryteringskonsulten inte har så 

bra koll på kravprofil eller tidigare erfarenhet av kundens krav. Detta eftersom 

videopresentationen i presentationsunderlaget till kunden ger denne större möjlighet att 

upptäcka om rekryteringskonsulten helt missuppfattat vad för typ önskas tillsätta den 

utannonserade tjänsten. Samtidigt framhölls av vissa intervjupersoner en tro på att metoden 

även lämpar sig för viktigare tjänster, som chefspositioner och liknande. Detta eftersom en 

sådan tillsättning kräver högre grad av noggrannhet och specifik kravprofilering. För denna 

typ av tjänster framhölls dock en tydlig önskan om längre videopresentationer än vid 

intervjutillfället använda. 
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Problematik med användande av video som rekryteringsverktyg 

En tydlig problematik med videorekrytering enligt metod b) ansågs vara den betydligt lägre 

frekvensen sökande. Flera av de intervjuade rekryterarna hade erfarenheter av 

rekryteringsprocesser genomförda med krav på videopresentation där sökandefrekvensen varit 

försvinnande låg. Detta förklarades som en följd av att metoden är ny och obekant för många 

sökande, samtidigt kan den anses besvärlig för den som inte har eller kan med utrustningen 

som krävs för att på egen hand spela in en videopresentation. 

Video som rekryteringsverktyg ansågs nästan samstämmigt vara en metod som enbart bör 

användas som en del i rekryteringsunderlaget och inte som ensamt avgörande faktor. Detta 

eftersom att trots att vissa egenskaper som inte syns i text erhålls i videopresentation, så finns 

det andra egenskaper som i text kan urskiljas men som i en video svårare hittas. Etik och 

moral angavs som exempel på sådan typ av intryck. 

Datainsamlingen antydde att det föreligger en risk för att kandidaten lyckas framställa sig 

själv bättre, eller mer lämpad, för en tjänst än denne egentligen är. Detta särskilt med metod 

b) där kandidaten har möjligheten till oändligt många omtagningar till dess att denne är nöjd 

med hur han eller hon framställt sig själv i sin videopresentation.  

Samtidigt påstods det även föreligga en risk åt motsatt håll – att kandidaten inte trivs framför 

kameran, blir stressad och ger ett betydligt sämre intryck på videoklippet gentemot intervju, 

detta mer vanligt vid användande av metod a). Man skulle kunna säga att de två olika 

metoderna att använda sig av video på, innebär två olika risker av samma problem – att 

intrycket av kandidaten riskerar bli missvisande å ena sidan på ett, för denne, positivt vis, å 

andra sidan på ett, för denne, negativt vis. Det framgår tydligt att situationen ofta, främst med 

metod a), av kandidaten upplevs som obekväm och väldigt stressfull, vilket påverkar hur 

denne framställer sig själv.  

Ytterligare nackdelar med metoden ansågs vara att den i vissa fall ger kunden (i detta fall det 

företag som anlitat ett rekryteringsföretag för tillsättandet av en viss tjänst) en oberättigat stor 

tilltro till sin egen förmåga att agera rekryterare. Detta när videopresentationen av en kandidat 

medtagits i presentationsunderlaget till kunden, vilken i vissa fall kan få för sig att lägga något 

för stor vikt på själva videoklippet och således för lite vikt vid den anlitade 

rekryteringskonsultens samlade intryck av kandidaten.   

Har rekryteringsföretaget god erfarenhet av arbete med kunden, eller med andra kunder som 

annonserat tjänster med väldigt liknande kravprofil så vet rekryteringskonsulten i de flesta fall 

precis vad kunden behöver. Således behövs i dessa fall knappast någon videopresentation av 

typen som används i metod a), vilken snarare än att effektivisera rekryteringsprocessen 

upplevdes fördröja densamma. 

Metoden ansågs även något tidskrävande och tekniken som krävs för den något omständig. 

Det uttrycktes även en viss oro över att kunna hålla videopresentationerna i metod b) 

standardiserade i den mån att individuell kompetens inom foto och film inte ska få en 

avgörande roll för vem som kallas in för intervju och inte. Det är rimligt att tro att någon som 

är duktig och erfaren med videoredigering eller rentav artistiskt lagd, har bättre förutsättningar 

att framställa sig på ett imponerande vis än någon som tvärtemot helt saknar känsla för 

videoskapande. 
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Gällande eventuell diskrimineringsproblematik ansågs risken i stort ganska låg. Detta 

eftersom det snarare ansågs vara kandidatens framtoning i presentationen som torde vara 

intressant. Främst ansågs problematiken med eventuell utseendebaserade urvalsbeslut som en 

risk och en oro för att kunden (som anlitat rekryteringsföretaget) ska välja kandidat baserat på 

dennes utseende. Rekryterarna som intervjuats till denna studie ser mindre risk för att de 

själva skulle påverkas, samtidigt som vissa av dem menar att om man nu skulle välja någon på 

grund av dennes utseende så skulle det lika gärna kunna ske efter fotografi på dennes CV eller 

efter intervju med denne.   

 

Möjligheter till utveckling av video som rekryteringsverktyg 

Nästan helt samstämmigt lyftes videointervjuer fram under detta tema. Det går visserligen att 

diskutera huruvida videointervjuer vore att frångå studiens syfte så som videorekryteringen i 

denna studie operationaliserats – som antingen en videopresentation av kandidaten inskickad 

med sin ansökan eller en i en intervjus slutskede inspelad videopresentation. En tydlig 

nyfikenhet, eller åtminstone ett intresse, fanns hos de intervjuade, att använda sig av 

videointervjuer som ett steg i själva urvalsprocessen. Det framgick att precisionen på de, för 

intervju, inkallade kandidaterna med rimlig sannolikhet skulle förbättras med hjälp av en 

kortare videoavstämningsintervju innan beslut tagits om vilka kandidater som ska kallas in 

eller ej. Av tio hypotetiskt inkallade kandidater framgick att ungefär tre stycken felaktigt 

kallas in. Att ca. tre kandidater som inte alls varit lämpade för den tilltänkta tjänsten kallas in 

på intervju torde innebära att även ca. tre stycken som mycket väl kunnat vara lämpade ej 

kallats in. Under datainsamlingen erhölls en samstämmig tro på att denna siffra skulle 

minskas om ett smidigt system för videointervjuer med kandidater vore tillgängligt. Oro fanns 

dock, över problematik med just detta senare – att hitta ett smidigt system för intervjuerna, där 

de kan ske standardiserat och oberoende av exempelvis vem av kandidaterna som äger bäst 

webbkamera eller är mest tekniskt lagd.  

Även om intervjupersonerna i denna studie inte ansåg det otänkbart att, om geografiskt 

omständiga förhållanden föreligger för en kandidat, anställa någon helt grundat på cv och en 

videointervju så var det tydligt att det heller inte ansågs optimalt. Intryck som exempelvis 

småprat innan själva intervjun, magkänsla vid första kontakten i företagslobbyn eller det 

fullständiga kroppsspråket under intervjun är alltsammans faktorer som med videointervjuer 

går förlorade. Av de anledningarna ansågs fullständiga djupgående videointervjuer inte 

tillräckligt attraktiva så länge det av geografiska skäl går att ordna med en traditionell intervju 

i person.  

Utöver videointervjuer, framkom en önskan om användandet av längre videoklipp, allt mellan 

tjugo till fyrtiofem minuter är önskvärt. Detta eftersom ett klipp av sådan längd kan förmedla 

mer än bara ett kort första intryck. Samtidigt ger det kandidaten tid att under videoklippets 

gång slappna av och låta nervositeten lägga sig. Således möjliggörs en mer genuin 

framställning av den sökande, som inte pressas att känna sig tvungen att omgående prestera 

under den minut eller de få minuter videoklippet idag, för medverkande i denna studie, varar.  

Det framgick även att det är att föredra att av kandidaten som med videopresentation ska söka 

en tjänst kräva svar på färre och mer öppna frågor snarare än fler kortare. Detta eftersom 

många potentiella kandidater drar sig för att ens söka tjänsten om det känns som en alltför 

omständig process. Eftersom det oftast är kunden som bestämmer vad videopresentationen 

ska innehålla, är det därför viktigt att rekryteringskonsulten, som av denne anlitats, är duktig 
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på att förklara för kunden vilka effekter de frågor denne vill ha besvarade i klippet kan ha på 

de intresserade arbetssökande. 

 

Diskussion 

I relation till andra befintliga rekryteringsmetoder och –verktyg åsyftades i denna studie 

videorekryteringen undersökas utifrån vad metoden tillför rekryteringsunderlaget i 

rekryteringsprocessen. Syftet var att fastställa om, och i så fall hur och till vilka tjänster, video 

bör användas i rekryteringsprocessen. Detta utifrån RBV-teorin och hur videorekrytering kan 

användas för skapande av konkurrenskraftigt övertag på marknaden (Bowman & Toms, 2009; 

Orlitzky, 2008; Wade & Hulland, 2004). Analysen gjordes utifrån tre teman – rekrytering i 

specifik organisationskontext, personlighet och rekrytering och utseendets påverkan på 

urvalsbeslutet. 

 

Rekrytering i specifik organisationskontext 

Resultaten antyder att video som rekryteringsverktyg kan ses som mycket väl lämpat för 

skapande av konkurrenskraftigt övertag på marknaden inom branschen sälj och service. De 

generellt önskvärda egenskaperna för arbetande i denna bransch är tal, aktivt lyssnande, 

serviceinriktad, social lyhördhet, tidsplanering och övertalningsförmåga (Farr & Tippins, 

2010). Tal har under datainsamlingen tydligt framhållits som en egenskap som i video kan 

fångas men som i text – ett personligt brev – uteblir. Aktivt lyssnande kan kopplas till de 

direktiv kandidaten fått i videon, förstår individen varför den potentielle arbetsgivaren vill att 

hon ska besvara de frågor hon fått i uppgift att besvara? Även denna egenskap är givetvis 

svårfångad i text, och självklart mest lämpad att bedöma under en intervju. Resultaten som 

erhållits under datainsamling till denna uppsats antyder dock att video som 

rekryteringsverktyg bör kunna ge en uppfattning av kandidatens förmåga att vara en aktiv 

lyssnare. Övriga egenskaper som karaktäriserar en framgångsrik säljare eller serviceorienterad 

människa kan också påstås infångas även i ett kortare videoklipp som metoden av 

intervjupersoner i denna studie används. Tidsplanering genom att se hur kandidaten väljer att 

disponera den lilla tid hon i videoklippet förfogar över. Övertalningsförmåga, inte genom att 

övertala andra till just ändrat beteende, istället förmågan att just övertala – varför ska 

arbetsgivaren välja just denna kandidat? Social lyhördhet och serviceinriktad är svårare att 

tydligt påvisa hur de är egenskaper som i videoform kan bedömas, däremot framgick under 

datainsamlingen en tydlig tro på att video ger en bra bild, om än endast ett intryck, över vem 

en kandidat är. Det vore därmed rimligt att tro att det är möjligt att utifrån det intryck som 

kandidaten förmedlar kunna göra en bedömning över både hur pass villig denne är att stå till 

hands för andra människor samt hur pass uppmärksam och förstående denne verkar vara över 

hur andra människor reagerar som de gör.  

RBV-teorin syftar alltså till att de resurser en organisation har att tillgå är vad som möjliggör 

konkurrenskraftigt övertag på marknaden och är därmed en bidragande faktor till 

möjliggörande av långsiktig framgång. Resurser som är värdefulla, sällsynta och vars nytta 

utvinns vid kontroll eller innehavande av desamma är sådana resurser som skapar övertag 

gentemot konkurrenter (Wade & Hulland, 2004). Att metoden visar sig vara väl lämpad för 

kartläggande av önskvärda egenskaper inom branschen sälj och service, egenskaper som i text 

ej uppenbaras, innebär att den skulle kunna skapa konkurrenskraftigt övertag på marknaden – 
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att metoden skulle kunna förvärva resurser som är värdefulla, sällsynta och vars nytta utvinns 

vid kontroll eller innehavande av desamma. Metoden kan påstås öka arbetskraftens 

kostnadseffektivitet genom att rekryteringsprocessen bör kunna optimeras när egenskaper som 

i traditionella Cv:n och personliga brev inte framkommer med video kan upptäckas redan i 

urvalsprocessens första steg (givet att videorekrytering sker i enighet med metoden där den 

sökande skickar in en videopresentation med sin ansökan – metod b)). Resultaten antyder att 

video som verktyg i rekryteringsprocessen skulle hjälpa till att höja precisionen för vilka 

kandidater som kallas in på intervju, således kan det första kriteriet i resource-based view – 

värde – sägas uppfyllas. Sällsynthet är tydligt förknippat med metodens användande i just 

sälj- och servicebranschen – metoden identifierar talang som på arbetsmarknaden är sällsynt. 

Resultaten antydde att ca. tre av tio, till intervju inkallade, kandidater felaktigt kallats in. Med 

rimlig sannolikhet har då även åtminstone ca. tre kandidater felaktigt ej kallats in på intervju. 

Resultaten uppvisade även en samstämmig tro på att denna siffra skulle minskas med 

användande av någon form av video i urvalsprocessen. Således kan metoden påstås identifiera 

talang som på arbetsmarknaden är sällsynt. Oefterhärmlig och icke utbytbar skulle i dagsläget 

uppfyllas främst med anledning av att videorekrytering än så länge är relativt nytt och sällsynt 

i rekryteringsbranschen. Dess komplexitet och innovativa karaktär ter sig kanske inte alltid 

fullständigt oefterhärmlig, men åtminstone relativt unik och är knappast utbytbar främst med 

anledning av att kunder (rekryteringsföretagens) i vissa branscher börjat ställa krav på 

erhållandet av videounderlag för sin rekrytering. 

Vad gäller högre befattningar som ledningspositioner, framgick i resultatet viss tvetydighet. 

Från vissa håll fanns en tydlig uppfattning om att video i rekryteringsprocessen lämpar sig väl 

för högre befattningar, för vilka rekryteringsprocessen ställer högre krav och kräver en större 

grad av noggrannhet. Från andra menades istället att verktyget snarare lämpar sig för lägre 

positioner som exempelvis tillsättande av säljare eller receptionister. Med utgångspunkt i Farr 

och Tippins (2010) syn på önskvärda egenskaper hos chefer och ledare, skulle man kunna 

påstå att båda synsätten till viss del kan påstås korrekta. Med anledning av att önskvärda 

egenskaper för individer i ledande positioner visats i hög grad variera och till stor del bero på 

den organisationsmiljö individen i fråga är ämnad att verka inom, vore det rimligt att tycka att 

ett videoklipp ämnat att förmedla en bild av vem kandidaten skulle kunna vara ett bra verktyg 

för bedömning av huruvida personen verkar ha vad som krävs för just den specifika 

organisationsmiljö denne söker sig till. Har rekryteringskonsulten god erfarenhet av kunden 

som denne anlitats av, och därmed även god kännedom om den rådande organisationsmiljön, 

bör lämplig arbetsledare eller chef kunna tillsättas även utan video. Detsamma gäller givetvis 

företag som sköter sin rekrytering genom internt anställda rekryterare. I de fall en 

rekryteringskonsult har svårare att få grepp om vilken organisationsmiljö en eftersökt chef är 

ämnad att verka inom, torde kortare videopresentationer av de kandidater som ändå, av 

rekryteraren, bedöms intressanta vara till god hjälp. Videopresentationer ämnade att användas 

i presentationsunderlaget till kunden som, om videoklippen är välgjorda och kan anses 

representativa, torde kunna skapa sig en uppfattning om vem eller vilka som verkar bäst 

lämpade för just dennes specifika organisation – vilken av kandidaterna som bör ”passa in” 

bäst i organisationen (Mabon, 2006).  

Varför det går att tycka att video som rekryteringsverktyg inte är vidare lämpligt för 

tillsättande av högre befattningar är till att börja med att erhållna resultat i denna studie inte 

visar på någon prediktionsförmåga för tidigare redovisade övergripande egenskaper (med 

undantag för personlighet och i viss mån self-efficacy) önskvärda hos en chef: Intelligence, 

Social/Emotional Intelligence, Personality, Self-Efficacy och Integrity. Det går även att 

argumentera för att det finns gott om verktyg specifikt avsedda för mätande av just intelligens 
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och personlighet, ja även för emotionell intelligens och integritet och att video således inte 

tillför någonting nytt i detta avseende. Det går å andra sidan lika bra att ifrågasätta ett stort 

antal av dessa test för huruvida de egentligen mäter vad de är avsedda att mäta (Mabon, 

2006). En förklaring till varför personlighetstest får relativt låga validiteter överlag menas 

enligt Mabon vara att det kan finnas ett samspel mellan olika egenskaper som förklarar 

arbetsprestationer. Datainsamlingen till denna studie har tydligt antytt att en av de främsta 

fördelarna med videorekrytering, oavsett om metod a) eller metod b) används, är just att viss 

typ av eftertraktade egenskaper lättare kan urskiljas i en videopresentation än i ett CV. Det är 

därmed rimligt att även ett eftertraktat tjänstespecifikt samspel mellan olika egenskaper i viss 

mån bör kunna upptäckas i en videopresentation. Just Mabon’s definition av vad som 

eftersökes hos en tilltänkt chef kan sägas vara precis vad en videopresentation av en kandidat 

sökandes till en ledningsbefattning erbjuder:  

”Chefen måste helt enkelt uppleva att han eller hon kan trivas ihop med den 

nyanställde” (Mabon, 2006; sid. 326-327)  

Den chef som på företaget ska till att tillsätta ledningstjänsten kan ges en bild av de 

intressanta kandidaterna och utifrån deras videopresentationer eventuellt se om någon inte alls 

känns bra eller tvärtom om någon känns på pricken rätt rent personkemiskt. Viktigt är att 

understryka att videopresentationen aldrig för dessa tjänster avses vara ett ensamt verktyg för 

rekryteringsunderlaget utan snarare en hjälp för smidigt lokaliserande av intressanta 

kandidater. För att mäta exempelvis en kandidats fluid intelligence, det vill säga dennes 

kognitiva förmågan att flexibelt hantera nya problem och situationer (Engel de Abreu, 

Conway & Gathercole, 2010), vilket ofta anses önskvärt hos en ledare (Farr & Tippins, 2010), 

lämpar det sig rimligtvis mycket bättre att använda sig av test specifikt konstruerade för just 

det ändamålet. För att ta beslut om vilka kandidater som är intressanta nog att för detta testas  

bör däremot en videopresentation rimligtvis med nytta kunna användas som beslutsunderlag.  

 

Personlighet och rekrytering 

Vad gäller personlighet så anses noggrannhet (conscientiousness) som den mest önskvärda 

personlighetsegenskapen i The Five-Factor Model, både för befattningar inom sälj och 

service, och för ledningsbefattningar (Farr & Tippins, 2010). Specifikt går det inte att ur 

erhållna resultat urskilja videorekryteringens förmåga att bedöma huruvida individer tenderar 

vara målorienterade och motiverade (Truxillo, Baues, Campion & Paronto, 2006) eller ej. Det 

går heller inte uttalat att skönja övriga specifika egenskaper, med undantag för extroversion 

och i viss mån medgörlighet, i the Five-Factor Model som något som videorekrytering kan 

ligga till grund som underlag för bedömning. Det är däremot väldigt tydligt att metoden 

används för att erhålla en bild av kandidatens personlighet i stort. Att erhålla en bild av 

personlighet så som Menninger (1953) definierar det:  

”the individual as a whole, his height and weight, and love and hate and blood pressure 

and reflexes; his smiles and hopes and bowed legs and enlarged tonsils. It means all that 

anyone is and that he is trying to become.” (Cohen & Swerdlink, 2010; sid. 378).  

Väljer man då att se på Menningers (1953) definition av personlighet som något som 

innefattar de egenskaper the Five-Factor Model består av så torde det gå att argumentera för 

att videorekrytering kan användas som personlighetsbedömningsverktyg. Det framgick dock i 

datainsamlingen en tydlig och enhällig oro över att kandidater i vissa fall blir nervösa och 
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förmedlar i videoklippet ett intryck som inte kan ses som representativt (detta mer vanligt för 

videorekryteringsmetod a) används, där videopresentation genomförs vid intervjutillfället utan 

möjlighet för kandidaten att själv göra åtskilliga omtagningar till dess att denne är nöjd med 

resultatet). Störst risk tycks vara att denne ”underpresterar” och gör sämre ifrån sig än vad 

denne gjort under intervjun, men oro uttrycktes likväl för det motsatta förhållandet – att vissa 

lyckas framställa sig själva bättre än de i verkligheten verkar vara. Båda orosmomenten kan 

förklaras med begreppet situationism som motsatt traitteorin utgår från att situationen i hög 

grad styr beteende (Buss & Larsen, 2008). Situationen i sig – att stå framför en kamera och 

känna sig mer eller mindre tvungen att prestera kan få en vanligtvis oblyg individ att plötsligt 

blockeras eller bli nervös. På samma sätt kan en individ som istället tycker att det är 

spännande att videofilmas helt plötsligt omvandlas från en i intervjun medelmåttig kandidat 

till en till synes toppkandidat. Teorin innebär vidare att det till stor del handlar om hur väl 

man som person kan anpassa sig efter situationen (Passer & Smith, 2008), vilket i sig stärker 

intervjupersonernas påståenden om att den ofta stressfyllt upplevda situationen som 

videoinspelningen kan vara, i sig kan säga hur väl kandidaten generellt hanterar stress. 

Samtidigt innebär fenomenet att den bild av en kandidats personlighet som erhålls i en 

videopresentation alltid bör ses som en indikation på vem en kandidat är och inget mer än så, 

eftersom att det utifrån denna teori alltid kan finnas en risk för att personen i fråga kan agera 

utifrån situationen på ett sätt som inte är representativt i den arbetsmiljö denne tänkts verka i. 

 

Utseendets påverkan på urvalsbeslutet 

Vad gäller problematiken med, och risken att påverkas av kognitiva bias vid urvalsförfarandet 

och därmed tillskriva en kandidat egenskaper denne egentligen inte besitter baserat på 

utseende så visar resultatet på viss differens bland de medverkande. I stort anses 

diskrimineringsrisken inte särskilt stor för just specifikt videoanvändande, mycket med 

anledning av att det upplevs som minst lika stor risk att diskriminering sker vid senare skede i 

rekryteringsprocessen, exempelvis vid intervju. Denna ståndpunkt stämmer inte riktigt med 

tidigare studier (Myers & Spencer, 2008; Olivola & Todorov, 2010; Verhulst, Lodge & 

Lavine, 2010). En anställningsintervju varar, enligt intervjupersonerna i denna studie, mellan 

trettio minuter till en timme ungefär, och ger kandidaten förutsättningen att förmedla sitt rätta 

jag oavsett vilket det första intrycket av densamme är eller har varit för rekryteraren. En 

kortare videofilm ger rimligtvis inte samma förutsättning för detta och bör således ses som en 

potentiell risk för främjande av diskriminering. Samtidigt bör å andra sidan även en kortare 

videofilm rimligtvis ge bättre förutsättningar för framställande av en kandidats kvalitéer än 

vad som verkar vara det mycket vanliga alternativet – att bifoga fotografi på sig själv i sitt 

CV. Risken att ett kort videoklipp enbart förmedlar ett första intryck och därigenom riskerar 

grunda  urvalsbeslutet i rekryteringsprocessens första steg på missvisande underlag kan alltså 

ses som större än vid intervjuer men mindre än vid fotografier.  

Inledningsvis under detta tema tydliggjordes två olika perspektiv på utseendets påverkan på 

urvalsbeslutet. Dels den som här ovan redogjorts – den etiska och kandidatfokuserade. Dels 

den mer företagsfokuserade – den om att undvika riskera tillsättande av kandidat som på 

grund av utseende tillskrivits egenskaper denne egentligen inte innehar. Erhållna resultat i 

denna studie visar på en stor oro för detta senare perspektiv. Det handlar då främst om 

användandet av video vid slutskedet av intervjuer, ämnat att användas som 

presentationsunderlag till kunder. Under datainsamlingen uttrycktes en oro över att kunden, 

som oftast inte kan anses vara expert inom rekrytering (vilket ju rekryteringskonsulten bör 
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vara), upplever en falsk trygghet i och med att denne får tillgång till detta kortare videoklipp 

och därigenom skapar sig ett första intryck av kandidaten. Ett intryck som inte alltid 

överensstämmer med rekryteringskonsultens samlade intryck av densamme. Eftersom det i 

slutändan alltid är upp till kunden att besluta vilken kandidat som ska anställas, och att 

kunden samtidigt torde vara mer lättpåverkad av kognitiva bias vid urvalsförfaranden med 

anledning av att denne grundar sitt beslut på mindre mängd information än 

rekryteringskonsulten, finns en påtaglig risk att fel kandidat anställs. Därmed finns en risk att 

gå miste om en resurs som skulle kunna bidra till konkurrenskraftigt övertag i större grad än 

den nu istället tillsatte kandidaten.  

Som bot till denna problematik framkom under datainsamlingen en önskan att använda sig av 

längre klipp. En naturlig lösning på ett problem som enligt redogjord teori grundar sig i 

eventualiteten att ett kortare videoklipp enbart förmedlar ett första intryck som riskerar bli 

missvisande på grund av kandidatens utseende och de egenskaper och kompetenser vi 

därigenom tenderar tillskriva densamme (Olivola & Todorov, 2010; Verhulst, Lodge & 

Lavine, 2010). Givetvis vore det synnerligen mer tidskrävande med betydligt längre 

videoklipp. I datainsamlingen erhölls dock inte information nog för att kunna fastslå, eller ens 

ge förslag på, en optimal längd för ett videoklipp avsett att förmedla mer än bara ett första 

intryck av en kandidat givet att i bedömningen beräkna den informativa vinsten som den 

ökade tidsåtgången – tillika kostnaden – skulle innebära.  

 

Självkritik 

Jag känner mig tillfreds med hur uppsatsämnet utretts och därigenom med hur syftet med 

studien uppfyllts. Jag anser att studien är meningsfull av den anledning att dess syfte kan 

anses uppfyllt och att förslag till utveckling av undersökt rekryteringsmetod föreslagits. Detta 

baserat på resultat tydligt förankrade i data. Att i studien medverkande intervjupersoner har 

innehaft blandade kvalitéer och erfarenheter, allt från individer i det närmaste pionjärer på 

området till de som för nuvarande aktivt har valt bort metoden, har bidragit till tillfredställelse 

även vad gäller studiens kvalitativa generaliserbarhet. Urvalets mångsidighet kan dock även 

ses som en brist vad gäller studiens kvalitativa generaliserbarhet. Detta genom att varje 

enskild rekryteringsmetod och inställning till video som rekryteringsverktyg nu representeras 

av väldigt få intervjupersoner, i vissa fall av en ensam intervjuperson. Av de intervjuade var 

det en person som i all rekrytering använde sig av video, en person som inte alls använde sig 

eller heller inte tidigare använt sig av video i sin rekrytering, en person som tidigare testat på 

video i sin rekrytering men sedan valt bort metoden och två personer som i vissa fall använde 

sig av video som rekryteringsverktyg. Således kan det ifrågasättas hur generaliserbar varje 

intervjupersons syn på verktyget är i förhållande till övriga verksamma rekryterare i varje 

grupp. Tycker majoriteten av alla rekryterare som inte använder sig av video i sin rekrytering 

lika som den rekryterare som i denna studie intervjuats just för att hon inte använder sig av 

videorekrytering? Det vore således önskvärt med fler intervjupersoner generellt för att öka 

studiens kvalitativa generaliserbarhet. Kanske hade det i denna studie, med de förutsättningar 

som hör, gett en högre kvalitativ generaliserbarhet, om än en mer enfärgad sådan, om 

intervjupersoner begränsats till exempelvis enbart rekryterare som i all rekrytering använder 

video. Det kan även tyckas att det hade varit önskvärt med intervjupersoner med något längre 

erfarenhet av videorekrytering. Samtidigt är metoden ännu relativt ny i Sverige och väldigt få 

rekryterare har någon längre erfarenhet av just video i sin rekrytering. Användbarheten för 

studien anses stor av just samma anledning – området är nytt och fortfarande relativt 
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outforskat. Samtidigt kan studien upplysa verksamma rekryterare om ett modernt 

rekryteringsverktyg som bör uppvaktas i takt med övrig utveckling av rekryteringsmetodik. 

Som förslag till vidare forskning på området torde en undersökning gällande videoklippens 

optimala längd vad gäller tidsåtgång och samtidigt minskad risk för utseendebaserat urval 

vara av intressant slag.  

 

Sammanfattning 

Avslutnings- och sammanfattningsvis kan ett par punkter kort lyftas fram som mer 

framträdande än andra vad gäller videorekryteringens möjlighet att öka en organisations 

förutsättningar för lyckad rekrytering och därigenom ökad konkurrenskraft på marknaden i 

enighet med RBV-teorin.  

 Resultaten från genomförd datainsamling antydde att en organisations förutsättningar 

till konkurrenskraftigt övertag på marknaden bör kunna gynnas med hjälp av video 

som rekryteringsverktyg. Detta specifikt vad gäller tillsättande av service- och 

säljtjänster. Video som rekryteringsverktyg bör kunna ses som ett hjälpmedel att knyta 

till sig sådan arbetskraft som i sammanhanget kan ses som resurser av det slag som 

enligt RBV-teorin (Bowman & Toms, 2009; Orlitzky, 2008; Wade & Hulland, 2004) 

anses bidra till ökad konkurrenskraft på marknaden. Vad gäller denna typ av tjänster 

kan metoden anses tillräcklig för att som ensamt komplement till intervju och CV 

ligga till grund för ett rekryteringsbeslut. Detta eftersom stora delar av de normalt 

önskvärda egenskaperna för tjänstetypen visat sig kunna infångas även på en kortare 

videopresentation.  

 Vidare är det möjligt att verktyget kan bidra till ökad konkurrenskraft även för högre 

tjänster som chefs- och ledningsbefattningar. Detta dock mer som beslutsunderlag för 

vilka kandidater som kan anses intressanta för vidare steg i rekryteringsprocessen. 

Exempelvis kan metoden bistå med ett intryck av en kandidats intelligens eller 

personlighet som kan ligga till grund för beslut angående vem eller vilka av 

kandidaterna som vidare ska testas. Således bör precisionen i rekryteringsprocessen 

öka och om videopresentationen genomförts adekvat och således gett ett representativt 

intryck av kandidaten, andelen till intervju och/eller testning felaktigt inkallade 

minska.    

 Vad gäller verktygets prediktionsförmåga av personlighet kan med denna studies 

datainsamling ingen konkret slutsats, angående hur och vilka personlighetsdrag eller –

typer som eventuellt kan bedömas, dras. Däremot ansågs verktyget ge ett enkelt och 

snabbt intryck av en kandidats framtoning, det vill säga till stor del dennes 

personlighet. Verktyget skulle kunna uttryckas ha möjlighet att ge en uppfattning av 

en kandidats personlighet, särskilt utfrån Menningers (1953) defintion av detsamma: 

”the individual as a whole, his height and weight, and love and hate and blood 

pressure and reflexes; his smiles and hopes and bowed legs and enlarged tonsils. It 

means all that anyone is and that he is trying to become.” (Cohen & Swerdlink, 2010; 

sid. 378), men knappast som ensamt verktyg räcka för en fullständig bedömning av en 

kandidats personlighet. En tydlig risk för situationsbaserad personlighet (Buss & 

Larsen, 2008) ansågs även föreligga, där kandidaten kan uppfattas på ett vis framför 

kameran och på ett helt annat vis i person beroende på hur denne uppfattar situationen 

– i detta fall att bli filmad.  
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 Två typer av utseendebaserat urvalsbeslut kunde utrönas. Dels det mer uppenbara – 

det etiska – med sympati för den, på grund av utseende, bortvalde kandidaten. Minst 

lika viktigt är det dock att se det ur arbetsgivarens perspektiv – det är givetvis inte bra, 

ur företagsekonomisk synpunkt, om en kandidat mindre kompetent än en annan, men 

med ett utseende som tolkas som mer kompetent, valts att tillsätta en tjänst i en 

rekryteringsprocess. Chansen till uppfyllande av inledningsvis redogjorda RBV-

kriterier minskar och således även möjligheterna till konkurrenskraftigt övertag på 

marknaden. Viktigt är dock att påpeka att video som rekryteringsmetod egentligen inte 

ansågs premiera kandidater med fördelaktigt utseende i någon större mån än andra 

metoder, eller för den delen mer än i senare skeden av en rekryteringsprocess så som 

exempelvis intervju. En syn som förvisso kan ifrågasättas då diskrimineringsrisken så 

som den i denna studie definierats baseras på de kognitiva bias som påverkar vår bild 

av en individ vid vårat första intryck av densamme (Olivola & Todorov, 2010; 

Verhulst, Lodge & Lavine, 2010). Således bör med rimlig sannolikhet en trettio 

minuter till en timme lång anställningsintervju ge bättre förutsättningar för 

rekryteraren att frångå en kandidats förmedlade första intryck än vad ett på sin höjd ett 

par minuter långt videoklipp torde ge. Samtidigt kan samma argument användas till 

videopresentationens fördel gentemot i CVn bifogade fotografier. 

Viktigt är att avsluta denna undersökning med att än en gång trycka på vikten av att se video 

som rekryteringsverktyg som just ett verktyg i en verktygslåda, och inte som verktygslådan 

själv. Precis som med olika test avsedda att mäta olika egenskaper är video som 

rekryteringsverktyg ett verktyg som har både för- och nackdelar varför det bör ses som ett 

komplement till det intryck rekryteraren i övrigt erhåller av en kandidat. Under intervju med 

denne eller av resultat från genomförda tester eller dylikt. Används videopresentationer 

adekvat är den i denna undersökning erhållna uppfattningen att verktyget definitivt kan vara 

hjälpsamt och bidra till effektiv och lyckad rekrytering och därigenom bidra till skapande av 

konkurrenskraftigt övertag på arbetsmarknaden. 
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Appendix 

Intervjuguide 

 

1. Vem är du och vad jobbar du med? 
a. Hur länge har du jobbat med detta? 
b. Har du jobbat med detta på något annat vis än du idag gör? 
c. Om ja, på vilket sätt? Med vilka metoder? 

 

2. Berätta om hur er rekryteringsprocess går till och beskriv din roll i detta? 
a. Exemplifiera med din senast genomförda rekrytering 

3. Varför använder du dig av video som rekryteringsverktyg? / Varför använder du 
dig inte av video som rekryteringsverktyg? 

a.  Är du tillfreds med ditt användande av video som underlag i ditt 
rekryteringsbeslut? Skulle du vilja använda video på något annorlunda vis? 

b. Är användandet av video vid rekrytering mer eller mindre lämpat beroende på 
specifik tjänst? 

c. Om ja, när lämpar det sig? När lämpar det sig inte? 
d. Vad är det för summor vi pratar om, som med hjälp av detta verktyg kan 

sparas in? 
 

4. Vad, hos en kandidat, är det du letar efter i ett videoklipp? 
a. På vilket sätt märks detta bättre i en video? (jämfört med exempelvis ett 

personligt brev) 
b. Har du erfarenhet av bättre/sämre precision i rekryteringen sedan video hos 

dig börjat användas? 
 

5. Vad ser du för problematik med video som rekryteringsverktyg? 
a. Hur hanterar du detta? 
 

 
b. Är det så att videorekrytering premierar ”snygga” kandidater? 
c. Diskriminering? 
 

6. Har du något exempel på en videorekrytering som misslyckats?  

a. Vad gick fel?  

b. Vad berodde det på? 

c. På vilket sätt hade det kunnat undvikas med andra rekryteringsverktyg? 

7. Vad ser du för möjligheter till utveckling inom området?(videorekrytering) 

a. På vilket sätt vore en sådan metodik bra? 

b. Vilka vore fördelarna? Vilka vore nackdelarna? 

 


