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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur rekryterarna värderar kandidaternas 

personliga egenskaper vid intervjumomentet i rekryteringsprocessen för civilingenjörer. 

Uppsatsen undersöker hur rekryterarna arbetar vid intervjutillfället för att på bästa sätt 

bedöma kandidaternas personliga egenskaper och sociala kompetens. Intervjumomentet 

är ett av rekryterarens viktigaste verktyg för att lära känna kandidatens sociala förmågor 

men intervjukonsten är inte bara väldigt viktig den är också svår att bemästra. Social 

kompetens kan definieras som effektivitet i social interaktion. Det ställs alltså idag 

högre grad på kandidaternas effektivitet i social interaktion, inte bara mot rekryterarna 

utan även senare mot arbetsgivare och kunder.  

 

För att undersöka detta har totalt fem rekryterare med blandad bakgrund blivit 

intervjuade om det här fenomenet. Intervjuerna har visat att sociala förmågor blir mer 

och mer eftertraktade hos civilingenjörer då de väntas kunna arbeta mer mot kunder och 

hantera dem på ett bra sätt. Men teknisk kompetens är ändå fortfarande klart viktigast i 

rekrytering av civilingenjörer. Än viktigare än att vara nyfiken och intresserad vid 

intervjumomentet som kandidat är det att vara ärlig och inte uppfattas som nonchalant 

då det är egenskaper som rekryterarna inte uppskattar.  

 

Rekryterarna arbetar med strukturerade intervjuer där de fokuserar på öppna frågor. 

Frågornas utformning samt rekryterarnas agerande vid intervjumomentet är tänkt att ge 

kandidaten möjligheten att på bästa sätt presentera sig och sina styrkor. 

Personlighetstest har blivit vanligare och används som ett hjälpmedel vid rekrytering av 

civilingenjörer. Men testen ger inte en tillräckligt dynamisk bild av kandidaten för att 

rekryterarna ska lita fullt ut på dem.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning och syfte 

1.1 Inledning 

Rekryteringsprocessen hos de flesta företagen blir mer och mer avancerad. Man använder sig 

av allt fler steg i form av intervjuer och diverse test, allt för att lära känna kandidaten så bra 

som möjligt. Detta för att felrekrytering är väldigt dyrt i ett land med relativt starkt 

anställningsskydd och det är viktigt att det blir rätt från början. Att hitta rätt person handlar 

huvudsakligen om att få in en person med rätt kompetens, för civilingenjörer som den här 

studien fokusera på är det teknisk kompetens som är i huvudfokus. Att mäta en kandidats 

sociala kompetens är ingenting man kan göra via ett cv därför blir intervjumomentet viktigare 

och viktigare då det är ett av rekryterarens verktyg för att lära känna kandidaten. Forskningen 

kring sociala förmågors påverkan vid intervjumomentet är relativt begränsat (Huffcutt, 2011). 

Jag hoppas att den här uppsatsen bidrar till ökad forskning inom området.  

 

Den här uppsatsen syftar på att bidra till ökad forskning inom området genom att redogöra för 

vilka egenskaper det är som rekryteraren letar efter vid intervjumomentet för att passa till 

tjänsten dem rekryterar till. Fokus med denna undersökning är på de sociala kompetenser och 

personliga egenskaper som är kopplade till kandidaternas framtida prestation på arbetsplatsen. 

Uppsatsen tar även hänsyn till hur rekryterarna arbetar under intervjun för att på bästa möjliga 

sätt lära känna kandidaten, vilka tekniker de använder och vilka typer utav frågor de ställer.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vilka personliga egenskaper 

rekryterare söker hos kandidater till civilingenjörstjänster och hur rekryterarna arbetar för att 

få fram den informationen vid intervjumomentet. Med personliga egenskaper avses de 

sociala kompetenser och sociala färdigheter som är relevant för arbetarens bidrag till 

arbetsplatsen. 
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1.3 Frågeställningar 

Denna uppsats siktar på att svara på två huvudfrågor. Vilka personliga egenskaper, som är 

relevanta för arbetet som civilingenjör men inte går att få fram via ett CV, söker rekryterarna 

efter hos den arbetssökande i intervjumomentet inom rekryteringsprocessen? Hur arbetar 

rekryterarna vid intervjumomentet för att få fram den informationen?  

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

2.1.1 Intervju 

Att endast ha uppnått kvalifikationskraven på pappret räcker inte för att få anställning (Brown 

& Brandreth, 1986). Man måste också gå igenom någon form av anställningsintervju, som 

kan vara alltifrån gruppsamtal med flera jobbaspiranter eller ett individuellt samtal med 

rekryteringskonsult. En stor anledning till att intervjumomentet är en viktig del av 

rekryteringsprocessen är att de sociala relationernas roll inom organisationerna har fått större 

betydelse. Rekryteraren vill försäkra sig om att den nyanställda kan samarbeta och fungera 

bra i personalgruppen.  

 

En stor utmaning är få fram rätt information vid anställningsintervjun (Krag Jacobsen, 1993). 

Rekryteraren måste på ett effektivt sätt operationalisera de egenskaper man söker hos den 

arbetssökanden till bra frågor, medan arbetssökanden å sin sida försöker svara på ett sätt som 

hon tror rekryteraren vill att hon ska svara. Det kan vara svårt för båda parter att veta vilka 

egenskaper som i det långa loppet är bäst för organisationen. Det finns olika typer av frågor 

man kan använda sig av vid intervjuer. Den huvudsakliga skillnaden i typ av frågor är mellan 

öppna och slutna frågor. Frågans öppenhet definieras av hur många svarsmöjligheter det finns 

på frågan. En fråga kan alltså vara öppen utan att kräva någon särskilt utförlig berättelse för 

att svara samtidigt som en sluten fråga kan besvaras väldigt utförligt. Öppna frågor är lättare 

att använda som inledningar till ämnen då de ofta lämnar möjligheter för följdfrågor medan 

slutna frågor sällan går att utveckla. Ett lätt sätt att lokalisera öppna respektive stängda frågor 
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är att se vilket ord frågan börjar med. Frågor med hur och varför är öppna medan ord som 

vilka och när brukar inleda stängda frågor. Hypotetiska frågor är frågor som låter den 

intervjuade besvara ett hypotetiskt scenario till exempel, hur skulle du reagera om det eller det 

inträffar. När man formulerar frågor som avser mäta en persons kunskap om ett visst ämne är 

det viktigt att frågorna inte är ställda på ett sätt som fäller den intervjuade om hon inte kan. 

Ställer man frågan som en rätt eller fel-fråga kan den intervjuade uppfatta situationen som 

pinsam. Att föredra är att ställa frågorna på ett mer indirekt sätt där ändå essensen av frågan 

visar om den intervjuade har den faktakunskapen. Beteenderelaterade frågor har en tendens att 

få beskrivningar som snabbt leder till en argumentkedja om varför den intervjuade agerar på 

ett visst sätt innan hela beteende är redogjort för. Vad Krag Jacobsen belyser har hög relevans 

för denna uppsats då den fokuserar på hur rekryterarna använder sig av intervjuer för att få ut 

informationen de behöver av just det momentet. 

2.1.2 Socialt kapital och social kompetens 

Humankapital skapas i individens kunskaper och färdigheter som påverkar hur individen kan 

agera (Coleman, 1988). Socialt kapital däremot uppkommer mellan aktörerna som deltar i 

aktionen. Coleman definierar socialt kapital efter dess funktion. Det är inte ett specifikt 

fenomen utan snarare en blandning av flera fenomen med två gemensamma nämnare, dels att 

de tar plats i någon form av social struktur och dels att de utförs utav någon aktör inom den 

sociala strukturen. Precis som andra typer av kapital är det sociala kapitalet produktivt vilket 

betyder att det möjliggör att åstadkomma prestationer i grupp som annars inte skulle vara 

möjliga. Det sociala kapitalet har många sidor vilket gör att en specifik typ av socialt kapital 

kan vara funktionellt i en situation för att vara meningslöst i en annan situation. 

 

Baron och Markman definierar socialt kapital som de faktiska och potentiella resurserna som 

en individ innehar genom att känna andra, vara del av sociala nätverk eller bara genom att ha 

ett gott rykte (Baron & Markman, 2000). Socialt kapital är i mångt och mycket ett resultat av 

social kompetens då hög social kompetens förväntas påverka det sociala kapitalet positivt. 

Socialt kapital kan då ses som de ackumulerade tillgångarna som social kompetens ger.  

Baron och Markman (2000) menar att när organisationer väljer anställda ligger socialt kapital 

med i grunden, exempelvis att kandidaterna har utbildning från rätt skolor eller tidigare 

erfarenheter från rätt företag. Däremot menar de att när det slutliga beslutet av vem som 

anställs tar blir social kompetens betydligt viktigare. Baron och Markman har definierat fyra 

specifika sociala kompetenser som ger fördelar på arbetsmarknaden; förmåga att bedöma 
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andra, intrycksstyrning, förmåga att övertyga och påverka, social anpassningsförmåga. 

Förmåga att bedöma andra är viktigt för rekryterare då det oftast leder till att de gör bättre val 

vid anställningsprocessen. Intryckstyrning kommer tas upp lite senare. Social 

anpassningsförmåga är att vara bekväm och kunna föra sig i många olika sociala situationer.  

Baron och Markmans (2000) teorier är relevanta för den här uppsatsen då de tar upp det 

sociala kapitalt i allmänhet och social kompetens i synnerhet som påverkar chanserna till 

anställning. 

 

En sammanfattning av litteraturen kring social kompetens ger definitionen ”effektivitet i 

social interaktion” (Rose-Krasnor, 1997). Effektiviteten kan ses både från individens egna 

premisser såväl som från andra perspektiv. Den sociala kompetensen är kontextberoende, 

kompetens kan vara relevant i ett sammanhang för att sedan vara irrelevant i nästa. Den 

sociala kompetensen uppstår i samspel mellan aktörer och är målspecifik, det vill säga den 

används för att individen ska uppnå vissa mål. Rose-Krasnor presenterar ”The social 

competence prism: a theoretical framework” för att illustrera social kompetens. Den översta 

nivån, den teoretiska nivån, tar upp social kompetensen enligt definitionen effektivitet i 

interaktion. Den sociala kompetensen är transaktionell i den betydelsen att den existerar 

mellan individer snarare än inom en individ. Social kompetens är även kontextberoende, ett 

beteende som är effektivt i ett sammanhang kan vara ineffektivt i ett annat. Den är också 

prestationsorienterad då individen måste utföra ett beteende i en situation som uppkommer 

snarare än i en ideal miljö för beteendet. Slutligen är den sociala kompetensen knuten till 

vilka mål den ska tänkas uppnå, beteendet kan se olika ut om individen försöker göra en 

kollega glad jämfört med om individen försöker göra sin överordnad glad. Mellannivån eller 

indexnivån tar upp ett index bestående av kvaliteten i interaktioner, relationer, gruppstatus 

och social självbild. Elementen i indexnivån är alla styrda av sociala transaktioner med andra. 

Indexnivån är uppdelad i två delar. Dels ”självdelen” där individens kompetens att uppnå sina 

egna mål och dels ”andra”-delen där kompetens att uppnå bra relationer med sin omgivning. 

Den sociala kompetensen blir då att balansera mellan att dels kunna uppnå sina egna mål 

samtdidigt som man behåller goda relationer med sin omgivning. Grunden i modellen är 

färdighetsnivån. Den innefattar sociala, emotionella och kognitiva förmågor och motivation  

som är associerade med social kompetens. Grundnivån ser huvudsakligen till individens 

faktiska beteende och individens motivation. Egenskaperna som räknas på färdighetsnivån är 

bland annat; känsloreglering, kommunikation och social problemlösning. Skillnaden mellan 

indexnivån och färdighetsnivån är att den sistnämnda tar upp de förmågor som finns inom 
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individen och inte i relation med andra. Fördelen med Rose-Krasnors modell är att den inte 

bara tar upp vilka kompetenser som individen har rätt upp och ner utan ger en mer avancerad 

bild av individens sociala kompetens på flera nivåer. I denna uppsats kan Rose-Krasnors 

modell av social kompetens hjälpa att belysa de personliga egenskaperna som rekryterarna 

söker efter hos kandidaten vid intervjumomentet.  

 

2.1.3 Intryckstyrning 

Flera faktorer kan påverka intervjuarens intryck av den intervjuade (Stevens, Kristof & Amy 

1995). En metod som den intervjuade kan använda sig av för att öka chanserna till anställning 

är intrycksstyrning. Intryckstyrning bestå av medvetna eller omedvetna försök att kontrollera 

den projicerade bilden av sig själv i en social interaktion. Intrycksstyrningen väntas bli mer 

medveten när värdet av skapa ett bra intryck ökar, till exempel vid en arbetsintervju. 

Intrycksstyrningen kan ta olika former, verbala påståenden, expressivt beteende, modifiering 

av ens fysiska utseende och genomen beteendemönster. Enligt Baron och Markman kan 

intryckstyrningen bestå av till exempel att reglera sin egen image eller att skapa positiva 

relationer med hjälp av exempelvis smickrande kommentarer (Baron & Markman, 2000). 

Forskning visar på att individer med hög social anpassningsförmåga med större sannolikhet 

fortare befordras och får andra fördelar på arbetsmarknaden (Kilduff & Day, 1994). 

  

Anledningen till att teorier om intryckstyrning finns med i denna uppsats är att intryckstyrning 

kan påverka chanserna till anställning, framförallt vid intervjumomentet. 

Modell 1. Social competence 

prism (Rose-Krasnor, 1997) 

Modell 1. Social competence 

prism (Rose-Krasnor, 1997, 

sid. 120) 
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2.2 Tidigare forskning 

Andersson och Muhrén har konstaterat att social kompetens inte är någonting som tas upp i 

platsannonser men ofta är en avgörande faktor om kandidaten slutligen får anställning eller ej 

(Andersson & Muhrén, 2007). Författarna undersöker huvudsakligen rekrytering till 

yrkesgrupper som arbetar mot människor där social kompetens är eftertraktat men ofta talas 

om i andra former än just social kompetens. Rekryterarna bedömer social kompetens vid 

intervju genom att exempelvis bedöma kandidatens öppenhet, flexibilitet, bemötande, 

anpassningsförmåga eller ödmjukhet. Andersson och Muhréns studie är inne på det jag avser 

att undersöka med att se hur rekryterarna bedömer social kompetens men på ett annat fält som 

har andra förutsättningar. Det deras studie klargör är att social kompetens har en direkt 

inverkan vid rekrytering och att det lättast bedöms efter platsannonsen, exempelvis vid 

anställningsintervjun. 

3. Metod och data 

3.1 Metodteori 

Creswell tar upp fem olika ansatser för kvalitativ forskningsmetod (Cresswell 2007). Narrativ, 

fenomenologisk, grounded theory, etnografisk och fallstudie. Cresswell definierar 

fenomenologisk forskningsmetod med att den beskriver den gemensamma meningen av 

flertalet individers upplevda erfarenheter utav ett fenomen. Den fenomenologiska forskaren 

söker det gemensamma i individernas upplevelser eller essensen av fenomenet som det också 

kallas. Essensen består dels av vad som upplevts och dels av hur det upplevts. Inom 

fenomenologisk metod talar man om ”bracketing”. Bracketing är när forskaren överger sina 

tidigare erfarenheter om fenomenet för att helt klarlägga hur individernas uppfattning ser ut.  

 

Enligt Creswell rekommenderar Polkinghorne att en fenomenologisk studie består av mellan 

5-25 relativt djupgående intervjuer, med olika individer som upplevt fenomenet 

(Polkingthorne, 1989 citerad i Creswell, 2007). Andra former av datainsamling kan ske.  

Frågorna i intervjuerna ska vara öppna, på så sätt får forskaren efter tillräckligt många 

intervjuer fram en bra förståelse av fenomenet och kan genom intervjupersonernas svar hitta 
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essensen i fenomenet. Analysen av materialet går ut på att hitta citat och information som 

speglar hur individerna ser på fenomenet. Både likheterna och skillnaderna i svaren bör tas 

upp i analysen. 

 

En svårighet med en fenomenologisk studie är att forskaren måste balansera mellan att ha en 

viss förståelse för fenomenet samtidigt som forskarens förförståelse inte får påverka dess 

arbete (Creswell, 2007). Vid fenomenologisk analys bör forskaren börja med att presentera 

alla sina erfarenheter av fenomenet för att sen helt kunna fokusera på intervjuns deltagare. 

Sedan bör forskaren lista alla intressanta påståenden utan att ranka dem. De bör alla behandlas 

som lika viktiga. De olika påståendena bör sedan delas in i större familjer. Forskaren bör 

sedan skriva en redogörelse av vad deltagarna har upplevt med fenomenet. Sedan ska 

forskaren skriva en beskrivning av hur fenomenet har inträffat. Det ger en överblick av vilken 

kontext som fenomenet har. Slutligen slås både texten och påståendena ihop.  

3.2 Urval 

Jag har valt att avgränsa mig till civilingenjörer då det är en arbetsgrupp som omgärdas med 

många fördomar gällande hur de fungerar socialt. De förväntas vara introverta, rationella och 

inte bekväma i sociala situationer. Jag har också valt att avgränsa fältet till endast formell 

rekrytering då det vid informell rekrytering inte finns samma förutsättningar för 

intervjumomentet. Jag har inte gjort någon skillnad på om tjänsterna berör 

tillsvidareanställning, temporäranställning, heltid eller deltid i rapporten. Trots att jag har valt 

att avgränsa mig till civilingenjörer är att det är en bred yrkesgrupp och det finns därmed en 

stor spridning i hur dem agerar jämfört med andra yrkesgrupper. Mellan civilingenjörernas 

olika fält kan det finnas en rad olika typer av beteende och personliga egenskaper som jag inte 

kommer att undersöka. 

 

Urvalet av företag och intervjupersoner har skett via platsannonser för civilingenjörer i slutet 

av mars månad 2012. Annonserna har hittats via arbetsförmedlingens hemsida där jag sökte 

på civilingenjör i Stockholmsområdet. Ur resultatet av den sökningen tog jag sedan i den 

ordningen som annonserna kom upp(kronologisk ordning efter uppläggningsdatum) och 

sållade bara bort tjänster som inte huvudsakligen siktade in sig på civilingenjörer. Sedan har 

individer på företaget som är ansvarig för intervjumomentet i rekryteringsprocessen blivit 

kontaktade. Endast en person per företag har blivit intervjuade för att undvika att intervjua 
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personer, som genom att arbetar på samma företag, kan ha samma uppfattning och därmed 

riskera att intervjuerna skulle blir mer repetitiva. Flera av platsannonserna som kom fram när 

jag sökte, för att inte säga de flesta, är från bemanningsföretagen. Urvalsformen blir på det här 

sättet kriterieurval där alla som deltagit i någon form har upplevt fenomenet (Creswell, 2007). 

Fenomenet innehöll flera kriterier. Det första kriteriet för att vara kvalificerad för studien var i 

första hand att intervjua kandidater till civilingenjörstjänster. Ett annat kriterium hade att göra 

med befattningen, det ska inte vara tjänster som är på chefsnivå utan framförallt tjänster på 

mellannivån då det kan vara olika personliga egenskaper som värdesätts för de olika 

befattningar. Kriterierna innefattar också att tjänsterna ska ha sin bas i Sverige av dels 

praktiska skäl men även för att olika personliga egenskaper värdesätts i olika länder. Jag har 

inte använt mig av någon form av snöbollsurval, därför att alla intervjupersonerna har blivit 

kontaktade separat och det finns därmed ingen koppling mellan intervjupersonerna. Det finns 

därför ingen risk att de har blivit påverkade utav varandra.  

 

Av de fem som slutligen blev intervjuade var tre kontaktade via telefon och två var 

kontaktade via mail. Intervjuerna har utförts på respondenternas arbetsplatser, dels av 

logistiska skäl men även för att inte ta upp mer av deras tid än nödvändigt. Frågorna i den 

semi-strukturerade intervjuguiden bestod mestadels av öppna frågor vilket är brukligt vid en 

fenomenologisk studie, mening är att intervjupersonerna ska tala om sina egna upplevelser. 

Frågorna i fenomenologisk studie utgår normalt sett från två olika delar, vad och hur. I mitt 

fall har två fenomen undersökts, vilka personliga egenskaper söker de efter och vilka tekniker 

använder de för att redogöra dessa egenskaper. Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter. Alla 

intervjuer har spelats in och transkriberats.  

3.2.1 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna kommer nedan presenteras under fiktiva namn för både dem själva och 

deras företag. Beskrivningen av personernas bakgrund och företagen är till för att ge en bild 

av personernas sammanhang.  

 

Sara jobbar på HR-avdelningen på World Technologies, där hon jobbat i ett år. Hon har 

jobbat inom HR lite över 20 år och inom rekrytering i cirka 15 år efter att ha läst 

personalvetarlinjen. Rekrytering av civilingenjörer har hon jobbat med i cirka ett år. World 

Technologies har 300-400 anställda i Sverige men finns även i andra länder. Företaget har 

ingen egen produktutveckling utan sysslar med tester och prover av produkter.  
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Michel är avdelningschef på en CSS Stockholm avdelningar. CSS Stockholm är ett mindre 

företag med mellan 10-20 anställda. Företaget sysslar med rymdteknologi och är del av CSS 

som anställer tusentals personer världen över. Michel utbildade sig i Frankrike för 25 år 

sedan, en utbildning han sedan fyllde på med en MBA för 10 år sedan. Rekrytering är inte 

Michels huvudsakliga uppgift men det är en del av hans ansvar. Han har rekryterat 2- 3 

personer till CCS Stockholm och 4-5 på tidigare företag, dessutom är han i processen att 

rekrytera ytterligare 3 stycken till CSS Stockholm. Eftersom Michel inte talar flytande 

svenska utfördes intervjun på engelska.  

 

Anna är rekryterare på bemanningsföretaget Rekrytering AB. Anna har ingen egentlig 

utbildning inom rekrytering eller personalfrågor utan hamnade på Rekrytering AB först som 

researcher. Men på grund av hennes sociala personlighet fick hon prova på att intervjua 

kandidater. Efter det har hon intervjuat hundratals kandidater i alla åldrar under de senaste två 

åren. Rekrytering AB är ett relativt ungt bemanning/rekryteringsföretag som fokuserar på 

tjänstemän.  

 

Henrik är rekryterare på Bemanning AB. Henrik har arbetat på flera företag med rekrytering 

de senaste fyra åren. Han har jobbat på Bemanning AB det senaste året. Bemanning AB har 

ungefär 100 anställda i Sverige. Bemanning AB finns i flera länder och är ett av världens 

största företag inom bemanning och rekrytering. 

 

Caroline jobbar med intervjuer av kandidater på inom den offentliga sektorn. Caroline har en 

personalvetarutbildning i grunden och har jobbat dels på en vanlig HR-avdelning, dels på ett 

rekryteringsföretag innan hon fick den tjänsten hon nu innehar. Efter fyra år på 

rekryteringsföretaget och ett år hos sin nuvarande arbetsgivare har Caroline nu arbetat fem år 

inom rekrytering. Precis som Sara rekryterar Caroline främst till tjänster som inte har någon 

egen produktion.  

 

Sara, Anna, Henrik och Caroline har en bakgrund från olika personalarbete vilket också är 

min studieinriktning vilket underlättade intervjuandet då det fungerade som en bra isbrytare. 

Jag har känt mig välkommen på samtliga arbetsplatser jag har besökt och samtliga intervjuade 

har varit väldigt öppna med sina svar, glada att kunna hjälpa mig med min uppsats. De enda 

gångerna det blev någorlunda sänkt stämning under intervjuerna var på frågorna gällande om 
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dem använder några speciella tekniker under intervjumomentet. Rekryterarna var väldigt 

reserverade och noggranna med att betona att de inte hade för avsikt att vilseleda kandidaten 

genom att använda någon speciell intervjuteknik som kan uppfattas som en dold agenda. Men 

jag har fått utförliga svar på samtliga frågor som jag ställt.  

3.3 Bearbetning och analys 

Jag har använt mig av en tematisk analys. En tematisk analys börjar enligt Hayes med att man 

transkriberar materialet (Hayes, 2000 citerad i Langemar, 2008). Efter att man har läst igenom 

texten till dess att man fått en god överblick går man igenom texten letandes efter nyckelord 

och citat som är kopplade till frågeställningen. Citaten och nyckelorden sorteras sedan efter 

preliminära teman. För varje tema går sedan texten igenom i jakt på allt som är kopplat till 

just det temat. Detta görs en gång för varje tema. Sedan fastställs och definieras varje tema 

och därefter sammanfattas materialet under varje tema.  

 

Jag har, efter att intervjuerna genomförts transkriberat dem med hjälp av ljudupptagningen för 

att sedan kodas. Efter att ha läst igenom transkriberingarna flertalet gånger har 

kodningsprocessen börjat. Vid kodningsprocessen har likheter och skillnaderna mellan 

intervjupersonernas svar jämförts. Kodningen har utgått ifrån uppsatsen två huvudfrågor vad 

som rekryterarna letar efter för personliga egenskaper och hur de arbetar för att redogöra 

dessa personliga egenskaper vid intervjutillfället. I kodningen har jag även använt mig av 

teman som har anknytning till mina valda teorier.  

3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet tar upp fyra principer som forskare inom humaniora och samhällsforskning 

bör beakta när de bedriver intervjuer kopplade till deras forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Information om forskningens syfte presenterades muntligt vid samtliga 

intervjutillfällen. Intervjupersonerna blev också informerade om att de när som helst fick 

avbryta intervjun eller avböja att svara på någon fråga om de inte ville. Jag har även fått 

samtycke från intervjupersonerna att spela in intervjuerna. Ljudfilerna har precis som 

transkriberingarna endast använts för detta arbete och ingen tredje part har fått ta del av dem. I 

transkriberingarna har jag använt mig av fiktiva namn för både individerna och företagen. 



 

 11 

Ingen information som kan kopplas direkt till intervjupersonerna har tagits upp. Samtliga 

intervjupersoner har blivit erbjudna möjligheten att ta del av slutresultatet. I och med dessa 

åtgärder hävdar jag att denna uppsats följer riktlinjerna om god forskningssed som presenteras 

av Vetenskapsrådet.  

4. Resultat och analys 

4.1 Social kompetens 

Rose-Krasnors (2007) teori om social kompetens tog på grundnivån upp sociala, emotionella 

och kognitiva förmågor som är associerade med social kompetens. Grundnivån kan också 

delas in i beteende och motivation. I mina intervjuer har det framkommit att rekryterarna 

söker kandidater som först och främst är bäst kvalificerade för jobbet, teknisk kompetens har 

alltid kommit i första hand. Om kandidaten har rätt kvalifikationer framkommer oftast direkt 

när rekryterarna går igenom cv:t. Det kan även finnas tveksamheter om visa kompetenser 

varpå rekryterarna antingen kan kontakta referenser eller via andra tekniker utföra någon form 

av tekniskt kompetenstest. Men när väl alla tekniska kompetenser är uppfyllda av kandidaten 

blir det istället fokus på att individen personligt och socialt passar in för jobbet. För att göra 

det använder sig rekryterarna av främst intervjuer men även i enstaka fall av personlighetstest 

eller i mycket ovanliga fall av arbetstest.  

4.1.1 Arbetsgruppens bakgrund 

Precis som rekryterarnas bakgrund är väldigt olika är kandidaternas beteende vid 

intervjutillfället till viss del varierande, vilket på olika sätt kan påverka chansen till 

anställning. Det första som rekryterarna utgår ifrån vid rekryteringen sett till personligheten är 

vilken typ personlighet som tjänsten kräver. Om det till exempel behövs någon som är bra på 

att starta upp projekt eller om det behövs någon som är bra på att slutföra projekt. För att göra 

det krävs en viss inblick i hur den nuvarande arbetsgruppen ser ut. Hur man tar reda på 

arbetsgruppens utformning varierar bland rekryterarna eftersom deras situationer ser olika ut. 

Sara och Caroline som arbetar med rekrytering på företag där de själva jobbar på 

personalavdelningen har ett samarbeta med chefen över den avdelningen som utannonserat 

tjänsten. Den chefen brukar också vara med vid intervjumomentet för att själv få en inblick 
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om personen passar in i arbetsgruppen. Michel som själv är avdelningschef och rekryterare 

har sin egen inblick i arbetsgruppens karaktär och utgår ifrån den. Anna och Henrik som 

arbetar på bemanningsföretag brukar vara i kontakt med ansvariga från företaget hyrt in 

tjänsten och där får dem en bild av vilken typ av person som borde passa in där.  

 

”From the social point of view for instance right now I think the group was getting a bit old I mean 

we were four persons in the group and three of us are over 40. That’s not good because then you 

loose motivation of learning or adaptability or flexibility and  we were all men so I wanted to recruit 

new people and if possible also female because I think that would be a good balance.” - Michel 

 

Vad Michel här är inne på är den demografiska balansen i arbetsgruppen som för ett par av 

rekryterarna har varit viktig. Michel menar här att ha en blandad grupp är positivt då det 

förbättra dynamiken i gruppen. Även Sara var inne på att de arbetar med att få 

avdelningscheferna att börja analysera sina arbetsgrupper mer och bättre. Där har rekryterarna 

startat i den änden att de analyserar vilka demografiska egenskaper som arbetsgrupper besitter 

och vad som skulle kunna förbättras för att öka mångfalden och på så sätt få bättre balans. 

Företag strävar enligt Baron och Markman efter att få in rätt socialt kapital i organisationen 

(Baron & Markman, 2000). Rekryterna jag har intervjuat försöker att få in en person som de 

tror kan bidra på bästa sätt, oavsett om det är med nya personliga egenskaper eller om det är 

en person som förstärker redan befintliga styrkor hos arbetsgruppen. Det belyser att 

rekryterarna arbetar för att få in det sociala kapital som de tror behövs till arbetsgruppen.  

 

På Caroline och Saras arbetsplatser där majoriteten av tjänsterna har liknande kravbild har de 

en mer tydlig bild av vilken personlighet som trivs på företaget. 

 

”Det är ett jobb som är ganska självständigt, du sitter själv med eget ansvar för det du gör. Samtidigt 

ska du också vilja stämma av med gruppen och jobba grupporienterat. Men det får inte vara någon 

som inte trivs att jobba själva och självständigt, en del är väldigt grupporienterade.” - Caroline 

 

Det Caroline är inne på är att eftersom jobbet är självständigt krävs det att hitta en person som 

är bekväm med att arbeta för sig själv, utan ständig interaktion med kollegorna. Är kandidaten 

inte på det viset så kommer man sannolikt inte trivas hos företaget och det tar rekryterarna 

med i beräkningen huruvida om de ska anställa kandidaten eller inte. Sara är inne på samma 
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sak som Caroline fast för andra attribut som är typiska för just hennes arbetsplats. Där kan 

man se en tydlig skillnad mot Anna och Henrik som rekryterar åt flera olika typer av tjänster.  

 

”Viktigast personliga egenskapen? Om dem samarbetar väl med andra människor. För det kan vara 

okej om de inte gör det, det finns jobb för dem också. Men det tror jag är nog det viktigaste. Hur de 

är tillsammans med andra personer och hur de hanterar stress, det skulle jag säga är det viktigaste. 

För vissa jobb är jättestressiga och är man inte bra på att hantera stress finns det andra jobb. Det 

finns ingen värdering i det från min sida men det är viktigt att det blir rätt..” - Anna 

 

Anna förklara också att det är viktigt att det blir rätt vid rekryteringen. Till skillnad från Sara 

och Caroline har Anna större möjligheter att gå vidare med kandidaten. Detta eftersom Anna 

kan erbjuda flera av dem tjänster som företaget rekryterar till. Passar kandidaten inte till den 

tjänsten som Anna för tillfället rekryterar till kan hon styra om till någon annan typ av tjänst 

som passar kandidaten bättre. Den möjligheten har inte Sara, Caroline eller Michel då de inte 

rekryterar till lika många olika typer av tjänster. Om det hade varit någon som visade sig inte 

varit helt rätt för jobbet som Sara, Caroline eller Michel för tillfället rekryterade till hade det 

varit slutet för dem i rekryteringsprocessen. Anna och Henrik kan i sådana situationer gå 

vidare, förutsatt att de har någon annan tjänst tillgänglig som passar kandidaten.  

4.1.2 Beteende 

”8 av 10 företag, gissar jag, vill ha en civilingenjör som kan vara konsult, hantera kunder och har en 

social förmåga. Inte så många hackerskällare eller teknikverkstäder utan kostym, ute på möten och 

prata mycket i telefon. Det är ett krav som jag tror har ökat dem 10 senaste åren.” - Anna 

 

Annas citat här visar på ett exempel av vilka sociala färdigheter som kandidaterna bör ha. Att 

ha den sociala kompetensen att arbeta mot kunder kräver en hel del av de färdigheterna som 

Rose-Krasnor tar upp i sin modell över social kompetens (Rose-Krasnor, 1997). Det krävs att 

man är kommunikativ, har empati och klarar av social problemlösning. Samtliga de nyss 

nämnda egenskaperna är på grundnivån av hennes modell över social kompetens. Den nivån 

innehåller två huvuddelar, beteende och motivation. När det kommer till beteende har flera av 

rekryterarna pratat om att samarbetsförmåga är en viktig egenskap hos kandidaten. 

Samarbetsförmåga kräver många av dem egenskaper som Rose-Krasnor tar upp i sin modell, 

kommunikation, empati och social problemlösning.  
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”Oftast vill man helst ha en lagspelare i och med att man jobbar mycket i projektform och den biten. 

Så det ska vara någon som är van vid det och duktig på att samarbeta. Sen så beror det lite på vad 

det är för företag, vissa vill ha lite mer karriärister och andra vill ha mer dem som är maintainers 

som gör sitt jobb.” – Henrik 

 

Henrik säger ungefär samma sak som Anna sa var att samarbetsförmåga är en nyckelfråga då 

det är vanligt att man arbetar med kollegor och behöver kunna prestera i samarbete med dem. 

Henrik nämner också att man ska vara en lagspelare, jag tolkar det som att man ska kunna 

uppoffra sig och ibland göra det som är bäst för teamet istället för det som är bäst för än själv. 

Jag tycker det är ett bra exempel på balansen på index-nivån i Rose-Krasnors modell (Rose-

Krasnor, 1997). Samtidigt som man har egna intressen så kompromissar man mellan 

autonomi och tillhörighet till gruppen.  

 

Det finns också ett brett spektra av olika beteenden bland kandidaterna enligt 

intervjupersonerna.  

”En annan sak eftersom du har valt civilingenjörer det är att man måste vara beredd på att det är 

knepiga typer. Noll social förmåga, har inte duschat på en vecka kan inte ta i hand, kan inte se en i 

ögonen, muttrar svar och petar sig i näsan. Det kan verkligen vara så och det får man lov att lära sig 

hantera på något sätt. Det är ett problem, särskilt på en marknad där social kompetens blir mer och 

mer så ha det i åtanke..” – Anna 

 

Nu tar Anna visserligen upp ett extremt exempel men flera av rekryterarna har varit inne på 

samma sak att det finns en del av civilingenjörerna som inte har en väl utvecklad social 

kompetens. Det behöver inte alltid vara någonting negativt då, som jag tidigare varit inne på 

det finns jobb även för dem också. Men alla rekryterare jag har pratat om har varit måna om 

att det ska bli rätt person för rätt tjänst och ibland finns helt enkelt inte någon lämplig tjänst 

ledig för kandidaten som rekryteraren intervjuar. Anna berättar också här att social kompetens 

har blivit viktigt på marknaden för civilingenjörer vilket belyser att det behövs forska på 

området om civilingenjörers sociala kompetens.  

 

Sara är en av rekryterarna som mer eller mindre använder sig av personlighetstest, jag ska 

senare gå in på hur rekryterarna använder sig av de här personlighetstesterna men först 

kommer här en koppling till teknikernas beteende i rekryteringsprocessen som framkommer i 

samband med personlighetstesterna. 
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”Det roliga är att det här är ju ett webbaserat test som man får hem och sitter i lugn och ro och gör. 

Det här företaget har gjort det här testet med 20 000 personer och de säger att snittiden ligger på 20-

25 minuter för att göra det här testet. Nästan alla ingenjörer vi har haft har gjort det på en timme 

eller mer. Bara det är ett tydligt karaktärsdrag att de läser, de väger för och emot, de tänker, de 

analyserar. Så det är de typiske teknikerna skulle jag säga.” - Sara 

 

Civilingenjörerna är alltså väldigt metodiska och analytiska, vilket är ett måste då de enligt 

Sara arbetar efter protokoll och måste vara noggranna för att det ska bli rätt. De har en lista av 

krav på produkterna och ska metodiska bocka av ett efter ett av de kraven. Sett till social 

kompetens skulle jag tolka det som ett tecken på några av de kognitiva förmågor som är 

associerade med social kompetens (Rose-Krasnor, 1997). För det är inte bara Sara som sagt 

att teknikerna är analytiska och tar tid för att nå beslut, inte minst vid problemlösning. Det här 

beteendet går att koppla till social problemlösning då det är sannolikt att civilingenjörerna 

även agerar på samma analytiska sätt även när dem ställs inför sociala, likväl som tekniska 

problem.  

 

Majoriteten av rekryterarna har varit inne på att man vill ha en prestationsinriktad person men 

som kan kombinera kvalité och kvantitet när det gäller prestations förmåga. När jag och Sara 

pratade igenom personlighetstestets olika delar kom följande fram om hur hon ser på 

kategorin prestationsorienterad.  

 

”Gällande prestationsorienterad skulle man kunna tro att alla arbetsgivare vill ha personer som 

ligger jättehögt och motiveras av prestationer men det är faktiskt en stor fördel att ha personer som 

snarare ligger lågt där. För att om man har en bra fritid, vilar upp sig, umgås med familjen då 

kommer man tillbaka till jobbet på måndag full av energi istället för att man sitter till 9 varje kväll 

och sliter ut sig.” - Sara 

 

Saras citat sticker ut lite i hur hon förhåller sig till avvägningen mellan hur mycket fokus som 

ska läggas på tempo kontra kvalité. Självklart är det viktigt att kandidaterna klarar av att 

prestera den mängd som förväntas av dem samtidigt som det måste göras på rätt sätt men det 

är också viktigt att arbetaren trivs på den tilltänkta arbetsplatsen. Det är ungefär samma sak 

som Anna var inne på under rubrik 4.1.1 där hon sa att om man inte klarar av att hantera stress 

ska man inte arbeta på ett jobb som är väldigt stressigt. Här har vi en av de stora svårigheterna 

för rekryterarna att kunna bedöma hur stresstålig kandidaten är genom den informationen man 

får fram vid intervjumomentet, precis det som Krag Jacobsen beskriver(Krag Jacobsen, 1993).  
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4.1.3 Motivation 

Den andra delen av grundnivån i Rose-Krasnors modell är motivation (Rose-Krasnor, 1997). 

Motivation som ligger till grund för hur vi agerar och hur vi förhåller oss till social 

interaktion. Motivationen är även något som rekryterarna värderar vid intervjun. 

 

”I’m really looking into this type of persons that are willing to learn and are curious about the 

various aspects, not being afraid of being thrown into unknown territory, able to look for advice, 

willing to learn and to make descicions in the end.” - Michel 

 

Som jag tolkar Michels citat värderar han högt om man visar sig motiverad för jobbet. Den 

motivationen tar sin form i nyfikenhet och starkt visat intresse. 

 

”Jag gillar en person som tycker att det är kul att vara på intervjun, som är laddad, som har 

förberett sig på frågor, som har förberett sig på företaget” – Anna 

 

Även Annas citat visar att rekryterarna lägger vikt vid kandidatens motivation. Att vara 

nyfiken och genuint intresserad verkar vara ett bra sätt för kandidaten att få en bra relation 

med rekryteraren.  

 

Högre motivation är enligt rekryterarna bättre än låg motivation men även här finns det olika 

synsätt på kandidaternas motivation. Som jag tidigare har berättat så rekryterar Anna och 

Henrik till olika tjänster vilket betyder att de söker olika social kompetens hos kandidaterna. 

 

”Vilka personliga egenskaper som är eftertraktade? Det beror på vad det är för företag, vissa vill ha 

lite mer karriärister och andra vill ha mer dem som är maintainers som gör sitt jobb.” – Henrik 

 

Henriks citat visar här att det finns utrymme både för dem med hög motivation och med lite 

lägre motivation. På ena sidan finns karriäristerna som väntas vara väldigt motiverade att 

producera för att klättra på karriärstegen. På andra sidan finns ”maintainers” som ser sitt jobb 

som ett jobb och gör det de ska men utan ambitionen att göra det lilla extra. Det finns alltså 

utrymme för dem som inte har den höga motivationen att vara karriärister på arbetsmarknaden 

för civilingenjörer.  
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4.1.4 Intryckstyrning 

Forskningen om intryckstyrning visar att kandidaterna med fördel kan använda sig av 

intryckstyrning för att öka chanserna till anställning (Stevens, Kristof & Amy, 1995). 

Rekryterarna jag har intervjuat är inne på att oärlighet är något väldigt dåligt, till exempel som 

Anna beskriver nedan.  

 

”Får man en känsla av att den här personen ljuger så har man oftast rätt. Det är en instinktiv 

magkänsla. Och det är också någonting man ser på kroppsspråket plus att man har deras cv framför 

sig, man har fakta. Är det för bra för att vara sant så är det förmodligen det. Om folk ljuger har de 

inte en chans att gå vidare, det går inte. Det är där det verkligen kan förändras.” - Anna 

 

Jag tycker att Annas citat är ett bevis på att intryckstyrning kan både hjälpa och stjälpa. 

Intryckstyrningen kan ta många mer eller mindre subtila former (Stevens, Kristof & Amy, 

1995). Rena lögner är en av de mer extrema formerna av intryckstyrning men rekryterarna är 

även inne på att om det inte är en helt ärlig kandidat så får man en dålig känsla om den 

personen. Rekryterarna är noggranna med att påpeka att det är i huvudsak kandidaternas svar 

på frågorna som påverkar, vilket kanske kan förklara varför kandidater kan tänkas krydda på 

sina verbala påståenden om sin bakgrund och karaktär. Men det är inte bara intryckstyrning 

som kan förstöra rekrytretarnas intryck av kandidaten. Även om det råder tveksamheter om 

kandidatens avsikter kan det förstöra kandidatens chanser till anställning. 

 

”One who was being interviewed for a position here for instance and he was always trying to fish for 

information to use during the second and third interview, he sort of used it against us and that ruined 

the whole process.” - Michel 

 

Michels citat visar att tillit är viktigt för rekryterarna. Det har också framkommit att 

förtroendet försvinner när det råder tveksamheter kring kandidatens motiv till varför man har 

sökt jobbet och gått på intervjun. Det kan handla om att man inte är villig att satsa långsiktigt 

på företaget eller att man agerar nonchalant vid intervjutillfället. Just nonchalans är ett 

beteende som sticker ut då det anses vara värre än både kaxighet och andra negativa 

beteenden vid intervjutillfället.  
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”Eller så är de helt enkelt bara nonchalanta och då är det bara slöseri med tid, framförallt med min 

tid. Jag förstår inte varför jag ska lyssna på dem eller få dem att säga någonting när de inte bryr sig 

om att vara där”- Anna 

 

Att vara nonchalant på det sättet kan vara ett tecken på bristande emotionella förmågor som 

även är kopplade till social kompetens (Rose-Krasnor, 1997). Flera av rekryterarna pratade 

om att framförallt kaxighet kan vara ett tecken på en sådan osäkerhet men även i vissa fall 

nonchalans. Mitt material visar på att det är betydligt värre med nonchalans en kaxighet då 

rekryterarna upplever att de kan bryta igenom kaxighet medan en kandidat som är nonchalant 

från början av intervjun sannolikt fortsätter vara nonchalant genom hela intervjun.  

4.1.5 Personlighetstest 

Fyra av dem fem jag har intervjuat arbetar med någon form av personlighetstest. Michel som 

arbetar på det minsta företaget av de jag intervjuat använde sig inte utav personlighetstest. 

Testen har som regel använts som hjälpmedel i rekryterarens arbete att kartlägga kandidatens 

personlighet. Ingen har använts sig enbart utav testen utan det har alltid funnits någon form av 

uppföljning med kandidaten. Det som har varit utmärkande i användandet av personlighetstest 

är att det inte är självklart vad som är positivt respektive negativt utan mer situationsanpassat. 

Till exempel beskriver Sara nedan egenskaper som inte passar för just hennes arbetsplats men 

som skulle kunna vara eftertraktat på andra arbetsplatser 

  

”När vi kommer till kreativ så behöver inte våra tekniker vara kreativa, det kan jag tänka mig att 

tekniker på andra företag behöver vara men här har vi ingen utveckling och ingen forskning. Här ska 

man bara granska och checka av på ett protokoll, nu har vi gjort dem här testerna så våra tekniker 

behöver inte vara kreativa. Nu har jag inte träffat på någon som legat högt där men då skulle jag nog 

bli lite tveksam och känna att den personen kommer inte trivas här om den har behov att utvecklas 

och hitta på nya saker hela tiden.” - Sara 

 

Det är alltså inte alltid uppenbart vad som är positiva respektive negativa personliga 

egenskaper vilket kan tänkas försvåra eventuell intryckstyrning (Stevens, Kristof & Amy, 

1995).  

 

Testerna används som komplement till intervjuerna för att kartlägga kandidaternas 

personlighet. Caroline och Sara som rekryterar till sitt eget företag använder sig av testerna 
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mellan den första och andra intervjun. Den andra intervjun blir då till för att gå igenom 

resultatet på testet. Tanken är att vid andra intervjun kan kandidaterna antingen bekräfta 

resultatet eller om det är någon del som kandidaten inte håller med om kan hon ge sin bild på 

hur hon ser på sin personlighet. Både Caroline och Sara är överens om att testet inte fungerar 

självständigt eftersom det inte ger en tillräckligt dynamisk bild av kandidatens personlighet 

utan endast är intressant som en grund och ger riktlinjer om kandidatens personlighet. Sara 

nämner att testet inte är uppbyggt så att det endast visar hur man agerar utan mer hur man 

känner för vissa typer av agerande. Till exempel kan en kandidat få ett lågt värde på 

kommunikativ även fast hon har väldigt lätt för att kommunicera på grund av att hon upplever 

det som krävande att kommunicera trots att hon är bra på det. Det tycker jag är intressant då 

det går att koppla till index-nivån i Rose-Krasnors modell (Rose-Krasnor, 1997). Där visar det 

sig att man utåt sett ha sociala förmågor som man är väldigt bra på, till exempel 

kommunikation samtidigt som man egentligen inte tycker om att kommunicera. Anledningen 

är då att man agerar på ett visst sätt för att balansera sina egna mål med omgivningens krav.  

 

Henrik och Anna som arbetar för bemanningsföretag är båda negativt inställda till 

personlighetstest. Henriks Bemanning AB har diverse olika test som de på kundernas begäran 

kan utföra vi ett extern företag, det är ingenting dem utför själva. Annas Rekrytering AB har 

haft samma upplägg men har precis tagit in ett test som de själva utför inom företaget om 

kunderna begär det. Michel som arbetar på ett mindre företag använder sig inte utav någon 

form av personlighetstest utan använder en eller flera intervjuer för att kartlägga kandidatens 

personlighet och vilka personliga egenskaper som kandidaten besitter. 

4.2 Intervjun, frågorna och teknikerna 

4.2.1 Upplägget vid intervju 

Inom rekryteringsprocessen har rekryterarna jag intervjuat ofta ett par stycken intervjuer med 

kandidaten för att få en än mer korrekt bild av kandidatens personlighet. Upplägget ser mer 

eller mindre likadant ut vid samtliga intervjutillfället där kandidaten sitter tillsammans med 

rekryteraren. Det främsta som skiljer sig där är vilka som är med vid intervjun. Michel som är 

tekniker själv har med sig ett par kollegor och endast ett kort inslag från deras HR-avdelning 

på grund av bristande resurser på just den avdelningen. Bemanningsföretagen har oftast ingen 

tekniskt utbildad person med sig vid intervjun men är pålästa på de senaste teknikerna i fråga 
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så att rekryterarna själva klarar av grunderna och kan prata samma ”språk” som kandidaterna. 

När kandidaterna då förklarar sin tekniska kompetens så förstår rekryterarna var de menar när 

de pratar om sin tekniska kompetens. Företagen som Anna och Henrik rekryterar till kan 

också ha egna intervjuer för att kontrollera de tekniska kompetenserna. Sara och Caroline som 

jobbar på en HR-avdelning har alltid med sig ansvarig från den avdelning där kandidaten är 

tilltänkt att jobba på och får därmed hjälp med att kunna redogöra den tekniska kompetensen 

hos kandidaten.  

 

Strukturerade intervjumallar är den vanligaste formen bland rekryterarna. Caroline 

beskrivning av varför är mycket talande för hur de ser på strukturerade intervjumallar.  

 

”Det är för att man inte ska fastna på någon viss fråga som tar för mycket plats hos en kandidat som 

inte sen alls får plats hos en annan. Det är för att försöka vara så lika som möjligt i alla intervjuerna. 

Om man bara ställer frågor och nappar på det personen säger kan man hamna på helt olika spår 

beroende på vad kandidaten svarar så det är för att försöka få det så rättvist som möjligt och inte 

glida iväg. Eller att nån berättar någonting om nåt som är väldigt spännande och intressant, sen 

upptäcker man efteråt att vi aldrig fick reda på det där eller det där som är väldigt viktigt, vad gör vi 

nu. Eller kanske vi inte går vidare med den kandidaten för den inte har det och det som man söker 

efter. Så det är för att man ska få fram samma saker och samma grund för att kunna gå vidare.” - 

Caroline 

 

Rekryterarna som intervjuar många som ansökt till samma tjänst betonar att den strukturerade 

modellen är ett hjälpmedel för dem att kunna göra en rättvis bedömning av kandidaterna. Om 

samtliga kandidater får exakt samma frågor är det lättare att jämföra kandidaternas 

egenskaper mot varandra. Att ha en strukturerad intervju motverkar också att man glider iväg 

på ett ämne med en kandidat. Glider man iväg och en fråga får väldigt stort utrymme blir det 

negativt av två anledningar. Dels att en kandidat kan framstå som intressantare än de andra på 

grund av att den pratat om något som intervjuaren också är intresserad av och dels att 

kandidaten inte får samma utrymme att prata om andra frågor och därmed kan rekryteraren 

inte får en korrekt bild av kandidatens egenskaper. Att använda en strukturerad intervjumall 

kan vara en lösning för att så bra som möjligt operationalisera de egenskaper man söker hos 

kandidaten vilket är en stor utmaning för rekryterare (Krag Jacobsen, 1993). 
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4.2.2 Frågorna och teknikerna 

Flera av företagen har haft en väldigt strukturerad mall för hur intervjuerna ska gå till. Men i 

slutändan blir det ändå rekryteraren som ska ställa frågorna och även vara med i utformningen 

av mallen. Min teoridel visade på att öppna frågor är de klart vanligaste och också de bästa för 

att få ut maximalt med information om kandidaten (Krag Jacobsen, 1993). När jag har 

intervjuat rekryterarna har det även visat sig att dem huvudsakligen använder sig av öppna 

frågor som regel. 

 

”Jag försöker använda mig av är att ställa mycket följdfrågor och att inte lägga ord i mun, ha öppna 

frågor. Och om dem svarar väldigt kort att man då försöker få dem att utveckla och beskriva. Man 

kan ge dem situationer och beskriva hur dem gör då, så att man får exempel och se att det inte bara 

är massa fina ord som rabblas ur.” - Caroline 

 

Carolines citat är ett av många exempel på att rekryterarna använder sig av öppna frågor. Det 

är också öppna frågor som öppnar upp för följdfrågor. Just följdfrågor har flera av 

rekryterarna betonat är väldigt viktiga att vara duktig på att ställa då de ofta leder till 

intressant information om kandidaten. Öppna frågor är klart vanligast men det finns tillfällen 

då mer direkta, slutna frågor är nödvändiga.  

 

”Generally I try to formulate them very open, unless I want to check something like willingness to 

move to Sweden for example. Then I go to the point, it has to be a yes or no answer.” - Michel 

 

Michel menar här att öppna frågor har sin plats i intervjun men det finns också delar som man 

måste vara konkret med. Oftast handlar det då om praktiska saker som villighet att flytta, 

lönekrav eller uppsägningstid från tidigare arbetsgivare. När det kommer till bedömning av 

personliga egenskaper är alltså de slutna frågorna inte alls vanliga utan då är det öppna frågor 

som används.  

 

Att frågorna är viktiga vid rekryteringsprocessen är det inget tvivel om då det är den 

viktigaste informationskällan om kandidatens personlighet.  

 

”Grundläggande är alltid hur kandidaten framställer sig själv. Hur han beskriver sina styrkor och 

svagheter och om han tror han skulle passa till just den här tjänsten. Sen kan det vara just att det är 

viktigt att dem ska kunna samarbeta och då kan man be dem beskriva en situation där det varit krav 
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på att dem skulle kunna samarbeta och lite grann hur dem agerar i den situationen och hur resultatet 

blev.” - Henrik 

 

Henriks citat visar dels vikten av frågorna men även att han använder sig av en annan typ av 

frågor. Hypotetiska frågor är när man sätter upp ett scenario för kandidaten (Krag Jacobsen, 

1993). Av dem olika hypotetiska frågorna som rekryterarna skulle jag vilja dela in dem i två 

grupper, dels den typen av gamla erfarenheter som Henrik ovan nämnde och dels case-

exempel. 

 

”We had a student applying for a engineering position here, she had never been involved with 

suppliers before or contractual work. She was obviously very thorough, very curious, very technically 

oriented but our work is unfortunately dealing with schedule, money and contracts. When it comes to 

negotiation, basically you also have to feel if the person will do the work or not. So we build up cases 

where she had to give an answer on supplier turning late and not being honest on deliveries, what 

would she do.”– Michel 

 

Michels exempel är ett case-exempel där kandidaten får ett hypotetiskt scenario av en 

situation som kan uppkomma på arbetsplatsen och då får beskriva hur hon skulle lösa det. Att 

arbeta med case-exempel är något ovanligt bland rekryterarna. De försöker att bara använda 

det i specialfall eller så används det inte alls.  

 

Anna använder sig av en speciell typ av öppna frågor. 

 

”Jag försöker fokusera på frågor om varför de har gjort någonting, inte så mycket vad de har gjort 

utan varför de har gjort någonting. … Man tränar antagligen lite på intervjufrågor så man vet precis 

vad man ska svara på vad-frågorna men på varför-frågorna så kanske man måste tänka lite mer och 

då kommer det fram mer om ens personlighet..” – Anna 

 

Det Anna visar med citat ovan är också ett sätt att bryta sig igenom intryckstyrning. För vissa 

frågor har kommit upp i flera av intervjuer som klassiker och då kan kandidaterna ha 

memorerat svar på de vanligaste frågorna. Det rör sig om att kandidaten ska berätta om sin 

bakgrund, varför han/hon är rätt för jobbet och hans/hennes styrkor respektive svagheter.  
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En gemensam nämnare som rekryterarna har med avsikten av sina frågor är att de är till för att 

få kandidaten att öppna upp sig och på ett så sannfärdigt sätt som möjligt berätta om sig själv. 

En stor del i det och dessutom en utmaning är att få kandidaten att känna sig bekväm och 

börja prata utförligt.  

 

”Det är när folk pratar som man lär känna en person lite djupare och det är också en sådan grej 

tekniker har svårt för. De kan ha jättesvårt för att prata om sig själva, en del kan vara riktiga 

musslor, man får dra ur dem vartenda ord. Det är nog det man lär sig när man hållit på ett tag, hur 

man får kandidaten att börja prata. För det första om dem är jättenervösa får man försöka få dem att 

slappna av. Då kanske man ska börja med att prata lite väder och vind och det kan ju vara svårt med 

en tekniker för dem ska man prata teknik med istället, det är därför det är bra för oss från HR att ha 

med någon enhetschef som är tekniker, sen fråga har du alltid varit intresserad av teknik och sen 

försöka lura in dem på det de är intresserade av. Eller fråga om din brödrost går sönder hemma 

lagar du den då. Då brukar de komma igång och berätta om det.” – Sara 

 

Jag har redan förklarat vikten av att ställa öppna frågor. Det jag istället vill fokusera på i Saras 

citat ovan är att det är en av teknikerna som rekryterarna använder sig av för att få 

kandidaterna att öppna upp sig och därmed få ut det mesta av intervjun. När jag rakt ut 

frågade rekryterarna om de använde någon form speciella tekniker vid intervjutillfället så var 

rekryterarna noggranna med att påpeka att de inte försökte vilseleda kandidaterna med någon 

dold agenda utan att det bara var ärliga frågor. Däremot när vi pratade vidare om 

intervjutekniker så framgick det att de använde flera metoder. Det huvudsakliga målet med de 

olika teknikerna var att få kandidaterna att på ett så deskriptivt sätt som möjligt prata om sina 

egenskaper. Det är alltså inte meningen att de ska lura kandidaterna att berätta något som de 

inte vill säga. Teknikerna som vanligast förekommit i mina intervjuer rör vilken typ av frågor 

som rekryterarna ställer vilket jag redan har avhandlat. Det handlar om öppna frågor, 

följdfrågor, hypotetiska frågor, frågor som kandidaterna inte är vana vid, småprat för att lätta 

upp ställning eller ställa frågor om ämnen som rekryteraren vet att kandidaten är intresserad 

av för att få kandidaten att slappna av. Utöver tekniker innefattande frågorna har det 

uppkommit några småknep som rekryterarna använder sig av. Det kan handla om att man är 

tystlåten för att lämna ordet åt kandidaten att avsluta eventuella pinsamma tystnader eller att 

spegla kroppshållning och tonläge efter kandidaten för att få kandidaten att känna sig hemma. 

Men ingen av teknikerna har varit särskilt utredd bland rekryterarna utan det handlar om 

enstaka fall. 
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5. Diskussion 

5.1 Social kompetens 

Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse för rekryternas syn på social kompetens och 

hur de arbetar med det vid intervjumomentet. Det har blivit tydligt när jag har gjort mina 

intervjuer att social kompetens är en viktig faktor vid rekrytering av civilingenjörer. Det finns 

också anledning och tro att det kommer bli viktigare och viktigare i och med 

civilingenjörsmarknadens ändrande krav på social kompetens. När det gäller civilingenjörerna 

är det dock den tekniska kompetens som är den klart viktigaste faktorn rekryterarna bedömer. 

De sociala kompetenserna som rekryterarna letar efter hos kandidaten varierar beroende på 

vilken tjänst som rekryteraren för tillfället rekryterar till. Rekryterarna ser dels till tjänstens 

krav men även till hur arbetsgruppen tidigare är utformad. För när rekryterarna värderar vilka 

sociala kompetenser som kandidaterna bör ha är det viktigaste att de passar in för arbetet för 

att kunna prestera i det arbetet de ska utföra.  

 

Kopplat till Rose-Krasnors modell om social kompetens är det intressant att jämföra vilken av 

nivåerna som är intressantast för företagen (Rose-Krasnor, 1997). Sara var inne på att 

personlighetstestet som hennes företag använde sig av inte mätte enbart hur man agerar utan 

även hur man känner för vissa moment kopplade till sociala och arbetsrelaterade situationer. 

Till exempel om man tycker att det är roligt att kommunicera snarare än om man är bra på att 

kommunicera bedömt av den man pratar med. På kort sikt är det grundnivån i modellen, de 

faktiska kompetenserna, som företagen gynnas av. Men däremot tror jag att om det på längre 

sikt ska vara en person som är anställd på företaget är det bra om personen trivs med sin 

tjänsts krav. Därför blir det på index-nivån viktig att man kan har en bra balans mellan 

omgivningens krav samtidigt som man trivs och får energi av det man gör som beskrivet 

ovan.  Då får man en anställd som sannolikt kommer stanna kvar på arbetsplatsen längre och 

ha högre motivation under den tiden.  

 

Intryckstyrning kan ha positiva effekter på kandidatens chanser till anställning (Kilduff & 

Day, 1994). Med tanke på mina resultat ställer jag mig tveksam till hur mycket man vinner på 

det i längden. Självklart kan det finnas fall där kandidaterna gynnats av det och ändå klarat av 

jobbet på rätt sätt. Men rekryterarna jag har intervjuat har varit noggranna med att hitta rätt 
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person till jobbet, inte bara för att det är en fördel för företaget utan även för att de har en bra 

inblick i vilken typ av person som kan tänkas trivas på just den arbetsplatsen. Det är klart att 

man vid intervjun ska presentera sig på ett så bra sätt som möjligt men man ska nog inte 

frångå sin personlighet.  

 

Mina resultat går också i linje med Andersson och Muhréns som även de konstaterat att social 

kompetens påverkar möjligheterna till anställning (Andersson & Muhrén, 2007). Att 

rekryterarna använder intervjun som huvudsaklig informationskälla när det kommer till social 

kompetens stämmer också överens med deras resultat.  

5.2 Intervjun 

Den andra delen av mitt syfte var att redogöra för hur rekryterarna arbetar vid själva 

intervjutillfället. Det framgick i mitt material att frågorna är rekryterarnas främsta verktyg för 

att bedöma kandidatens personlighet. Samtliga rekryterare använder sig huvudsakligen av 

öppna frågor. Att de använder sig av öppna frågor är föga överraskande då det är den typen av 

frågor som är bäst när man vill få kandidaten att prata fritt och ge en djupare förklaring vilket 

min teori pekade på (Krag Jacobsen, 1993). Om de skulle använt sig av slutna frågor skulle de 

inte få tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av personen. Däremot 

kan det använda sig av slutna frågor när det är praktiska, direkta frågor som till exempel om 

lönekrav. Men sådana frågor brukar avklaras över telefon innan intervjun, eventuellt få lite 

utrymme vid intervjun. 

 

Majoriteten av rekryterarna använder sig av en strukturerad mall vid intervjuerna. 

Anledningarna till det var däremot väldigt olika. Det är ett hjälpmedel för att inte driva undan 

från ämnet, det är ett hjälpmedel för att alla kandidater ska få samma frågor och därmed blir 

det lättare att jämföra dem, det kan också vara en spegling av företag som är väldigt 

strukturerade och därmed blir även intervjumallen väldigt strukturerad. Jag tycker att 

rättvisetänket i att ställa samma frågor för att ingen ska förfördelas är typiskt för det jag har 

kommit fram i mina intervjuer. Rekryterarna har varit väldigt noggranna med att poängtera att 

det helst ska finnas en öppen ärlighet mellan dem och kandidaten. Att då se till att alla 

kandidaterna får samma förutsättningar genom att ge de exakt samma frågor är ett tecken på 

det. Självklart finns det också en rationell förklaring till det i att de också vinner på att få den 

som är bäst lämpad för uppgiften får jobbet.  
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Personlighetstesterna var något som rekryterarna generellt var negativt inställda till då det inte 

är tillräckligt omfattande för att ge en komplett bild av en person, det blir för sterilt. Men det 

går att använda som en grund, om inte annat så för att börja prata med kandidaten om 

hans/hennes olika karaktärsdrag. För som Sara var inne på tycker de flesta att det är roligt att 

prata om sig själva. Att då ha testsvar att utgå ifrån kan vara en bra metod som mall. I mitt 

material finns det hintar om att användningen av personlighetstester kommer att öka. Som det 

har framkommit håller sociala kompetenser på att bli viktigare och arbetet med att kartlägga 

dem blir då än viktigare. Rekrytering AB hade just börjat ha dem internt vilket kan tyda på en 

ökad användning, åtminstone en ökad acceptans av testets validitet. Men det finns 

uppenbarligen brister med testerna som behöver utvecklas ytterligare för att bli ett fullgott 

alternativt till intervjuerna gällande bedömning av karaktärsdrag och inte bara vara ett 

komplement.  

 

När intervjutekniker kommit på tal i intervjuerna har rekryterarna oftast börjat med att svara 

nekande som om att intervjutekniker vore ett skällsord. Det tycker jag än en gång visar på 

vikten av ärlighet vid intervjuerna. Lika mycket som rekryterarna vill att kandidaten ska vara 

ärlig försöker de själva vara lika öppna. Även fast de till en början har svarat nej på 

användning av tekniker har det senare visat sig att de använder vissa metoder för att få fram 

informationen. Det kan röra sig om att prata om väder och vind för att få kandidaterna att 

slappna av. Det kan röra sig om att fortsätta vara tyst under en pinsam tystnad för att få 

kandidaten att börja prata. Det kan vara genom att spegla personens kroppsspråk, även det för 

att få kandidaten mer avslappnad. Men mest av allt är de tydliga med att det inte finns några 

knep till att bli bättre på att intervjua utan det är en erfarenhetsfråga där man blir bättre och 

bättre på att lära sig att läsa av personer. Anna var inne på att man efter 100 intervjuer känner 

att man har koll på kandidaten och att man efter 200 intervjuer vet man att man har koll på 

kandidaten.  

5.3 Kritiska reflektioner 

Om jag skulle gjort om studien idag, vetandes allt jag har lärt mig skulle jag ha avgränsat mitt 

urval än mer. Jag skulle ha specialiserat mig på antingen bemanningsföretagen eller 

rekryterarna som rekryterade till sina egna företag. Anledningen är att jag tror att det finns 

grundläggande skillnader mellan hur rekryterarna arbetar vilket kan ha påverkat analysen. 
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Därför tror jag att om man avgränsar sig ännu mer kan man få en mer deskriptiv bild av hur 

just den enskilda kategorin ser på fenomenet. Av samma anledning kan man också 

argumentera för att den här uppsatsen skulle haft ett större urval än de fem individer jag har 

intervjuat.  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Krav på social kompetens är något som kommer öka för civilingenjörer, framförallt på de 

tjänster där man arbetar mot kunder. Det är en utveckling som ska bli intressant att följa. En 

sak som har slagit mig under genomförandet av denna uppsats är skillnaden, och även 

likheterna, i hur man arbetar med rekrytering mellan bemanningsföretagen och de rena HR-

avdelningarna. Där finns många olika intressanta sociologiska forskningsområden, inte minst 

i hur de arbetar vid intervjutillfället.  

 

Det skulle också vara intressant att göra en longitudinell studie på hur rekryterarna utvecklas i 

och med att dem får mer och mer erfarenhet då erfarenhet framstår som en viktig faktor. Ett 

problem med rekrytering är att det kan vara svårt för rekryterarna att veta vilken kandidat som 

är bäst för företaget i slutändan. Det kan vara en kandidat som ger ett väldigt bra intryck 

under intervjun men som sedan inte har samma produktivitet som någon som kanske blev 

bortsållad under rekryteringsprocessen.  

 

Civilingenjörerna är en väldigt bred yrkeskår med specialister inom väldigt olika områden. 

Där kan man gräva ner sig inom ett mer specifikt område eller jämföra de olika områdena 

med varandra. En sak som är slående, men som inte alls har varit aktuellt för mitt fokus är att 

alla har börjat tala om kandidaten med ett manligt pronomen. Vissa har sedan förtydligat att 

det är på grund av att det är så marknaden ser ut. Civilingenjörerna består till stor del utav 

män vilket borde kunna ligga till grund för mycket sociologisk forskning.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Information till intervjupersonen(presenterades muntligt vid intervjutillfället): 

Det är frivilligt att delta och du som intervjuperson har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Du behöver inte heller svara på de frågor du inte vill svara på. Syftet med intervjun är att ta 

reda på två huvudsakliga ämnen. Först och främst vad det är du som rekryterare söker för 

personliga kunskaper hos kandidaten. Intervjuns andra huvuddel är att redogöra vilka tekniker 

du använder för att få fram den informationen du är ute efter vid intervjutillfället i 

rekryteringsprocessen. Materialet kommer användas i forskningssyfte till min 

kandidatuppsats. Informationen kommer att hanteras konfidentiellt. Intervjun kommer att 

transkriberas och eventuellt citeras i uppsatsen, i så fall under fiktivt namn på både dig och 

företaget. 

 

Semi-strukturerad intervjuguide: 

 

BAKGRUND 

 

 Kan du berätta lite om din bakgrund och hur du började jobba med rekrytering? 

o Utbildning? 

o Utbildning inom rekrytering? 

o Hur länge har du jobbat med rekrytering? 

o Olika tjänster inom rekrytering? 

 

 

INTERVJUMOMENTET 

 

 Hur går det till när en arbetssökande kallas till intervju? 

 Vad ser du på när du väljer vilka som får komma på intervju? 

 Har du en bild av vilka personliga egenskaper som kandidaten bör ha? 

o Hur kan en sådan bild se ut? 

 Varför är just dem personliga egenskaperna viktiga? 

 Har det förändrats under tiden du har arbetat med rekrytering?  
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 Har du några andra forum utöver intervjuer som ni använder er av för att få ett 

begrepp om vilken personlighet den ansökande har? 

 Har det förändrats under tiden du har arbetat med rekrytering? 

 

HUR? 

 

 Hur ser upplägget ut vid intervjutillfället? Varför? 

 Vilken typ av intervjuform använder ni er av? Strukturerad, ostrukturerad eller 

semistrukturerad? Varför? 

 Vilka tekniker använder ni vid intervjutillfället? Varför? 

 Vilken typ av frågor försöker ni fokusera på vid intervjutillfället? Varför? 

 Har det förändrats under tiden du har arbetat med rekrytering? 

 

 

 


