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Abstract 
 

This paper concerns the assessment process in an interview in the recruitment context. We want to know how 

this process works and what it is that determines who gets the job. Is it only the candidates’ formal knowledge 

that is crucial, or is there something else at stake? To determine this, we have chosen to do a qualitative study 

through interviews with recruiters in the staffing industry. Our purpose is not to obtain a truth about the 

assessment process, without interpretation by highlighting an issue surrounding the assessment process at the job 

interview. In this essay, will you as a reader join us writers as we develops from naive candidate for a 

recruitment expert, where we problematize the assessment process in a job interview and interprets it according 

to our frame of reference. Our empirical work is presented through a narrative story so that the reader can 

receptive to empiricism in a way that gives the reader the opportunity to interpret what the recruiters say. By 

presenting the material narrative gives it also an opportunity for us to say something new. The discussion is 

characterized by which is crucial in an interview when the procedure is standardized approach, allows it for 

something else to crucial, and where something else is the feeling. The consequences of the use of the feeling of 

an assessment process at a job interview will also be emphasized in this discussion. The conclusion will be 

present in a job interview, which we as the experts respond to research questions. This paper is further on written 

in Swedish.  
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats behandlar bedömningsprocessen vid en anställningsintervju i rekryteringssammanhang. Studien 

innebär att ta reda på hur denna process ser ut och vad det är som avgör vem som får jobbet. Ligger avgörandet 

enbart i vad en kandidat har för formell kunskap, eller finns det något annat som spelar in? För att ta reda på 

detta har vi valt att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med rekryterare inom bemanningsbranschen. 

Syftet är inte att få fram en sanning om bedömningsprocessen, utan att genom tolkning lyfta en problematik 

kring bedömningsprocessen vid anställningsintervju. I denna uppsats får du som läsare följa förloppet när vi som 

författare utvecklas från naiv kandidat till rekryteringsexpert, där vi problematiserar bedömningsprocessen i en 

anställningsintervju och tolkar den utifrån våra referensramar. Vår empiri är presenterad genom en narrativ 

berättelse för att läsaren ska kunna ta till sig empirin på ett sätt som ger läsaren själv möjlighet att tolka vad 

rekryterarna säger. Genom att presentera materialet narrativt ger det även oss en möjlighet att kunna säga något 

nytt. Diskussionen präglas av vad det är som avgör och att standardiserade arbetssätt ger utrymme för något 

annat, och där något annat är känslan. Diskussionen behandlar också konsekvenserna av att använda sig av 

känslan i en bedömningsprocess vid en anställningsintervju. I slutsatsen strävar vi efter att, som experter, svara 

på forskningsfrågorna utifrån en anställningsintervju.  
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Förord 
 

Vår uppsats handlar om bedömningsprocessen i rekryteringssammanhang vilket är ett område 

som vi tidigare enbart berört på ytan. Av den anledningen vill vi rikta ett stort tack till de 

rekryterare som ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter. Tack vare dem har denna 

studie varit möjlig att genomföra. Namnen i berättelsen är påhittade av respekt för 

informanternas vilja till anonymitet.   

 

Vi vill även rikta ett tack till Lisa Karlsson, då hon gett oss inspiration och motivation, med 

sitt engagemang, inom management och till val av vårt uppsatsämne.  

 

Till sist men absolut inte minst vill vi tacka vår handledare Bo Westerlund, Universitetslektor 

inom Organisation och Management, för de diskussioner vi har haft som har utmynnat i 

inspiration och en större nyfikenhet till att gå djupare in i ämnet.  
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Kära läsare, 

 

Vi har nu i nästan två månader haft möjligheten att få se var som försiggår 

bakom kulisserna på en anställningsintervju. Vi vill nu dela med oss av det 

vi tagit del av till Dig.  

 

Eftersom Du inte haft möjlighet att vara på plats och därmed inte själv sett 

eller hört vad som utspelats, förstår vi att det kan vara svårt att få samma 

uppfattning som vi har fått. Därför har vi valt att försöka återspegla 

händelserna så tillförlitligt som möjligt, för att Du ska kunna få känslan 

av att ha varit där.  

 

Så när Du nu läser den text Du har framför dig, tipsar vi Dig om att läsa 

den från början till slut. Detta för att vi byggt upp texten med en början, en 

mitt och ett slut och det kan bli problematiskt att hoppa mellan textens delar.  

 

Och kom ihåg nu innan Du börjar läsa, att det inte är en traditionell text, 

utan en mer målande och tolkande sådan. Det har vi gjort för att ge Dig som 

läsare, till viss del, en egen bild av det vi fått uppleva. 

 

Vi önskar Dig en trevlig läsning och hoppas att Du får en känsla för denna 

text! 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ingela Andersson & Madeleine Anicic
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1 Linda på en anställningsintervju 
 

”Välkommen hit Linda. Slå dig ner” säger Anna som har jobbat som rekryterare i 

snart fem år. Samtidigt som hon visar med en svepande rörelse mot besöksstolen, 

som indikerar att det är där Linda ska sitta. Linda sätter sig ner på stolen och 

konstaterar att den inte är särskilt bekväm. Rummet är inte särskilt stort så det 

känns nästan som att de sitter på varandra. Anna fifflar lite med sina papper och 

säger sedan ”Berätta lite om dig själv” Linda ler och tänker ja du, vad är det du 

vill veta..? men väljer att berätta om vilken utbildning hon har gått och lite om vad 

hon gör på fritiden. Direkt efter sitt svar känner hon sig osäker på om hon berättat 

sådant som Anna egentligen ville veta. Anna ler och nickar samtidigt som hon 

antecknar i sina papper och säger sedan ”Okej Linda, hur kommer det sig att du 

sökt den här tjänsten?” Linda minns när hon såg annonsen i tidningen och att hon 

då tänkte att det här jobbet skulle vara en bra väg in i arbetslivet för att få lite 

arbetslivserfarenhet inom det hon senare vill jobba med. ”Det verkar vara ett 

väldigt spännande jobb med mycket möjligheter för framtiden. Dessutom har jag 

alltid haft en dröm om att få jobba i en reception”. Intervjun fortsätter och efter 

några minuter ställer Anna frågan om vilka Lindas tre bästa sidor är. Denna fråga 

misstänkte Linda skulle komma, vilket hon fasat över då hon inte helt säkert vet 

vad som anses positivt för Anna och tjänsten hon sökt. Hon funderar lite snabbt 

över vad som kan vara positiva egenskaper när man arbetar i en reception. Det är 

ju bra att vara glad och trevlig tänker Linda och man måste kunna bemöta 

människor. Jag måste nog kunna hantera stress om det blir mycket att göra också! 

Linda svarar att hennes bästa sidor är att hon är glad, tillmötesgående och 

stresstålig, och hoppas på att det var svar som Anna tolkar som bra. ”Och vilka 

skulle du säga är tre utvecklingsbara sidor hos dig?” Oh, nej! Den svåraste frågan 

av alla. Samma visa varje gång, tänker Linda, och undrar vad hon ska säga som är 

negativt men inte för negativt så att hon riskerar att inte få jobbet. Morgontrött är 

jag ju, men det ska jag nog inte säga, för det kan ju uppfattas som om jag har lätt 

att försova mig. Envis är ju en bra dålig sida, för det visar ju ändå att jag har en 

vilja men samtidigt kanske hon tolkar det som om jag har samarbetssvårigheter. 

Jag är ju ganska känslig som person, tänk om en kund kommer in och är arg, vad 

gör jag då? Men kan jag säga det?, tänker Linda och svarar sedan ”Jag är envis, 

blir lätt känslosamt engagerad och ibland är jag lite otålig när det inte finns något 

att göra” Anna antecknar vidare och det är tystnad en stund. Linda blir orolig över 

att hon sagt någonting dumt då hon tycker att Anna ser lite missnöjd ut, men 

hoppas att Anna har tolkat hennes negativa sidor som hon själv menat. Anna 

ställer några frågor till och intervjun är över efter ytterligare fem minuter. Anna 

tackar Linda för hennes medverkan och talar om att de hör av sig inom en vecka 

med ett svar. Linda tackar och går ut från rummet och tänker skönt att det är över. 

Konstigt att man alltid ska bli så nervös när man får de frågorna som man nästan 

alltid får. Hoppas att hon inte missuppfattade mina svar utan fattade det som jag 

menade med mina svar. Varför ska det alltid vara så himla svårt att förklara hur 

man är? 
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1.1 Bakgrund till ämnesval 
 

Efter snart tre år av studier inom företagsekonomi på Högskolan i Borås närmar sig arbetslivet 

med stormsteg. För att komma in på arbetsmarknaden innefattar det bland annat 

arbetsansökningar och anställningsintervjuer. Det är även en situation som många kan relatera 

till, oberoende av tidigare erfarenheter och referensramar.  Vår fundering fastnade en stund 

vid processen kring just anställningsintervjuer och hur dessa går till. Pernilla Bolander menar 

i boken Scener ur ett företag (2002) att rekrytering är en viktig del för företaget och bör ses 

som en nyckelaktivitet till ett framgångsrikt företag. Om en rekrytering blir lyckad kan det 

öka organisationens möjligheter att uppnå sina mål och fullfölja sina strategier (Löwstedt & 

Stymne, 2002). En lyckad rekrytering kan i längden även leda till en hållbar 

samhällsutveckling, vilket är något som lyfts fram under senare år.  

 

I den litteratur som vi tagit del av finns det mycket information om hur rekrytering bör gå till, 

vilka metoder som kan användas, men med avsaknad av hur bedömning bör eller ska gå till. 

När vi sökt på ordet bedömning i olika databaser får vi många träffar inom psykologi, men 

inom management verkar detta saknas. Bedömning är en viktig del av managementarbetet då 

bedömning av olika situationer, organisationer och människor sker kontinuerligt, och inte 

enbart i rekryteringssammanhang. 

 

En bransch som har växt under 2000-talet är bemannings- och rekryteringsbranschen. Många 

företag använder sig av bemanningsföretag nu förtiden när de behöver rekrytera mer personal. 

Därför går vägen in till arbetslivet för många idag via dessa företag. Eftersom rekrytering är 

ett omfattande område har vi valt att fokusera på den rekrytering inom bemanningsföretag 

vilket riktar sig mot professionsområdet. En del i rekryteringsprocessen innefattar bedömning 

av de sökande för den utannonserade tjänsten. Bedömning vid rekrytering kan ske på flera 

sätt, där intervju är den vanligaste urvalsmetoden (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Det som sker vid en anställningsintervju är att rekryteraren ska bedöma om en kandidat är 

”rätt” person för den tjänst som ska tillsättas. Under anställningsintervjun har rekryteraren 

möjlighet att få information om kandidatens kompetens utöver det som presenterats i CVt. 

Den formella kompetensen, kunskapen, hos olika kandidater kan vara densamma. Däremot 

kan deras engagemang och motivation, vilket handlar om kandidatens förmåga, bidra till 

rekryterarens sammantagna uppfattning om kandidaten (Lindvall, 2001). Bedömning är en 

samling tolkningar, som inte är universella, det vill säga likadan i alla situationer. Detta 

betyder att den bedömning som en rekryterare gör av en kandidat är resultatet av dennes 

tolkningar, vilket betyder att en annan rekryterares uppfattning inte behöver resultera i 

liknande bedömning. Detta har fört oss längre in i tanken om anställningsintervju och 

framförallt den bedömning som sker i samband med rekrytering. Om bedömningar baseras på 

tolkningar som är individuella blir det då intressant att ta reda på hur bedömningsprocessen 

vid en anställningsintervju går till samt vilka arbetsmetoder som används för att få fram ”rätt” 

person. 

 

Det som presenterats ovan ligger till grund för vårt val av ämne och är vår utgångspunkt för 

studien, där vi valt att studera hur bedömningsprocess vid en anställningsintervju går till, 

bedöms och avgörs.  
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1.2 Problematisering 
 

Berättelsen Linda på en anställningsintervju är skapad utifrån en sökning av orden ”frågor 

anställningsintervju”, i sökverktyget Google, som gav närmare 42.000 träffar samt från 

kapitlet Ska vi anställa Jonas? i boken Scener ur ett företag (2002), där ett resonemang kring 

egenskapers olika tolkningar förs utifrån en studie av en rekrytering. Sökningen på Google 

kan tyda på en viss oro gällande frågorna som ställs vid en anställningsintervju, då det finns 

så många ”förberedande” hjälpmedel publicerat av både företag och privatpersoner. Många 

kan nog känna igen sig i situationen som Linda i vår berättelse befinner sig i, då det är något 

de flesta varit på eller hört andra berätta om. Frågan som vi ställer oss är vad rekryteraren 

tänker i en sådan situation och det är det som kommer att studeras i denna uppsats. 

 

Bedömning är något som sker dagligen och som vi människor gör kontinuerligt, mer eller 

mindre omedvetet. Ni som läsare har säkerligen redan vid första anblick av vår uppsats gjort 

en snabb bedömning över hur denna uppsats kommer att vara. Den typ av bedömning som 

kommer att prägla denna uppsats är den bedömning som sker vid en anställningsintervju där 

vederbörande är medvetna om att det är en bedömning som sker. Det intressanta är då hur en 

medveten bedömning går till.  

 

När någon blir kallad till en intervju har denne redan klarat det första steget i jakten på ”rätt” 

person till jobbet genom sitt CV. Där har det konstaterats att kandidaten har den formella 

kunskap som krävs för jobbet. Vad är det då som egentligen bedöms vid en 

anställningsintervju? Vad får rekryteraren för svar som är avgörande för beslutet om ”rätt” 

person till jobbet, utöver det som redan framkommit i ansökan? Vår erfarenhet är att en 

vanligt förekommande fras vid beslut om vem som får jobbet är att ”det kändes väldigt bra” 

eller ”det var en riktigt trevlig person”. Är det då personkemin mellan rekryteraren och 

kandidaten, och/eller kandidatens egenskaper som tilltalar rekryteraren, som är avgörande för 

beslutet? Enligt Byrnes (1971) Attraktionsparadigm dras människor till personer de uppfattar 

likasinnade och som då medför att en känsla av samhörighet uppstår. Känslan av samhörighet 

resulterar i sin tur i att ett tycke uppstår. Den forskning som inom psykologin har medfört att 

dessa mallar tagits fram, i ett försök att standardisera rekrytering på ett objektivt sätt, har 

gjorts för att därmed underlätta rekrytering och dess bedömningsprocess (Löwstedt & 

Stymne, 2002). Det har även McCourt (1999) behandlat i sin studie, som berör det 

psykometriska paradigmet och utvecklingen av rekryteringsmodeller och urvalsinstrument. 

Dock innefattar forskning, så som McCourt (1999), kring rekrytering ofta om olika verktyg 

och modeller för att standardisera denna process. Detta menar Pernilla Bolander i boken 

Scener ur ett företag (Löwstedt & Stymne, 2002) är problematiskt då frågan om hur 

bedömningen i praktiken sker hamnat i skymundan. Något som tyder på att 

rekryteringsprocessen är av standardiserad karaktär är att vår sökning i sökverktyget Google 

på sökorden ”frågor anställningsintervju” gav ungefär 42.000 träffar. Många av dessa träffar 

hade med ”vanliga frågor vid anställningsintervju” och ”lär dig frågorna till 

anställningsintervjun” i sin sammanfattning (sökning gjord 2011-02-22, 11:33). Det visade sig 

att många av de presenterade frågorna, som påstods används under anställningsintervjuer, var 

likartade eller överensstämde med varandra. Om alla intervjuer utförs på ett standardiserat sätt 

är det intressant att studera detta tillvägagångssätt och studera närmare hur bedömningen går 

till och vad det är som egentligen avgör vem som får jobbet vid en anställningsintervju.  

 

Bedömning är som tidigare nämnt en individuell tolkning. I en rekryteringsprocess vid en 

anställningsintervju uppstår bedömningar av människor av en annan människa. Om den 

formella kunskapen är uppfylld innan anställningsintervju är det som återstår att bedöma, en 
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kandidats förmåga, för att avgöra om kandidaten passar tjänsten. Lindvall (2001) delar i sin 

bok Verksamhetsstyrning upp kompetens i två delar, förmåga och kunskap. Kunskap är den 

del av kompetensen som ofta förvärvas genom formell utbildning och förmåga står för hur väl 

en person utövar sitt arbete. För att en rekryterare ska kunna göra en helhetsbedömning av 

kandidatens förmåga måste den också göra en bedömning av kandidatens egenskaper som 

exempelvis innehavandet av social kompetens. Egenskaper är av polyfonisk karaktär som 

exempelvis social kompetens, vilket har olika innebörd för olika individer. Polyfoni innebär 

flerstämmighet, vilket exempelvis kan betyda att det finns lika många tolkningar av en 

egenskap som det finns personer (Czarniawska, 1999).  Problematiken kring detta är att en 

rekryterare ska utifrån sin egen referensram, som innefattar tidigare erfarenheter och kunskap, 

bedöma kandidaters egenskaper. Med detta som utgångspunkt kan det uppfattas som orättvist 

att bedöma en person utifrån dennes egenskaper i en anställningsintervju, då alla kandidater är 

olika men ska bedömas och jämföras av en enstaka rekryterares referensramar. För att minska 

risken för en orättvis bedömning är det viktigt att som rekryterare i en bedömning av 

egenskaper utgå från att egenskaper är komplexa (Löwstedt & Stymne, 2002). Egenskaper är 

även indexikala och de fastställs när de används i en specifik situation. Problem och orättvisa 

kan uppstå när egenskaper inte ses som tvetydliga, utan som tysta antaganden vars karaktär 

ses som abstrakta och allmängiltiga, där man använder egenskaper på ett sätt som gör att de 

kan jämföras och mätas objektivt (Löwstedt & Stymne, 2002). Om rekryteraren ser 

egenskaper som tvetydliga blir det dennes uppfattning om egenskaper som avgör vad som 

utgör egenskapernas innebörd.  

 

Sammanfattningsvis bedöms kompetens genom kunskap och förmåga. Problematiken kring 

tolkningen av förmågan vid en anställningsintervju är då förmågan inte kan mätas eller 

beskrivas utifrån svar på frågor. Förmågan, och de egenskaper som utgör den, uppfattas olika 

av alla människor då den baseras på individens tidigare erfarenheter och den koppling 

individen har till dessa. En egenskap som av någon uppfattas som positiv kan av andra 

uppfattas tvärtemot. Om det är kandidatens förmåga och egenskaper som ligger till grund för 

den bedömning som görs vid rekrytering, vad och hur avgörs det hela på?  Det vi 

problematiserat är komplexiteten med bedömning av förmågan med fokus på tolkning. I 

problematiseringen har även en eventuell standardisering av bedömningsprocessen lyfts fram. 

En studie av hur det fungerar i praktiken kan förhoppningsvis visa vad det är som är 

avgörande vid en bedömning för en anställning.  

 

1.2.1 Problemformulering 
 

Anställningsintervju är som tidigare nämnt den vanligaste urvalsmetoden vid bedömning av 

en annan människas kompetens i rekryteringssammanhang, vilket inte är helt oproblematiskt. 

I en anställningsintervju handlar det om att bedöma kandidatens kompetens, som är uppdelad 

i kunskap och förmåga. Förmåga innefattar bland annat egenskaper och när det kombineras 

med bedömning, vilket är en samling individuella tolkningar, där det är det som avgör, blir 

denna process komplex. Med anledning av detta ställer vi oss undrande till vad den avgörande 

faktorn är för att bedöma vem som är ”rätt” för tjänsten. Därav är våra forskningsfrågor: 

 

Huvudfråga: Hur ser bedömningsprocessen ut vid en anställningsintervju inom 

bemanningsföretag med inriktning på uthyrning av personal inom professionsområdet? 

 

Delfrågor:  

 

 Vilka arbetsmetoder används vid intervjun för bedömning? 
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 Vilka faktorer, inom kompetens, avgör vem som ”är rätt” för jobbet vid en 

bedömning? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa problematiken och komplexiteten kring bedömningsprocessen 

vid en anställningsintervju i rekryteringssammanhang. Vår förhoppning med denna studie är 

att väcka en tanke hos läsaren om komplexiteten kring tolkningen vid bedömning vid 

anställningsintervju. Av den anledningen har vi valt att specifikt titta på bedömning vid 

anställningsintervju vid rekrytering inom bemanningsföretag.  

 

Avsikten med denna studie har varit att ifrågasätta ett institutionaliserat sätt att bedöma en 

kandidat på och att avslöja eventuella bristerna i detta tillvägagångssätt för att få fram ”rätt” 

person för jobbet. Syftet är alltså inte att få fram en sanning, utan att genom tolkning lyfta 

problematiken kring bedömningsprocessen vid anställningsintervju.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att titta på bedömningsprocessen vid anställningsintervju inom rekryteringsföretag. 

Då rekryteringsföretaget ofta är uppdelade i en professionsavdelning och en 

industriavdelning, har vi valt att fokusera på och intervjua rekryterare som arbetar mot 

professionsområdet eftersom professionsområdet är det område som berör den inriktning vi 

läst under vår tid på Högskolan i Borås. Fokus riktas på komplexiteten att bedöma kompetens 

i professionsområdet.  

 

Några extra resurser för att genomföra studien, utöver studiestöd, finns inte, vilket inte ger 

utrymme för extra kostnader för studier av den här arten. 

 

Tiden som funnits till förfogande för uppsatsen är 10 veckors heltidsstudier vilket innebär 15 

högskolepoäng.  

 

1.5 Val av informanter  
 

På grund av tidsbegränsningen vi har för denna studie har vi endast möjlighet att intervjua 

några få av rekryterarna på de bemanningsföretag som finns i det geografiska område vi tänkt 

beröra. Detta gör att vi kan komma att få en begränsad bild av ämnet.  

 

Vi har kontaktat de sju största bemannings- och rekryteringsföretagen i Borås angående 

intervjuer till vår studie, därav ett strategiskt urval (Johannessen & Tufte, 2002). Endast fyra 

av dessa företag var intresserade av att delta, dock var det endast tre av dessa som deltog, då 

ett sent bortfall inträffade.  

 

Valet av informanter är inte representativt för den rekryteringsprocess samt bedömning som 

sker i alla bemanningsföretag. Dock ger valet av informanter en bra inblick i 

tillvägagångssättet i denna process. Företagen som informanterna arbetar på är i sig inte 

relevanta för denna studie, då det är tillvägagångssättet under en rekryteringsprocess som 

studerats. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 i rapporten är ett metodkapitel. I metodavsnittet redogör vi för vårt val av metod, 

hur vi har genomfört och bearbetat datainsamlingen samt behandling av data. Här finns även 

en redogörelse för de metoder som vi använt oss av för att skapa vår berättelse, det narrativa 

perspektivet, dess uppbyggnad samt hermeneutik. Kapitlet avslutas med en metodavgränsning 

där vi redogör för eventuella konsekvenser av vårt val av metod samt vad vi kunde ha gjort 

annorlunda i vårt tillvägagångssätt.  

 

Efter metodkapitlet kommer den teoretiska beskrivningen av ämnesområdet, som först består 

av en motivering till val av teori. De teoretiska beskrivningarna är indelade i två olika 

kategorier, praktikens teori samt teoretiska referensramar. Anledningen till detta är att vår 

teori används av två olika anledningar. Den första delen, som är Praktikens teori, är till för att 

ge läsaren information om vad litteraturen säger om ämnet och hur den beskriver de olika 

delarna som vi har valt att fokusera på. Läsaren får här en beskrivning av hur litteraturen 

beskriver rekrytering, bedömning och kompetens. Den andra delen, Teoretisk referensram, 

ligger till grund för uppsatsens diskussion och finns presenterad för att läsaren ska kunna följa 

vårt resonemang i diskussionen.  

 

Efter den teoretiska beskrivningen presenterar vi vårt empiri genom en narrativ berättelse, Två 

flugor i en smäll. Här finns de svar som informanterna gett oss vid intervjutillfällena, 

presenterat i en narrativ berättelseform. I berättelsen är Frej och Örjan representanter för oss 

som författare, där vi använder oss av deras karaktärer som hjälp för att tolka vissa svar från 

det empiriska materialet. 

 

Därefter kommer vår diskussion som är uppdelad i delkapitel. Här förs inte endast en 

diskussion, utan vi fortsätter att tolka, och vi ifrågasätter för att kunna avslöja och ge utrymme 

för att säga något nytt. Där vi först ifrågasätter den information vi fått från vår insamlade 

empiri, som vi sedan diskuterar kring med hjälp av studiens teoretiska referensramar, för att 

till sist ifrågasätta som experter. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

Slutsatsen presenteras i en berättelseform, där vi som författare står som experter och våra 

forskningsfrågor besvaras.  
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2 Metod och genomförande  
 

I detta kapitel presenteras de metoder vi har använt oss av vid insamling samt bearbetning av 

vår empiri, samt en motivering till de valda metoderna. I slutet av detta kapitel presenteras 

vår metodavgränsning.  

  

2.1 Metodval och motivering 
 

Det vi har gjort i studien är att se på situationen som uppstår vid en anställningsintervju med 

kritiska ögon och problematiserat denna process. Med anledning av detta behövde vi få en 

förståelse av bedömningsprocessen, och därav var en kvalitativ ansats ett bättre 

tillvägagångssätt än en kvantitativ ansats. Detta då det kvalitativa tillvägagångssättet ger 

utrymme till mer beskrivande och fyllig information. Som nämnts i avsnittet Bakgrund till 

ämnesval hade vi svårigheter att hitta information och studier inom management området som 

berörde detta ämne, vilket är ytterligare en orsak till att vi valt att genomföra studien på ett 

kvalitativt tillvägagångssätt (Johannessen & Tufte, 2002). Denna förståelse om 

bedömningsprocessen blev möjliggjord genom öppna och riktade intervjuer, även kallad 

semi-strukturerad intervjuform, där informanterna fritt kunde beskriva och berätta om 

rekryteringsprocessen. För att få reda på hur bedömningsprocessen vid anställningsintervju 

går till, utan att styra och i minsta mån påverka svaret från informanterna, ansågs denna 

intervjuform vara att föredra (Lantz, 2007).  

 

I avsnittet om intervjumetod används begreppet respondent, då det i den öppna och riktade 

öppna intervjuformen är intervjupersonens åsikt av fenomenet som söks. Intervjuformen 

ansåg vi passa denna studie eftersom vi eftersökt förståelse för fenomenet. Då vårt syfte inte 

var att få individens åsikt utan att få förklaring till tillvägagångssättet för avgörandet av vem 

som är ”rätt” för jobbet, med andra ord hur bedömningsprocessen går till, benämns 

intervjupersonerna som informanter.  

 

Vi har valt att presentera vår empiri genom en narrativ berättelse då det ger möjlighet att 

framställa materialet på ett sätt som gör det lättare för läsaren att ta till sig informationen 

(Denning, 2005). Det ger oss även utrymme och möjlighet att säga något på ett annorlunda 

sätt.  Inom managementområdet är språket ett viktigt verktyg för att få fram sitt budskap och 

därav är det narrativa sättet mer passande. Det narrativa handlar om att få en förståelse för ett 

fenomen och är inte ute efter ett resultat (Czarniawska, 1999). Som tidigare nämnts är 

förståelsen för bedömningsprocessen det som eftersträvas i denna studie och inte ett resultat. 

Vid skapandet av berättelsen har vi haft polyfoni i beaktande och har försökt applicera det 

synsättet vid presentationen av den insamlade data. 

 

Vi har även använt oss av den hermeneutiska triangelns metod när vi behandlat den data som 

samlats in. Detta genom att vi först, under intervjuerna, var naiva och stod under det 

informanten berättade och när vi sedan presenterade vårt material genom berättelsen stod vi 

genom tolkning av svaren, som flugorna Frej och Örjan, över texten och dekonstruerade 

svaren som rekryterarna getts. När vi i diskussionen både tolkar och konstruerar det som sagts 

står vi istället för texten och har då tolkat och beskrivit det med våra egna ord (Czarniawska, 

1999). 

 

Inom management anses, som tidigare nämnts, språket spela en viktig roll som ledaren 

använder för att kommunicera och föra fram sitt budskap till andra inom organisationen 
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(Denning, 2005). Det narrativa perspektivet handlar om att använda språket för att få fram sin 

berättelse till läsaren. Det bjuder dessutom in läsaren i texten genom att bygga upp den på ett 

vis som gör det intressant för läsaren att läsa. I vår studie, vår berättelse, finns även vår 

tolkning av data som samlats in. I varje berättelse finns berättarens egen referensram med som 

förmedlar dennes syn på det som berättas. Då vi valt att intervjua flera personer som ska vara 

”experter” på bedömningsprocessen kommer vi att få olika tolkningar av samma fenomen, 

vilket ger oss en polyfonisk berättelse (Czarniawska, 1999). Vi vill genom att tolka 

informanternas berättelser försöka, att på ett djupare plan, finna förståelse för innebörden i 

dessa, och, genom att vi berättar, önskar vi ge vår tolkning på den berättelse vi fått oss 

tilldelad.  

 

2.2 Intervjumetod 
 

Intervjufrågor kan ställas på olika sätt och för att få den data som söks är det av stor vikt att 

anpassa och utforma intervjufrågorna på ett väl valt sätt. Utifrån vår forskningsfråga vill vi få 

förståelse för informantens (intervjupersonen) sätt att se på bedömningsprocessen vid en 

anställningsintervju. Av den anledningen har vi valt att använda oss av en öppen intervjuform, 

med öppna, delvis riktade öppna, frågor. Denna typ av frågor ger möjlighet till vida svar samt 

möjlighet för oss som intervjuar att fördjupa oss inom området. Detta för att få förståelse för 

svaren, på det som vi finner meningsfullt. 

 

Den öppna och riktat öppna intervjuformen ger oss möjlighet att få informanternas egna 

uppfattningar om fenomenet utifrån deras referensramar samt vad de finner meningsfullt. Vid 

en öppen intervjuform är det viktigt för oss som intervjuar att försöka förstå informanternas 

perspektiv på den sociala verkligheten. Denna typ av frågor ger oss möjlighet att få längre, 

och därmed mer beskrivande, svar som ska försöka tolkas utifrån hur informanterna resonerar 

och tänker. Under intervjun fanns det möjlighet för oss att följa upp med frågor som ansåg 

meningsfulla, för att informanterna skulle fördjupa sig inom det specifika området. De svar 

som gavs försökte vi att motta på ett empatiskt sätt för att vi skulle förstå kontexten av 

resonemanget (Lantz, 2007).  

 

Analysen av öppna och riktat öppna intervjuformer sker genom en kvalitativ analys av 

intervjutemat. Flera intervjuer med samma tema har efter genomförande gett delvis olika 

tolkningar av ämnet, vilket är till fördel för ökad förståelse. Risken, eller det svåra, med denna 

typ av intervjumetod är att vi som intervjuat gör en annan tolkning av svaren än den 

informanten haft för avsikt att ge.  

 

2.3 Genomförande och bearbetning av datainsamling 
 

Vi valde att titta på bedömningsprocessen vid anställningsintervju inom rekryteringsföretag, 

och kontaktade därför rekryterare från olika företag. Storleken på dessa företag är likvärdiga. 

Vi har haft tre intervjuer med totalt fyra personer. Under en intervju var det två rekryterare 

som deltog. Intervjuerna varade mellan 60 och 75 minuter vardera och genomfördes på 

respektive företag. Vi kontaktade från början fler rekryteringsföretag i samma storlek, men de 

tackade nej till medverkan i vår studie.  

 

För att vi skulle minimera vår påverkan av intervjuerna valde vi att bära liknande kläder, av 

vardaglig karaktär, under varje intervjutillfälle. Även smink- och hårstyling samt accessoarer 

minimerades och var liknande vid de olika tillfällena. Dessa ytliga faktorer var relativt enkla 

åtgärder för oss att tänka på och åtgärda. Åtgärderna vidtogs med anledning av att första 
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intrycket som rekryterarna får av oss grundar sig i hur vi ser ut vid intervjun, därför ville vi 

vara så neutrala som möjligt i både klädval, färger och smink. En ytterligare anledning var att 

inte distrahera informanten från intervjuämnet. Andra faktorer, så som sinnesstämning, väder 

och informanternas dagsform, var sådant som var utanför vår möjlighet att påverka. 

Intervjuerna spelades in med diktafon, vilket kan ha påverkat svaren från informanterna. Detta 

var vi medvetna om, men fördelarna med att ha intervjuerna inspelade inför bearbetning av 

materialet övervägde, då konsekvenserna med att inte ha materialet inspelat var större än 

risken med påverkan av informanternas svar. Det hade dessutom varit orimligt att återberätta 

intervjuerna genom enbart minnesanteckningar eller liknande, då det var intervjuer med 

väldigt beskrivande svar.  Det inspelade materialet har sedan transkriberats innan bearbetning. 

 

Vår tolkning av svaren från informanterna är svåra att undvika, då svaren återberättas med 

våra egna ord, vilket kan bli problematiskt eftersom återberättelsen inte är helt korrekt i den 

bemärkelsen att innebörden tolkas i användandet av våra egna ord. Informantens syfte med 

svaren riskerar att skilja sig från vår uppfattning av vad som berättats. Ett sätt att minimera 

denna risk är redogörelse av transkribering av det empiriska materialet. Det är dock ingen 

metod som passar denna studie då framställningen sker utifrån det narrativa perspektivet. 

Problematisering av risker med återberättelse av informanternas svar har vi haft i åtanke vid 

hantering av det empiriska materialet, dock kan inte återberättelsen helt eliminera tolkning.  

 

Enligt Johannessen & Tufte (2002) bör man vid insamling av data försöka att inte utgå ifrån 

teori för att med så öppet sinne som möjligt kunna möta området som ska studeras. Då vår 

avsikt varit att ta reda på hur bedömningsprocessen vid anställningsintervju går till i praktiken 

har vi strävat efter att samla in vår data med detta i åtanke. Syftet med detta tillvägagångssätt 

är att få en så verklig bild av ett område som möjligt där förkunskaperna är begränsade. Då 

människan är präglad av sina tidigare erfarenheter, vilket skapar en personlig referensram, går 

det dock inte att vara helt förutsättningslös.  

 

2.4 Behandling av datainsamling 
 

Under detta avsnitt kommer de metoder som används för att presentera empirin att beskrivas. 

För att förstå berättelsen är det för läsaren viktigt att förstå tanken med sättet som vi valt att 

presentera materialet på. Detta även för att läsaren ska få en förståelse för berättelsens 

uppbyggnad.  

 

Text betyder väva på latin (Jackson & Carter, 2002). Ord vävs samman och bildar en mening, 

och meningar vävs tillsammans till exempelvis berättelser. I vår berättelse har vi vävt samman 

den information som framkommit genom intervjuerna, som ett sätt att framhäva likheter och 

olikheter i rekryterarnas syn på bedömningsprocessen vid en anställningsintervju. För att 

texten ska bli en poängfull berättelse har vi utgått från det narrativa perspektivet, vilket även 

innefattar plot och polyfoni. Vi har även använt oss av hermeneutik vid tolkning av empiri.  
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2.4.2 Det narrativa perspektivet 
 

Det finns många olika sätt att framställa sitt empiriska material på. En av dessa är att använda 

sig av det narrativa perspektivet, vilket innebär att empirin presenteras genom en berättelse. 

Den narrativa kunskapen kan liknas vid empiriska undersökningar som kallas fallstudier 

(Czarniawska, 1999). Denna kunskap kan användas på ett sätt som den logisk-vetenskapliga 

metoden inte kan. I den logisk-vetenskapliga metoden är syftet är att få fram en sann sanning 

och att presentera ett resultat. Berättelsen, det narrativa, är avgörande för att upprätthålla 

anslutningar mellan det exceptionella och det normala, eller förväntade (Czarniawska, 1999). 

Att berätta är en handling som skapar en berättelse. Berättelse skapar en meningsfull helhet, 

genom att tid, mening, etik och identitet fångas och uttrycks. Berättelsen kan tolkas och 

omtolkas många gånger om, beroende på vem som läser eller får berättelsen berättad (Skott, 

2004).  

 

Det narrativa handlar alltså om att få en förståelse, inte om att presentera resultat. Genom att 

tolka berättelser uppnås förståelsen. I det narrativa ligger inte styrkan i fakta och fiktion utan i 

förhandling av mening, samtidigt som sanningen eller falskheten inte får utmanas. 

Czarniawska (1999) menar att i en bra berättelse är det händelserna som är fakta och poängen 

är teorin. En berättelse utan poäng är därför inte meningsfull. En berättelse som endast 

innehåller en poäng, är inte en berättelse utan ett resultat, som i det logisk-vetenskapliga. En 

poängfull berättelse uppmuntrar till reflektion hos läsaren (Czarniawska, 1999). Denning 

(2005) menar att en välgjord berättelse innehåller en hjälte eller hjältinna, en plot, en 

vändpunkt och en lösning. Han menar också att det är en talang, som relativt få människor 

besitter, att kunna förmedla en berättelse. En bra berättelse medför att något blir enklare att 

förstå och lättare att komma ihåg. Detta är en av anledningarna till att vi har valt att använda 

oss av berättelser i denna uppsats.   

 

Berättelser ger ett sammanhang mellan händelser, vilka kan ha förmedlats av flera röster. 

Detta kallas inom området för polyfoni, vilket kommer att beröras längre fram i kapitlet. En 

sammanställning av fakta ger inte möjlighet till ett sammanhang. Av den anledningen är 

organisationsberättelser viktiga, då de fångar helheten på ett sätt som inte ”fakta” kan göra. 

Narrativ kunskap organiserar upplevelser kring avsikten av och med mänskliga handlingar, 

med ploten som medel för att få en intressant berättelse (Czarniawska, 1999) En plot, som 

även kan betecknas intrig, är central för handlingen och berättelsen när vi försöker att förstå 

och tolka den (Skott, 2004). Även begreppet plot kommer att förklaras mer i följande avsnitt. 

 

2.4.2.1 Plot 
 

The minimal complete plot consists in the passage from one 

equilibrium to another. An ‘ideal’ narrative begins with a 

stable situation which is disturbed by some power or force. 

There results a state of disequilibrium; by the action or 

force directed in the opposite direction, the equilibrium is 

re-established; the second equilibrium is similar to the 

first, but the two are never identical  

(Todorov 1977:11). 

 

Citatet ovan är en av de vanligaste beskrivningar för vad en plot är i grunden. För att en 

berättelse ska vara attraktiv krävs mer än en mängd kronologiskt ordnade händelser. Det krävs 

en koppling mellan händelserna i en berättelse för att den ska få en mening, en poäng. En plot 
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skapar meningsfullhet och är kopplingen mellan händelser, samt driver berättelsen framåt. Det 

är berättelsens centrala element och det kan finnas flera plottar i en berättelse. Varje plot är 

skapad av femeningheten, Agent, vem som gör något i berättelsen, Scene, bakgrund och 

beskrivning, när och var berättelsen utspelas, Agency, vilka medel som används, Act, det som 

händer i berättelsen och Purpose, syftet, anledningen till berättelsen eller meningen med den. 

För att plotten ska skapa meningsfullhet krävs även kombination av syntagm och paradigm.   

 

Syntagm är enbart en kronologisk ordning av händelser, vilket inte behöver betyda att de 

sammankopplade händelserna har någon meningsfull koppling. Det kan liknas vid en 

rapportering av händelser. Exempelvis ”I lördags tränade jag och igår åt jag godis”. Paradigm 

är när två händelser kopplas samman med en förklaring, vilket gör att händelser får en avsikt 

och meningsfullhet. Exempel ”Jag kände mig så duktig över min prestation och ville unna 

mig något gott”. En berättelse behöver både delar av syntagm och paradigm för att 

tillsammans skapa en berättelse (Czarniawska, 1999). 

 

2.4.2.2 Polyfoni 
 

Ordet polyfoni betyder flerstämmighet, vilket även är innebörden av den narrativa metoden. 

Det innebär till exempel att det finns lika många tolkningar av en berättelse som det finns 

läsare och berättare. Detta medför att det inte finns en sanning utan sanningen ligger i 

betraktarens öga.  

 

Berättelsen om polyfoni har sitt ursprung i Bibeln. Alla människor talade en gång i tiden 

samma språk, vilket innebar att ett ord endast hade en betydelse och tolkning. Det ändrades då 

människorna bestämde sig för att bygga ett torn upp till himlen, vilket Gud inte tillät. Det sägs 

då att Gud straffade dem genom att ta bort det entydiga språket och medförde att de inte 

talade samma språk längre. Denna berättelse kallas för Babels torn (Czarniawska, 1999). Efter 

denna bestraffning har människan strävat efter att uppnå ett språk som är entydigt och som 

alla kan förstå, det så kallade perfekta språket (vetenskapens språk).  

 

Det perfekta språket är det vetenskapen eftersträvar. Det finns ett annat språk som kallas det 

universella språket (lingvistiska språket, managementspråk), vilket inte är perfekt men som 

kan talas av alla. Legitimiteten inom management är traditionellt sätt att berätta den sanna 

berättelsen på ett sätt så att alla förstår, det vill säga på ett universellt språk. Detta medför att 

managementspråket mer lutar åt det lingvistiska tankesättet än det vetenskapliga. Enligt 

Czarniawska (1999) är det perfekta språket orealistiskt och det universella oacceptabelt. Det 

perfekta språket är orealistiskt av den anledning att man måste jämföra information med alla 

möjliga språk som finns eller har funnits för att skapa det perfekta språket. Detta är realistiskt 

i teori men inte i praktiken enligt Czarniawska. Det universella språket är oacceptabelt av den 

anledningen att det kräver att man förklarar det mänskliga tänkandet genom en analys. Denna 

analys är en tolkning av den som analyserat och därigenom blir dennes tolkning språket som 

leder till ett metaspråk. Det universella språket är inte funnet utan konstruerat. Alla kan lära 

sig olika språk, men det är svårt att hävda sin överlägsenhet av det naturliga språket. I relation 

till det naturliga språket handlar det om att acceptera polyfoni, alltså flerstämmighet av språk 

(Czarniawska, 1999).  

  

Czarniawska (1999) menar att det finns två olika språk att lära sig. Det ena språket är det 

akademiska. Detta grundar sig i att lära sig att vara inspirerade till att hitta sanningen, och att 

acceptera att enbart några få kommer att uppnå den. Det andra språket är i den praktiska 
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skolan där språket ska formas så att alla kan applicera detta på sitt egna. Inom polyfoni är det 

viktigt att man kan behärska båda dessa språk.  

  

När en författare skriver sina texter är det en röst som vill förmedlas. Vid nedskrivning av det 

empiriska materialet är det lätt att ta förgivet att det är informanternas röst som författas. Det 

är dock inte så enkelt att författa en annans version av ett samtal. Det är författarens tolkning 

av diskussionen som skrivs och på så vis inte informantens röst. När en författare ska 

sammanställa en konversation i text bör man vara medveten om att det är dennes tolkning av 

vad som var intressant i konversationen som kommer att få utrymme i texten. Polyfoni 

handlar alltså även om att försöka översätta ett lokalt språk till ett globalt för att förstå vad 

som sägs. Detta görs för att få med deras uppfattning och referensramar som formar deras 

språk.  

 

Barbara Czarniawska ger ett exempel på det i boken Writing Management (1999) om 

översättning av geografiska språk. För att förstå de polska ordens innebörd behövde hon 

förstå det polska språket och dess traditioner för att kunna göra en översättning till ett globalt 

språk så som engelska. 

 

Polyfoni handlar kortfattat om att försöka förstå det språk som används, både det geografiska 

och det individuella språket. Det handlar om att låta flera röster tala och att förstå 

tvetydigheten i texter, ord och språk.   

 

2.4.3 Hermeneutik  
 

Det finns institutionaliserade sätt att skriva på och likaså institutionaliserade sätt att läsa på 

när det gäller olika genrer av texter. Dessa texter tolkas olika beroende på vem som är läsaren, 

oberoende av tid och rum. Texter kan även tolkas olika av en individ beroende på tid och rum. 

Människor kan vara överens om fysiska tings utformning, så som en bok. Däremot går 

uppfattningen isär när det handlar om texten i boken och dess innebörd. Denna tolkning är 

tids-, kultur-, och personbunden (Lantz, 2007).  

 

Ordet hermeneutik kommer ifrån Grekiskans hermeneuo som betyder ”tolka”. Ursprunget 

ligger i teologins betydelse i tolkning av bibeltexter. Nationalencyklopedin definierar ordet 

som följer:  
 

hermeneutik [-nεvti:´k] (grek. hermēneutikē´ (te´chnē) 

'tolkningskonst', av hermēneuō [-nε
u
´-] 'tolka', 'förklara', 

'utlägga', 'uttyda'), läran om tolkning. Inom teologi, 

rättsvetenskap och klassisk filologi har hermeneutik 

uppfattats som ett antal regler som gör det möjligt att tolka 

en text på bästa möjliga sätt.  

(NE, 2011) 

 

Hermeneutiken är en gammal metod för att tolka texter, vilket har som tidigare nämnts sitt 

ursprung i tolkning av bibeln, något vi människor utövat under lång tid. Det är dock inte 

enbart ett sätt att tolka texter utan innefattar även tolkning av språk och ord, i all form av 

kommunikation (Hellesnes, 1989). Ett exempel är när egenskaper diskuteras, då individens 

egen tolkning av ordet blir dess innebörd. 
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Ett sätt att använda hermeneutik är genom metoden The hermeneutic triad. Det första steget 

handlar om att på ett naivt sätt läsa och ta in text. Det gäller att stå under texten och är en 

översättning av det som redan står, en rekonstruktion. I nästa steg i metoden står man över 

texten, vilket innebär att läsa texten med kritiska glasögon och lägga sig i och tolka det som 

står, att dekonstruera texten. Det sista steget i The hermeneutic triad är att stå istället för 

texten. Det innebär att en ny text konstrueras och berättas med läsarens röst och ord, utan att 

innebörden av den ursprungliga texten förändras (Czarniawska, 1999). 

 

2.5 Metodavgränsningar 
 

Likt när en rekryterare frågar en kandidat på en anställningsintervju om bra och sämre sidor 

för att få veta kandidatens nivå av självinsikt, presenterar vi här eventuella brister i vår studie, 

för att visa på vår självinsikt, att vi som författare inte är perfekta. Genom de metodval vi 

medvetet gjort, är vi även medvetna om att det inneburit exkludering av andra metoder, som 

utan vår medvetenhet kunde ha varit bättre. Ett val medför att andra alternativ väljs bort och 

faller bortom åsyn.   

 

Vid valet av kvalitativ ansats som tillvägagångssätt till denna uppsats kan en konsekvens av 

det vara att generaliserbarheten försvagas. Detta med anledning av att vi valt att göra semi-

strukturerade intervjuer för att få en förståelse för det fenomen vi valt att studera. 

Tidsbegränsningen gör att resultatet av studien inte medför ett övergripande antagande. Detta 

är dock inte syftet med studien, utan fokus ligger på att kunna avslöja något.  

 

Genom valet av intervju som tillvägagångssätt för insamling av data, blir vi inte helt 

objektiva. Vi kan ha påverkat de svar som getts av informanterna, eftersom intervjuerna skett 

vid olika tillfällen och på olika platser. Även andra faktorer, så som dagsform, klädsel och 

tidpunkt för respektive intervju, kan ha påverkat resultatet av intervjuerna vilket vi, som 

tidigare nämnts, har försökt att minimera. En annan möjlig konsekvens av vårt 

tillvägagångssätt i intervjuform är att intervjuerna spelats in, vilket kan ha medfört en 

begränsning i svaren från informanterna. 

 

I ett försök att genom förståelse, av att egenskaper är av tvetydlig karaktär samt komplexiteten 

kring tolkning, vara objektiva vid hantering av insamlad data, finns ändå en medvetenhet om 

att det inte går att vara fullt objektiva. Detta då vår tolkning påverkas av våra tidigare 

erfarenheter och referensramar.  

 

I efterhand kan vi se att intervjufrågorna kunnat formuleras något annorlunda, vilket 

eventuellt kunnat ge oss mer djupgående svar. Vi hade även kunnat vara mer krävande i vårt 

sätt att ställa följdfrågor för att få tydligare svar, och inte låtit informanterna få slingra sig ur 

vissa frågor.  

 

I vår planering ingick att intervjua fler rekryterare, men tyvärr blev det ett bortfall i sista 

stund, vilket vi dessvärre inte heller hann åtgärda. Dock tror vi inte att resultatet hade blivit 

annorlunda, men troligtvis hade det resulterat i fler varianter av tillvägagångssätt som hade 

kunnat ge ett vidare perspektiv på arbetsmetoder vid anställningsintervju.  
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3 Teoretiska beskrivningar om ämnesområdet 
 

Här kommer vår teori att presenteras, vilket vi har valt att dela upp i två avsnitt. I första 

avsnittet, Praktikens teori, så beskrivs rekryteringsprocessen för att ge en beskrivning om hur 

denna process enligt litteraturen går till, samt tanken med hur den bör genomföras för att 

resultera i en lyckad rekrytering. Avsnittet berör även bedömningsprocessen och 

komplexiteten kring bedömning. Därefter behandlas kompetens, genom att dela begreppet i 

två delar, kunskap och förmåga. I det andra avsnittet, Teoretisk referensram, presenteras 

Similar Attraction-theory, som kan liknas vid det svenska ordspråket ”lika-barn leka-bäst”. 

Därefter följs ett stycke om Kaj Sköldbergs organisationsstilar, som sedan avslutas med en 

presentation av Det psykiska fängelset, vilket är en metafor för människans tankesätt. Denna 

litteraturgenomgång ligger till grund för hur vi kommer att studera och behandla vårt 

empiriska material samt utgångspunkten för vår diskussion.  

 

3.1 Motivering till vald litteratur 
 

Rekryteringsprocessen är en process av stor omfattning som kan se väldigt olika ut och 

begreppen bedömning och kompetens är begrepp med tvetydlig betydelse. För att minimera 

risken för tvetydlighet vid användning av dessa begrepp i denna uppsats kommer det i detta 

kapitel att presenteras begreppens innebörd, utifrån litteratur, för denna uppsats.  

 

Ämnesområdet kommer att beskrivas utifrån teoretisk benämning av rekryteringsprocessen, 

bedömning och kompetens. Anledningen till att dessa delar tas upp är att få ett 

förhållningssätt till begreppen för att få en djupare förståelse för det som ska studeras. För att 

få en teoretisk bild av rekryteringsprocessen har vi valt att ta del av Lindmark och Önneviks 

(2006) beskrivning utifrån Human Resource Management (HRM) om denna process. Att vi 

valt att ta del av HRMs beskrivning av rekryteringsprocessen beror på att detta ”recept” 

fokuserar på människan som resurs inom en organisation. Författarna Lindmark och Önnevik 

ser inte bara till rekryteringsprocessen utan beskriver hela HRM ”receptet” där 

rekryteringsprocessen är en del av detta. HRM som ett management ”recept” kan anses vara 

lite orealistiskt som ett helt koncept, dock är det intressant att ta del av synen på 

rekryteringsprocessen, då den är detaljerad och uttryckt i olika steg. Denna process anses vara 

en viktig del i en framgångsrik organisation. Litteraturbeskrivningen av bedömning är 

framtagen ur boken Scener ur ett företag (Löwstedt & Stymne, 2002), vars kapitel är skrivna 

av olika författare. Varje kapitel baserar sig på scener utspelade på olika företag där praktiken 

möter teorin. Då teorin möts i praktiska fall anser vi det visa på trovärdighet i den teoretiska 

beskrivningen av tillvägagångssätt för begreppet. Kompetens som begrepp kan betyda olika 

beroende på vilken kontext det hamnar i. Därför har vi valt att beskriva kompetens utifrån 

olika författares beskrivningar. Den litteratur vi valt för beskrivning av kompetens är koppad 

till management. De områden inom management som vi valt att ta med i beskrivningen av 

kompetens är kända och etablerade management ”recept” som berör detta ämne. Med 

anledning av att det är etablerade ”recept” ser vi det som trovärdiga beskrivningar på 

begreppet kompetens. En teori gällande uttrycket ”lika-barn leka-bäst”, Similar- Attraction 

teori (Mannix & Neale, 2005), ligger till grund för vår diskussion. Orsaken till valet av 

Similar- Attraction teorin för denna uppsats är då litteratursökning gjordes, på sökorden 

assessment och recruitment, fann vi denna teori. Vi valde att ta del av studier från 2000-2011 

för att få del av så aktuell forskning om ämnet som möjligt. Detta av den anledning att ämnet 

som vi valt att studera är ett område som under 2000-talet vuxit starkt. Vi ansåg den 

tillförlitlig då denna teori används av andra forskare i olika studier. Motiveringen till varför vi 
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valt att ta med Sköldberg (1990) i vår teoretiska referensram är att hans organisationsstilar 

visar på olika sätt att se på organisationer. De fyra dramaturgierna som han presenterar kan 

användas som olika glasögon för att få olika tankestilar. Med hjälp av Sköldbergs 

organisationsstilar kan vi med ett bredare perspektiv behandla vår empiri för att 

förhoppningsvis avslöja något och därigenom kunna artikulera något nytt. Metaforen om det 

psykiska fängelset är en gammal förklaring till människors sätt att tanka. Både Platon och 

Sigmund Freud beskrev människans beteende utifrån denna metafor. Då vårt ämne handlar 

om människors bedömning av andra människor kan det vara intressant att ha detta tankesätt i 

beaktande. Av den anledningen att det kan ge en förståelse och förklaring till rekryterarnas 

sätt att bedöma en kandidat. 

 

3.2 Praktikens teori  
 

Under detta avsnitt kommer beskrivningar av de praktiska delarna av ämnet presenteras enligt 

litteratur. 

 

3.2.1 Rekryteringsprocessen  
 

Human Resource Management (HRM) består av flera centrala delar som är sammankopplade 

i vad Lindmark och Önnevik (2006) kallar för en HR-cykel. Denna cykel består av rekrytering 

och urval, arbetsprocessen, utvärdering, belöning och Human Resource Development. Vi har 

utifrån uppsatsens ämne valt att enbart beröra rekrytering och urvalsdelen ur HR-cykeln i 

detta kapitel.  

 

Första steget i rekryteringsprocessen är oftast att göra en analys av tjänsten som är aktuell, en 

så kallad arbetsanalys. Denna analys hjälper till att välja passande urvalsmetod för 

rekryteraren men den ligger även till grund för den bedömning som är ramarna i urvalet av 

kandidater. Att skapa en kompetensprofil är ett sätt att förtydliga vad för person som söks. 

Kompetensprofilen ska hjälpa till att ta reda på vilka kompetensområden kandidaten bör ha 

(Lindmark & Önnevik, 2006). En annan metod för att beskriva vilka egenskaper en kandidat 

bör ha för tjänsten är att göra en kravprofil. Denna profil hjälper till att skapa en bild av en 

passande kandidat (Löwstedt & Stymne, 2002).  

 

I rekryteringsarbetet finns det många olika urvalsmetoder att använda sig av. Det är väldigt 

viktigt att motivera syftet till vald urvalsmetod, för att vara medveten om vad man vill få ut av 

den. Några av de vanligaste metoderna att använda vid rekrytering är provtjänstgöring, 

referenser och intervjuer. Provtjänstgöring handlar om att låta kandidaterna testa på jobbet 

under en begränsad tid för att utifrån det bedöma vem som är mest lämplig. Att utgå ifrån 

referenser kan ge en aning om hur passande kandidaten är och för att få upplysningar om 

arbetsprestationer och eventuell negativ information om kandidaten om det finns. Det av vikt 

att kolla hur aktuella referenserna är (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Intervjuer är den absolut vanligaste metoden vid rekrytering (Lindmark & Önnevik, 2006). 

Innan intervjun är det viktigt att syftet med den är klargjord och att frågorna är väl förberedda 

så att de är relevanta och bra formulerade. Bra frågor vid en intervju är öppna frågor, 

följdfrågor och reflekterande frågor. Denna typ av frågor ger kandidaten möjlighet att 

artikulera bild av verkligheten (Lantz, 2007). Frågor som enligt Lindmark och Önnevik 

(2006) bör undvikas är exempelvis ja- eller nej-frågor samt ledande frågor. Det är viktigt att 

förbereda noggranna frågor för att i efterhand kunna göra en jämförelse mellan kandidaterna. 
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Intervjuerna ger möjlighet till att få information om och av kandidaterna som inte 

framkommit sedan tidigare, exempelvis genom ansökan.  

 

En intervju ger rekryteraren en möjlighet att få en uppfattning och en bild om kandidaten och 

dennes personlighet, det som finns utöver meriter. Detta gör att rekryteraren får en 

uppfattning om kandidaten är ”rätt” för tjänsten samt om kandidaten och organisationen 

passar samman. Med detta menas hur väl synsätt, värderingar och sätt att arbeta 

överensstämmer.  

 

Enligt Lindmark och Önnevik (2006) är det inte ovanligt att valet av kandidat till den sökande 

tjänsten har egenskaper och värderingar som liknar de som rekryteraren har. Detta kallar de 

för ”Den ryska dockans effekt”, vilket i längden medför att det blir en homogen grupp. En 

grupp behöver inte vara homogen via egenskaper, utan även genom samma kön, etnicitet, 

ålder eller bakgrund.  

 

3.2.2 Bedömning 
 

Vid möten med andra människor skapar vi oss en bild, en uppfattning om dem. Vi gör en 

bedömning utifrån våra egna slutsatser om hur de är. Detta är även vad rekrytering innebär, 

men till skillnad från bedömning i allmänhet har rekryterare hjälp av sin specialistkunskap 

och olika hjälpmedel vilket ska göra dem till professionella bedömare. Trots diverse 

hjälpmedel är rekryteringsbedömningen svår, då resultatet av rekryteringen är att bedöma om 

och hur en kandidat kommer att lyckas med arbetet. För att rekrytering ska lyckas med att 

vara en professionell bedömning har det utvecklats olika rekryteringsmodeller och 

urvalsinstrument i ett försök att standardisera bedömningsprocessen på ett objektivt sätt, men 

även ett sätt att legitimera redan fattade beslut.  

 

Användningen av rekryteringsmodeller och urvalsinstrument har sin grund i att få en handling 

till något som kan redogöras för samt få den rimlig och förstålig. Med andra ord handlar det 

om att rimliggöra den bild en rekryterare får av en kandidat med hjälp av dessa verktyg. 

Vikten av redogörelse menar Garfinkel är ett resultat av att vi håller våra medmänniskor 

moraliskt ansvariga för deras handlingar, då vi behandlar handlingar som medvetna val som 

gjorts av kunniga aktörer (Löwstedt & Stymne, 2002, ss. 39). Med detta som utgångspunkt 

används rekryteringsmodeller och urvalsinstrument som ett hjälpmedel för att legitimera 

redan fattade beslut.  Dock menar Heritage (1983) att alla handlingar inte kan bli legitima 

utan att dess sammanhang måste finnas i beaktande, då en handling delvis påverkas av sitt 

sammanhang.  

 

De hjälpmedel som används i bedömningsprocessen är till för att hjälpa rekryteraren till 

meningsskapande om kandidaten. Dessa hjälpmedel är inte universella då kriterierna som de 

bygger på kan omprioriteras i olika rekryteringssituationer då rekryteraren kan omvärdera 

kriterierna medan bedömningen sker. I situationer där det är svårt för rekryteraren att skapa 

sig en uppfattning om en kandidat kan rekryteringsmodeller och urvalsinstrument användas 

som ett tolkningsschema. Då det genom kriterier kan hjälpa till att strukturera upp intryck, 

som ett meningsskapande verktyg och på så vis skapa en bild av kandidaten. Bilden av 

kandidaten skapas utifrån ramar, som i sin tur bygger på bland annat det som framkommit 

under anställningsintervjun, jämförandet mellan kandidater samt hjälpmedel för 

meningsskapande. För att göra en bra bedömning som rekryterare gäller det att hantera 

hjälpmedel för att tolka information på ett ”rimligt” vis i syfte att minimera risken för 

mångtydighet. Tolkning av denna information sker med hjälp av rekryterarens tidigare 
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erfarenheter, vilket hjälper till att skapa en uppfattning om kandidaten. Detta synsätt är ett 

alternativt sätt att se på bedömning gentemot det psykometriska paradigmet (Löwstedt & 

Stymne, 2002).  

 

Det komplexa i bedömningsprocessen har medfört ett forskningsintresse med utgångspunkt 

från den psykologiska vetenskapen, där psykometri och differentiell psykologi 

sammanslagits, vilket kallas det psykometriska paradigmet. Det handlar om att mäta 

skillnader mellan kandidater i avseende på olika egenskaper. Utifrån detta har olika 

rekryteringsmodeller och urvalsinstrument utvecklats. Inom det psykometriska paradigmet 

utgår bedömningen utifrån i förväg fastställda kriterier av egenskaper, varifrån urvalet bland 

kandidaterna sker. Valet av kandidat till den aktuella tjänsten väljs utifrån den som i störst 

grad har dessa egenskaper. Rekryteringsprocessen kan då ses som en 

informationsanskaffningsprocess. Detta synsätt på bedömning utgår från att egenskaper är 

något som är abstrakt och att dess tolkning är allmängiltig, samt att egenskaper kan mätas på 

ett objektivt sätt oberoende av varandra. Enligt Herriot (1992) bygger detta på outtalade 

antaganden, menar Pernilla Bolander i boken Scener ur ett företag (2002). För att anses vara 

en professionell bedömare inom det psykometriska paradigmet krävs kunskap om 

rekryteringsmodeller och urvalsinstrument, samt vetskap om hur dessa ska tillämpas. Ett 

problem med intresset för dessa verktyg för bedömning har gjort att frågan om hur 

bedömningen sker i praktiken tappat fokus. Kritikerna menar att verktygen tar för stort 

utrymme och att det teoretiska har tagit större utrymme än det praktiska.  

 

Även om rekryterare har hjälpmedel till sitt förfogande för att kunna göra en så korrekt 

bedömning av kandidaten som möjligt, är det fortfarande svårt då det som bedöms är 

komplext. Det som bedöms är egenskaper, vilka är indexikala. Med andra ord fastställs 

egenskapernas betydelse när de används i tid och rum samt i relation till varandra. Avgörandet 

gällande om en egenskap är positiv eller negativ, samt viktig eller oviktig, bestäms utifrån vad 

som krävs i den befintliga situationen. Beskrivande ord av något och det som beskrivs är inte 

det samma. Beskrivningen av ordet och rekryterarens egen uppfattning, genom tidigare 

erfarenheter, utgör tillsammans ordets specifika betydelse i dess sammanhang. Det är även 

avgörande hur ordet används i sin kontext. Tolkning ligger i dess sammanhang och saknad av 

sammanhangens förståelse gör att ordets betydelse inte går att definiera. Ord, som exempelvis 

beskriver egenskaper, får även de sin innebörd fastställd i tid och rum (Löwstedt & Stymne, 

2002).  

 

Det anses viktigt att rekryteringsprocessen tas på allvar och kvalitet på denna process. Företag 

har mycket att vinna i att lägga ner tid och energi i rekryteringsprocessen. Resultatet av detta 

kan vara att företag lyckas uppnå mål, strategier och kan hantera morgondagens krav på ett 

bättre sätt (Löwstedt & Stymne, 2002).  

 

3.2.3 Kompetens 
 

Kompetens är många gånger svårt att beskriva då det är ett omfattande område. Begreppet 

kompetens delas många gånger upp i bitar eller delar för att den ska kunna beskrivas närmare. 

Nedan kommer olika beskrivningar av kompetens från olika författare redogöras.  

 

Inom managementreceptet Balanserat Styrkort (BSC) talar författaren (Lindvall, 2001) om 

kompetens, vilket delas upp som kunskap och förmåga. Kunskap innefattar här en formell 

kunskap, det vill säga kunskap så som utbildning. Förmågan består av den skicklighet som 

individen besitter i att utöva sitt arbete. Det som utgör skillnaden i förmågan mellan 
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arbetstagarna är det individuella engagemanget och motivationen. Av den anledningen är det 

viktigt att uppmärksamma detta inom BSC. Författaren menar att då kunskapsarbetet tar större 

plats i arbetet, medför det att de utgör en större skillnad individuellt (Lindvall, 2001).  

  

I rekryteringssammanhang är det vanligt att tala om två delar i frågan om kandidater och deras 

kompetens. Den ena delen består av en teknisk, formell eller professionell kompetens. I den 

delen behandlas utbildning och tidigare erfarenhet, alltså teoretisk och praktisk kunskap. Den 

andra delen beaktar den sociala kompetensen (Löwstedt & Stymne, 2002).  

 

Lindmark & Önnevik (2006) berör individuell kompetens i sin bok Human Resource 

Management – Organisationens hjärta. Den individuella kompetensen kan uppmärksammas 

med hjälp av kompetensprofiler, som delar in kompetens i olika bitar; yrkesteknisk, 

funktionell, företags-/kultur-/strategisk, personlig och social. Den yrkestekniska kompetensen 

handlar om hur väl den tekniska delen i arbetet behärskas, så som exempelvis att vara 

datakunnig. Den funktionella kompetensen berör lärdom om organisationen och kunna 

förmedla information vidare. Att kunna förmedla företagets image och verka utefter 

organisationskulturen är företags-/kultur-/strategisk kompetens. Den personliga kompetensen 

enligt författarna (Lindmark & Önnevik, 2006) handlar om exempelvis att vara glad och 

stresstålig. Social kompetens benämns som empati och samarbetsförmåga.  

 

3.3 Teoretisk referensram 
 

Här kommer de teoretiska referensramar som ligger till grund för diskussionens argument att 

presenteras.  

 

3.3.1 Similar- attraction theory 
 

Syftet med att ta med denna teori i vår referensram är att förhoppningsvis kunna koppla hur 

förmåga uppfattas utifrån lika-barn-leka-bäst-tänket. I artikeln What a Differences Make a 

Difference? skriven av Elizabeth Mannix och Margaret A. Neale (2005) förklaras och 

exemplifieras teorin similar-attarction.  

 

Syftet med att similar-attraction teorin (SAT) utvecklades var för att förstå relationen mellan 

två människor. Det har visat sig att människor undviker att kommunicera med personer som 

har en annan åsikt eller annat synsätt än de själva, vilket resulterar ett misstycke gentemot 

dessa personer. Ett samspel mellan attraktion och tycke och vice versa underlättas genom 

likheter i attityder, värderingar och övertyglelser. Med attraktion menas den samhörighet som 

kan uppstå mellan människor. Dessa likheter förstärker varandra och utvecklas mot 

överensstämmelse vilket har bekräftats genom Byrnes (1971) arbete med likhets-attraktions 

paradigmet. Det som visades var att individer attraheras mer av personer som de själva 

uppfattar har en liknande attityd som sig själva. Även Mathes och Moore (1985) kunde se att 

attraktion uppstod mellan människor som hade lika ideal, jämfört med de som inte hade det. 

Dessutom uppfattar individen dessa personer, som de känner samhörighet till, som mer 

intelligenta, kunniga och välanpassade. Den samhörighet som beskrivits ovan skapas av 

uppfattningen utifrån likheter som inte syns med blotta ögat. SAT kan även appliceras på 

uttalade likheter, här kallad ytnivå, vilken tenderar att vara förutsägbar. Ett exempel på detta 

är en studie om kulturella olikheter. Studien visade att i en grupp med olika kulturer var det 

mindre troligt att de i gruppen drogs till varandra och hade större svårigheter att kommunicera 

med varandra än de i en homogen kulturell grupp hade. Detsamma har upptäckts gällde 

rastillhörighet. Samhörighet kan även skapas utifrån mindre synbara variabler som 
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exempelvis utifrån ekonomiska klasskillnader. I teorin om likheter och attraktion är den 

samhörighet som skapats utifrån ytnivå kopplad till den samhörighet som kan uppfattas 

gällande övertygelser och värderingar. Ett exempel på detta är att en persons etniska bakgrund 

inte avgör för dennes attityd gällande arbete, denna bakgrund bidrar ändå till dennes 

livserfarenhet som i sin tur förmodligen har inverkan på dennes attityder.  

 

Människor som känner samhörighet oavsett om det gäller på ytnivå eller icke synbara likheter 

har en tendens att dras till varandra. Ett exempel på detta är i en studie om strukturella 

relationsmönster som visade hur 1:a-års studenter på ett universitet spontant bildar kontaktnät. 

Vänskapsband bildades genom personers etniska bakgrund trots att universitet hade ansträngt 

sig för att bilda heterogena grupper och klasser för att främja mångfald. Det var framförallt 

studenter med bakgrund av etnisk minoritet som hade mer homogena kontaktnät än studenter 

som tillhörde etniska majoritetsgrupper. 

 

Organisationer genom en process av attraktion, urval och bortfall att utvecklas mot en 

homogen nivå inom organisationen. Denna process startar då personer attraheras och söker sig 

till grupper där personen uppfattar att medlemmarna liknar sig själv. Medlemmarna i gruppen 

uppfattar sig som en homogen grupp och väljer nya medlemmar som liknar sig själva i 

urvalsprocessen. När de nya medlemmarna börjar processen att lära känna de befintliga 

medlemmarna tillämpas SAT både för att öka homogenitet och för att få bort medlemmar som 

avviker i allt för stor utsträckning. Denna process fortskrider kontinuerligt, vilket resulterar i 

att grupper blir allt mer homogena i termer av individuella skillnader i variabler som 

värderingar, attityder och personliga faktorer. 

 

3.3.2 Sköldbergs fyra dramaturgier 
 

Anledningen till att Kaj Sköldberg får ta plats, är för att hans tankestilar som framställs i 

Administrationens poetiska logik (1990) hjälper oss att analysera vår empiri med olika 

glasögon. Att använda oss av olika glasögon och där med synsätt är delvis för att kunna få ett 

vidare perspektiv men även för att kunna ifrågasätta självklara antaganden.  

 

Sköldberg har tagit fram fyra organisationsstilar; den klassiska byråkratin, Human Relations, 

system- och kultursynsättet. Inom varje organisationsstil finns det olika organisationsdraman, 

tankestilar och metod, vilket skapar de olika organisationsstilarna. Inom var och en av dessa 

organisationsinriktningar karaktäriserar han dem som fyra olika tankestilar; den tragiska, den 

romantiska, den komiska och den satiriska. Detta för att få olika syn på arbetssätt inom 

organisationer. Organisationsdramaturgierna är ett sätt att framställa skillnaderna i 

organisationsstilar, likt en föreställning i olika akter. 

 

I den tragiska dramaturgin, vilken är en separativ organisationsstil, ses organisationen som 

olika separata delar där människan är en kugge i maskineriet. Organisationens delar styrs 

genom rädsla för vad som skulle hända om de strikta reglerna och lagarna bröts. Tanken är att 

genom standardisering uppnå en effektivitet som är konstant. Man håller fast vid det 

ursprungliga, och gör som man alltid har gjort, för att man genom vetenskap kommit fram till 

att det är det mest effektiva. Den tragiska organisationsstilen kan liknas vid Scientific 

Management, där exakt veteskaplig kunskap och exakta metoder ersätter tumregeln. Scientific 

Management baseras på vetenskapligt grundade lagar för att motivera sina metoder. 

 

Det romantiska organisationsdramat är en expressiv organisationsstil, och utgår från den 

enskilda individen. Meningen är att individen efter ursprungligt främlingskap finner sin inre 
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mening och sitt egna jag. Romantiken tar en idé och gör den verklig, startar föreställningen, 

då drivkraften är att nå sin inre mening.  

 

Den integrativa organisationsstilen har den komiska dramaturgin som tankestil. Här rör sig 

organisationen mellan ett ursprungligt, felaktigt tillstånd och ett slutligt, önskvärt. Man 

efterstävar helheten, som en grupp, och helheten består av delar. Utvecklingen drivs varken av 

individens strävan mot inre mening eller av ödesdigra lagar. Komedin är det som upprätthåller 

och får föreställningen att fortsätta, och håller den rullande.  

 

Dessa tre dramaturgier kan kombineras i olika former, då det ytterst sällan framträder i sin 

renaste form.  

 

I satiren använder man sig av tankestilen ironi för att bryta ner institutionaliserade sätt för att 

få en att tänka om. Den gör inte så att något egentligen händer, utan sätter bara igång tanken. 

Ironin ifrågasätter det självklara för att kunna gå vidare, den är genomträngande och 

genomskådande. Satiren utmynnar inte i någonting och är därför en motbild till de andra tre 

dramerna. Det satiren syftar till är att avslöja den atmosfär som genomtränger en organisation.  

 

3.3.3 Det psykiska fängelset 
 

Metaforen, som Morgan (1999) skriver om i boken Organisationsmetaforer, om det psykiska 

fängelset handlar om människans skicklighet att fastna i tankemönster som blir deras 

begränsade verklighet. Människan konstruerar en bild av verkligheten som är ofullständig och 

bristfällig. Ett sätt att se världen på kan även ses som ett sätt att inte se världen på då ett 

synsätt utesluter andra synsätt.  

 

Den första tanken om det psykiska fängelset beskrevs av Platon i hans bok Staten. Hans 

beskrivning av det psykiska fängelset framställde Platon medhjälp av en grotta. I grottan satt 

människor som fängslade då det inte kunde röra sig, vilket resulterade i att det enda de såg var 

grottans inre vägg. En flammande eld täckte grottans öppning och gav skuggor på väggen, 

vilket de fängslade människorna förväxlade med verkligheten. Då människorna inte hade 

någon annan vetskap om verkligheten var detta deras sanning om verkligheten. Ljud som lät i 

grottan kopplades till rörelserna på väggen som de även namngav och pratade om.  

 

Även Sigmund Freud pratade om det psykiska fängelset genom att människor tränger bort 

sina innersta behov och begär. Detta leder till att människans omedvetna föds. Han menade att 

människor måste lära sig att dämpa och kontrollera sina impulser för att kunna leva i harmoni 

med varandra. Kopplingen till det psykiska fängelset som Platon talade om är att människor 

lever sina liv som fångar av sin individuella psykiska historia.  

 

Fredrick Taylor, skaparen av Scientific Management, var nästintill besatt av kontroll som ett 

resultat av sin tvångsmässiga personlighet. Han hade starkt behov av att kontrollera alla 

aspekter i sitt liv. Ett exempel på detta var att han förde räkning på hur många steg han tog 

under en promenad. Syfte med Taylors kontrollbehov, som ledde till att han beräknade allt, 

var att hitta det mest effektiva sett att utöva saker och ting på, utan att anstränga sig till max. 

Taylors sätt att se på världen är ur ett freudianskt perspektiv ett lysande exempel på anal och 

tvångsmässig personlighet, där Freuds perspektiv låg i att en människas personlighet är ett 

resultat av ens barndom.  Olika sätt att hantera sina upplevelser från barndomen är genom 

försvarsmekanismer. En av försvarsmekanismerna som Freud talar om är reaktionsbildning 

som innebär att människan uppvisar motsatsen till det man bär på. För att koppla tillbaka till 
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Taylor kan man se att hans teori om vetenskaplig ledning kan tolkas som en reaktion på den 

familjesituation han hade som barn.  
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4 Två flugor i en smäll 
 

Hur många gånger har man inte velat vara en fluga på väggen, för att kunna vara näst intill 

osynlig och kunna höra vad som sägs bakom stängda dörrar? Vi ger nu dig möjlighet att för 

en dag få vara den där flugan på väggen för att få reda på hur rekryterare egentligen tänker 

kring en anställningsintervju och dess process.  

 

Örjan och Frej satt i sitt favoritrum på företaget, som det idag skulle hållas en 

konferens i för stadens rekryterare. Rummet var egentligen inget speciellt, med 

sina vitmålade väggar, vita bord och svarta stolar. Det enda som på något sätt var 

utmärkande var den stora, runda, gröna ryamattan som VD:n på företaget prompt 

skulle ha då det var dennes favoritfärg. Örjan avskydde egentligen den gröna 

mattan och hade hellre föredragit en turkos. Detta var inget oväntat, då han alltid 

föredrog saker i denna färg. Örjan och Frej spekulerade i vad det var för fika det 

skulle bjudas på under dagen. Av erfarenhet så visste dem att fikat kom från 

bageriet på hörnet nere vid torget. Fikat var stor del till varför rummet var deras 

favorit, och att kvinnan som alltid kom med fikat hade, enligt Örjan och Frej, så 

bra fikasmak. Båda hoppades på att det skulle bjudas på wienerbröd, för det var 

utan tvekan bådas favorit. Örjans favoritdel var den gula geggan i mitten av 

wienerbrödet, vilket var lite lustigt då Frej föredrog de frasiga kanterna. Örjan 

tyckte alltid det var så orättvist när de delade på wienerbröd, för det var alltid mer 

av de frasiga kanterna än av den gula geggan i mitten, vilket bageriet snålade med 

enligt honom.  

- Vad är du sugen på för fika idag Frej? frågar Örjan med förväntan i rösten.  

- Wienerbröd skulle vara gott, för de frasiga kanterna, säger Frej.  

- Ja, det var faktiskt ett tag sen det bjöds på det nu, den senaste tiden har det ju 

varit torra bullar, svarar Örjan.  

Torra och torra, tänkte Frej, som tyckte att bullarna var helt okej, men nickade 

medhållande.  

- Hörde du det där? säger Frej till Örjan.  

- Nej, vaddå? blev Örjans svar.  

- Jag tror att de andra är här nu. Vi kanske ska flytta på oss så att vi inte är i vägen 

för de andra, föreslår Frej.  

- Bra idé, svarar Örjan. Förra gången var jag nära på att åka på en snyting! 

 I korridoren utanför konferensrummet hördes stegen allt tydligare och de andra 

som skulle delta under dagen närmade sig konferensrummet. Den första som 

personen som kom in genom dörren var en kvinna i sina bästa år. Frej tyckte att 

hon såg ganska fräck ut i sin leopardmönstrade skjorta, håret uppsatt i en stram 

hästsvan och klackade skor. Örjan däremot blev riktigt nervös och tyckte att hon 

såg lite farlig ut. Nästa på tur genom dörren var en yngre man tätt följt av en något 

äldre kvinna. Frej fnissade lite för sig själv och tänkte att han såg på något sätt lite 

fyrkantig och alldaglig ut i sina jeans och sin ljusblå tunnstickade tröja. Kvinnan 

däremot, tyckte Örjan såg ut som en riktig chef, fast en snäll sådan ändå. Hon var 

klädd i en beige blus och mörka jeans. Sen kom ytterligare en kvinna, som såg ut 

att vara i ungefär samma ålder som de andra kvinnorna. Vid första ögonkastet 

tyckte Örjan att hon såg ut att vara en väldigt rar och timid kvinna iklädd en svart 

tunika med ett långt halsband till, precis i hans smak. Sist in i konferensrummet 

kommer en kvinna, som Örjan och Frej mycket väl känner igen. Det är kvinnan 

som alltid håller i massa möten i det här rummet och brukar vara den som 

bestämmer fikat. Den första att sätta sig ner var mannen, som direkt tog upp sina 
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papper och la på bordet framför sig. Kvinnorna satte sig strax efter. Den bekanta 

kvinnan som kom sist in i rummet står fortfarande upp och börjar prata.  

- Hej, Lena heter jag. Välkomna hit till denna konferens. Ni vet ju redan varför ni 

är här, men jag tänkte att jag förklarar lite kort syftet med detta, säger Lena och ler 

lite smått innan hon fortsätter. Bemanningsbranschen växer ju som aldrig förr och 

har även blivit en vanlig väg in på arbetsmarknaden för många. Detta medför ju att 

man måste hänga med i denna utveckling och för att garantera att varje rekrytering 

blir lyckad gäller det att se över och utveckla arbetssättet. Vi som bransch behöver 

hålla ett bra rykte, så att företag inte tappar förtroende och tar över sina egna 

rekryteringar igen. Tanken med dagen är alltså att utbyta erfarenheter med 

varandra, vilket på sikt kanske kan leda ett arbetssätt som gör att varje rekrytering 

blir lyckad.  

Deltagarna nickar medhållande och ler.  

- Jag ser att ni inte har fått kaffe, så jag går och hämtar en kanna så att det finns 

om det är någon som vill ha och så att kreativiteten kommer igång, säger Lena lite 

halvskojigt. Jag kommer tillbaka, börja ni.  

- Jaaa, kommer fikat redan nu! tjoar Örjan överförtjust. Det är nog rekordtidigt i så 

fall, tänkte han.  

- Lugna ner dig nu, säger Frej lite tröttsamt. Du ska alltid vara så åpen och glupsk. 

Du kanske ska ta och börja tänka på formen? fortsatte han med en pik.  

Rund är också en form, tänkte Örjan. 

 

- Jag kan börja med att presentera mig, säger kvinnan i leopardskjortan. Vera heter 

jag, kul att träffas.  

Med anledning av tonläget började även Frej tycka att hon verkade lite farlig. 

Dialekten, som avslöjade att hon inte var från stan, gjorde säkert sitt.  

- Fredrik här, säger mannen tätt följt. Det ska bli intressant det här, fortsatte han 

nästan lite nonchalant och fixade lite till med sina papper.  

- Ja, absolut, jag håller med, säger kvinnan som Örjan tyckte såg ut som en chef, 

fast snäll. Anette heter jag. Jag jobbar ihop med Fredrik.  

Hon lät lika snäll, fast chefig, som hon såg ut tyckte Örjan.  

- Jaha, då var det bara jag kvar då, säger den uppfattningsvis timida kvinnan, som 

presenterade sig som Sara. Jag ser fram emot den här dagen.  

Frej anade lite mer pondus i Saras röst än vad han från början hade trott.  

- Jag ser fram emot fikat jag, hemskt vilken tid det tar, mumlar Örjan.  

Frej bara skakade på huvudet och suckade åt Örjan samtidigt som han förbannade 

sig över hans onormala fikabehov. Som en skänk från ovan, utifrån Örjans 

perspektiv, öppnas dörren och Lena kommer in med en kanna kaffe och en liten 

bricka med mjölk, socker och koppar.  

- Va fan är det här! Det är ju alltid fikabröd till kaffet, utbrister Örjan.  

- Lugna ner dig nu Örjan, du behöver inte bli så upprörd, försöker Frej.  

- Men vart är fikabrödet då, det är ju alltid fika på sånna här möten. Varför skulle 

man annars vilja gå på dem?, fortsätter Örjan.  

- Men det är ju lite tidigt med fikabröd nu, det kommer säkert lite senare, säger 

Frej för att försöka lugna Örjan.  

- Tidigt!? Vaddå tidigt? Det är väl aldrig för tidigt för fikabröd? hojtar Örjan 

tillbaka, men inser att det bara är att vänta.  

Men hoppet tänds igen då Lena ler artigt och går ut genom dörren, i Örjans 

förhoppning om att hon ska hämta fikat.  
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- Åh, vad gott med kaffe, precis vad jag behöver, säger Vera. Är det någon mer än 

jag som vill ha?  

Alla svarar ja och Vera tömmer upp kaffe i kopparna och ger en kopp till var och 

en. Fredrik tar sitt kaffe svart, Anette tar en bit socker i sitt. Vera fyller på med en 

skvätt mjölk och Sara tar både mjölk och socker. Alla tar en sipp.  

- Åh, vilket gott kaffe det var, utbrister Sara.  

De andra hummar instämmande.  

- Du Örjan, har du tänkt på en sak, säger Frej. Alla säger att kaffet är gott, men 

alla har ju olika saker i sitt kaffe. Pratar de om samma kaffe då?  

- Nä, det har du rätt i. Det är ju lite lustigt, för när man tänker efter så pratar de ju 

om olika sorts kaffe, fast de verkar ändå tro att de pratar om samma, svarar Örjan.  

 

- Vi kanske ska börja med att gå igenom hur man på bästa sätt genomför en 

anställningsintervju. Vi ska ju föreställa specialister på rekrytering, och det kan 

vara intressant att se både likheter och olikheter i hur vi arbetar, säger Vera.  

- Absolut, svarar Fredrik och fortsätter samtidigt som han pekar på Anette som 

kommer från samma företag. Vi kan börja.  

- Vi har alltid samma grundmall för intervju och så har vi även, beroende på tjänst, 

olika tillägg på den som är anpassat för respektive tjänst. Det kan vara både 

kriterier gällande kunskaper men också vilka personliga egenskaper som man 

främst ser att den här personen bör ha. Och så fokuserar man på intervjun och 

anpassar den utifrån tjänsten. Det är dels en grunddel och en tilläggsdel, förklarar 

Fredrik. 

- Man är ju på intervju för att enligt det man har presenterat i sitt CV uppfyller det 

mesta av kravprofilen som vi fått av våra kunder, fortsätter Anette.  

- Ja, det är väldigt viktigt att man långt innan man har intervjuerna har tagit en 

kravspec tillsammans med kunden, och det är faktiskt det som jag tycker är det 

allra viktigaste arbetet egentligen, säger Vera. Jag jobbar med strukturerad 

intervjumetod, för om man ska göra många intervjuer så möter man ju olika 

människor hela tiden och det kan vara svårt att hålla en röd tråd utan en mall med 

frågor annars. Sen är de också ställda på ett sådant sätt att jag som rekryterare ska 

kunna göra en bedömning, alltså så att man får läsa lite mellan raderna, och att 

man bedömer mer än bara den fakta man får till sig, man tittar på hur folk pratar 

och uttrycker sig och kanske rent kroppsligen agerar, hur man har ögonkontakt 

eller inte. Så finns det ett formulär som man fyller i efter att man har haft det här 

mötet, vad man har haft för första intryck, och vart man känner att någon står på 

en skala, som man sen använder för att jämföra kandidaterna emellan.  

 

- Kolla vilken konstig min hon Sara gör, konstaterar Örjan. Vad bekymrad hon ser 

ut, vill hon säga något tro?  

- Det finns ju olika sätt att intervjua, delger Sara. Du kan ju använda dig av olika 

mallar. Du kan ju ha den tekniken att du sitter och själv pratar mest om vad det 

innebär och den andra bara svarar. Sen kan du ju jobba med det att skapa en bra 

miljö för den du intervjuar, så att den personen verkligen presenterar det den har 

med sig. Och så handlar det ju, som ni alla har sagt, om då att ha en klar 

kravprofil, så att jag vet vad det är jag söker. Utgå från den så att man ställer de 

frågorna, och grottar de frågorna som kan ge de svaren kopplat till kravprofilen. 

Fredrik kollar lite suspekt på Sara och frågar: 

- Har ni inte specifika mallar att utgå ifrån när ni intervjuar? 
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Sara sätter sig till rätta på den svarta stolen då hon glidit ner en aning på den och 

svarar sedan:  

- Både svar ja och svar nej kan jag säga. Det finns sånna mallar, men vi är inte ett 

sådant bolag som säger ’så här ska alla göra’. Vissa gör det, men här är ett staket, 

fortsätter hon och försöker visa en fyrkant i luften. Innanför det så finns ett antal 

mallar, ett antal sätt, som man kan välja utifrån och det är ingen som slår en på 

fingrarna om man inte väljer något av det. Rekryterare på vårt företag får ett 

smörgåsbord att välja i, men får själva bestämma att så här vill jag jobba. Om man 

bara sen ser att man får resultat på det.  

- Fast vi har en jättebra metod för att jobba med det för att kunna göra den 

bedömningen, fliker Vera in. På företaget jag jobbar på blir vi liksom skolade i en 

metod, så att när man lär sig intervjumallen får man liksom även ta till sig 

grunderna bakom den, alltså varför man ställer frågorna, och vad det är man ska 

titta efter när man får svaret eller vara lyhörd för.  

Fredrik tar ton igen och försöker komma vidare i ämnet:  

- Men vi jobbar ju också med det som gäller personliga egenskaper, en 

kompetensbaserad intervjuteknik. Detta för att man inte kan fokusera på för 

många egenskaper på en gång under en intervju, man måste välja ut ett par stycken 

som man koncentrerar sig på för att verkligen reda ut då om den här personen 

besitter de här egenskaperna. Vi har en trattmodell för det.  

Anette fyller på:  

- Vi har också ett verktyg som heter OPQ. Det är ett test som mäter 32 stycken 

olika egenskaper hos en person.  

Sara ler igenkännande och fingrar på sitt halsband och säger:  

- Ja, OPQ är ju ett personlighetstest, som visar hur du troligtvis kommer att bete 

dig i ditt arbete. Det använder vi oss också av.  

Vera nickar så att hästsvansen gungar och säger:  

- Det, bland andra tester, använder vi oss också av. Men de är ju inte A och O på 

något sätt utan det är ett komplement. Eller, det är min bestämda uppfattning, att 

det är ett komplement.  

Frej försöker få Örjans uppmärksamhet och hojtar till: 

- Hörru Örjan, det verkar som om de har en gemensam nämnare här! 

Sara hummar medhållande: 

- Intervju och test och referenser… Man kan ju säga så här att bara ett test har ju 

inget värde. Men om man efter en intervju tar referenser och gör ett test och de 

ligger i linje med varandra, då är det troligtvis sant det man har kommit fram till.  

- Nä, precis, inga tester, ingen intervju och inga referenser kan liksom varje del för 

sig berätta, eller säga vem som är rätt kandidat för rätt tjänst utan man måste ju 

liksom lägga ihop det och känna om det känns sannolikt, lägger Vera till.  

Sara som känner att hon har mer att säga fortsätter:  

- Men vi har ju ett femtiotal tester beroende på vad det är vi vill testa. Är den en 

person som vi vill veta om den har mekanisk förståelse, vilket jag inte kan bedöma 

när jag intervjuar, då kan man göra en test där jag kan få ett utslag på det.  

Anette återkopplar till det hon sagt tidigare:  

- OPQ-testet är väldigt komplext säger Anette och både Vera och Sara instämmer 

nickande innan Anette fortsätter: 

- Där kan man precis få ut, eller se de egenskaper hos en person som man vill ha. 

Men det är precis som Fredrik säger att man får koncentrera sig på de mest 

väsentliga egenskaperna. De väljer man ut tillsammans med kunden innan. Så 

kravprofilen är ju A och O för oss så att vi förstår vad kunden vill ha, för att det 
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ska bli en lyckad rekrytering. Det skulle förresten vara intressant att höra era 

åsikter om kravprofilen!  

- Allting utgår egentligen från kravspecen och den är det viktigaste i en 

rekrytering, säger Sara snabbt och tar en sipp av kaffet som nu har blivit kallt, 

precis som hon vill ha det. Hur arbetar ni med kravspecen? fortsätter Sara och tar 

nu en klunk av det kalla kaffet.  

Fredrik tar initiativ och börjar: 

- Vi har en mall kan man säga, en kravspecmall, där vi bockar av och går igenom i 

detalj då, dels organisationen vad tjänsten innebär vilka önskemål man har, 

bakgrund, erfarenheter, kunskaper, meriterande och så personliga egenskaper.  

- Det där med mallar verkar vara populärt att använda sig av, fliker Frej in med ett 

litet leende och tittar på Örjan.  

- Mm. Men vart är bullarna? svarar Örjan med viss frustration.  

 

Vera känner sig manad att fortsätta samtalet kring kravspecen och tar ton: 

- Vi tar fram en kravspec tillsammans med kunden. Ibland kan kunden ha rena 

motsatser som önskemål, vilket oftast landar i personliga egenskaper. Då kunden 

exempelvis önskar någon som är ödmjuk, lyhörd och i nästa rad står det någonting 

som drivande, pushiga och någonting mer. Då får man titta på tjänsten och så får 

man diskutera lite grand och fråga ’vilket är det som är viktigast’ och ’hur tänker 

ni här’ och ’hur menar ni då’.  

Nu känner sig Sara manad att komma in i samtalet och harklar sig lite för att sedan 

säga:  

- Att bara anställa exempelvis en ingenjör och intervjua kan bli hur fel som helst 

både för ingenjören och företaget om jag inte har något att utgå ifrån. Så när vi 

skriver kravspecen på vad vi ska ta reda på så är det, det absolut viktigaste. Det 

här är en önskvärd och relevant utbildning, fortsätter Sara och börjar räkna upp på 

fingrarna. Den här erfarenheten bör man ha, det här ska man kunna, det här ska 

man ha med och det kan vara detaljer som körkort och det kan vara detaljer då. 

Och sen när man är överens om att jo det är detta vi ska leta efter, då bedömer man 

inte den som är trevligast eller den som är timidast utan den personen som ligger 

närmast det man har bestämt att man ska ha, det är bedömningen.  

Fredrik nickar och håller med men känner att han vill tillägga: 

- Alltså det vi bedömer kan man säga är det vi har i kravspecen. Det har vi sen 

spaltat upp i ett Excelark med kunskaper och sen har vi personliga egenskaper och 

sen så bedömer vi då hur mycket av det de har av varje parameter då, och då kan 

man ha en bedömningsskala då från 1-10 eller 1-5.  

Sara tittar lite suspekt på Fredrik efter hans tillägg, vilket han uppmärksammar lite 

smått men fortsätter:  

- Man blir ganska objektiv så, i bedömningen alltså. Har vi 10 personer så måste vi 

ju på något sätt se vem det är som har mest kryss då. Så man får ju ställa dom mot 

varandra.  

- Men alltså det är ju aldrig någon kandidat som uppfyller hela kravspecen, 

påpekar Vera och rättar till sin leopardskjorta.  

Anette känner att hon behöver utveckla Fredriks uttalande och rättar till sin beiga 

blus innan hon fortsätter: 

- Vi har de här olika uppspecade då så kryssar man i och så ser man att en 

kandidat har allt, då är det en väldigt bra kandidat. Men de behöver inte vara just 

den som är rätt utan de som är rätt är ju de som är rätt för just det företaget, 
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avslutar Anette och tar en klunk kaffe och grimaserar sedan lite diskret då kallt 

kaffe är det värsta hon vet.  

- Och det betyder ju att man måste diskutera, uttrycker Vera. Säger kunden att de 

vill ha någon som är såhär och såhär, gestikulerar hon med händerna så att 

leopardskjortan fladdrar lite lätt och fortsätter. Så ber jag de definiera det för mig, 

och tala om vad det betyder för dem, så att man verkligen kan speca ner det. För 

att annars så är det jättelätt att liksom, ’öppen, innovativ och arbetsglad’, det kan 

ju va en sak för mig, men det kan va någonting helt annat för er eller för en kund, 

avslutar hon.  

Fredrik som sitter nedsjunken i sin stol med benen i kors, rätar på sig och sätter sig 

lite närmare bordet: 

- Alltså vi har en egen lathund där vi har 20 egenskaper, tror jag det är, och då 

plockar vi fram dom som är viktigast och mindre viktiga. Om kunden säger 

flexibel så tänker vi kanske olika. Då har vi en beskrivning av vad vi menar med 

egenskapen så vi är överrens om vad vi menar när vi säger exempelvis flexibel.  

- Men sen kan det ju vara kandidater som ligger väldigt snarlikt såhär, och då 

självklart, då kommer det andra, hur gruppen ser ut och vem som skulle passa bäst 

in i den, och vad har man för visioner och framtid, fliker Sara med det timida 

utseendet in då hon fortfarande inte är övertygad om Fredriks arbetssätt.  

 

Lena har kommit in i rummet igen och med sig har hon lite fikabröd som hon 

tänkte kunde vara till belåtenhet för rekryterarna som nu suttit i konferensrummet i 

en timma. När hon kom in genom dörren hörde hon precis när Fredrik berättade 

om lathunden som han och Anette arbetar utifrån. Hon blir nyfiken och ursäktar 

sig lite försiktigt, efter att Sara har fått säga sitt, och frågar Fredrik hur det 

kommer sig att de arbetar på ett sådant sätt. Fredrik lyser upp och säger sedan med 

engagemang i rösten: 

- Det är för att man måste koncentrera sig på ett par saker. Vi kan inte gå in och 

fråga om en kandidats alla fritidsintressen och alltså vi måste koncentrera oss på 

ett par områden och det är de vi ska utreda och det är de vi kan ge svar till kunden 

om. Också att vi kan stå bakom att den här personen faktiskt är exempelvis 

relationsskapande för det har vi rett ut här, säger han och tar upp ett papper med 

definitioner av olika egenskaper och demonstrerar för Lena.   

- Kunden ser ju inte de här, fyller Anette i med sin chefiga fast snälla röst och 

pekar på pappret som Fredrik tagit fram. Det brukar de inte göra, men det gör ändå 

att vi kan stå för det vi säger, det är jätteviktigt. Vi kan inte bara säga att vi tycker 

det. Kunden vet ju inte vad jag har för kriterier när det gäller de.  

- Alltså vi försöker jobba likadant hela tiden. Så vi har ju de här mallarna och de 

här underlagen, så vi har dels en grundmall och sen har vi specifikt då för varje 

kompetens. Sen alltså de är ju dom här vi har och arbeta med, säger Fredrik och 

pekar återigen på pappret med egenskapsförklaringar. Och de täcker ju upp väldigt 

mycket, fortsätter han.  

 

Örjan som sedan Lena kom in med fikabrödet suttit som i trans och stirrat på 

korgen med bullar, vilken Lena fortfarande håller i sin hand, kommer tillbaka till 

verkligheten och ser frågande på Frej och säger:  

- Frej, jag hänger inte riktigt med nu i vad de pratar om. Varför har de ett papper 

med beskrivningar av egenskaper? Hur svårt kan det vara att veta vad en viss 

egenskap innebär?  
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Frej tittar lite förvånat på Örjan, mest för att han har släppt bullarna med blicken, 

och svarar: 

- Det är nog för att deras egna värderingar inte ska komma med i bedömningen, så 

att de blir så objektiva som möjligt. 

- Men är det inte deras åsikt om en person som avgör om den får jobbet eller inte? 

säger Örjan frågande. 

- Jag är ingen expert på detta. Vänta och lyssna på vad de säger så kanske du får 

svar på det. Du har ju verkligen inget tålamod alls Örjan, säger Frej och suckar lite 

hjärtligt, samtidigt som Lena äntligen ställer ner korgen med bullar på bordet.  

 

- Varsågoda och ta för er av bullarna här, ni ser ut och behöva lite energi. Ni 

kanske vill ha lite mer kaffe till bullarna? säger Lena och sveper blicken över 

personerna i rummet som nickar medhållande.  

- Då går jag och hämtar det med desamma, säger Lena med ett leende och smiter 

smidigt ut genom dörren.  

De andra rekryterarna som fortfarande ser lite fundersamma ut sedan Fredriks 

förklaring om hur han bedömer egenskaper, lutar sig över bordet för att ta varsin 

bulle samtidigt som Vera säger: 

- Om jag känner mig kluven då ställer jag följdfrågor till kandidaten. Jag ber dem 

beskriva situationer för mig där de exempelvis tycker att de är socialt kompetenta.  

Sara tittar på Vera precis som om att hon håller med.  

- Jag tycker att det är viktigt att man skapar någon form av ganska avspänd miljö 

sådär, fortsätter Vera. Därför att jag anser att det är bättre att folk tar ner garden, 

för, i samtalet med mig, och det är då jag kommer att kunna se vad som finns 

innanför den här ytan.  

- Ja, öppna frågor är jätteviktigt. Att försöka att inte fråga så mycket utan få igång 

ett samtal, säger Anette som förstår att det är öppna frågor som Vera använder sig 

av för att få en dialog.  

Fredrik som redan hunnit äta upp sin bulle tar vid: 

- Det är ju de första grejerna, att man ska försöka få igång en dialog. När jag sa 

trattmodellen innan så menar jag att man går in på ’kan du inte beskriva ett 

exempel’ och ’så vad gjorde du i det projektet’ och ’vilken roll hade du’ och alltså 

man ställer följdfrågor då.  

- Mm men öppna frågor är ju egentligen grunden i allt, lägger Anette till innan hon 

tar en tugga av bullen, som hon nyss tagit ur korgen på bordet.  

- Det är grunden, absolut, medger Fredrik men tillägger för att få de andra att 

förstå hans arbete med egenskaper. Men just om jag ska utreda en personlig 

egenskap om du är en, vad ska man säga. Har du ledaregenskaper och du säger att 

du har det då räcker kanske inte det för att jag ska tro det utan då måste kanske jag 

utreda och be kandidaten beskriva sånna situationer.  

- Men just att få den dialogen med öppna frågor gör att det blir mer ett samtal, 

påpekar Anette.  

Vera håller med, men vill förtydliga: 

- Man kan aldrig bortta det som är liksom tyngden i en rekryteringsprocess det är 

ju intervjuerna som man gör, samtalen som man har, och frågorna som jag som 

rekryterare ställer är ju det som är viktigt och väsentligt och att man också kan ta 

referenser på ett schysst sätt.  

Fredrik fliker in:  

- Vi brukar inleda med att vi ber personen som vi intervjuar att berätta om sig 

själv.  
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Sara som varit tyst ett tag, då hon varit fullt upptagen med att äta av bullarna som 

hon njutigt av, får nu intresse i samtalet som pågår och invänder med viss 

bestämdhet i rösten: 

- En fråga som jag aldrig skulle ställa vid en intervju, är berätta lite om dig själv. 

För det är ingen som kan göra det då rakt av så. Jag tycker ju att de flesta behöver 

bli lite mer ledda, avslutar hon och sträcker sig efter en ny bulle.  

- Jag tycker att man får fram väldigt mycket där faktiskt och man får ut det som 

finns mellan raderna genom hur kandidaten beskriver det denne har gjort. Det är 

precis det vi vill ska komma fram, utan att kandidaten tänker på det, säger Anette. 

- Om jag vill veta dina personliga egenskaper på arbetet, så istället för att säga 

’berätta lite om dig själv’ så frågar jag såhär, ’vad har du för självinsikt om hur du 

reagerar i en sån här situation?’, svarar Sara, med en röst som inte alls är så timid 

som hon först uppfattades vara, tillbaka. Då har jag ju ändå gett kandidaten vad 

det är jag vill veta och sen får man bygga på med följdfrågor. Då kommer 

kandidaten förmodligen att prata. Så att jag får en bild av denne.  

Det syns i Anettes blick att hon vill fylla i, och hon säger: 

- Jag brukar även fråga om man har utvecklingsbara sidor. De flesta brukar kunna 

svara någonting och det är ju väldigt bra om man kan svara på det, för det har ju 

alla.  

- Fast det ju också såna frågor som jag inte ställer. Det är ju väldigt många som 

tycker att det är oerhört jobbigt att säga att man är mindre bra på någonting. Då 

kan man ju hellre säga ’är det någonting som du jätte gärna skulle vilja utveckla i 

ditt arbete’. Ofta är det ju något man är lite sämre på som man svarar med det blir 

inte så negativt, berättar Sara.  

Anette som med sitt kroppsspråk visar att hon inte riktigt verkar hålla med om det 

som Sara precis sagt, säger: 

- Oftast handlar ju det om självinsikt också och det vet man ju inte riktigt när en 

person sitter framför en. Det kan ju skilja väldigt mycket vad man har för 

självinsikt. För de som har en god sådan då är det ju inte så svårt men det kan ju 

va en del som säger att ’det har jag aldrig tänkt på’ och då är de klart det kan vara 

svårt.  

- Jag kan i och för sig tycka att man kanske inte riktigt har reflekterat över vem 

man är om man inte känner till några av sina svagheter. Samtidigt vet jag att man 

kan få tunghäfta så det är inte alltid jag bedömer ett icke svar som att man inte har 

funderat och tänkt över vart man står eller vem man är eller så, för jag vet vilka 

frågor som brukar vara svåra och prata om, lägger Vera till. Men, någonstans 

handlar det om den sammantagna bilden av hur vi kommunicerar med varandra. 

Naturligtvis är det väsentligt vad den personen säger, men det är inte bara vad 

någon säger utan det är så mycket annat som underliggande faktorer.  

- Det handlar också om att den vi intervjuar kanske inte ska veta exakt vad det är 

vi faktiskt är ute efter för då kan man ju fejka det också, fliker Fredrik in. 

 

Doften av nybryggt kaffe sveper sig genom rummet när Lena än en gång kommer 

in genom dörren. Örjan tycker att hon ser mycket gladare och mer tillfreds ut nu 

än tidigare på dagen. Kanske beror det på att hon var nervös, eller kanske lite 

smått stressad, i morse, tänkte Örjan som fortfarande suktar efter bullarna i mitten 

på bordet. Lena ler och frågar glatt: 

- Mer kaffe någon? 

- Ja, tack. Men du kan ställa kannan på bordet, så slipper du serva oss mer, svarar 

Sara artigt på Lenas fråga.  
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Lena som fortfarande har ett leende på läpparna svarar att det inte är några 

problem, och tillägger: 

- Men hojta till om det är något mer ni behöver.  

Lena går ut från rummet igen. Fredrik, Anette, Sara och Vera söker ögonkontakt 

med varandra och Sara säger: 

- Hon är ju supergullig den där tjejen. 

- Ja, hon är ju lika trevlig som hon såg ut när jag först såg henne, svarar Anette. 

Sara lutar sig fram för att nå kaffekannan och säger samtidigt:  

- Det här med första intrycket är väldigt viktigt tycker jag. Omedvetet påverkas jag 

väldigt mycket av det i jobbet.  

Vera håller med, och säger med en gnutta allvar i rösten: 

- Ja, men det där är ju lite farligt för en första uppfattning, det bildar jag ju mig 

redan ute i kapprummet när folk kommer till en intervju. Nu vet ju jag att jag gör 

det, så att jag får ju verkligen vakta på mig själv. För jag är lika behäftad med 

fördomar och plattityder som alla andra, det är ju liksom helt ofrånkomligt och så 

fungerar ju den mänskliga hjärnan. Bara ’tjoff’ så har man ju bildat sig en 

uppfattning, säger hon och gestikulerar stort med armarna. Så man får ju backa då, 

även om den stämmer ju många gånger också.  

- Ja, det är klart att kommer du på en intervju och inte gör så bra intryck då har du 

ju det med dig sen. Hos oss blir ju det ganska avgörande egentligen faktiskt, säger 

Anette försiktigt och tittar på Fredrik och söker bekräftelse i det hon precis sagt. 

Han nickar och Anette fortsätter: 

- Redan när man pratar med en person på telefon kan man få en känsla av att det är 

bra och så kommer en person och så är det något helt annat, då undrar man ju 

varför.  

Fredrik ber Sara att skicka kaffekannan och mumlar sedan, nästan som för sig 

själv: 

- Det är viktigt, första intrycket är viktigt.  

- Ja det är jätteviktigt, det är det, tydliggör Anette då hon hört Fredriks mumlande.  

- Vi får absolut inte haka upp oss på första intrycket heller, säger Fredrik med 

högre stämma så att de andra ska höra honom. Det finns ju exempelvis IT-tekniker 

som är urusla på att göra ett gott första intryck men de är fruktansvärt duktiga på 

IT. Och det är nog när man väl sätter sig ner som man reder ut sånna saker.  

- Men människor måste liksom få en andra chans, för att man kan vara nervös, 

eller att man kan ha suttit i en bilkö eller vad tusan som helst som liksom spär på 

nervositeten, fliker Vera in.  

- Precis, det vet ju vi, säger Anette. Vissa kan vara väldigt introverta och man får 

dra ut information, men de har ju ofta en sån yrkesroll också. De behöver ju inte 

ha den sociala kompetensen på samma sätt som kanske en med ett utåtriktat jobb. 

Då är det bara en nackdel om du har det för då kommer du inte att trivas i den 

rollen. 

- Hade jag gått på första intrycket fullt ut från när jag träffade dig första gången, 

kan jag garantera att vi inte hade hängt ihop nu, säger Frej med ett småretligt 

konstaterande i rösten.  

- Du ska vara glad att du gav mig en andra chans, snäser Örjan tillbaka med ett 

leende. Annars hade du aldrig haft en sån bra vän, för såna som mig växer inte på 

träd.  

- Ja, det stämmer nog som de säger, säger Frej. Att man behöver vara medveten 

om att första intrycket påverkar uppfattningen om en person, och man ska nog 

vara försiktig med att låta det avgöra. 
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Vera snappar upp det Anette sa om social kompetens och fortsätter: 

- Social kompetens handlar ju någonstans om att man inte har så många lager på 

sig utan att man är öppen och vaken och tycker att det är kul att träffa andra 

människor och, ja, att man kan prata. Men sen får man ju inte vara för pratsam 

heller, det är ju minst lika illa.  Men det är ju lite olika också vad man ska vara och 

i vilka miljöer och vilken funktion man ska ha. Det är klart social kompetens hos 

exempelvis en redovisningsekonom är någonting annat än hos en truckförare. Men 

någonstans handlar det ändå om att man har en grund där man liksom är tämligen 

ödmjuk men ändå öppen och vaken och sådär.  

- Social kompetens. Det kan vi kolla här vad det menas, vart har vi den? säger 

Fredrik och tar återigen fram pappret med beskrivningar av egenskaper.  

Sara skrattar till, och Fredrik säger snabbt:  

- Alltså vi utgår ju jättemycket från den här.  

Både Örjan och Frej reagerar på att alla rekryterarna har satt sig rakt upp i stolarna 

och har ett engagerat kroppsspråk, vilket de tycker tyder på att social kompetens är 

något som alla verkar tycka är intressant att fortsätta prata om.  

Sara vill också dela med sig av sin definition av social kompetens och börjar: 

- Det innebär för mig, för det första att man kan genomföra en intervju och att man 

förstår att man måste presentera sig. Det är liksom ingen idé att sitta där och inte 

öppna upp sig. Den som har social kompetens, den gör någonting av 

intervjutillfället. Även arbetsmässigt sen, så säger väl jag att social kompetens det 

är ju naturligtvis att du vågar ta för dig, kan presentera dig och va en schysst 

kollega. Men det kan även vara att du inte kliver fram, att du vet när du ska backa 

och det där allmänna. 

- Alltså social kompetens för mig då, försöker Anette, men blir avbruten av 

Fredrik:  

- Det är just det här som är kruxet, säger han och syftar på de andra rekryterarnas 

olika definitioner.  

Anette harklar sig och gör ett nytt försök att formulera sin definition: 

- Det är ju att du har en förmåga att bemöta. Nu tänker jag att social kompetens 

behöver du kanske i en säljroll till exempel, då du behöver kunna vara social. Det 

kan ju ha olika betydelse men det är ju att du kan bemöta människor på ett trevligt 

sätt. Det är ju väldigt generellt att ha en social kompetens.  

Fredrik som fortfarande inte släppt pappret med formuleringen av social 

kompetens påpekar: 

- Vi delar ju upp social kompetens också. Man kan ju säga att det innefattar de här 

fem....  

- Samarbetsförmåga, relationsskapande, kommunikativ, muntligt och empatisk 

övertygande och kulturell medvetenhet, fyller Anette i.  

Frej noterade att även Anette räknade på fingrarna. Vera, som ser ut att inte riktigt 

köpa det som Anette och Fredrik precis sagt, säger: 

- Om du säger till mig att du är socialt kompetent, och inte är det, då kommer jag 

att märka det. Då har inte du förmågan att svara på frågorna på det sättet du 

kanske borde eller med den ödmjukhet som stunden kanske kräver.  

- Att säga att man är socialt kompetent låter för mig som någonting som man har 

lärt sig att man ska säga, säger Sara kort.  

- Då har ju vi jättemycket social kompetens, säger Örjan. Vi möter ju massor av 

människor varje dag, och trevliga det är vi ju alltid!  
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- Ja, fast den uppfattningen kanske inte de delar med oss, svarar Frej tillbaka. Folk 

verkar ju bara bli irriterade på oss när vi är i närheten.  

 

- Det är ju viktigt med den formella kunskapen och så, men sen i slutändan så är 

det ju alltid de personliga egenskaperna som avgör, om man har två kandidater 

som har liknande kunskap. Svårigheterna är ju att fastställa vad som är bra och 

dåliga egenskaper säger Anette.  

- Jag kan bara svara att det finns olika egenskaper, säger Fredrik som inte verkar 

gilla det sista påståendet, men fortsätter som om han tänker högt. Men en bra 

egenskap är alltså…  

- Det beror ju alldeles på vad det är man ska jobba med, infliker Sara. Generellt 

sett är det väl en bra egenskap att man är en optimistisk person. För då har man en 

god inställning, vill göra ett gott jobb och vill komma i tid och vill vara där man 

är, då blir det ju i regel bra.  

Anette som känner att diskussionen går mot ett farligt håll, lägger till: 

- Det är väldigt farligt att kanske rycka de här sakerna ur sitt sammanhang, så som 

social kompetens. De hör ju ihop med någonting. Att du ska ha social kompetens 

det säger ingenting om en person egentligen, utan det hänger ju ihop med andra 

egenskaper.  

- Egenskaper har ju med kunskap att göra, tillägger Fredrik. Om en person 

tillexempel är teknisk, så är ju det en egenskap i sig också. Så egenskaperna hakar 

ju i lite med kunskap också.  

Vera spinner vidare på samtalsämnet och konstaterar: 

- Det som är problematiken är ju oftast inte att kunna verifiera vad någon har 

jobbat med eller under hur lång tid eller om de har varit duktiga eller inte eller 

vilka utbildningar de har. Utan problemet brukar ju vara när man kommer till de 

personliga egenskaperna. 

De andra rekryterarna nickar medhållande, och Vera fortsätter: 

- Är det nu så att det är någon som inte riktigt har alla egenskaper som är 

önskvärda, så kommer ju andra bedömningar in som man får ta hänsyn till. Sånt 

som man inte kan ta på och som man kanske inte kan sätta ett kryss för i en mall.  

- Man träffar personen, gör intervjun och när den är slut så vet man ju i regel själv 

om man är intresserad av att gå vidare eller inte, säger Sara.  

- Jag kan känna när jag går ut ifrån en första intervju, ja där någonstans har jag 

redan fattat ett beslut om jag vill möta den här personen en gång till eller inte, 

säger Vera som ett sätt att styrka det Sara precis sagt. För längre tid har man inte 

på sig, en person som jag inte känner att jag liksom kopplar till den kommer inte 

tillbaka, det gör den inte.  

- Det avgörs egentligen inte under intervjun, utan i analysarbetet efteråt, 

konstaterar Fredrik. För det handlar inte i våra intervjuer om att kunna säga bra 

eller dåligt, utan det handlar mer om att utreda om man besitter de här 

egenskaperna som vi är ute efter för just den här tjänsten. Det görs egentligen 

efteråt där man analyserar om personen är rätt för den här tjänsten.  

- Sen kan det ju bero lite på vad det är för tjänst, men det kan ju vara att man 

känner att den här personen är helt perfekt för det här, men det är ju alltid så att 

man går tillbaka, fortsätter Anette. Man får göra det på sin kammare, om man 

säger så, efteråt och göra bedömningen. Men det är klart, att sitter man på en 

intervju och ser att den här personen har alla kvalifikationer som behövs och 

egenskaperna och att det känns bra, då har man ju med sig den känslan när man 
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gör bedömningen i alla fall. Så det är ju också en analys men det är också en 

känsla inblandat. Vi har ju också magen som vi måste våga jobba med och lita på.  

Örjan tittar suspekt på Frej och säger förundrat: 

- Vadå jobba med magen? Gör de situps under intervjun? 

Frej tittar på Örjan och skakar på huvudet och ler åt Örjans sätt att tolka. 

 

Vera som är inne på samma spår som Anette säger: 

- Det är ju också en del av inkänningsfasen kan jag känna, så det är ju inte bara när 

man sitter ner utan och pratar och faktiskt har fysisk kontakt, utan också hemma 

framför tv:n eller när jag har gått och lagt mig som jag funderar. 

- Känslan måste alltid vara där också, det måste den va, säger Anette. Vi kan 

aldrig skicka någon person till en kund där vi känner att det är något som inte 

stämmer. För det kan vara så ibland att vi har allting och det ser bra ut på papper 

men det är någonting. De brukar vi ofta prata om när det är någonting som man 

inte kan sätta fingret på. Och ofta är det något då.  

- Vi kan liksom inte chansa på någonting, vi får aldrig chansa, lägger Fredrik till. 

Vi måste vara säkra.  

Anette vill ännu en gång förtydliga vikten av känslan och säger med sin snälla 

chefiga röst: 

- Det är också viktigt att förmedla känslan som vi har för kandidaten till kunden 

och det är ju mer för att kunden ska känna att den här personen vill jag träffa. Och 

det är ju där som vi kan styra väldigt mycket, i just den biten.  

- Det finns ju gånger då jag rekommenderar en kund att ta den som är lite mindre 

erfaren därför att jag tror att den individen har möjligheten att samarbeta bättre 

och få ut mer av arbetsuppgiften och kanske tycka att det är roligare och men 

stimulerande än någon som har en högre kompetens och utbildning och så med 

sig, säger Vera.  

Anette håller med och fortsätter på Veras spår: 

- Jo men då får man beskriva känslan och det är ju också viktigt för det är ju 

människor och inga maskiner eller saker. Då måste man kunna säga att det här 

känns som en riktigt genuin människa och beskriva hur det här känns.  

- För det första måste man komma fram till vad det är man känner, fyller Fredrik 

snabbt i. Man kan heller aldrig känna något utan man måste ju ha argument för 

vad det är man känner genom att exempelvis kolla belastningsregistret och 

referenser och så kan vi göra ett test också där kan vi få fram mycket.  

- Ja, för att veta om uppfattningen är rätt och att man kan lita på det man själv 

uppfattar, säger Sara för att komma in i diskussionen.  

- Mm exakt samma sak, precis, mumlar Fredrik. Så att man inte på något sätt 

kopplar ihop sina egna intressen med en person som exempelvis tycker om att laga 

mat, och det gör jag också, då vill inte jag tycka på något sätt där mitt 

undermedvetna kan ta över och tycka att ’fasen det här verkar vara en väldigt bra 

person med samma intresse’. Sånna saker får man passa sig för, och verkligen 

hålla sig till de här sakerna och ingenting annat, så objektivt som möjligt då. Det 

finns lite gropar så att säga som man kan hamna i, de man kallar fällor.  

- Fällor ja, hummar Anette igenkännande samtidigt som Fredrik konstaterar än en 

gång: 

- Sånt får man passa sig för lite grann, en sån sak som att man ser sig själv i 

personen.  

- Så att man bara tycker, fyller Anette i.  

- Exakt, svarar Fredrik snabbt innan Anette fortsätter  
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- Det är oftast så att det är människor som man får en bra kontakt med.  

- Man connectar jättebra, men det har ingenting med hur man är i arbetet sen, 

fyller Fredrik i.  

Örjan och Frej tittar frågande på varandra och Frej säger: 

- Vad är skillnaden mellan att tycka och den där känslan de pratar om då?.  

- Jag tänkte också på det Frej. Men han kanske har en beskrivning av det i sina 

papper, fnissar Örjan lite käckt.  

För att förtydliga sitt argument fortsätter Anette: 

- Det är ju det man får jobba på hela tiden att ha den. Någonstans får man ju en 

känsla att det exempelvis är någonting som inte stämmer, att det är någonting som 

är motsägelsefullt. Personen kanske utstrålar en sak men säger en annan. Det är ju 

ofta det som gör att man får en känsla av att det är något som inte stämmer.  

- Man kan känna att personen försöker dölja någonting, säger Fredrik. Det kan 

exempelvis vara att man uppfattar kandidaten som väldigt, väldigt stressad eller 

väldigt, väldigt nervös. Då pratar vi mer om en känsla, saker som man inte riktigt 

kan ta på och man kan inte heller fråga om, men däremot så märker man att… ja 

det kan va vad som helst egentligen.  

- Och jag upplever som rekryteringskonsult också att man går mer och mer mot att 

det är individen i sig som är väsentlig, lägger Vera in i Fredrik och Anettes samtal. 

Sara som suttit framåtlutad med armbågen i bordet, lutar sig tillbaka i stolen och 

sammanfattar diskussionen med att konstatera: 

- Sen ska man inte sticka under stol också att om man säger rätt eller fel då, 

självklart handlar det ju lite om vilken rekryterare det är som rekryterar. Även om 

man inte vill säga att det har betydelse eftersom vi bedömer med referenser och 

tester. Men självklart så har det ju lite betydelse vem som intervjuar, då man inte 

kan undvika att lägga in en egen värdering. Det ju någonting man tycker om eller 

inte tycker om. Det går inte att vara helt objektiv, även om det är önskvärt och det 

är ju dit man strävar, men om man lägger handen på hjärtat så, så är det ju inte 

riktigt så.  

 

Helst plötsligt, från ingenstans, börjar någonting tjuta högt och gällt. Lena 

kommer en aningen stressad in i rummet och säger med en ansträngd röst: 

- Jag måste tyvärr be er att snabbt packa ihop det nödvändigaste av era grejer och 

ta med dem. Brandlarmet har gått, och vi vet inte om det är skarpt läge, men vi 

måste ändå utrymma byggnaden!  

Fredrik samlar snabbt ihop sina papper och lägger ner dem i sin skinnväska. 

Snabbt, nästan hoppande, reser sig rekryterarna och inom bara några sekunder är 

de på väg ut från konferensrummet. Lena står i dörröppningen och illustrerar med 

händerna åt vilket håll de ska bege sig. Örjan och Frej, som fortfarande är kvar 

tittar besviket på varandra och Frej utbrister: 

- Jäklars skit! Jag som inte hunnit äta någon bulle än. 

- Inte jag heller, och nu blir de säkert förstörda om det börjar ösregna här inne! Jag 

har ju inte ens hunnit smaka på dem, de ser ju så smarriga ut, säger Örjan lika 

besviket.  

- Men du gillar ju det geggiga i bullar, och tycker alltid att det är för lite av det. Du 

borde väl bli glad när hela bullen blir en sörja? muttrar Frej.  

Örjan ser lite betänksam ut, men har svårt att tänka i det tjutande rummet och 

svarar lite kort: 

- Det är väl inte upp till dig att bedöma vad jag tycker är gott. Bara för att jag 

gillar en viss gegga betyder det inte att jag gillar all gegga.  
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Frej som har tröttnat på det tjutande ljudet föreslår att de ska fortsätta prata om 

detta någon annanstans: 

- Ska vi ta ventilvägen ut så att vi snabbt kommer ifrån det här oljudet? 

- Det låter som en bra idé, konstaterar Örjan. Men vi får passa oss för 

spindelnäten, så att vi inte blir spindlarnas eftermiddagsfika. 

 

The End 
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5 Diskussion  
 

I detta kapitel kommer vår empiri att tolkas, ifrågasättas och diskuteras med stöd av litteratur 

och teori. Diskussionen är uppdelad i delkapitel för att göra kapitlet mer läsvänligt för 

läsaren. Där vi först ifrågasätter svaren från vårt empiri, som vi sedan diskuterar fram en 

möjlig orsak till, med hjälp av studiens teoretiska referensramar, för att till sist ifrågasätta 

som experter. Vår förhoppning med diskussionen är att väcka en tanke hos läsaren.  

 

En rekryteringsprocess har visat sig vara mer komplicerad än vad den litteratur vi tagit del av 

framställt den som. Det är inte så svårt att beskriva de olika konkreta stegen i en rekrytering 

som exempelvis urval och sållning av kandidater. När det däremot handlar om människan och 

känslor är det svårt att avbilda praktiken i teori eftersom det är svårare att artikulera. 

Desamma gäller avgörande av kompetens och dess innebörd. Vid första anblick av hur en 

bedömningsprocess går till vid en anställningsintervju är att bedömningen görs utifrån mallar, 

som på ett eller annat sätt standardiserats. Detta är även den bild som vi uppfattar att 

rekryterarna ville förmedla, men när våra intervjufrågor var slut och samtalet med 

rekryterarna blev informell så växte en annan bild fram. De nämnde något om en känsla, 

vilket vi även kunde få fram mellan raderna i intervjun när vi skrapade på ytan. Det är denna 

känsla som återkommit i bedömningsprocessen och som har större utrymme än vad 

rekryterarna verkar vara medvetna om. 

 

5.1 Bedömningsprocessen som en maskin 
 

Ur ett narrativt perspektiv är anställningsintervjun en svag berättelse, då det finns ett 

”oskrivet” manus, med rätt och fel repliker. Kandidaterna vet vad de ”ska” säga, och vad som 

förväntas av dem under intervjun. Genom enkla sökningar på internet finns det många tips på 

förberedelse till intervju, vanliga frågor och sådant som man bör undvika att säga. När man 

kommer till en intervju förväntas man att kunna svara på frågorna som ställs. Indirekt säger 

man ju då att man ska läsa ett manus innan man kommer, likt en audition till en 

skådespelarroll. Om alla säger samma sak och följer manuset, är frågan om hur kandidaterna 

då sållas ut. Och hur avgör man vem som har gjort en bättre insats än någon annan? Det 

grundar sig i ett tyckande som uttrycker sig som en känsla, som har sin grund i ett 

igenkännande och samhörighet. Om hela anställningsintervjun egentligen är en audition med 

manus och det som avgör bedömningen är känslan som man får av kandidaten, varför sätter 

man sig inte bara ner och samtalar? Eller är det så att mallarna som rekryterarna har är ett 

försök till ett samtal mellan rekryteraren och kandidaten? Detta bekräftas genom Veras 

uttalande ”Men, någonstans, när man kommer in i det här, det handlar lite om att ett svar inte 

betyder att den här personen är på det här sättet, utan det blir ju den här sammantagna bilden 

av hur vi kommunicerar med varandra, naturligtvis är det väsentligt vad den personen säger, 

men det är inte bara vad någon säger utan det är så mycket annat så där underliggande 

faktorer också”. Det som framkommer ur detta uttalande är att det är något annat som är med 

och avgör bedömningen av en kandidat. Genom att standardisera bedömningsprocessen med 

mallar, så kan det indirekt ge mer utrymme för den personliga känslan, då det är det som 

skiljer kandidaterna åt, för alla vet vilka frågor som kommer ställas och vad man förväntas 

svara. Är de underliggande faktorerna egentligen känslan som gör sig gällande och som är 

med och avgör? 

 

Något som alla rekryterarna anser är viktigt i bedömningen av kandidater är kravprofilen eller 

kravspecen som de själva kallar det. Kravspecen är ett formulär för vad för kompetens 
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kandidaten ska besitta, både när det gäller kunskap och förmåga, där förmågan uttrycker sig i 

egenskapsbeskrivningar. Kunskapskraven, så som formell utbildning, som står skrivet i 

kravspecen är redan uppfyllda av kandidaten innan denne kommer på anställningsintervju. 

Det som då ska bedömas under anställningsintervju är om kandidaterna uppfyller kraven på 

förmåga som är framtagna. Det framkommer genom vår empiri att rekryterarna anser att 

egenskapers innebörd är en individuell tolkning. Om det baserar sig på en individuell 

tolkning, hur ska en rekryterare kunna avgöra om kandidaten har de egenskaper som 

eftersträvas av kunden? För att minimera den individuella tolkningen har rekryterarna olika 

arbetsmetoder. Vera beskriver sin arbetsmetod som ett samtal mellan kunden och henne för 

att utmynna betydelsen av det egenskaper som kunden vill ha. Fredrik och Anette har en mall 

som tagits fram inom bemanningsföretaget, som innefattar en beskrivning av ca 20 

egenskaper, för att säkerställa att egenskapers betydelse tolkas likadant. Fungerar det att utgå 

ifrån en mall med beskrivning av innebörden av en egenskap, för att exkludera den 

individuella tolkningen av egenskaper? Räcker det bara med att diskutera fram en innebörd av 

egenskaper för att inte den individuella tolkningen tar över bedömningen?  

 

En tydlig gemensam arbetsmetod som framkommit i vår empiri, med undantag från Sara, är 

användningen av standardiserade intervjumallar. Rekryterarna kan jämföras med den 

maskinbyråkrati som Sköldberg (1990) beskriver, då de på ett institutionaliserat sätt använder 

sig av mallar. De utgår från regler och restriktioner, och oberoende av vem som intervjuar ska 

samma resultat ges. Rekryterarna ska få fram produkter som är beskrivna genom kravspecen. 

Inom maskinbyråkratin är det effektivitet som är det viktiga, och att göra rätt precis som i 

rekryterarnas arbete. Scientific Management ligger inte långt ifrån det maskinbyråkratiska 

tankesättet och det kan även dras koppling till detta, genom standardisering av 

anställningsintervjuer. Orsaken till standardiseringen är att försöka uppnå objektivitet där 

rekryteraren som individ inte ska spela någon roll i bedömningen. Scientismen står för 

möjligheten att ta reda på sanningen, och där det finns en sanning som går att formulera. Den 

tragiska dramaturgin, där scientismen dominerar, blir tydlig då rekryterarna söker en sanning 

och där de inte själva ska tänka (Sköldberg, 1990). Sanningen inom rekryteringsprocessen för 

rekryterarna står skrivet i kravspecen och med hjälp av standardiserade mallar kan man få 

fram denna sanning. Rekryteringsprocessen är ett metonymt tankesätt, där man utgår från 

rationella lagar som i detta fall är intervjumallarna. Dock medger Vera att det inte finns någon 

kandidat som fullständigt kan uppfylla kravspecens krav utan att det då finns andra faktorer 

som spelar in i bedömningen. Ironin gör sitt framträdande när man använder sig av 

kravspecen för att få fram en sanning och standardiserade frågor som ett redskap att nå 

sanningen, men rekryterarna menar att känslan alltid måste vara med i bedömningen. Här 

river känslan hela föreställningen då kandidater har all den formella kunskapen, men ändå 

sorteras utifrån en känsla hos rekryterarna. I maskinbyråkratiska arbetssätt finns det inte 

utrymme för den egna individen och den egna känslan. I en rekryteringsprocess lyckas 

känslan ändå tränga sig igenom och erkänns betydande trots skydd för den. Ett sådant 

arbetssätt borde rasera en organisation, då arbetssätt som byggts upp tappar sitt syfte när 

känslan är med och avgör. Detta med anledning av att känslan inte är objektiv och 

standardiserade arbetsmetodernas syfte är att garantera rekryterarnas objektivitet. Används 

intervjumallar som en förklädnad, som ett sätt att dölja känslan? Arbetssättet har blivit så 

standardiserat att det till och med finns dokument om egenskapers betydelse, då man vet att 

egenskaper är en personlig tolkning. Tanken är att minimera risken för personlig tolkning så 

att rekryterarna ska kunna vara objektiva i sin bedömning av en kandidat. Återigen syns den 

tragiska dramaturgin genom den metonyma tankestilen, genom att objektivisera allt. Det är 

genom objektiviteten som sanningen kan hittas. Ironin lyckas tränga sig igenom strävan till 

objektivitet, då det är människor och inte maskiner som gör bedömningen. Till och med 
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Fredrik som visar på en stark ambition till en objektiv bedömning med hjälp av intervjumallar 

kommer inte heller undan det faktum att känslan är med och avgör. Även Anette som arbetar 

utifrån mallar menar att känslan är viktig att ha med sig och finns det ingen fördelaktig känsla 

så sållas man som kandidat bort. Vilket återigen visar på ironins genomträngande styrka. 

 

Ironin blir inte lika påtaglig i Saras arbetssätt då hon visar på mer förståelse för individen i 

intervjun där standardisering inte eftersträvas utan accepterar de faktum att bedömningen blir 

olika beroende på vilken rekryterare som gör bedömningen. Där anställningsintervjun får ta 

uttryck i tid och rum och låter situationen få tala utanför intervjumallar och ”korrekta” svar. 

Genom att förstå och erkänna komplexiteten med att göra en bedömning som människa och 

inte maskin, närmar man sig nog mer en objektiv bedömning än genom användning av mallar. 

Det är när rekryterarna blir medvetna om känslans inverkan som problemet minskar, precis 

som att de är medvetna om hur mycket de påverkas av första intrycket.  

 

Vera talar i berättelsen om att individen blir allt mer väsentlig i en bedömningsprocess, om så 

är fallet och rekryterarna använder sig av mallar vid bedömning så borde känslan om en 

person bli det som spelar roll och enbart det som blir väsentligt för att kunna göra en 

bedömning. Här kan man se romantiska drag i och med att individen är i fokus, men 

standardiseringen av anställningsintervju förstör romantiken med tragedi (Sköldberg, 1990). 

Då den formella kunskapen redan anses uppfylld av kandidaterna som är på 

anställningsintervju, handlar det då om att bedöma om kandidaten har den förmåga som 

eftersträvas och det blir då det som avgör vem av kandidaterna som anses mest lämpad. Om 

individen är det viktiga och rekryteraren använder mallar, vad är det som sägs i mallarna som 

gör att kandidaten träder fram? Vad är det i mallarna som är tänkt ska komma fram utöver 

kunskap?  

 

5.2 Människans sätt att tänka 
 

Morgan (1999) menar att favorisering och institutionaliserade sätt att tänka och handla på 

riskerar att begränsa individen i dennes sociala värld. Det kan även förhindra uppkomsten av 

vidare perspektiv. Det är som Morgans beskrivning av organisationer som psykiskt fängelse 

genom Platons beskrivning av människorna i grottan. Hela deras värld var grottan och de 

ignorerade till och med tanken att kolla vad som fanns utanför grottan, och såg det som hot 

utifrån. Tryggheten ligger i det man vet och känner till, allt det okända uppfattas som en fara. 

Tankesättet blev så begränsat och institutionaliserat att störningar utifrån omvandlades till 

något som överensstämde med de konstruerade uppfattningar och åsikter som redan fanns.  

Om man tittar på Fredrik i vår berättelse kan vi se kopplingar till det som Morgan kallar det 

psykiska fängelset. Detta med anledning av att allt i hans värld finns på papper i tron om att 

uppnå objektivitet och att det är den enda sanningen. Tanken på subjektiva bedömningar och 

andras individuella uppfattningar är så skrämmande att en reaktionsbildning uppstår. Utifrån 

Fredriks syn på yrkesrollen är det inte tillåtet att tycka och han låter istället mallarna tycka åt 

honom. Dock menar han att känslan för en kandidat måste finnas där för att denne ska kunna 

skickas till kund. Varför är det inte accepterat att tycka någonting men det är viktigt att 

känslan finns där? Är en känsla mer objektiv än ett tyckande? Detta är en fundering som 

kommer att återkomma längre fram i kapitlet. Det går även att se drag av Scientific 

Management i den bemärkelsen av att mallarna blir ett sätt att ha fullständig kontroll. 

Mallarna är i hans värld ”vetenskapligt korrekta” och på så vis det mest effektiva sätt att 

arbeta och bedöma på. Inom Scientific Management är vetenskaplig bevisning grunden till 

lagarna. Rekryterarna har tester som fungerar som vetenskapliga bevis på att deras 

uppfattning om kandidaten är sann. De säger själv att det är ett sätt att rättfärdiga känslan. 
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Genom att rekryterarna anser att testerna, så som OPQ, är vetenskapligt korrekta och att det 

skulle göra dem sanna, gör att man förlitar sig till dem. På liknande sätt rättfärdigades 

arbetssättet inom Scientific Management då man arbetade på det sätt som man blev tillsagda 

för att de var bevisat vara det mest effektiva sättet. Dock finns det olika arbetssätt inom 

exempelvis industriarbete som visar samma effektivitet. På liknande sätt borde det finnas 

andra sätt att bekräfta sin känsla än genom tester. Det borde finnas andra sätt att göra ”den 

rätta bedömningen” på än att stämma av mot tester. Testerna fungerar som rekryterarnas facit 

på att det som framkommit under bedömningsprocessen är sann. Taylors utveckling av 

Scientific Management är ur ett Freudianskt perspektiv ett resultat av en reaktionsbildning 

(Morgan, 1999). Reaktionsbildning är en försvarsmekanism, som gör att en känsla eller en 

attityd vänds till sin motsats. Detta då människans känslor är ambivalenta och vid 

reaktionsbildning tar den ena känslan överhand och trycker bort den andra. Det vill säga, att 

man visar upp motsatsen till det man bär på. Då Fredrik uttrycker ett förakt för tyckandet i sin 

yrkesroll ersätter han detta med att istället uttrycka en känsla för en kandidat. Genom detta 

kommer han undan värderingen i det då han byter ut tyckandet mot en känsla, som inte 

behöver förklaras eller uttryckas mer än att det är en känsla.  

 

5.3 Möjliga konsekvenser med Känslan och dess fara 
 

Ordet känsla är något som används väldigt flitigt i det vardagliga språket. Det anses vara mer 

okej att säga att” man känner något”, istället för att säga att ”man tycker något” utan att kunna 

artikulera orsak. Ingen ifrågasätter vad du känner, för en känsla menar man är inget du kan rå 

för. Det är något som slipper en förklaring, tillskillnad från tyckandet som kräver ansvar. 

Genom att uttrycka en känsla slipper man även undan ansvarstagandet och konsekvenserna av 

känslan. I tyckandet ligger det tydligare underförstått en värdering och bedömning, vilket 

resulterar i att tyckandet blir ett starkare ord som allmänt vedertaget kräver sin förklaring. 

Känslan ifrågasättas oftast inte och kan därmed dra iväg hur långt som helst, i den mening att 

den inte stoppas genom utsättning av påfrestning som sker vid ifrågasättande. När det inte 

anses vara okej att tycka något, tar känslan över som en reaktionsbildning. Ironin går parallellt 

med denna reaktionsbildning då man låter känslan ta över som ett substitut för tyckandet. Ett 

exempel på ansvarsfriheten vid en känsla, är om det är till fördel för egen del då tar man ofta 

åt sig, men vid motgång skyller man ifrån sig på andra. För att förtydliga detta resonemang 

exemplifierar vi det med engagemanget människor kan känna för ett fotbollslag. Om laget 

vinner uttrycker man meningen ”vi vann”, men om de förlorar, var det de, inte vi, som 

förlorade.  

 

Det personer kallar magkänsla eller intuition är inte det egentligen ett tyckande som är 

förklätt? Det finns en anledning till varför känslan uppstår. Vad är då den anledningen? Det 

kan förklaras genom Similar Attraction Teorin (SAT) där individens tidigare erfarenheter 

vilket är en referensram, ligger till grund för tyckandet, som resulterar i känslan. Enligt SAT 

tenderar människor att tycka bra om personer som liknar en själv (Mannix & Neale, 2005). 

Det krävs dock inte att man är lika, utan det räcker med att man uppfattar en annan som en 

like. Det handlar om att känna samhörighet, att hitta en gemensam nämnare, antingen i 

utseende, åsikt, kultur, musiksmak, dialekt. När man inte tillåtts tycka blir känslan ett resultat 

av en reaktionsbildning där det undermedvetna ”spelat ett spratt”, då man tror att känslan 

impulsiv och utan påverkan. Är det okej att rättfärdiga allt genom en känsla? I samhället är 

det ett accepterat tillvägagångssätt men som är ansvarsbefriat. Till vilken grad får känslan 

accepteras utan att ifrågasättas? Det är inte okej att bara tycka något, det måste finnas belägg 

för varför man tycker. Att ha en känsla för att en person anses vara exempelvis genuin behövs 

det inga belägg för. Vad är skillnaden mellan att tycka något och att känna något? Är det 



 

 

40 

 

verkligen en skillnad och hur kan det vara mer accepterat att känna något utan belägg än att 

tycka något utan det? Det kan anses logiskt om det var tvärtom, för när en person tycker något 

tar denne automatiskt ansvar för sina handlingar men genom att säga att det är en känsla 

undkommer man ansvaret. Genom att acceptera känslan som en betydande del, och kanske till 

och med det som avgör, i en bedömningsprocess innefattar det en stor makt i retorisk mening, 

men saknar ansvarstagande. Detta medför en stor fara när makt, där rekryteraren får tala sitt 

språk, i kombination med ansvarsbefrielse avgör en bedömning av en person, till och med 

rättfärdigar bedömningen, när samhörighets och igenkännande gör att man tycker om en 

person. Vad skulle hända om exempelvis USA:s president Barack Obama hade baserat sina 

beslut på känslan? Hur hade USA och resten av världen påverkats av det? Fast vad är det som 

säger att så inte är fallet? Makten i kombination med något man känner, vad blir egentligen 

resultatet av det? En rekryterare kan med legitimitet uttrycka ”Det kändes bra” medans andra 

yrkesroller som innehar någon form av makt skulle troligtvis inte kunna med legitimitet 

artikulera samma mening. Om Obamas försvar till ett beslut skulle uttrycka sig i ”att det 

kändes bra”, vad hade då hänt med hans legitimitet? Frågan är hur detta kommer sig. 

Rekryterare ses som professionella och experter på bedömning, om de uttrycker att en 

kandidat ”kändes bra” litar man på den känslan och ifrågasätter den inte. Dock är ett 

ifrågasättande av personer i professionella organisationer med expert kunskap inget undantag 

idag. Där man ifrågasätter deras agerande. Ett exempel på detta är när patienter ifrågasätter 

läkarens diagnos eller till och med kompetens.  

 

Rekryterarna visar dock en tendens av medvetenhet kring känslans påverkan av bedömningen. 

Detta då Fredrik i berättelsen ger exempel på när samhörighetskänslan kan uppstå genom lika 

intresse. Han benämner detta som en fälla då ett positivt intryck av kandidaten genom 

samhörighet inte säger något om kandidatens arbetsförmåga. Känslan är farlig för om 

tyckandet omedvetet är grunden till en känsla så är detta en exkluderingsprocess som hämmar 

minoritetsgrupper både utseendemässigt och intellektuellt. Där rekryteraren sållar bort de 

personer som skiljer sig från mängden och denne. Enligt Sara i berättelsen så ligger en stor del 

av avgörandet i vilken rekryterare man möter under en rekryteringsprocess. Om rekryterarens 

värderingar uttrycker sig i känslan blir det problem när olika kulturer möts och ett ogillande 

uppstår då utifrån SAT. Kan det vara ett uttryck för smyg rasism? Hur ska då minoriteter 

lyckas komma in på arbetsmarknaden? Är det därför som samhället idag har problem med 

integrering av minoritetsgrupper till arbetsmarknaden? När Sara ändå konstaterar att det i sista 

ändan så beror utslaget av bedömningen på vilken rekryterare du möter. Detta kan vara en 

bekräftelse på SAT. Och med andra ord att det är känslan som avgör. En person som på något 

sätt uppfattas som en likasinnad är man inte rädd för, till skillnad från att en slags otrygg, och 

kanske till och med hotfull, känsla uppstår när någon uppfattas som olik en själv. SAT:s 

förklaring på människans sätt att omedvetet grunda sin uppfattning om en annan människa 

hade förmodligen inte lika stora konsekvenser i samhället förr. Då människor förflyttade sig 

inom begränsade områden. Vilket resulterade i att människor var mer lika i utseende, kulturen 

och sina referensramar. Idag som en följd av globaliseringen där människor på ett enkelt sätt 

förflyttar sig över geografiska gränser, får SAT tydligare konsekvenser då vi idag lever i ett 

multikulturellt samhälle. Det blir då en större segregation eftersom det finns fler faktorer som 

skiljer människor åt och som även skapar fler grupperingar. 

 

Det farliga med känslan är om man som rekryterare inte är medveten om riskerna med att bara 

känna någonting. Känslan vid första intrycket, vilket rekryterarna är medveten om påverkar 

bedömningen och bilden av kandidaten, är inte länge farlig då de är medvetna om dess 

påverkan och där med erkänner dess inflytande. Medvetenheten om första intryckets påverkan 

bekräftar Vera och medger även faran med första intrycket. Det är först vid medvetenhet som 
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rekryterarna kan förhindra att bedömningen påverkas av känslan. Första intrycket är inte 

farligt längre då rekryterarna blivit medvetna om hur påverkningsbar dem är av det, och hur 

den påverkar sammantagna uppfattningen av en person. Som tidigare nämnts kan känslans 

betydelse och påverkan vara farlig då medvetenheten om dess påverkan hos rekryterarna inte 

finns. Frågan är om den är så farlig att den till och med blir ohanterbar så länge de inte är 

medveten om dess avgörande. Rekryterarna i berättelsen medger att de måste tänka sig för 

och vara medvetna om sina förutfattade meningar, då de ska göra en professionell bedömning 

av en människa som de inte träffat tidigare. Detta för att det inte påverkar bedömningen av 

kandidaten.  

 

Det man säger när man uttrycker en känsla är egentligen att en person är accepterad eller inte. 

Om känslan är en reaktionsbildning av något annat (i detta fall tyckandet) blir det farligt, 

eftersom varken kunden, företaget eller till och med rekryteraren vet vad grunden till känslan 

egentligen är. Fredrik pratar om att de måste vara säkra på kandidaten som skickas till kund, 

att deras uppfattning om kandidaten är korrekt. Det motsägelsefulla i detta uttalande är att han 

även pratar om att känslan måste finns där för kandidaten, att det känns rätt att skicka en 

kandidat till kund. Hur kan man vara säker på något som är så abstrakt som en känsla? Hur 

kan kunden bli säker på någonting som baserar sig på rekryterarens individuella känsla? Hur 

kan man bevisa en känsla när den inte fysiskt går att presentera för kunden? Egenskaper kan 

ses som ett tidigare sätt att konkretisera något abstrakt genom att sätta ord på en uppfattning 

som är baserad på en känsla.  

 

Personer som man tror eller uppfattar är likadana som en själv är personer som man gillar 

(Mannix & Neale, 2005). Om man inte är medveten om att så är fallet som rekryterare blir det 

farligt. Detta då rekryteraren, genom den uppfattning de skapar, omedvetet exkluderar 

människor som de uppfattar är olika en själv. Är det en gigantisk exkluderingsprocess som 

pågår via rekryteringsföretag? Är det segregation de sysslar med? Rekryterare är duktiga på 

att sortera människor. Expertisen ligger i att sortera människor efter kunskap, men problemet 

blir om rekryterarna sorterar utifrån sin känsla. Vad är kompetens då? Är kompetens endast 

den faktiska kunskapen, så som utbildning, vilket är anledningen till att kandidaterna kallats 

på intervju? Förmågan borde ändå vara kopplad till den känslan som rekryteraren får. Men om 

det är känslan som avgör, och därmed en personkemi, utifrån SAT, så spelar inte förmågan 

någon roll. Förmågan kan inte påverka känslan som rekryteraren får för kandidaten. Är det 

professionellt att låta känslan få spelutrymme i bedömningen? Borde inte den som har störst 

kunskap vara den som får jobbet? Det är ett arbete som ska utföras, och vikten borde ligga i 

hur väl uppgiften kan utföras. Vad har egentligen någons känsla för en annan person med 

saken att göra? 

 

5.4 Ett försök till att säga något nytt 
 

Anette i berättelsen pratar om att exempelvis IT-tekniker oftast inte gör ett bra första intryck, 

men att man bortser från det och tittar på kunskapen som kandidaten besitter. Det blir då inte 

relevant hur kandidaten är som person och vilka personliga egenskaper denne har, utan 

kunskapen är det som eftersöks. Här frångår rekryterarna det som de säger är viktigast i en 

bedömning, de personliga egenskaperna. Dessutom ligger tyngdpunkterna i en sådan intervju 

på andra faktorer. Varför har de egentligen en intervju med dessa personer, som de anser är 

introverta och vars personliga egenskaper inte ligger någon tyngdpunkt i vid bedömning, när 

de skulle kunna utgå ifrån kandidatens CV? Om de ändå känner att de vill träffa kandidaten, 

skulle en caseintervju kunna vara mer givande där kunskapen bedöms, istället för en 

anställningsintervju där förmågan bedöms. Under en caseintervju kan rekryterarna få en 
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bekräftelse på att kandidaten besitter den kunskap som står i dennes CV, då kandidaten får en 

uppgift inom yrkesområdet att lösa. Kunskapen utsätts istället för förmågan och får ge uttryck 

i tid och rum. En caseintervju behöver inte bekräftas med tester då rekryterarna kan göra i 

situationen om kandidaten har löst uppgiften eller inte, utifrån kravspecens krav. Inför en 

caseintervju kan kandidaten inte förbereda sig på vad som ska komma, vilket leder till att 

situationen blir bunden till tid och rum. Här ironin gör sitt framträdande, då en caseintervju 

bryter mot de institutionaliserade sätten att få fram vilken kompetens kandidaten har.  

 

En konsekvens av människans naturliga sätt att gruppera sig kan bidra till att samhället och 

individen inte utvecklas, då man bara är med likar. Utvecklingen sker igenom ifrågasättande 

och olikheter. Risken är att en ”ryska dockan effekt” uppstår, vilket innebär att en grupp 

enbart består av homogena människor (Lindemark & Önnevik, 2006). En konsekvens av 

”ryska dockan effekt” inom rekrytering kan vara att enbart en viss typ av arbetskraft eftersöks 

genom att ramar kring hur de anställda ska vara uppstår, vilket hämmar i längden 

organisationens utveckling. Om man bara anställer personer som är likasinnade så kan en 

tendens av Sköldbergs (1990) tragiska dramaturgi utspelas, då ingen förändring sker när alla 

likadana. För att en organisation ska komma vidare och utvecklas behövs institutionaliserade 

arbetsmetoder ifrågasättas. Rekryterarnas roll genom sitt tragiska arbetssätt blir att 

upprätthålla det som är vilket gör att den komiska dramaturgin gör sig gällande. När 

rekryterarna omedvetet tillåter känslan spela en betydande roll i bedömningen av en kandidat 

träder enligt Sköldberg (1990) ironin fram och raserar det institutionaliserade arbetssätten. 

Liknande resonemang om ”ryska dockan effekten” (Lindemark & Önnevik, 2006)  hittas i 

Roebkens (2010) studie om rekrytering inom den akademiska marknaden. En konsekvens av 

Similar Attraction (och andra liknande fenomen/begrepp, så som Byrnes (1971) likhets-

attraktions paradigm) är att människor dras till likasinnade kan begränsa dess sociala värld, 

vilket kan leda till konsekvenser i kunskapsutbyte. Roebkens (2010) studie bekräftar delvis en 

fördel för en kandidat i rekryteringssammanhang, om känslan av samhörighet uppstår genom 

uppfattningen om likasinnade egenskaper. Han avslutar sin studie med att konstatera att valet 

av den perfekta kandidaten, inom det akademiska området som studien berör, bör grundas på 

dennes akademiska produktivitet i arbetet. Detta är ett argument som vi kan hålla med om 

även i vår studie, men vi vill gå ett steg längre och ifrågasätta vad det är som avgör när den 

formella kunskapen besitts av flera kandidater och de kanske till och med har snarlik kunskap. 

Vad är det då som är det avgörande? Även Roebken är inne på detta med Similar Attraction 

teorin, och menar att det är en påverkande faktor i valet av kandidat. Samhörigheten grundas i 

en känsla, som i sin tur omedvetet är grundat i ett tyckande, baserat på tidigare erfarenheter 

och upplevelser, och som inte får uttryckas. Vi vill sticka ut hakan och säga att det faktiskt är 

känslan som är det avgörande. 

 

Så vad säger då egentligen en anställningsintervju om den berättelsen som en kandidat ger 

inte är så stark när rekryteraren går på sin känsla? Har rekryterarna mallar för att reducera 

risken att grunda sin bedömning på samhörighetskänsla? Blir arbetsinsatsen bättre om 

gruppen är likasinnade och känner samhörighet? Och om människor dras till likasinnade av 

naturen, varför förhindra detta om människor mår och jobbar bättre då? Varför ska man då 

inte utgå från känslan för någonstans måste man tänka på företagets bästa och om det i 

längden är positivt för organisationen, är det så fel då och ligger inte legitimiteten i det då? 

Om det ligger i människans natur att söka sig till likasinnade spelar mallarna ingen roll, då det 

ändå avgörs på igenkännighet. Mallarna kanske används för att rekryterarna inte litar på sin 

expertis och förmåga att kunna göra en korrekt bedömning. Detta kanske för att det inte går 

att göra en objektiv bedömning utan mallar, men frågan är om det verkligen görs en 

bedömning av en kandidat genom mallar eller är det bara ett sätt att placera personer i fack? 
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Vill rekryterarna göra en objektiv bedömning och vill kunden att rekryterarna gör objektiva 

bedömningar? Känns det egentligen inte tryggt när någon baserar ett beslut på sin magkänsla? 

Då rekryterare ska vara experter på bedömning. När en kund anlitar en rekryterare räknar 

denne förmodligen med att rekryterarens känsla är legitim, eftersom de utger sig för att kunna 

bedömning på ett professionellt sätt. Problem som kan uppstå då magkänslan är baserad på en 

erfarenhet som är ”falsk” är att människor sorteras ut på fel grunder. Ett exempel på detta 

gavs av Fredrik i berättelsen, om det gemensamma intresset för matlagning vilket kan bidra 

till en positiv inverkan av bedömningen av kandidaten.  

 

Problemet kanske inte ligger i själva känslan, utan att människor tillåter känslan att vara fri 

från ansvar. Om man istället tvingas förhålla sig kritisk till sin egen känsla och vågar möta 

grunden till sina känslor och frågar sig själv varför man har den känslan, vad händer då? Ett 

tyckande måste artikuleras, utan accepteras inte utan förklaring. Om man inte accepterar att 

”det känns bra” utan tvingar känslan att artikuleras, blir det samma sak som ett tyckande då? 

Vad händer med känslan då? Skulle bedömningen av kandidater se annorlunda ut om 

rekryteraren vågar möta och ifrågasätta sin känsla för kandidaten, och på så sätt kunna 

artikulera den? Det speciella med känslan, skulle det försvinna? Kanske är de det speciella 

som skiljer känslan och tyckandet åt. Skulle rekryterarens bedömning vara annorlunda om det 

gick att sätta ord på känslan och därmed få känslan artikulerad? Ett exempel på när känslan 

inte artikuleras är när man uttrycker att en person har ”det”, och det där ”det:et” är så speciellt 

att det inte går att förklara med ord. Om man skulle tvingas att artikulera vad ”det” är så 

kanske det speciella försvinner. När man artikulerar det tvingas man ta ett ansvar för det man 

säger. Kanske blir det ett sätt att ge den formella kunskapen mer utrymme om man tvingas till 

att artikulera känslan. Vågar rekryterarna ta ansvar för att bedömningen avgjorts av en känsla 

som är artikulerad? Då kanske rekryterarna istället baserar avgörandet på den faktiska 

kunskapen. Och om känslan är ett resultat av en reaktionsbildning är det väsentligt att utsätta 

den för påfrestning så att den kan artikuleras. Varför utsätter sig inte rekryterarna för denna 

påfrestning, att tvingas artikulera känslan och varför accepteras det att känslan får styra och 

vara avgörande? 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Ovanstående frågor är ett resultat av det forskningsfrågor vi hade i denna studie, vilket är det 

vi i fortsatt studie skulle fördjupa oss inom. Detta för att reda ut vad känslan egentligen är i en 

förhoppning om att det ska leda till att kunna artikulera den. Även att försöka få fram vilken 

betydelse känslan har i bedömningssammanhang skulle behandlas. Hur farligt är det att låta 

känslan vara med och avgöra och vad kan konsekvenserna av detta resultera i och leda till i 

framtiden? 



 

 

44 

 

6 Anna håller i en anställningsintervju 
 

”Välkommen hit Linda. Slå dig ner” säger Anna som har jobbat som rekryterare i 

snart fem år. Samtidigt som hon visar med en svepande rörelse mot besöksstolen, 

som indikerar att det är där Linda ska sitta.  Anna tycker att Linda ser välvårdad 

och städad ut. Kanske en aning försynt, men Anna gissar på att skenet kan bedra i 

just den bedömningen. Linda sätter sig ner på stolen som Anna gestikulerat mot. 

Rummet är inte särskilt stort, men Anna gillar det. Det är hon själv som bestämt 

inredningen i rummet. Hennes tanke med rummet är att det ska ge en viss lugn till 

kandidaten som kommer på intervju, vilket hon tycker är lättare att få då rummet 

inte är så stort. Anna lägger i ordning sina papper med intervjufrågor och 

checklista baserad på kravspecen. Hon tycker att Linda ser lite nervös ut, vilket 

skulle kunna bero på att hon är ganska ung och kanske inte varit på så många 

anställningsintervjuer tidigare, och tänker att det är bra att börja med en öppen 

fråga. ”Berätta lite om dig själv”, säger Anna. Linda ler och berättar om vilken 

utbildning hon har gått och lite kort om vad hon gör på fritiden. Bra svar, tänker 

Anna, samtidigt som hon antecknar i sina papper. Det verkar vara en skärpt tjej 

detta tänker hon vidare innan hon fortsätter ”Okej Linda, hur kommer det sig att 

du sökt den här tjänsten?”. Anna tycker att Linda verkar samlad och att hon ger ett 

snabbt svar. ”Det verkar vara ett väldigt spännande jobb med mycket möjligheter 

för framtiden. Dessutom har jag alltid haft en dröm om att få jobba i en reception”. 

Intervjun fortsätter och efter några minuter frågar Anna om vilka Lindas tre bästa 

sidor är. ”Jag ser mig själv som glad, tillmötesgående och stresstålig” svarar 

Linda. Anna uppfattar en självsäkerhet i Lindas röst. Anna tycker att det var ett 

bra, och inte allt för klyschigt svar. Dessutom verkar egenskaperna stämma in på 

Linda som person, även om Anna själv tycker att relationsskapande skulle kunna 

vara en bättre egenskapsförklaring än tillmötesgående utifrån sin egen uppfattning 

av Linda. ”Och vilka skulle du säga är tre utvecklingsbara sidor hos dig?”. Detta 

är en av de mest givande frågorna enligt Anna, för hon tycker att det är något som 

alla borde ha funderat på och kunna ge svar på. Det är en fråga som hon alltid ser 

till att ställa under en anställningsintervju, och om någon inte kan svara på det, så 

har man i Annas ögon en ganska dålig självinsikt. ”Jag är envis, blir lätt 

känslosamt engagerad och ibland är jag lite otålig när det inte finns något att 

göra”. Anna antecknar vidare och det är tystnad en stund, vilket är medvetet från 

Annas sida. Hon vill se hur Linda reagerar när det blir tyst en stund. Anna ställer 

några frågor till och intervjun är över efter ytterligare fem minuter. Anna tackar 

Linda för hennes medverkan och talar om att hon kommer att höra av sig inom en 

vecka med ett svar. Linda tackar, tar i hand med Anna, som Anna 

uppmärksammar är fast, och lämnar rummet. Anna sätter sig ner vid bordet igen 

och kollar igenom noteringarna i sina papper. Detta måste jag fundera på, tänker 

hon. Linda saknar erfarenhet av receptionsarbete, men hon gav ett väldigt trevlig 

och glatt intryck. Dessutom tror jag att hon skulle passa bra ihop med de andra 

tjejerna i receptionen. Givetvis ska jag låta henne göra ett OPQ-test innan jag tar 

mitt beslut, men helhetsintrycket, ja det känns bra. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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