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Structured- versus behavioral interview 
Differences in amount and quality on the information 

selected during job interviews  
 

Johanna Persson 
 

 
According to Barclay (2001), behavioral interviews yield higher quality 
information, than other interview techniques. This study focused on whether 
the quality and quantity of information differ between structured interview 
and behavioral interviewing. Two headhunters held 16 job interviews with 
the two techniques, 9 behavioral interviews and 7 structured interviews. 
Both headhunters and candidates have evaluated the interviews 
quantitatively. Initial and concluding interviews have, as well, been held 
with the headhunters.  No definitive answers were found in the quantitative 
analysis, but the qualitative results suggest that behavioral interviews give, 
because of the headhunters opinions, more and higher quality information. 
Continued development of the technique and themselves are the headhunters 
next steps in order to improve their recruitment process. 
 
Key words: recruitment, interview, behavioral interview, structured 
interview, personnel/employee selection. 
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Strukturerad- kontra beteendeintervju 
Skillnad i mängd och kvalitet på den information som 

erhålls vid anställningsintervjuer 
 

Johanna Persson 
 

 
Enligt Barclay (2001) erhålls bättre kvalitet på informationen som insamlas 
genom beteendeintervjuer, än genom andra intervjutekniker. Denna studie 
fokuserar på att se om kvaliteten och mängden information skiljer sig 
mellan strukturerad intervju och beteendeintervju. Två rekryterare har hållit 
16 anställningsintervjuer med de två intervjuteknikerna, nio med 
beteendeintervju och sju med strukturerad intervju. Både rekryterare och 
kandidater har efteråt utvärderat intervjuerna kvantitativt, inledande och 
avslutande intervjuer har även hållits med rekryterarna. Inga tydliga svar 
kunde utläsas utav den kvantitativa analysen, men de kvalitativa resultaten 
tyder på att beteendeintervju var bättre gällande att rekryterarna totalt sett 
ansåg sig få mer och säkrare information om kandidaterna genom den 
tekniken. Att utveckla beteendeintervjumallen och sig själva är 
rekryterarnas nästa steg i att förbättra sin rekryteringsprocess. 
 
Key words: recruitment, interview, behavioral interview, structured 
interview, personnel/employee selection. 

 
 

Inledning 
 
 

Rekrytering av anställda 
 
De flesta företag anser att deras anställda är deras största och viktigaste tillgång. Trots det 
utvecklar de inte sin rekryteringsprocess tillräckligt mycket för att säkerställa att rätt person 
anställs för rätt jobb vid första försöket (Mak, 1995). Tendenser finns att kandidaten väljs 
efter tillgänglighet istället för grad av sannolik organisationsframgång (Olmstead, 2007). För 
att ha de bästa anställda måste de bästa kandidaterna anställas från början. Det är mycket som 
kan gå fel i rekryteringsprocessen, det är därmed inget lätt jobb. För bästa resultat ska det 
finnas utvecklade intervju- och frågetekniker samt bra analyser av kunskaper, personlighet 
och arbetssätt (Mak, 1995).  

Det finns ett flertal urvalsmetoder att använda sig av i rekryteringsprocessen, bland annat 
intervjuer, utvärderingscenter (tester som bedömer hur personer fungerar i faktiska 
situationer) och arbetstest (Mak, 1995). Intervju är en populär rekryteringsmetod på grund av 
de sociala aspekterna, det är även flexibelt och rekryteraren får möta kandidaten ansikte mot 
ansikte. En fördel är att förhandlingar och övertalningar kan ske direkt, som till exempel 
löneförhandlingar och beslut om anställningsdatum. Det ligger också fördelar i strukturen vid 
intervjuer, fokus kan läggas på relevanta kriterier och kompetenser vilket föranleder bättre 
urval samt att det ger ökad konsekvens och rättvisa. En annan anledning till intervjuers 
popularitet är begränsningar i de andra metoderna, till exempel psykometriska tester (mätning 
av mental förmåga) och utvärderingscenter, där det ofta krävs speciella kunskaper samt tid 
och pengar att utveckla och hålla dem uppdaterade. Kandidaterna tenderar att se negativt på 
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dessa andra metoder då de inte får möjlighet att presentera sig själva på samma sätt, även om 
dessa metoder ger bättre validitet (Barclay, 1999).  

Ett starkt samband mellan anställningens innehåll och innehållet i urvalsmetoden ökar 
validiteten (Barclay, 1999). Forskning har visat på att kandidater som uppfattar 
urvalsprocessen som rättvis ser mer positivt på organisationen och är mer troliga att acceptera 
ett erbjudande om anställning. De rekommenderar även företaget för andra personer i större 
utsträckning. Kandidater som i förväg fått tagit del av intervjufrågorna ansåg i högre grad att 
urvalsprocessen var rättvis (Day & Carroll, 2003). 
 

Rekryterarens roll. Det ställs krav på rekryteraren i rekryteringsprocessen. När intervju 
används som metod förutsätts det att rekryteraren förstår de olika intervjuteknikerna och hur 
de ska användas. Rekryterarna måste även förstå hur de ska basera beslut på definierade och 
relevanta kriterier, hur de ska hålla en systematisk inställning till utvärderingen av svaren 
samt att de ska vara medvetna att olika intervjutekniker tar olika mycket tid och kraft 
(Barclay, 1999). 

En rekryterares svåraste uppgift, förutom alla förberedelser, är att ge kandidaten tid att 
svara på frågorna (Olmstead, 2007). Rekryteraren har inte bara till uppgift att lyssna på vad 
kandidaten säger utan också observera vad denne gör under intervjun. Forskning har visat på 
att icke-verbal kommunikation påverkar urvalet. Icke-verbal kommunikation kan relateras till 
både kontexten kring intervjusvaren och arbetsprestation då det ger information om 
karaktärsdrag. Rekryterare är ofta tränade att se bortom denna kommunikation då den kan 
vara inövad av kandidaten. Icke-verbal kommunikation bör ses som viktigt men endast som 
en liten del av rekryteringsprocessen (Burnett & Motowidlo, 1998). 
 
 
Intervju som rekryteringsmetod 
 
Intervju är den mest vanliga rekryteringsmetoden, trots att forskning har visat att det finns 
brister i tekniken. Andra metoder, som psykometriska tester och utvärderingscenter, ger bättre 
validitet då de är mer exakta vid att förutspå vilken kandidat som passar bäst för 
anställningen. Rekryterarna tenderar att tro att deras intervjuer är effektiva, de skapar en 
illusion av validitet. Men även om intervjuer har dålig validitet så har de andra fördelar som 
att sälja in anställningen och företaget till kandidaten, förhandling om kontrakt kan hållas, 
kandidatens frågor kan besvaras direkt samt att intervjun kan svara för en funktion som 
företagets ansikte utåt. Därmed är intervjuer bra för kandidatens syn på företaget, de ökar 
attraktionen samt sannolikheten att kandidaten accepterar ett anställningserbjudande. Intervju 
är vidare ett populärt val på grund av praktiska orsaker. Begränsningar i att använda bland 
annat tester uppstår då det handlar om anställningar med många sysslor. I de fallen är tid- och 
kostnadsaspekten till intervjuns fördel. Intervjuer är flexibla och personliga samt ger en 
tvåvägskommunikation. En social process som är mer än en urvalsmetod, den är accepterad 
av kandidaterna och troligen här för att stanna (Barclay, 1999). 
 

Ostrukturerad intervju som rekryteringsmetod. Ostrukturerad intervju är sedan länge en 
populär metod och anledningar till det är ignorans och lathet samt att rekryterarna inte vet att 
det finns bättre alternativ (Mak, 1995). Forskning har visat på att den ostrukturerade intervjun 
ger rekryteraren en uppfattning om kandidaten redan efter några få minuter. Resterande tid 
används sedan till att bekräfta den uppfattningen (Assessio, 2008). I ostrukturerad intervju 
saknas oftast en klar länk mellan analysen av anställningen (kravspecifikationen) och 
designen på intervjumallen. Detta leder till att många av frågorna inte ger tillräckligt med 
information om kandidaten kan klara arbetet framgångsrikt eller inte, resultatet av det blir att 
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rekryteraren får förlita sig på magkänsla trots att rekryteringsprocessen genomarbetats. 
Informationen som samlas in under intervjuerna är dessutom ofta svår att jämföra mellan de 
olika kandidaterna (Mak, 1995). Sanningen är att ostrukturerade intervjuer bara kan ge 
validitet till vissa interpersonella kunskaper, till exempel socialkompetens och verbalförmåga. 
Ostrukturerade intervjuer förlorar på att de fokuserar på här och nu, hur kandidaten reagerar 
på stress och krav från själva intervjun, vilket är ett alltför begränsat fokus. Hur kandidaterna 
agerar under intervjun har knappt någon relation alls till hur de agerar i arbetssituationer 
(Barclay, 1999).  Att erkänna bristerna är första steget mot utveckling och oftast första steget i 
att se att en förändring är nödvändig (Mak, 1995). Struktur förbättrar då det ger mer fokus på 
arbetet och gör sannolikt frågorna mer arbetsrelaterade (Barclay, 1999).   
 

Strukturerad intervju som rekryteringsmetod. Det finns flera sätt att strukturera upp en 
intervju på, bland annat genom att göra en kravspecifikation för tjänsten och att från den 
skapa relevanta intervjufrågor för anställningen, ställa samma frågor till alla kandidaterna 
samt använda systematiska resultatprocedurer (poängskalor för svaren på frågorna, den med 
högst totala poäng anses som den mest lämpliga kandidaten) (Barclay, 1999). Strukturerade 
intervjuer ger mer jämförbar information, då samma frågor ställs till alla kandidaterna, medan 
ostrukturerade intervjuer ger bättre information om hur kandidaten passar in bland övriga 
anställda. Ostrukturerade intervjuer kan dock vara ett bra komplement till en strukturerad 
intervju, kanske som en andraintervju. En kombination av de två kan generera positiva 
resultat (Olmstead, 2007).  

Utav olika intervjutekniker anses den strukturerade intervjun ge bäst validitet och 
reliabilitet. Denna intervjuteknik fokuserar på relevanta arbetsvariabler och därmed minskar 
risken att intervjun fokuserar på irrelevanta variabler som ras och kön samt på kandidatens 
personlighet (Barclay, 1999). Däremot är det få studier som bevisar att strukturerade 
intervjuer faktiskt mäter det som är avsett att mäta. Rekryterare tenderar nämligen att skapa 
egna uppfattningar och utvärderingar av de systematiska resultatprocedurerna (Van 
Iddekinge, Raymark, Eidson & Attenweiler, 2004) 

Fördelar med att välja strukturerad intervju är att det är lättare för en icke-expert att hantera 
rekryteringen om intervjuer används. Strukturerade intervjuer är mer inriktade på 
rekryterarens kunskaper om arbetet och önskvärt beteende än den expertis inom rekrytering 
som krävs för att ta fram tester. Rekryteraren själv kan avgöra graden av struktur. Även om 
struktur kan förbättra urvalet så kan för mycket struktur göra intervjun mindre flexibel samt 
att tvåvägskommunikationen förloras. En annan nackdel är att en högre grad av struktur oftast 
ökar tid- och kostnadsaspekterna (Barclay, 1999). 

Av strukturerade intervjutekniker anses situations- och beteendeintervju speciellt 
användbara, (se definition nedan). Beteendeintervju är den mest använda av dessa två men 
många rekryterare använder sig av båda (Barclay, 1999). Fokus på denna studie ligger på 
beteendeintervju i jämförelse med vanlig strukturerad intervju. 
 

Beteendeintervju som rekryteringsmetod. Beteendeintervjuer fokuserar på 
dåtidsorienterade frågor och söker information om tidigare beteende i faktiska situationer. 
Intervjutekniken bygger på principen att det bästa sättet att förutsäga framtida beteende är 
genom att kolla på tidigare beteende (Barclay, 1999). Frågorna täcker arbetserfarenhet och 
beteendekompetens. Beteende-, kompetens- och arbetsspecifika frågor kan utvecklas i detalj 
för att passa varje anställning (Whitacre, 2007). Frågorna byggs upp efter metoden: situation, 
beteende och resultat. Exempel på beteendefrågor är, ”Berätta om det projekt du varit 
ansvarig för som varit svårast att driva. Vad bidrog du med under det här projektet? Vilken 
feedback fick du på din prestation?” (Assessio, 2008). Genom att fokusera på 
nyckelegenskaper som föranleder framgångsrik prestation samt använda detaljerade och 
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undersökande frågor för att samla bevis om dessa egenskaper från kandidatens beteende, ges 
förbättrad kvalitet på samlad information vilket i sin tur ger bättre urval (Barclay, 2001). Att 
använda sig av beteendeintervju är en av de nyaste trenderna i rekryteringsbranschen, det är 
utmanande men belönande. En bra utvecklad beteendeintervju är ett av de bästa sätten att 
finna den bästa kandidaten (Whitacre, 2007).  

Fördelar associerade med beteendeintervju är att det är bättre kvalitet på informationen 
som samlas in under intervjun. Rekryteraren får reda på hur kandidaterna faktiskt har agerat i 
en situation inte hur de tror de agerar. Tekniken minskar också subjektiviteten under 
intervjuerna, samt ökar konsekvensen. Den hjälper rekryteraren att förbättra sina 
intervjukunskaper samt att fokusera på de relevanta egenskaperna för tjänsten, de kommer 
ifrån risken att intervjun bara blir till ett trevligt samtal och därmed en ostrukturerad intervju. 
Trots att beteendeintervju inte är någon garanti för att lyckas så anser majoriteten av 
deltagarna i Barclays (2001) studie att träffsäkerheten ökar. En annan fördel med 
beteendeintervju är flexibiliteten. Tekniken är mer flexibel än vanlig strukturerad intervju då 
det tillåter kandidaten att förklara sina kunskaper utifrån riktiga situationer och från deras 
egen erfarenhet än från hypotetiska situationer som kan vara utanför deras kompetensområde. 
Beteendeintervjuer ger lika förutsättningar för alla kandidater. Har kandidaterna inte 
arbetsrelaterade situationer att hänvisa till så kan de använda situationer tagna ur privat- och 
föreningsliv. Svaren anses bli mer äkta då det är svårt för kandidaterna att bluffa situationer, 
anledningen till det är att de i detalj ska beskriva situationer som är verifierbara. Kostnaden är, 
som tidigare nämnts, ytterligare en fördel då det skulle vara dyrt att få fram samma 
information om kandidatens beteende genom andra metoder och tekniker (Barclay, 2001). 

Kataoka, Latham och Whytes (1997) studie visar på att rekryterare tenderar att påverkas av 
andras åsikter, däribland kandidatens, i deras bedömning när strukturerad intervju används. 
Denna effekt minskar med användningen av tydliga riktlinjer för poängskalor vid 
bedömningen. Speciellt vid beteendeintervju minskar denna effekt då beteendena i sig är de 
efterfrågade faktorerna och som därmed är tillgrund för poängskalan (Kataoka et al., 1997). 
De tre största negativa aspekterna med beteendeintervju är att det förutsätter träning, 
förberedelser och är tidskrävande. Den största faktorn för framgång i denna intervjuteknik är 
rekryterarens kunskaper, träning är med andra ord viktigt. Fördelarna med tekniken är, som 
sagt, många men det är ingen snabb och enkel procedur. Det krävs därmed både vilja och 
envishet (Barclay, 2001).   
  

Situations- kontra beteendeintervju, två sorters strukturerad intervju. Situationsintervjuer 
fokuserar på framtidsorienterade frågor, där kandidaten ska anta sitt beteende i en hypotetisk 
situation. Situationerna är framtagna för att motsvara troliga situationer som kan komma att 
uppstå i arbetet för sökt anställning. Alla kandidater får besvara samma situationer och urvalet 
sker genom att deras svar analyseras och poängsätts genom en i förväg framtagen poängskala. 
Beteendeintervju, å andra sidan, söker exempel på faktiskt beteende snarare än på hypotetiska 
antaganden. Frågorna handlar mer om beteende i relation till arbetskompetens än till specifika 
situationer. Beteendeintervjuer anses mer personliga då kandidaterna i detalj får beskriva sina 
egna erfarenheter. Det är även mer flexibelt då det tillåter en mer verklig undersökning och 
genomarbetning. Att poängsätta och utvärdera dessa svar kan dock vara svårare (Barclay, 
1999).  

Båda frågeteknikerna ökar sannolikheten att få en korrekt bedömning av kandidaterna, de 
uppmuntrar att kandidaten själv utvärderar vilken kompetens som kvävs för den sökta tjänsten 
(Barclay, 2001). Båda intervjuteknikerna fastställer på ett förklarande sätt kandidatens 
kunskaper och erfarenheter. Beteendeintervjun fastställer även kandidatens motivation då den 
visar på hur kandidaten har agerat tidigare och inte hur denne tror att han/hon skulle agera i en 
specifik situation. Situationsintervju är baserat på kandidatens kognitiva förmåga, förmåga att 
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snabbt lösa problem. Beteendeintervjun baseras på erfarenhet och därmed på kandidatens 
minne (Day & Carroll, 2003). En nackdel med situationsintervju är att det kan dröja månader 
från att kandidaten svarar på en hypotetisk situation till att den faktiskt inträffar på företaget. 
Denna nackdel finns inte med beteendeintervju då den relaterar till beteende i förhållande till 
arbetskompetens. Svaren på beteendeintervjun är även sannolikt mer ärliga då de går att 
verifiera med referenser (Taylor & Small, 2002).  

Day och Carrolls (2003) studie har visat på att både situationsintervjuer och 
beteendeintervjuer har likvärdig validitet gällande arbetsprestation. Rekryterare är dock inte 
alltid systematiska när de använder intervjuteknikerna, situations- och beteendeintervju, vilket 
kan leda till svagare validitet och felaktig självförtroende hos rekryterarna att informationen 
som erhålls är användbar. Men å andra sidan är lite användning av dessa tekniker bättre än 
ingen. De flesta rekryterarna är trots allt konsekventa och använder struktur genom hela 
rekryteringsprocessen (Barclay, 1999). 

 
 

Kandidatens synvinkel på rekryteringsprocessen 
 

Forskning har visat på att kandidaterna föredrar intervju som urvalsmetod då de anser att de 
får möjlighet att presentera sig själva mer fördelaktigt än genom psykometriska tester. 
Kandidaternas åsikt om urvalsprocessen är viktig att beakta då de påverkar anställningens 
attraktivitet (Barclay, 2001). 

Beteendeintervju får kandidaterna att känna sig hörda, de blir även mer avslappnade 
genom att prata om faktiska situationer vilket hjälper kandidaten att bli mer detaljerad. 
Intervjutekniken uppmuntrar kandidaterna att själv värdera kriterierna för anställningen samt 
att tänka på relevant erfarenhet som krävs. Beteendeintervju är dock mer grundlig än andra 
intervjutekniker och vissa kandidater kan bli överraskade över dess tillvägagångssätt. Det 
förutsätts att kandidaterna ger exempel på specifika situationer där de påvisar ett visst 
beteende, samt beskriver detta i detalj. Detta ställer företagen inför dillemmat om de ska 
förvarna om intervjutekniken, då en förvarning ger kandidaterna en chans att öva in svar 
(Barclay, 2001). Kandidater som i förväg fått tagit del av intervjufrågorna presterar 
signifikant bättre än de som inte fått tagit del av materialet, vilket kan skapa förutfattade 
meningar när rekryteraren gör urvalet. Företagen bör därför skapa alternativa frågor eller 
regelbundet utveckla nya, eller mer kostnadseffektivt låta alla kandidater få ta del av frågorna 
i förväg för att ge alla samma förutsättningar. Forskning har visat på att majoriteten utav dem 
som i förväg fått tagit del av intervjumaterialet har använt det för att förbereda sig inför 
intervjun. De kandidaterna presterade även bättre än de som inte förberett sig (Day & Carroll, 
2003). 

Beteendeintervju kan vara speciellt svår för kandidater med mindre arbetslivserfarenhet, då 
det är svårt för dem att relatera till specifika situationer så visas inte deras fulla potential. 
Majoriteten av kandidaterna i Barclays studie ansåg ändå att beteendeintervju är positivt, ett 
mindre antal var neutrala, misstänksamma eller delade i sin bedömning av intervjutekniken 
(Barclay, 2001). 
 

 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med föreliggande studie är att göra en jämförelse mellan strukturerad intervju, där 
samma frågor ställs till samtliga kandidater, och beteendeintervju, som även den är en 
strukturerad intervju men som söker mer beskrivande exempel om hur kandidaterna agerat i 
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tidigare situationer. Syftet är även att undersöka vilken av intervjuteknikerna som ger mest 
information och därmed ligger till grund för en säkrare bedömning av vilken kandidat som är 
mest lämplig för aktuell tjänst. 
 Följande frågeställning ligger till grund för studien. Skiljer sig kvaliteten och mängden 
informationen som erhålls, och där med bedömningen av en kandidat mellan 
intervjuteknikerna, strukturerad intervju och beteendeintervju? 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Undersökningen har genomförts på ett bemanningsföretag i Stockholmsområdet. Totalt har 18 
personer deltagit i studien. Två rekryterare och 16 kandidater (15 kvinnor och en man) har 
medverkat vid rekryteringen av tre olika tjänster: receptionist, ekonomiassistent och 
utbildningsassistent. Ursprungligen skulle 20 kandidater deltaga men på grund av brist på 
sökande till tjänsterna genomfördes endast 16 intervjuer. Rekryterarna (M & I) var kvinnliga 
och 40 respektive 39 år gamla. Båda rekryterarna var nya inom beteendeintervjutekniken, 
rekryterare M hade dock varit på en inledande kurs i ämnet. Åldern på kandidaterna varierade 
mellan 27 och 59 år. Alla kandidaterna ombads att deltaga och inget bortfall förekom. 

Grupper har delats in efter de två rekryterarna, samt efter intervjuteknik. Rekryterare M 
höll i tio av intervjuerna, där fyra var enligt den ursprungliga strukturerade intervjumallen och 
sex enligt den nyframtagna beteendeintervjun. Rekryterare I genomförde sex intervjuer, fem 
strukturerade och en beteendeintervju. Totalt genomfördes alltså nio strukturerade intervjuer 
och sju enligt beteendeintervjumallen. Ingen ersättning utgick för deltagandet. 

 
  
Material 
 
En inledande intervju genomfördes med de två rekryterarna för att samla bakgrunds-
information om dem och den ursprungliga intervjutekniken. Den har legat till grund för 
utformningen av enkäter och beteendeintervjumallen. Intervjun innehöll frågor som (a) Hur 
gör Ni urvalet till intervjuerna?, (b) Hur korrekt tror Du en bedömning av en person efter den 
ursprungliga rekryteringsprocessen är? och (c) Har Du använt dig av strukturerad 
beteendeintervju tidigare?  

Den ursprungliga intervjutekniken, den strukturerade intervjun, bestod av cirka 70 frågor 
och var densamma för alla kandidater. Den intervjumallen var sedan tidigare framtagen av det 
aktuella bemanningsföretaget. Den bestod utav frågor som (d) Vad vill Du göra nu? 
Drömjobbet? Vilka arbetsuppgifter?, (e) Vad tilltalar/lockar Dig mest med jobbet? Och (f) 
Vad gör Du om 3 eller 5 år?  

Beteendeintervjufrågorna togs fram utav författaren i samråd med bemanningsföretaget. 
Ett intervjubatteri med frågor fanns tillgänglig inför intervjuerna och utav dem har 3-5 frågor 
valts för varje egenskap som tagits fram som krav för den specifika tjänsten. Vilka de 
egenskaperna var togs fram i samråd mellan bemanningsföretaget och uppdragsgivaren för 
varje anställning. Således har det varit en strukturerad beteendeintervju men frågorna har 
skiljt sig mellan de tre olika tjänsterna då uppdragsgivarna eftersökt olika egenskaper hos 
kandidaterna. Beteendeintervjufrågorna har byggts efter metoden: situation, beteende och 
resultat, intervjumallen innehöll frågor som (g) Beskriv en stressig situation på jobbet. Hur 



- 8 - 
 

 

 

reagerade Du?, (h) Berätta om en situation där det krävdes att Du var flexibelt. Hur kändes 
det? och (i) Beskriv en situation där Du inte hade någon att rådfråga och Du mötte 
svårigheter. Hur hanterade Du det? Vissa av de inledande frågorna på den ostrukturerade 
intervjun användes även här då de inte kunnat ersättas med beteendeintervjufrågor, till 
exempel (j) Önskemål när det gäller lön? 
 Efter varje intervju har kandidaterna och rekryterarna svarat på varsin enkät för att 
framföra sin uppfattning om genomförd intervju. Kandidaterna har fått fylla i en mindre enkät 
där de fått skatta nio påståenden på en skala från 1=”Håller inte alls med” till 5=”Håller 
fullständigt med”. Exempel på påståenden var (j) Rekryteraren ställde relevanta 
intervjufrågor, (k) Jag fick på ett tydligt sätt beskriva Mina kunskaper och (l) Vi pratade 
mycket om hur Jag tidigare agerat i specifika situationer. Rekryterarna har fått fylla i en mer 
omfattande enkät där de detaljerat fått beskriva hur de uppfattat kandidaten, intervjun samt 
använd intervjuteknik. Frågorna var bland annat (m) Hur väl anser Du att kandidaten tydligt 
fått beskriva sina kunskaper?, (n) Gav intervjufrågorna Dig den information Du behöver om 
kandidaten för att kunna ta ett säkert beslut? och (o) Hur korrekt tror Du att Din bedömning 
av kandidaten är? 
 
 
Procedur 
 
Via mail togs kontakt med ett bemanningsföretag i Stockholmsområdet. Studien inleddes med 
två intervjuer med rekryterarna för att ta fram bakgrundsinformation om dem och 
bemanningsföretagets ursprungliga strukturerade intervju. Efter deras önskemål och i nära 
samarbete med en anställd på företaget togs en ny intervjumall fram med 
beteendeintervjufrågor. Anställningsintervjuer har sedan hållits allteftersom uppdrag kommit 
in och kandidater sökt tjänsterna. Vilken intervjuteknik som har använts vid de olika 
intervjuerna har slumpmässigt tagits fram genom en slumpgenerator på Internet (Research 
Randomizer, 2008). Beräkningarna gjordes på de ursprungligen 20 tänkta tillfällena och därav 
slumpades beteendeintervjuerna till att användas vid intervjutillfälle 1, 2, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 
19, 20 och den strukturerade intervjumallen att användas vid tillfälle 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 18. Men då endast 16 intervjuer genomfördes, på grund av dåligt antal sökande, har nio 
intervjuer gjorts enlig den ursprungliga strukturerade intervjun och sju med den nyframtagna 
beteendeintervjun. Då planen var att genomföra 20 intervjuer gjordes ingen omfördelning av 
när intervjuteknikerna skulle användas. Varje intervju tog strax över en timme oavsett 
intervjuteknik. Efter varje intervju fick kandidaterna fylla i en mindre enkät och rekryteraren 
en större där de fått framföra sin uppfattning om genomförd intervju. De ifyllda enkäterna har 
sedan lagts i kuvert, förslutits och lämnats till författaren för insamling. Författaren har också 
varit närvarande vid intervjuerna och har skapat sin uppfattning om intervjuteknikerna. 
Intervjuerna har av önskemål från företaget inte spelats in. En gemensam avslutande 
ostrukturerad intervju har även hållits med rekryterarna för att samla deras åsikter och intryck 
av undersökningen och den nya intervjutekniken i helhet. 
 
 

Databearbetning 
 
Studiens resultat baseras på en enkät som rekryterarna fyllt i efter varje intervju samt en 
mindre enkät som kandidaterna fyllt i. Enkäterna har sammanställts och kodats. Grupper har 
delats in mellan de två rekryterarna och efter vilken intervjuteknik som använts. Därifrån har 
analyser gjorts i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), bland annat independent 
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samples t-test och chi-två. Slutligen har även en avslutande intervju med rekryterarna hållits. 
Den avslutande ostrukturerade intervjun antecknades av författaren under samtalets gång. Ad 
hoc användes som analysmetod där fokus låg på att finna mönster i rådata och att 
sammanställa det i ett logiskt sammanhang. Materialet har renskrivits och presenteras i 
resultatavsnittet.  
 
 

Resultat 
 
Studiens resultat baserades på skillnader och likheter mellan de två intervjuteknikerna, 
strukturerad intervju och beteendeintervju, samt mellan rekryterarna. Totalt har 16 
anställningsintervjuer genomförts och fördelningen av dem var nio stycken strukturerade 
intervjuer respektive sju stycken beteendeintervjuer. De två rekryterarna (M & I) har gjort tio 
respektive sex intervjuer var. Rekryterare M har utav sina tio gjort fyra intervjuer enligt den 
ursprungliga strukturerade intervjumallen och sex enligt den nyframtagna 
beteendeintervjumallen. Rekryterare I har gjort fem strukturerade intervjuer och en 
beteendeintervju.  
 
 
Kvantitativa analyser 
 

Analyser av rekryterarnas enkäter. Independent samples t-test användes för att testa 
skillnader mellan de två intervjuteknikerna om hur viktig rekryterarna ansåg att informationen 
från intervjun och CVet var samt hur viktig ålder, kön, personkemin/magkänsla, etnicitet och 
utseende/klädstil var, men inga signifikanta skillnader förekom p > .05, n.s. Däremot fanns 
det signifikanta skillnader i några av ovanstående frågor mellan de två rekryterarna. Ett t-test 
för oberoende mätningar visade att rekryterare I ansåg att hon skattade informationen från 
intervjuerna som viktigare (M = 5.00, SD = 0.00) än rekryterare M (M = 3.80, SD = 0.92), t(9) 
= -4.13, p < .01. Rekryterarna skiljde sig även åt gällande hur viktigt utseende och klädstil 
var. Rekryterare M lade större vikt på utseende och klädstil (M = 3.10, SD = 0.57) än vad 
rekryterare I gjorde (M = 2.17, SD = 0.41), t(14) = 3.50, p < .01. 

Gällande rekryterarnas bild av kandidaternas arbetssätt, kunskaper, personlighet samt 
helhetsbilden visade independent samples t-test inga signifikanta skillnader mellan de olika 
intervjuteknikerna, strukturerad intervju och beteendeintervju p > .05, n.s. Däremot fanns 
signifikanta skillnader mellan intervjuteknikerna gällandes rekryterarnas bild på kandidatens 
erfarenheter, t(8) = 3.16, p < .05. Rekryterarna ansåg att de fick en bättre bild av kandidatens 
erfarenheter när de använt strukturerad intervju (M = 4.56, SD = 0.53) än när de hade använt 
beteendeintervju (M = 4.00, SD = 0.00). Skillnader mellan rekryterarna förekom också i 
analysen vid dessa frågor. Rekryterare I ansåg sig ha en mer klar bild utav kandidatens 
arbetssätt (M = 3.83, SD = 0.41) än rekryterare M (M = 2.60, SD = 1.07), t(13) = -3.60, p < 
.01. Rekryterarna skiljer sig även signifikant åt i frågan om hur klar bild de ansåg sig ha om 
kandidatens kunskaper. Där återigen rekryterare I ansåg sig ha en klarare bild (M = 4.33, SD = 
0.82) än rekryterare M (M = 3.20, SD = 1.03), t(14) = -2.28, p < .05. Slutligen fanns 
signifikant skillnad mellan rekryterarna gällande hur klar bild de har av kandidatens 
erfarenheter. Rekryterare I ansåg sig ytterligare en gång ha bättre bild av kandidaten (M = 
4.83, SD = 0.41) än vad rekryterare M gjorde (M = 4.00, SD = 0.00), gällande kandidatens 
erfarenheter, t(5) = -5.00, p < .01. 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan intervjuteknikerna gällande rekryterarnas syn på 
om det var relevanta frågor som ställdes (p > .05, n.s.), men mellan rekryterarna själva skiljde 
sig det signifikant åt. Rekryterare I ansåg i högre grad att hon ställde relevanta frågor (M = 
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4.33, SD = 0.52) än vad rekryterare M gjorde (M = 3.20, SD = 1.14), t(13) = -2.72, p < .05. I 
frågan om rekryterarna ansåg sig ha fått den informationen de behövde för att kunna ta ett 
säkert beslut påträffades ingen signifikant skillnad mellan intervjuteknikerna, strukturerad 
intervju (M = 3.00, SD = 1.32) och beteendeintervju (M = 3.43, SD = 0.79), p > .05, n.s. 
Mellan rekryterarna upptäcktes dock signifikant skillnad enligt t-test för oberoende mätningar, 
i frågan om de själva ansåg sig ha fått den information de behöver för att kunna ta ett säkert 
beslut. Rekryterare I fann i signifikant större utsträckning att hon erhållit den information som 
behövdes för att ta ett säkert beslut (M = 4.17, SD = 0.75) än vad rekryterare M gjorde (M = 
2.60, SD = 0.84), t(14) = -3.73, p < .01.  

Ett chi-två test visade att det inte fanns något samband mellan intervjuteknik och om 
rekryterarna ansåg att kandidaterna hade svårt att svara på någon fråga p > .05, n.s. Däremot 
visade testet att sambandet mellan intervjuteknik och om något saknades i intervjumallarna 
var signifikant, chi-två (1, n = 16) = 8.91, p < .05. Sannolikheten att något saknas i 
intervjumallen var större gällande den strukturerade intervjumallen än vid 
beteendeintervjumallen. Mellan rekryterarna fanns inte heller denna gång någon signifikant 
skillnad p > .05, n.s. I frågorna om rekryterarna var nöjd med intervjun i helhet visade 
independent samples t-test ingen signifikant skillnad mellan intervjuteknikerna p > .05, n.s. 
Men rekryterarnas egna åsikter skiljer sig då rekryterare I tenderade att vara mer nöjd i helhet 
efter sina intervjuer (M = 3.83, SD = 0.41) än vad rekryterare M var (M = 2.80, SD = 1.03), 
skillnaden var signifikant, t(13) = -2.82 p < .05. 

Angående om rekryterarna ansåg att kandidaterna var kvalificerade för anställningen eller 
inte skiljde sig inte signifikant åt beroende på intervjuteknik, eller mellan rekryterarna p > .05, 
n.s. Inte heller fanns det någon signifikant skillnad mellan intervjuteknikerna i frågan om 
rekryterarna ansåg sig ha gjort en korrekt bedömning av kandidaterna p > .05, n.s. Likaså 
förekom det ingen signifikant skillnad mellan rekryterarna i frågan om de själva ansåg sig ha 
gjort en korrekt bedömning av kandidaterna p > .05, n.s.  
 

Analyser av kandidaternas enkäter. I kandidaternas egna skattningar angående hur väl de 
har fått beskriva sitt arbetssätt, sina kunskaper, sina erfarenheter och sin personlighet förekom 
inga signifikanta skillnader mellan de två intervjuteknikerna och inte heller beroende på 
vilken rekryterare de har haft p > .05, n.s. Däremot visade t-test för oberoende mätningar 
signifikanta skillnader mellan intervjuteknikerna i hur mycket kandidaterna ansåg sig ha 
pratat om tidigare situationer, t(14) = -2.32, p < .05. Kandidaterna ansåg sig ha pratat mer om 
tidigare situationer vid beteendeintervju (M = 4.71, SD = 0.76) än vid strukturerad intervju (M 
= 3.78, SD = 0.83). Signifikant skillnad fanns även i frågan beroende på vilken rekryterare de 
haft, där kandidater som haft rekryterare M ansåg sig ha pratat mer om tidigare situationer (M 
= 4.80, SD = 0.42) än de som haft rekryterare I (M = 3.17, SD = 0.41), t(14) = 7.59, p < .01. 
Kandidaterna ansåg, med andra ord, ha pratat mer om tidigare situationer vid 
beteendeintervjun och med rekryterare M. 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan intervjuteknikerna gällande kandidaternas syn på 
om det var relevanta frågor som ställdes p > .05, n.s. Inte heller visade independent samples t-
test skillnader mellan rekryterarna på om kandidaten ansåg att det var relevanta frågor eller 
inte p > .05, n.s. Likaså på frågan där kandidaten skattade om de ansåg att rekryteraren fått 
den information som behövs för att kunna ta ett säkert beslut förekom inga signifikanta 
skillnader mellan strukturerad intervju (M = 4.56, SD = 0.53) och beteendeintervju (M = 4.72, 
SD = 0.49), p > .05, n.s. Även på frågan om kandidaterna ansåg att det fanns 
informationsluckor om dem själva förekom inga signifikanta skillnader mellan strukturerad 
intervju (M = 1.89, SD = 1.36) och beteendeintervju (M = 2.71, SD = 1.60), p > .05, n.s. Vid 
kandidaternas skattningar på om rekryteraren fått den information som behövs för ett beslut 
samt angående om det fanns informationsluckor om dem själva förekom inte heller denna 
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gång någon signifikant skillnad mellan rekryterarna p > .05, n.s. På frågorna om kandidaterna 
var nöjd med intervjun i helhet visade independent samples t-test ingen signifikant skillnad 
mellan intervjuteknikerna p > .05, n.s. Gällande kandidaternas syn på intervjun i helhet, 
uppdelade efter vilken rekryterare de hade, påträffades inte heller någon signifikant skillnad p 
> .05, n.s.  
 

 
Kvalitativa analyser 
 
För rekryterare I, som arbetat en kortare tid på företaget, var båda intervjumallarna relativt 
nya men hon föredrog beteendeintervjun då den gav bättre exempel än den ursprungliga 
strukturerade intervjun. Hon ansåg sig kunna se framför sig hur personen arbetade, vilket gav 
säkrare information. Rekryterare M höll med och hade även hon positiva åsikter om den nya 
intervjutekniken. Båda två fann dock att de behövde arbeta vidare med 
beteendeintervjumallen och utveckla den specifikt för olika tjänster. Rekryterarna upptäckte 
att kandidaterna ibland hade svårt att ge exempel på tidigare situationer. De såg detta som ett 
hinder då det kunde leda till informationsluckor, rekryterarna medgav att de var nya på 
beteendeintervjutekniken och hade i vissa lägen svårt att vägleda kandidaten vidare. De ansåg 
dock att den personen då troligtvis inte var rätt för tjänsten, speciellt om det hade varit en 
person som sökte en chefsbefattning som inte kunde svara.  
 Under undersökningens gång insåg rekryterarna att det var bristfälligt att gå tillbaka till 
den gamla, ursprungliga intervjun. De ansåg att den inte gav dem mer information än vad de 
redan hade fått fram av CV och telefonintervju, medan beteendeintervjun gav dem mycket 
mer. De tyckte sig att ha bättre koll efter en lyckad beteendeintervju men då de var nya med 
denna teknik erkände de att alla intervjuer inte blev lyckade. De lärde sig under studiens gång 
att de behövde vara tålmodiga och tysta i väntan på att kandidaten skulle fundera ut och ge 
exempel. Rekryterarna kom även fram till att de behövde värma upp kandidaterna med några 
lättare frågor för att få in dem på rätt tankesätt. Men vid en lyckad beteendeintervju ansåg 
rekryterarna att de fick en helt annan bild av kandidatens motivation och värderingar, vilket 
de såg som viktigt för deras slutbedömning.  
 Rekryterarna var överrens om att de skulle använda den nya beteendeintervjutekniken 
fortsättningsvis men att de behövde utveckla frågorna vidare, även ta sig tiden att utveckla 
mallar för olika tjänster samt själva ta kurser/konsulttimmar för att lära sig mer om hur de 
skulle kunna använda tekniken på ett effektivt sätt. De förklarade slutligen att det ibland kan 
vara brist på antalet kandidater som söker till tjänsterna, vilket medför att de i vissa fall måste 
välja halvbra kandidater på grund av deras tillgänglighet vilket de insåg kan ha påverkat 
undersökningen. 
 
  

Diskussion 
 
Denna studie har undersökt skillnader mellan strukturerad intervju och beteendeintervju 
gällande vilken av intervjuteknikerna som gav mest information och som därmed låg till 
grund för en säkrare bedömning av vilken kandidat som var mest lämplig för de tre olika 
tjänsterna. 
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Strukturerad kontra beteendeintervju, utifrån rekryterarnas synvinkel 

 
Det gick inte med säkerhet att påvisa att den nya beteendeintervjun var bättre än den 
ursprungiga strukturerade tekniken, men den kvalitativa analysen tydde på att 
beteendeintervjufrågorna var bättre då rekryterarna ansåg sig säkrare på att den insamlade 
informationen var korrekt. Vid den strukturerade intervjumallen ansåg sig rekryterarna gå mer 
på känsla av hur lämplig kandidaten var. Anledningen till att skillnaden inte var stor kan vara 
att rekryterarna var vana att ta beslut efter intervjuer med den ursprungliga strukturerade 
intervjumallen, den intervjumallen var mer utarbetad och de var mer vana med den tekniken. 
De ansåg att den gav godtagligt med information om kandidatens lämplighet. Resultatet kan 
även bero på att det inte var någon större skillnad mellan intervjuteknikerna och i 
informationen som erhålls av dem, eller så kan det bero på att rekryterarna var nya på 
beteendeintervjuer samt att den mallen inte ännu var fullständigt utvecklad. De negativa 
aspekterna, som Barclay (2001) nämner, är att beteendeintervju kräver tid och förberedelse. 
Det är ingen enkel process och de krävs vilja och envishet från rekryterarna att lära sig 
tekniken. Även om skillnaderna inte var stora så var den kvalitativa bedömningen att 
rekryterarna var mer säkra att informationen var korrekt och speglade kandidaten bättre vid 
beteendeintervju än vid den ursprungliga strukturerade intervjun. Något som även kan ha 
påverkat analysen var att det är en mindre studie som genomförts och att de olika 
intervjuteknikerna var snedfördelad mellan rekryterarna, rekryterare I genomförde endast en 
beteendeintervju medan rekryterare M genomförde sex stycken. 

Kvantitativa analysen visade att rekryterarna lägger mest vikt på informationen de får in 
under intervjun och från CVet och mindre på kön, ålder, etnicitet och utseende/klädstil, detta 
oberoende av intervjuteknik. Detta anses som bra då rekryteraren måste se bortom den icke-
verbala kommunikationen vid deras bedömning. Den icke-verbala kommunikationen är viktig 
men ska ses som en liten del av helheten (Burnett & Motowidlo, 1998). Att rekryterarna 
lägger relativt stor vikt vid deras magkänsla kan ses som mindre bra då de kan låta sig 
påverkas av hur bra en människa säljer in sig själv. Burnett och Motowidlo (1998) nämner att 
kontexten krig intervjusvaren och arbetsprestationer påverkar urvalet. Då företaget i många 
fall har ett fåtal kvalificerade ansökande måste de till viss del gå på magkänslan och välja den 
kandidaten som känns bäst, speciellt om kandidaten inte till fullo har de kunskaperna som 
eftersöks. Orsaken till att de förlitar sig så pass mycket på magkänsla kan även ha att göra 
med att ingen av intervjumallarna i dagsläget ger dem den information de behöver för att 
säkert kunna veta om kandidaten har den kunskap som krävs för att kunna klara arbetet för 
sökt tjänst (Mak, 1995). Den gamla intervjumallen har de sedan innan insett att den inte var 
optimal och den nya beteendeintervjutekniken hade de vid undersökningstillfället inte fullt ut 
hunnit lärt sig att använda effektivt. 

Gällande rekryterarens bild av kandidaternas arbetssätt, kunskaper, personlighet samt 
helhetsbilden visade analysen inga signifikanta skillnader mellan strukturerad intervju och 
beteendeintervju. Detta talar emot teorin då beteendeintervjun mer ingående ska få kandidaten 
att beskriva sitt arbetssätt, kunskaper och personlighet (Barclay, 2001). Rekryterare I ansåg 
sig även ha en mer klar bild av kandidatens arbetssätt, kunskaper och erfarenheter än 
rekryterare M. Med tanke på att rekryterare I näst intill bara hade strukturerade intervjuer talar 
det resultatet också emot Barclays teorier och tillsammans tyder de på att strukturerad intervju 
skulle vara bättre än beteendeintervju. Rekryterarna var dock inarbetade med den 
strukturerade intervjun och ovana att arbeta med beteendefrågor vilket kan göra det svårt för 
dem att till en början värdera informationen som erhålls utav en sådan intervju. Barclay 
(1999) nämner att det till en början är svårt att vara systematisk när beteendeintervju används, 
vilket sänker validiteten. Men han nämner även att en liten användning av en sådan teknik är 
bättre än ingen. 
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På frågan om rekryterarna ansåg sig ha fått den informationen de behövde för att kunna ta 
ett säkert beslut angående om kandidaten passade för anställningen förekom ingen signifikant 
skillnad mellan intervjuteknikerna. Men då beteendeintervju är svårare att lära sig (Barclay, 
2001) så utesluter det inte att beteendeintervju efter träning skulle ha gett bättre resultat. Det 
var svårt för rekryterarna att ta till sig en ny intervjuteknik, det var även svårt för dem att veta 
om den var relevant eller inte förrän de haft möjlighet att utvärdera den och se resultatet av 
dem som de rekryterat genom att använda den. Den kvantitativa analysen av strukturerad 
intervju och beteendeintervju visade på att en signifikant skillnad fanns gällande bristerna i 
intervjumallarna, om något saknas. Där den strukturerade intervjun ses som mer bristfällig än 
den beteenderelaterade. Det går i enlighet med Barclays (2001) teori som visar på att 
beteendeintervjuer är mer grundliga och ger förbättrad kvalitet på samlad information vilket i 
sin tur ger bättre urval. Möjligheten finns att det resultatet kan vara orsakat av förutfattade 
meningar, rekryterarna har varit medvetna om vilken intervjumall som följts och därmed 
kanske omedvetet önskat att beteendeintervjun ska vara bättre. Rekryterarnas avslutande 
intervju tyder ändå starkt på att deras ursprungliga intervjumall har sina brister. När 
rekryterarna hade använt sig av den nya beteendeintervjun hade de svårt att gå tillbaka och 
använda den ursprungliga strukturerade då de ansåg att den inte höll måttet och inte gav dem 
lika grundläggande information. 

Inga signifikanta skillnader påträffades mellan några av grupperna i frågorna om 
kandidaterna var kvalificerade för anställningen och om rekryterarna ansåg sig ha gjort en 
korrekt bedömning av kandidaterna, vilket tyder på att den önskade skillnaden vi eftersökte 
inte fanns mellan intervjuteknikerna. Detta talar emot Barclays (2001) studie som nämner att 
fördelarna med beteendeintervju är att det är bättre kvalitet på informationen som erhålls 
under intervjun. Beteendeintervju är ingen säkerhet för att lyckas men majoriteten i Barclays 
(2001) studie ansåg att träffsäkerheten ökade och subjektiviteten minskade. Orsaken kan bero 
på att denna studie inte var tillräckligt omfattande för att se en signifikant skillnad. Det kan 
också tyda på att den nyframtagna intervjumallen inte var tillräckligt utvecklad eller att 
rekryterarna ännu inte har den fulla kunskapen om hur de ska använda den. Den ursprungliga 
intervjumallen var inget dåligt verktyg och kvalificerade kandidaterna bör ha funnits i båda 
grupperna vilket resultatet tyder på. Denna bedömning kan också vara ett resultat utav det 
som Kataoka et al. (1997) fick fram i sin studie att rekryterarna låtit sig påverkas av 
kandidatens och andras åsikter i sin bedömning vid de strukturerade intervjuerna. Medan 
beteendeintervjuerna själva visade på vilka av kandidaterna som var kompetenta eller inte. I 
vilket fall som helst är det svårt att uppskatta om bedömningen var korrekt eller inte direkt 
efter intervjun, utan bör undersökas utefter hur lyckad rekryteringen faktiskt blev. 
 
 
Strukturerad kontra beteendeintervju, utifrån kandidatens synvinkel 
 

Kandidaterna ansåg sig ha pratat mer om tidigare situationer när det kom till beteendeintervju 
vilket var i enlighet med teorier. Beteendeintervju handlar just om att beskriva tidigare 
situationer och förklara sitt beteende utifrån dem (Barclay, 1999). Kandidaterna ansåg även 
att de fått prata mer om tidigare situationer med rekryterare M än med rekryterare I, vilket 
stärker resultatet då rekryterare M hållit i fler beteendeintervjuer än rekryterare I. Analysen 
visade att inga skillnader fanns mellan intervjuteknikerna eller mellan vilken rekryterare 
kandidaterna haft angående deras egna skattningar om hur väl de ansåg sig ha fått beskriva sitt 
arbetssätt, sina kunskaper, sina erfarenheter och sin personlighet. Det är svårt för kandidaterna 
att avgöra detta då intervjuerna oavsett intervjuteknik haft fokus på dem och deras 
erfarenheter och kunskaper, de har beskrivit sig själva men på olika sätt. Då de inte fått 
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möjligheten att bli intervjuad utefter båda intervjuteknikerna vet de inte skillnaden i hur 
mycket mer eller mindre de skulle ha kunnat få beskriva om sig själva.  
 
 
Bemanningsföretagets slutprodukt 
 
Den slutgiltiga intervjumallen blev så långt en kombination mellan den ursprungliga 
strukturerade intervjun och den nyframtagna beteendeintervjumallen, grundläggande frågor 
från den tidigare kombinerades med ett urval av beteendefrågorna som är anpassade för den 
specifika tjänsten som ska tillsättas. En kombination av de två intervjumallarna skulle ge 
rekryterarna en möjlighet att fastställa ren fakta och vad kandidaten ville med framtiden 
samtidigt som information skulle erhållas om hur kandidaten agerat i tidigare situationer. De 
har även, som nämnts, planerat in kurser och seminarier för att utveckla sig själva och 
rekryteringsprocessen vidare. De ser förändringen som en kontinuerlig process som de ska 
arbeta vidare på.  
 
 
Metodkritik 
 
För att öka validiteten och reliabiliteten i studien skulle en större och mer grundläggande 
studie ha genomförts, för att samla fler kandidater och rekryterares åsikter och syn på de två 
intervjuteknikerna. Studien bör även ha byggt på en snävare frågeställning för att en mer 
ingående undersökning och analys skulle kunna ha gjorts, där rekryterare och kandidater fått 
svara på mer specifika frågor än att som i detta fall ta ställning till helheten vilket kan vara 
svårt att beskriva och därmed osäkert att jämföra.   

Enkäterna kan ha blivit fel ifyllda då rekryterarna börjat med olika sorters intervjutekniker 
och att samma enkäter använts efter varje intervju. Rekryterarna kan ha blivit mer och mer 
bekanta med materialet och kanske därför fyllt i den annorlunda i slutet än de gjorde i början. 
Att de växlat mellan intervjuteknikerna kan också ha påverkat hur de fyllt i dem, då deras 
åsikt om intervjumallarna har ändrats under undersökningens gång. Rekryterarnas egen 
dagsform kan också ha påverkat intervjuerna och därmed hur de fyllt i enkäten. För att 
motverka det hade rekryterarna behövt bekanta sig mer med materialet redan innan första 
intervjun eller att författaren skulle ha hållit intervjuer med rekryterarna efter 
anställningsintervjuerna istället för att använda sig utav enkäter. 
 Vidare hade även den nya beteendeintervjumallen kunna ha testats och utvärderas mer 
noga innan den faktiska undersökningen startade, för att i förväg kunna korrigera sådant som 
hade kunnat förbättras. På grund av ett fåtal sökande till dessa tjänster och att studien har 
baserats på alla som varit på intervju så var det inte möjligt att i förväg utvärdera materialet. 
Författaren hade därmed behövt finna en till källa att utföra sin undersökning på för att öka 
antalet deltagare, men det hade dubblat tid och kostnadsaspekterna. En bättre fördelning av 
intervjuteknik mellan rekryterarna bör också ha gjorts genom att använda block 
randomization. I stället för att ha fördelat intervjuteknikerna jämt mellan 20 intervjutillfällen 
så bör författaren ha sett till att det även var jämnt mellan rekryterarna, haft två grupper om 
tio fördelade jämnt mellan intervjuteknikerna. Slutligen hade en mer grundlig genomgång 
eller kurs behövt ges till rekryterarna för att ge dem mer kunskap om hur de använder sig utav 
beteendeintervju på ett effektivt sätt. Eftersom författaren inte hade den fördjupade expertisen 
om beteendeintervju och att ekonomin inte täckte att köpa in konsulttimmar så var det inte 
möjligt att i förväg utbilda rekryterarna för denna studie.  
 
 



- 15 - 
 

 

 

Vidare Forskning 
 
För att säkerställa att eller om någon av intervjuteknikerna är bättre än den andra bör en större 
studie genomföras med fler antal kandidater och med två mer genomarbetade och testade 
intervjumallar. Eftersom det är mjuka värden som testas är en tanke att genomföra båda 
intervjuteknikerna på alla kandidater så att det inte kan skilja sig i hur de presenterar sig 
själva. Författarens egen uppfattning om intervjuerna bör även mer grundligt antecknas, till 
exempel genom att fylla i samma enkät som rekryterarna.  

Att undersöka hur korrekt rekryterarnas bedömning av kandidaterna är bör genomföras 
genom att efter rekryteringarna granska hur lyckad anställningen är. Undersöka om 
uppdragsgivarna är nöjda och om de anser att kandidaternas beskrivningar från intervjuerna är 
i enlighet med hur de faktiskt är.  
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