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Sammanfattning 
Studien handlar om rekryteringsprocessens förfarande, där den huvudsakliga frågeställningen 
är ”Hur synliggörs potentiella medarbetares kapaciteter i rekryteringsprocessen?”. Studien 
syftar till att lyfta fram hur rekryterare bär sig åt för att synliggöra de potentiella 
medarbetarnas förmågor och personliga egenskaper, och hur de vet vad som är väsentligt att 
lyfta fram för en viss tjänst. Ytterligare fågeställningar jag har är: ”Hur kan rekryteraren veta 
vilka egenskaper som ska belysas?”, ”Hur går rekryteraren till väga för att synliggöra 
specifika kapaciteter?” och ”Kan rekryterarens personliga värderingar påverka 
rekryteringsförfarandet?”. Jag har efter intervjuer med fem olika rekryterare kommit fram till 
mitt resultat, där jag använt mig av den existentiella hermeneutiken som metodansats. Mitt 
resultat har mynnat ut i betydelsen av att lägga pusslet rätt, och syftar till 
rekryteringsprocessens komplexitet. Studien illustrerar hela rekryteringsförfarandet, från 
första kontakt med kund till slutgiltigt beslut, där processens alla delar är av lika stor vikt för 
att i slutändan kunna resultera i en tillförlitlig helhetsbild. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Rekrytering, process, hermeneutik, helhet, kriterie, kravprofil  
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1. Introduktion 
Då man idag söker ett nytt arbete har de allra flesta en rekryteringsprocess framför sig att 
genomgå, där det ofta är stor kokurrens om platserna. I dagens samhälle är det stor rotation på 
arbetskraft, där flexibilitet är ett ledord man som individ bör kunna hantera (Sennett, 1999, s. 
17). Även stora pensionsavgångar drabbar Sverige och kommer fortsätta under flera år 
(Arbetsförmedlingen, 2010), vilket sätter stora krav på rekryterare att hitta personer som har 
den rätta kapaciteten företag behöver. Det finns både forskningrapporter och undersökningar 
som visar på den ekonomiska förlusten av att rekrytera fel, likaså marknadsför sig företag 
med att erbjuda rekryteringstjänster så att de företag som anlitar dem skall slippa 
felrekryteringar, hit hör exempelvis Adecco (Adecco, u.å.). Stern m.fl. (2013) har nyligen 
utkommit via Ratio med en rapport, som en delstudie till deras femåriga forskningsprojekt 
Kompetens för tillväxt (s. 2), där de kommit fram till att nästan hälften är missnöjda med över 
20 % av deras anställningar (s. 10). Jag anser att ett socialpsykologiskt perspektiv på 
rekryteringsprocessen skulle vara intresseväckande, där fokus på synliggörandet av 
intervjupersoners kapaciteter i rekryteringsprocessen vore intressant att lyfta fram.  
 

2. Syfte och frågeställningar 
Jag har för syfte att undersöka rekryterares upplevelser av rekryteringsprocessen, där de i 
intervjuer får berätta hur de synliggör kandidaters kapaciteter, förmågor och personliga 
egenskaper. Jag avser att skildra hela rekryteringsprocessens förfarande, från första gallring 
till sista, där synliggörandet av kapaciteter kommer att redogöras på olika sätt genom varje 
steg. Min huvudsakliga frågeställning blir således ”Hur synliggörs potentiella medarbetares 
kapaciteter i rekryteringsprocessen?”. Det jag ämnar få fram är hur processen i olika möten 
mellan rekryteraren och den potentiella medarbetaren gradvis klargör den potentiella 
medarbetarens kapaciteter. Med andra ord hur rekryteraren kan se och höra på en individ vilka 
förmågor, talang och potential han eller hon besitter, samt vilka egenskaper och personlighet 
kandidaten har och om de är passande för den tjänst som ska tillsättas. Jag kommer efter 
analyser utifrån intervjuer med rekryterare lyfta fram vad jag anser klar- och synliggör 
kandidaters kapaciteter, där ett tolkningsarbete i flera steg anammas i syfte att nå en ny 
förståelse om fenomenet i sig. Utifrån detta har jag ytterligare några frågeställningar; ”Hur 
kan rekryteraren veta vilka egenskaper som ska belysas?”, ”Hur går rekryteraren till väga 
för att synliggöra specifika kapaciteter?” och ”Kan rekryterarens personliga värderingar 
påverka rekryteringsförfarandet?”. 
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3. Tidigare forskning 
Relevant forskning kring mitt undersökningsområde, rekrytering, presenteras, där det 
synliggörs ur flera vinklar. Mot bakgrund av studiens syfte presenteras i detta kapitel 
forskning avseende upprätthållandet av den homogena organisationsstrukturen, betydelsen av 
formella- som informella kriterier, rekrytering som en könsordnande process, att göra sig 
anställningsbar genom att sälja sig själv, att anta ett interaktionistiskt perspektiv, 
konsekvenser av kulturell matchning och rekryteringsstrategier. Databaser jag använt mig av 
i mitt sökande har varit Discovery, Google Scholar, Sociological Abstracts och LIBRIS. De 
sökord jag använt har varit bland annat recruiting, headhunting, employee branding, 
recruiting process m.fl. 
 

3.1 Upprätthållandet av den homogena organisationsstrukturen 
Dan Porsfelt (2001) syftar i sin avhandling i arbetsvetenskap att formulera en teori kring en 
sekundär socialiseringsprocess i en specifik organisation. En teori kring socialiseringens 
komplexitet då det kommer till internaliserandet av organisationens utseende, där individuella 
självidentiteter utvecklas. 
 
Då företaget annonserade för rekrytering fanns en del formella kriterier som ansökan skulle 
innehålla, där framgång var ett starkt ledord, både för organisationen i sig, och för individerna 
att leva upp till (s. 29). Detta menar Porsfelt (2001) ger de sökande individerna begränsningar, 
men också möjligheter i den mån att individen kan välja att handla på ett visst sätt trots att 
handlingen i viss mån blir styrd av de kriterier som eftersöks (s. 30). Utöver dessa formella 
kriterier, tolkar jag ur texten att en hel del informella kriterier också var av vikt, där 
exempelvis en av rekryterarna påtalar suget efter en bergsklättrare, vilket då skulle antyda till 
att individen är äventyrlig och orädd, och alltså någon som kan bli framgångsrik (Porsfelt, 
2001, s. 31). 
 
Porsfelt (2001) ser också kritiskt på anställningsintervjuer, och liknar dem metaforiskt likt ett 
crescendo, där han menar att den enskilda individen och hennes kompetens får svårt att 
rättvist komma till sin rätt, då det är så många andra faktorer som spelar in i sammanhanget. 
Han ser på rekryteringsintervjuerna likt mindre lyckade examinationer, och anser 
intervjusituationerna bland annat handla om samspelet mellan dessa punkter;  

- ”Ett framträdande i en kritisk miljö, framför allt för den som blir intervjuad.” 
- ”Idealisering av framträdandet.” 
- ”Möten mellan stereotyper och andra generaliserade bilder av samhälleliga 

fenomen.” 
- ”Möte mellan (en) organisationskultur och dess värderingar och värderingar 

internaliserade i andra organisationskulturer.” 
- ”Individuell representation av samhället snarare än presentation av självet.”  

(s. 53f). Utifrån detta argumenterar Porsfelt (2001) för att rekryteringsprocessen blir likt 
upprätthållandet av en liknande organisationskultur som redan finns på företagen som 
rekryterar. Porsfelt (2001) menar att det finns en form av homosocial åtrå rekryterarna vill åt, 
vilket handlar om att män i ledande positioner eftersöker andra män som speglar dem som 
individer (s. 41). Han påvisar detta genom gallringen av trainees, där de som slutligen blev 
kvar var av lika, eller liknande, karaktäristika som en av rekryterarna, en chef i detta fall (s. 
54). 
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3.2 Betydelsen av formella- som informella kriterier 
Pernilla Bolander (2002) har skrivit en doktorsexamen i ekonomi där hon tar upp olika former 
av rekryteringsförfaranden. Hon använder sig av en diskursanalytisk ansats, och har tagit fram 
åtta tolkningsrepertoarer (s. 58), vilka jag nedan kommer att gå in mer på. Bolander (2002) 
menar att rekryterare gör precis som alla andra människor, de skapar sig en uppfattning om 
vem individen är, det som dock skiljer rekryterarna åt är att de förväntas kunna göra 
tillförlitliga bedömningar av individerna på ett plan som gynnar företaget i fråga. I en 
rekryteringsintervju skall rekryteraren tillämpa andra egenskaper än sitt sunda förnuft och 
motivera sitt rekryteringsförfarande, detta genom att använda sig av vad Bolander (2002) 
kallar byggstenar (tolkningsrepertoarer) (s. 44f). 
 
Dessa tolkningsrepertoarer (byggstenar) har Bolander (2002) funnit genom sina intervjuer 
med rekryterare, och är rekryterarnas sätt att beskriva och ge skäl för sitt 
rekryteringsförfarande, där de beskriver rekrytering som; 

- ”ett känslomässigt möte mellan människor” 
- ”att passa ihop” 
- ”teater” 
- ”att sätta rätt man på rätt plats” 
- ”professionell bedömning” 
- ”ekonomisk investering” 
- ”organisationsförmåga” och 
- ”förankring”. 

 
Dessa tolkningsrepertoarer använder sig rekryterare av för att rättfärdiga deras beslut (s. 70). 
Utöver tolkningsrepertoarerna ovan, har Bolander (2002) även fokuserat på två olika ansatser, 
den sociala och den psykometriska ansatsen. Kärnan i den senare handlar om prediktion (s. 6), 
alltså likt en förutsägelse om hur individen verkar kunna utvecklas, en mer mekanisk bild utav 
individen. I den sociala ansatsen ligger fokus på interaktion, vilken här är helt avgörande för 
hur en rekryteringsprocess går till, här finner vi en mer human bild av individen (s. 16). 
Ansatserna ser alltså på de mänskliga egenskaperna på olika sätt, där den psykometriska 
ansatsen antar att egenskaper inte nämnvärt förändras över tid, då hade inte en prediktion av 
individen i rekryteringsprocessen varit fungerande, medan den sociala ansatsen anser att 
individens egenskaper är under konstant förändring (s. 17). 
 
Bolander (2002) gör en jämförelse mellan tolkningsrepertoarerna och de två ansatserna. Hon 
finner att de flesta tolkningsrepertoarer går att härledas till någon av ansatserna, dock inte alla. 
Detta leder fram till vad Bolander (2002) menar med att tolkningsrepertoarerna kan liknas vid 
byggstenar, nämligen att rekryterarna kan plocka fritt bland dessa byggstenar i 
rekryteringsprocessen, och blir därför inte fast i antingen den psykometriska eller sociala 
ansatsen. Det visar således på en flexibilitet, där ett rationellt förhållningssätt kan 
sammanjämkas med ett humanistiskt förhållningssätt, med andra ord tillämpas både en 
subjektiv som objektiv process (s. 91). 
 
I avhandlingen har Bolander (2002) kommit fram till hur rekryterarna motiverar de 
anställningsbilder de fått fram av varje potentiell kandidat genom fastställandet av deras 
egenskaper och i jämförelse med varandra har de sedan gallrats ut (s. 138). Vidare visas att 
informella kriterier används jämsides de formella kriterierna i rekryteringsförfarandet (s. 207). 
Helhetsbilden som skapas om kandidaterna, anställningsbilderna, växer fram genom en 
gemensam diskussion där egenskaper diskuteras fram och tillbaka, där de sedan läggs ihop 
och bildar en helhetsbild om varje kandidat. Redan innan kandidaterna kallas till en 
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rekryteringintervju, har rekryterarna bakgrundsinformation om dem, vilket också adderas till 
de egenskaper de fått fram under intervjuerna, vilket genererar trovärdiga bilder om 
kandidaterna (s. 140). Dessa anställningsbilder leder till enkla beslut om vem eller vilka de 
skall erbjuda en tjänst till (s. 211). En rekryteringsprocess kan därmed konstateras vara mer 
informell än formell (s. 210), dock är det i den gemensamma diskussionen rekryterarna 
kommer fram till pålitliga anställningsbilder, och utifrån dem tar beslutet om vem som skall 
tillsättas (s. 212). 
 

3.3 Rekrytering som en könsordnande process 
Charlotte Holgersson (2003) har undersökt rekryteringsprocessen av företagsledare som en 
könsordnande process (s. 3), där avhandlingens syfte har varit att ”utveckla teoretiska begrepp 
och begreppsrelationer” (s. 167) med anknytning till rekryteringen av företagsledare och 
problematiken med det. Hon utgår från feministisk teori (s. 3, 52, 72), och utifrån analys av 
egna intervjuer och fallstudier får Holgersson (2003) fram sitt resultat, vilket jag nedan 
redogör för. 
 
Homosocialitet blir i Holgerssons (2003) resultat ett övergripande begrepp för att få en 
förståelse av företagsledarrekrytering som en könsordnande process (s. 215). 
Homosocialiteten skapas genom de informella jargoner en rekryteringsprocess kan innehålla, 
där det i Holgerssons (2003) fall handlar om män som snarast rekryterar andra män. (s. 191) 
Identifikationen är lättare att dra till någon som är lik sig själv, vilket automatiskt blir någon 
man kan lita på, och därmed blir det ett homogent urval (s. 192). Det är just de informella 
samtalen i rekryteringsprocessen som Holgersson (2003) tar fasta vid, där de som sitter i 
styrelsen har tolkningsföreträde och med andra ord bestämmer förfarandet, från första 
kriterielista till nyanställd företagsledare (s. 217). Mallen som byggs upp åberopar en specifik 
sorts man, en man som liknar de redan befintliga på företaget, något Holgersson (2003) 
benämner homosocialt relationsarbete (s. 218). Då män dominerar dessa högre uppsatta 
positioner inom företag i Sverige (s. 2) är det utefter dem mallen skapas. 
 
Holgersson (2003) menar även att rekryteringen av företagsledare är en homosocial förförelse 
(s. 195), vilket innebär att kandidaten väljs på grund av att rekryterarna tycker om och har 
förtroende för personen, något som annars klassas som irrationellt i denna sorts process (s. 
196). Män i homogena grupper håller varandra om ryggen, vilket Holgersson (2003) kallar för 
homosocial omsorg (s. 218), där de som inte passar mallen, såsom kvinnor och avstickande 
män, blir uteslutna. Diskriminering anser Holgersson (2003) präglar homosocial kooptation 
(kooptation=då nya medlemmar väljs av redan befintliga medlemmar), vilket även det är 
något som hon anser utmärker rekryteringen av företagsledare (s. 219). Det handlar om att 
endast en viss typ av chefer produceras, där man går efter formella- som informella kriterier i 
urvalet (s. 213). Vidare finner Holgersson (2003) att kvinnors underordnande positioner inom 
företag har mycket att göra med männens tysta medvetenhet, där män anses veta om kvinnors 
annorlunda villkor men inte gör någonting åt det, utan lägger över ansvaret på kvinnorna 
själva (s. 209). Dessa könsordnande processer på företagen anser Holgersson (2003) är 
diskriminerande, vilka dessutom reflekterar samhället i stort. Detta ser man tydligt i och med 
att det går att finna könsordnande processer även på samhällsnivå (s. 219). 
 

3.4 Att sälja sig själv 
Marinette Fogde (2011) har i sin forskningsartikel om diskursiv positionering, genomfört och 
analyserat intervjuer, där individerna har fått berätta sin historia och upplevelse kring 
arbetssökning. I och med detta har hon fått fram hur individerna själva positionerar och 
marknadsför sig, där den balanserade processen handlar om att finna sina instrumentella 
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egenskaper med egenskaper som identifierar en som person. Alltså hur man gör sig 
anställningsbar (s. 25). 
 
Dagens arbeten ställer krav på ökad flexibilitet hos sina anställda, där personliga egenskaper, 
förmågor och talang nu mer än någonsin väger tyngre än tidigare erfarenheter. Detta har gjort 
att marknadsföring av sig själv vid arbetssökning är ett måste, vilket pekar mot ökad 
individualitet och med det också en ökad individualisering i samhället i stort. Detta har lett till 
att allt fler söker karriärsrådgivning, där fokus dock ligger på en manlig norm, där en 
överhängande maskulinitet råder, vilket skapar problem för de som faller utanför mallen (s. 
26). Fogde (2011) menar att individer i sociala situationer alltid konstruerar en bild av sig 
själva för att framhäva sig på ett specifikt sätt i olika kontexter, där ett CV blir likadant. Med 
andra ord är ett CV en presentation av sitt själv, där individen framhäver sig på det sätt hon 
vill, eller borde, beroende på situation (s. 27). Inför CV-skrivandet har samtliga informanter i 
studien sökt fakta på olika håll om hur man bäst konstruerar ett CV, vilket enligt Fogde 
(2011) tyder på att de själva positionerar sig som aktiva subjekt, vilket är en av de normer 
man bör nå upp till för att vara anställningsbar (s. 31). Vidare finner jag att informanterna 
själva, vilka både är kvinnor och män, konstruerar kön, där de anser det kvinnliga bli ett 
hinder i arbetssökning, medan det manliga begripliggörs som något bra. Informanterna styrker 
i och med detta påståendet ovan angående normerna kring anställningsbarhet, där det 
maskulina ses som överlägset det feminina (s. 33). 
 
Att göra sig anställningsbar handlar även om hur man som arbetssökande väljer vilka 
egenskaper som framhävs. Som ovan skrivet handlar det om att förmedla sig själv i en social 
kontext, där vissa egenskaper väger tyngre än andra i en rekryteringsgallring. Detta synliggör 
även informanterna i artikeln, där en av dem förklarar att man inte kan hitta på en egenskap, 
utan att de måste vara tillförlitliga, men att det sen är upp till arbetsgivaren att skapa sig en 
egen uppfattning (s. 37). Fogde (2011) skriver att dessa informanter reflexivt förhåller sig till 
sitt konstruerande av självet i en säljande kontext. De tar åt sig av informationen, och skapar 
med det någonting eget och representativt för sitt själv. Informanterna förnekar inte den 
rådande maskulina hegemonin, utan tar åt sig av detta och gör någonting konstruktivt av det, 
vilket tyder på en individualistisk diskurs. Fogde (2011) menar att detta skiljer sig från hur 
individerna på arbetsförmedlingen med lägre utbildning gör, där hon hävdar att ett större 
motstånd mot detta finns. Vidare visar detta på att de högre utbildade individerna har en större 
tendens till att bli anställningsbara, då de själva tar ansvar för den (s. 40). 
 
Vidare visas i diskussionsavsnittet att flertalet av kvinnorna med en gång positionerar sig som 
avvikande från det rådande ideal som finns, och menar med det att det finns en överhängande 
risk för dem att känna ambivalens gentemot sig själva och idealet. De slits mellan hur de bör 
vara, och hur de är. Fogde (2011) hävdar att denna ambivalens går att finna även hos en del av 
männen, men att det gestaltas på ett annat sätt än hos kvinnorna, där det hos kvinnorna skulle 
handla om bristande självförtroende, medan det hos männen handlar om balansen mellan att 
vara ärlig och att överdriva sina kunskaper och egenskaper. I och med CV-skrivande intar 
individen en roll, och som ovan handlar det om att presentera sig själv i en social kontext. Den 
potentiella arbetstagaren säljer inte enbart sin arbetskraft, utan även sig själv (s. 41). 
 

3.5 Att anta ett interaktionistiskt perspektiv 
Eder och Buckley (1990) har inom ämnet nyrekrytering (employee recruiting/selection) 
undersökt rekryteringsintervjun ur ett interaktionistiskt perspektiv, där de definierar intervjun 
likt ett möte ansikte mot ansikte mellan kandidater och organisationens representanter (s. 40). 
Den tidigare forskning som Eder och Buckley (1990) presenterar visar att användning av 
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skicklighets- och kunskapstest anses vara säkrare än intervjuer då det kommer till rekrytering 
(s. 39), men att man genom guider och strukturerade ramverk kan få intervjun att bli mer 
pålitlig och giltig (s. 40). Behovet av att ta hänsyn till den stundande situationen är något 
forskare kommit fram till behövs i rekryteringssammanhang, då de situationella faktorerna 
spelar en viktig, för att inte säga, avgörande roll i hur förfarandet kommer att gå (s. 41). Det 
interaktionistiska perspektivet handlar om att kognitiva, intellektuella, attribut redan från 
början skiljer individer åt, innan eventuella objektiva, sakliga, skillnader har en möjlighet att 
påverka. Hur situationen individer befinner sig i uppfattas tar plats redan vid första anblicken, 
där det skapas en personlig verklighet innan objektiva, sakliga, olikheter kan skilja individer 
åt (s. 45). 
 
Eder och Buckley (1990) presenterar en modell som visar hur det interaktionistiska 
perspektivet gestaltas i rekryteringsintervjun, där de visar hur tre aspekter måste sammanslås 
för att kunna komma åt det interaktionistiska perspektivet (s. 48). Dessa aspekter är kognitiva 
(intellektuella) egenskaper, situationella (kontextuella) parametrar och intervjuns dynamik i 
processen (s. 47). Trots den vacklande validiteten en ostrukturerad intervju ger i 
rekryteringssammanhang fortsätter den att vara dominerande. Eder och Buckley (1990) har 
föreslagit en modell baserad på det interaktionistiska perspektivet för bedömning av 
anställningsintervjuer (s. 64). Den första punkten i denna modell handlar om att varje 
rekryterare bör göra en omfattande klassificering av den upplevda intervjusituationen, vilket 
borde klargöra intervjuarens upplevda uppfattning. Den andra punkten i modellen har att göra 
med att rekryteraren bör rikta fokus på de förändringar i intervjusituationen som har effekt på 
hans eller hennes kognitiva egenskaper. Det betyder att kontextens omfattning samverkar med 
vidden av rekryterarens kognitiva processer, och detta har troligen den största effekten på 
rekryteringsintervjun (s. 64). 
 
Eder och Buckley (1990) vill uppmuntra rekryterare att använda sig av forskningsmetoder 
som fångar in person-situation aspekten, såsom det interaktionistiska perspektivet gör, vilket 
också är deras tredje punkt i modellen. De anser vidare att rekryterares ändamål och 
ansvarighet bör undersökas i intervjusammanhang. Det viktigaste Eder och Buckley (1990) 
vill lyfta fram är inte nödvändigtvis forskningsmodellen som sådan, utan att rekryterare, med 
de föreslagna sätten att förbättra validiteten i rekryteringsintervjuer, också tar den möjligheten 
för att tydligt öka giltigheten av intervjuer (s. 65). 
 

3.6 Konsekvenser av kulturell matchning 
Syftet med Ola Bergströms (1998) avhandling är att synliggöra konsekvenser av 
rekryteringsprocessen ur perspektivet kulturell matchning i ett kunskapsintensivt företag. 
Kulturell matchning handlar om att den som blir erbjuden en tjänst i företaget måste i samma 
veva man tackar ja också vara medveten om att man själv är ansvarig för att ha tackat ja. Han 
menar att det är upp till de anställda att ta reda på tjänstens omfattning innan man åtar sig den 
(s. 32). Bergström (1998) har använt sig av diskursanalytisk metod som tillvägagångssätt (s. 
39). Företaget använder sig av kontinuerlig rekrytering, där nyexaminerade är av största 
intresse, vilket betyder att de löpande under året rekryterar nya medarbetare, och med den 
vetskapen har Bergström (1998) valt att kalla rekryteringsprocessen för rekryteringsarbete (s. 
74). 
 
Rekryteringsarbetet handlar främst om att täcka interna behov, och ser inte marknadsvärdena 
som lika viktiga i just denna process. Intervjuarna, som tillhör den ordinarie personalen, kan 
bedöma efter hur bra man tror att man skulle trivas tillsammans med den potentiella 
medarbetaren, och anställa därefter (s. 79). Företaget satsar mycket på att utbilda sina 

9 
 



anställda, och att rekrytera nya förmågor som går bra ihop med den redan etablerade gruppen, 
därav upprätthålls företagets struktur relativt stabilt (s. 80). Företaget använder sig av en 
annorlunda metod vid rekryteringsintervjuer mot vad företag generellt brukar, där 
rekryterarna själva är de mest aktiva i intervjudialogen i syfte att förmedla vad företaget 
bygger på och ser ut (s. 115). Dock fortgår inte hela intervjun exakt på det sättet, då 
rekryteraren, förutom att förmedla företagets byggstenar, även syftar till att få fram en hel del 
om intervjupersonen i sig, där rekryteraren genom att vederlägga eller klargöra uppgifter om 
personen, ges tydlig inblick i personligheten och intressena hos den sökande (s. 128). 
 
Bergström sammanfattar (på sida 199f) att konsekvenser av tillämpning av kulturell 
matchning innebär; 

- ”att relationen mellan arbetsgivare och arbetssökande regleras genom utnyttjande av 
ett brett spektrum av kommunikativa tekniker” 

- ”att relationen mellan arbetsgivare och arbetssökare blir mer komplex och 
sammansatt.” 

- ”att rekryteringens betydelse för de deltagande parterna förändras.” och 
- ”ett skifte av kontrollstrategi.” 

 
Kontentan av rekryteringsprocessen blir således att de arbetssökande måste balansera deras 
egna intressen med krav på anpassning och kontinuitet, där underordning av personligheten 
måste tillämpas samtidigt som de måste visa prov på självständighet. Företaget balanserar i 
rekryteringsförfarandet mellan kravkvalifikationer och de sökandes intressen, samt balansen 
mellan kostnader för rekrytering mot möjligheten för framtida intäkter (s. 200). 
 

3.7 Rekryteringsstrategier 
Syftet med Dhar, Bhagat, och Dhars (2008) studie inom ämnet Human Resource (HR) har 
varit att undersöka rekryteringtekniker som idag används på rekryteringsföretag, där de 
genom en grundad teori som metodansats valt att göra sin studie i olika steg. Fem 
huvudteman kunde tas fram, vilka jag nedan presenterar. Vidare vill författarna att studien, 
med dess huvudteman, skall kunna leda fram till att skapa mer träffsäker forskning och en 
bättre förståelse vid användning av begreppen (s. 342). 
 
I diskussionen med deltagarna visade det sig att de tekniker rekryterarna använder sig av har 
de lärt sig av deras äldre kollegor, genom att iaktta, lyssna och samarbeta. Dhar m.fl. (2008) 
har valt att kalla de fem huvudteknikerna för sökningsstrategier (sourcing strategies). 
Nätverkande (networking) är den första strategin, och syftar till att rekryterarna söker upp 
potentiella medarbetare genom informella kanaler (s. 346). Portal(boolesk)sökning 
(portal/boolean search) är den andra av sökningsstrategierna som tas upp, och har att göra 
med att man använder sig av flera sökkriterier då man söker efter potentiella medarbetare på 
internetsidor, såsom monster.com, där individer själva skapat konton och lagt upp CV och 
personliga brev (s. 348). Kartläggning av företag, eller konkurrensanalys (company mapping/ 
competitor analysis), är den tredje strategin rekryterare använder sig av, och handlar om att 
identifiera företag och kartlägga företagen efter fyra olika parametrar (marknadsföring, finans, 
Human Resources och system), vilka alla måste undersökas grundligt. Utefter vad 
parametrarna antyder kan ”rätt” individ bli tillsatt på rätt ställe. I och med detta kan man 
förstå att kartläggningen är central (s. 349f).  
 
Headhunting använder sig rekryterarna av efter att kartläggningen och konkurrensanalysen är 
genomförd, och handlar om att helt enkelt lyfta luren och försöka få med sig den headhuntade 
individen till företaget (s. 350). Den sista tekniken som Dhar m.fl. (2008) identifierat är 
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databashantering (database management), och handlar om att de profiler till individer som 
inte blivit tillsatta sparas i en databas för att senare vid behov kunna plockas fram (s. 352). 
 
Det Dhar m.fl. (2008) kommer fram till är att rekryteringsföretagen, och dess rekryterare, 
använder sig av sina tekniker för att kunna fylla luckor klientföretagen vill ha fyllda, genom 
att ha ett stort databasutbud av potentiella individer för dem att rekrytera. Detta visar på 
vikten av att behärska sina tekniker för att kunna åstadkomma kunskapsutveckling gällande 
rekryteringar, och för att ha koll på den organisatoriska världen (s. 352). Att ha koll på hur 
företag fungerar, drivs och förändras är centralt för en rekryterare, vilket ger dem stora 
fördelar i nätverkandet. Som rekryterare måste man vara lyhörd, kunna samarbeta och förstå 
sammanhang, vilket också visar sig i och med att nätverkande kräver samarbete, menar Dhar 
m.fl. (2008). Det handlar om att förstå klientens behov, vilken sorts individ de vill åt och hur 
företagets byggstenar ser ut, samt att kunna identifiera individer med de rätta kompetenserna, 
så som relevanta erfarenheter och personlighet, för att kunna hitta den perfekta matchningen. 
Vidare finner Dhar m.fl. (2008) att rekryteringstekniken, headhunting, är den teknik som är 
bäst lämpad för att hitta passande kandidater, dock har de rekryterare Dhar m.fl. (2008) 
intervjuat ibland använt headhunting som ett samlingsnamn på samtliga strategier, vilket gör 
att resultatet inte är helt tillförlitligt (s. 353). 
 

3.8 Den tidigare forskningens relevans för studien 
För att relatera Porsfelts (2001) avhandling för denna studie, anser jag att rekryterarna verkar 
ha stor makt över intervjusituationen, där nästintill alla Porsfelts informanter påpekar att de 
förberett sig inför intervjuerna, både genom att klä sig på ett specifikt sätt, som att dölja en del 
av sin självidentitet, genom att ta bort eller lägga till något i anförandet (s. 45, 69). Bara 
genom att le, eller att upprepande ställa frågor, kan göra, i detta fall, traineerna osäkra och 
leda till tappad fattning och självförtroende. Dock gör personliga frågor att intervjupersonerna 
känner sig mer trygga och kan anamma en större portion självkänsla (s. 49). 
Sammanfattningsvis blir dock, av Porsfelts avhandling att tolka, att rekryteringsprocesser 
liknar mer någonting på förhand bestämt som består av olika formella- som informella 
kriterier för kandidaterna att leva upp till, där rekrytering som ett situationsanpassade verktyg 
kommer i andra hand (s. 55). Det handlar om att, som Porsfelt (2001) uttrycker sig, att passera 
”eventuella smutsfilter” i rekryteringsprocessen (s. 89). 
 
I själva intervjusituationen kopplar Porsfelt (2001) in ett goffmanskt uttryck avseende publik, 
där det handlar om att intervjupersonen vet att han eller hon måste prestera inför sin publik 
genom att spela en tillräckligt trovärdig roll, den förväntade rollen (s. 44) (För utförligare 
presentation kring detta se teoriavsnittet). Porsfelt (2001) tar också upp traineernas 
förberedelse inför rekryteringsintervjun, precis som Fogde (2011) gör. Fogde (2011) belyser 
särskilt förberedelserna inför utskickandet av arbetsansökningar, då hon menar att roller måste 
intas redan vid skrivandet av CV, precis som det behövs göras i ett interaktivt möte (s. 41). 
Jag tolkar detta som att hela rekryteringsprocessen redan börjar hemma hos individen som 
sitter och skriver sitt CV, då konstruerandet av den roll hon vill förmedla redan byggs inom 
hemmets väggar, redan innan ansökan är skickad. 
 
Eder och Buckley (1990) skriver om vikten av att ha situationens påverkan i åtanke under 
rekryteringsintervjun, där ett interaktionistiskt perspektiv är vad de eftersträvar (s. 41). Det 
handlar således om att individer påverkas olika av olika situationer, där jag tolkar det som att 
vissa egenskaper hos individer som i hemmiljön blir synliga, riskerar att inte ges utrymme till 
att komma fram i mer pressade, nervösa situationer. Eder och Buckley (1990) hävdar att tre 
aspekter måste tas i beaktande för att komma åt det interaktionistiska perspektivet i en 
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rekryteringsinervju, där kognitiva egenskaper och situationella parametrar behöver 
sammanfogas med intervjus dynamik för att generera den största validiteten (s. 47). Att ha ett 
interaktionistiskt perspektiv i åtanke gör att man lättare kan förstå hur individer påverkas av 
varandra i alla olika situationer, då närvaron av någon påverkar ens agerande (s. 64). Detta 
anser jag vara relevant för min studie, då det handlar om att jag vill få fram 
rekryteringsprocessen och dess synliggörande av potentiella medarbetares kapaciteter. 
 
Byggstenarna Bolander (2002) tagit fram visar på vikten av flexibilitet i beslutsprocessen, där 
rekryterarna både har formella- som informella kriterier i åtanke genom hela 
rekryteringsprocessen (s. 91). Rekryterarna kan på detta sätt, tillsammans med cheferna, 
synliggöra kandidaters egenskaper utefter både CV och personligt brev som 
rekryteringsintervjuer, där Bolander (2002) menar att rekrytering i första hand är 
prognosskapande (s. 172). På detta sätt skapas en helhetsbild av hela rekryteringsförfarandet 
där fokus ligger på hur man kommer fram till en individs rätta egenskaper, och utifrån det kan 
konstatera om personen är rätt eller fel för just den tjänst som sökts (s. 140). Jag utläser av 
Bolander (2002) att det aldrig går att få en exakt bild av en individ, men att man med 
flexibilitet kan komma långt, där prognosen som ställs på individerna blir mer trovärdig om 
både formella- som informella krav beaktas. 
 
För att tydliggöra Bergströms (1998) relevans till min studie, anser jag att synliggörandet av 
kapaciteterna företaget söker verkligen framkommer i intervjuerna. Företagets sätt att tillämpa 
rekryteringsintervjuer visar på en tillmötesgående förståelse från individerna, utifrån 
Bergströms (1998) resultat. Hur jag kan se detta, anser jag har att göra med hur de sökande 
individerna responderar till rekryterarens berättelse om företaget i sig, där rekryteraren är den 
mest aktiva och låter de sökande mestadels ställa frågor om det rekryteraren förmedlar i 
rekryteringsintervjun (s. 115). Det förefaller bli en monologisk situation, där rekryterarna 
söker finna medarbetare som kan anamma företagets principer och levnadssätt (s. 126). Det är 
tack vare företagets intervjuteknik som rekryterarna får tag i de sökandes egenskaper, vilket 
styrks genom att de sökande själva anser bilden som skapas av dem stämmer överens med 
deras egen av sig själva (s. 187). Eftersom företaget hävdar att de nått sin målsättning, anser 
jag deras strategi i rekryteringsprocesserna vara framgångsrik (s. 192). 
 
Trots att jag anser att företaget i Bergströms (1998) avhandling gör ett till synes lyckat arbete 
i att finna de individer bäst anpassade till deras företag, kan jag inte komma ifrån att jag anser 
att de upprätthåller en homogen arbetsplats. En arbetsplats med för många likasinnade, med 
för snäva gränser och med det för stort uteslutande av individer som skiljer sig från deras 
norm. Detta blir i likhet med det Holgersson (2003) skriver om, där jag tydligt kan koppla 
företagets anda till homosocialiteten och upprätthållandet av den könsordnande processen, 
vilket verkar förekomma i båda fallen. Jag anser att det handlar om en homosocial kooptation 
(s. 213) i båda fallen. Kooptation (då medlemmar i en grupp själva bestämmer vilka nya 
medlemmar som ska tillsättas) på grund av att de som redan arbetar på företagen som 
rekryterar helt och hållet får bestämma vilka nya som skall in, och homosocial kooptation 
eftersom det i båda fallen tenderar hamna på likasinnade som redan innan finns i företagen. 
Holgersson (2003) beskriver att de överordnade i företaget, ledningen, är de som sätter 
prägeln eftersom de har det sista ordet när det kommer till anställandet av nya medarbetare (s. 
217), vilket tydligt leder till ett homosocialt relationsarbete. Det homosociala relationsarbetet 
handlar om att man vill åt en specifik individ (s. 218), vilket gör att kriterielistorna byggs upp 
utefter det. Jag anser detta ha relevans för min studie då det i många fall är så att informella 
kriterier, så som kön, ålder, etnicitet etc., kan spela en stor roll i många 
rekryteringssammanhang, vilket då kan leda till en diskriminerande arbetsplats med ett 
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homogent utseende, som i längden också kommer att reflektera samhället i stort (s. 2). Det 
kanske inte alltid finns en medvetenhet om detta, men det är viktigt att belysa. 
 
Att gå djupare in på de rekryteringstekniker som används av rekryteringsfirmor anser jag 
tillföra en del till min studie. Detta eftersom man redan vid första mötet av individer, på 
exempelvis jobbansökningshemsidor på internet, granskar deras kapaciteter. Dhar m.fl. (2008) 
listar olika rekryteringsstrategier för att finna individer att plocka fram då ett företag anlitar 
dem för en rekryteringsprocess (s. 342). Visserligen anser jag det första mötet med en individ, 
då granskningen av dess CV och personliga brev genomförs, inte är en tillräcklig grund för att 
ta beslut huruvida han eller hon är nog lämpad för arbetet. Dock måste det ske flera olika 
gallringar i en rekryteringsprocess för att klara av att hantera omfattningen av sökande 
kandidater, och då är detta tillvägagångssättet i den första. Eftersom det sker en gallring på 
basis av CV och personliga brev innan någon träffat kandidaterna personligen, finns risken att 
man missar en kompetent kandidat på grund av att de förmedlat sig själva sämre än andra i 
skrift, vilket jag vill påpeka är viktigt att ha i åtanke då det kommer till min studie. 
 
I och med att vi lämnar avsnittet om tidigare forskning med gallring och bedömning av 
individer, så kan man se att interaktionen i det hela är en viktig aspekt, där individer påverkar 
varandra oavsett hur omständigheterna ser ut. Med det skrivet går vi vidare in på min 
teoretiska referensram som jag valt att belysa ur ett interaktionistiskt perspektiv.  
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Jag använder mig huvudsakligen 
av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och lyfter begrepp jag anser vara väsentliga 
till studien. Jag har även valt att ta upp kapitalismens flexibilitet av Richard Sennett på grund 
av den flexibilitet det krävs av en rekryterare i sin profession att besitta. Varför jag anser 
dessa två teoretiker vara av betydelse för min studie finns beskrivet efter vardera avsnitt. 
 

4.1 Erving Goffman 
Erving Goffman skriver om det dramaturgiska perspektivet, där han använder sig av 
metaforer från teaterföreställningens principer vid formulerandet av sina begrepp. Det handlar 
om mötet mellan individer ansikte mot ansikte, och om hur båda parter ömsesidigt påverkar 
varandra i framförandet av sig själv (Goffman, 1959, s. 9). I stora drag handlar det om hur väl 
en individ spelar sin roll till förmån för den publik hon har framför sig, och hur väl publiken i 
sin tur spelar sin roll som åskådare till den agerande individen på scenen (s. 25).  
 

4.1.1 Personlig fasad 
Fasad är den del av ett framträdande hos en individ som definerar situationen, och är den 
uttrycksfulla utrustning som individen använder sig av, avsiktligt eller oavsiktligt i alla 
interaktiva situationer (Goffman, 1959, s. 28). Begreppet fasad är uppdelad i två 
underbegrepp, inramning och personlig fasad, där inramningen är platsbunden och innefattar 
den sceniska rekvisitan (s. 29), vilken jag lämnar därhän och lägger större fokus på den 
personliga fasaden. Den personliga fasaden har att göra med detaljer som identifierar en 
individ, exempelvis kön, ålder, utseende och kläder. Dessa faktorer är både relativt 
oförändrade över tid och andra föränderliga inom ett ögonblick. Goffman (1959) har delat upp 
den personliga fasaden i två underkategorier; uppträdande och manér, där uppträdande 
handlar om att förmedla den agerandes sociala status, vilken rang hon besitter i just detta 
tillfälle, och manér refererar till den roll individen tänkt spela i den tänkta interaktionen (s. 
30). 
 
Som individ förväntar man sig att uppträdande och manér skall sammanfalla med varandra, 
och med det att de interagerande individerna finner sina platser genom sina förväntade 
interaktionsroller (s. 31). Skulle uppträdande och manér motsäga varandra, att den sociala 
status man fått uppfattning av inte stämmer överens med den roll som aktören spelar, kan 
förvirring uppstå eftersom rollen inte blir spelad som den förväntats (s. 25). Individer är 
socialiserade och förväntar sig vissa ageranden i specifika situationer, där alla inblandade ger 
sig själva, lika mycket som de blir tilldelade, passande roller för den aktuella situationen. 
Framträdanden formas och ständigt omformas för att passa in i det rum där det framförs, 
vilket betyder att liknande framträdanden ter sig olika beroende på vilket sammanhang man 
konkret befinner sig i (s. 33).  
 

4.1.2 Idealisering 
Idealisering handlar likt personlig fasad om socialisation, men på ett sätt där aktörerna istället 
agerar idealiserat. En aktörs idealiserande framträdande ger en förskönad bild av den 
stundande situationen, där den idealiserade bilden för ögonblicket kommer att accepteras. 
Detta leder till en sorts presentation av samhället, vilken i sin tur succesivt kommer att förnya 
samhällets moraliska värden. (Goffman, 1959, s. 39) Med hjälp av materiella ting kan aktören 
stärka sin sociala status och med det bli än mer trovärdig (s. 40). Idealisering har att göra med 
att individer kan bevara hemligheter genom att agera idealiserat, där aktören å ena sidan kan 
framhäva och upphöja sin sociala status, å andra sidan tona ner den, allt för att kunna spela 
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den roll publiken förväntar sig (s. 41). Det handlar om att uppnå idealnormerna under 
framträdandet, där sidor av aktören som inte passar in måste döljas eller förstärkas, något som 
Goffman (1959) menar gör att aktören både kan ”avstå från sin kaka och äta upp den” (s. 44).  
 

4.1.3 Främre- och bakre region 
Då en individ agerar i en interaktion väljer hon att framhäva de sidor som förväntas av henne, 
allt för att spela sin roll så trovärdigt som möjligt inför sin publik, och undertrycker andra 
sidor som skulle kunna förstöra rollens trovärdighet. Detta pågår i den så kallade främre 
regionen, där individen agerar genom att bevara och gestalta vissa normer (Goffman, 1959, s. 
98). Den bakre regionen är däremot där de undertryckta sidorna kan komma fram (s. 101). 
Detta är ett ställe som ligger i anslutning till den främre regionen, men där man dock inte är 
synlig för publiken, och syftar till att den agerande individen kan kliva ur sin roll utan att 
hotas av att tappa ansiktet eftersom publiken här inte kan se henne (s. 103).  
 

4.1.4 Strategiska hemligheter 
Diskrepanta roller handlar om att hålla ett uppträdande trovärdigt i den mån man själv avser 
situationen definiera. Att individen blir trovärdig inför publiken genom hela uppträdandet är 
viktigt, då det ibland krävs att viss information undanhålls och annan överkommuniceras. 
Skulle publiken ana misstro till uppträdandets form, och komma på underliggande syften med 
det, skulle det kunna förstöra uppträdandets intryck. Detta handlar om som Goffman (1959) 
uttrycker det destruktiv information, och är information som kan förstöra uppträdandet, vilket 
utgör svårigheter att kontrollera den information som ges ut till publiken, då det är publiken 
som är i kontroll av uppfattningen av uppträdandet. Det krävs att individen kan bevara sina 
hemligheter för att detta skall undvikas, vilket går att göras på två sätt, genom mörka 
hemligheter och strategiska hemligheter (s. 126). 
 
Mörka hemligheter har att göra med förvrängningar, dock är det de strategiska hemligheterna 
som är relevanta för denna studie. Strategiska hemligheter har att göra med att individer 
avsiktligt döljer egenskaper så att publiken inte i förväg skall veta eller förstå åt vilket håll 
den agerande vill åt innan man är där (Goffman, 1959, s. 126). På ett strategiskt sätt kan den 
agerande ha andra syften med interaktionen än vad det först verkar som, kanske inte 
nödvändigtvis åt ett helt annat håll,  men att det kan finnas underliggande avsikter med på det 
sätt interaktionen förs. Detta är dock inte helt riskfritt eftersom framträdandets trovärdighet 
kan sättas på spel (s. 127).  
 

4.2 Den flexibla kapitalismen och arbetets organisering 
Richard Sennett (1999) analyserar den flexibla kapitalismen, hur samhället gått från stabilitet 
till flexibilitet då det kommer till arbete och dess krav det ställer på individerna och deras 
självuppfattning (s. 11). Ursprungligen härstammar flexibilitetens betydelse från en metafor 
om träd, där trädets grenar blir följsamma med vinden, men att de alltid återtar sin 
ursprungliga plats, och det är detta man vill åt hos individer också – att kunna tänja på sig för 
att sedan återgå till sin ursprungliga gestaltning utan att märkbart påverkas av det (s. 67). Den 
nya flexibla kapitalismen ställer stora kvar på individen (s. 18), där samhället inte längre har 
tid att vänta på långsiktiga utvecklanden utan istället har fokus på saker som händer här och 
nu (s. 19). Arbetslivets flexibilitet har inte längre att göra med de anställdas behov av 
flexibilitet då det kommer till välbefinnande, utan syftar snarare till att företag har krav på 
individen att kunna förhålla sig utefter deras behov, så som anpassningsbara arbetstider 
utifrån produktionsfrämjande (s. 10). Det finns med andra ord inte utrymme längre till att vara 
låst på ett spår, endast gå samma väg som förr, utan nu måste individer, arbetsgivare som –
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tagare ställa upp på denna ständigt föränderliga värld vi lever i och vara oberoende av fasta 
förordningar och lära oss att ta risker (s. 17).  
 

4.2.1 Flexibilitet 
En flexibel hållning sägs leda till en individuell frihet för individen (Mill genom Sennett, 
1999, s. 68), vilket bevittnar en syn på inividen som en fri varelse så länge man behärskar 
föränderligheter. Detta pekar på att samhället vi lever i ständigt är i rörelse, ständigt förändras 
och med det kräver att individerna hänger med. Strukturen är idag inte särskilt stabil, 
framförallt inte i arbetslivet, vilket gör att individer ständigt står inför uppgiften att revidera 
sin syn på omgivningen (s. 70). Det krävs en kontinuerlig öppenhet i att förändra sin syn i 
olika slags sammanhang, där situationen bestämmer anpassningens omfattning, och där 
förmågan för ombytlighet blir ett måste (s. 73). Sennett (1999) menar att trots att flexibiliteten 
skapar en viss frihet hos individer, frigör den ändå inte individer från det tvång till ständig 
föränderlighet samhället har på dem (s. 84). Det blir en fördel om man som individ har en 
positiv syn på den uppdelning mellan frihet och tvång flexibiliteten leder till för att lättare 
klara av den ständiga föränderligheten (s. 88).  
 
Jag tolkar Sennetts (1999) kapitalistiska flexibilitet som att man bör acceptera och välkomna 
den kontinuerligt föränderliga världen, eftersom den ändå inte leder någon på en rak stig, utan 
det finns alltid hinder på vägen och sprickor i marken som tvingar individerna att tänka efter. 
Det gäller att revidera sedan tidigare lösningar och omfamna friheten i att ha en möjlighet till 
att skapa någonting nytt eller annorlunda, trots det tvång som ständigt påminner en om att 
finna dessa nya möjligheter. 
 

4.3 Den teoretiska referensramens relevans för min studie 
Jag anser Goffman (1959) relevant för min studie på grund av interaktionssituationerna 
rekryterare dagligen arbetar i. De förväntas spela rollen som rekryterare bra, där de behöver 
besitta förmågan att hantera individers spelade roller, samtidigt som de letar efter indikatorer 
på de egenskaper som förväntas av en potentiell medarbetare utifrån chefens önskemål. 
Goffman lyfter betydelsen av att vara medveten om sitt och andras agerande, där var minut 
används för att förmedla den roll man avsiktligt bör spela. Den personliga fasaden lyfter 
betydelsen för rekryteraren att spela sin roll trovärdigt inför kandidaten som har förväntningar 
på honom eller henne att agera på ett visst sätt. Likadant är det för kandidaten, där 
rekryteraren letar efter specifika uppträdanden som kan matcha den profil han eller hon går 
efter. Relevansen för min studie angående personlig fasad ligger i att en rekryteringsprocess 
handlar om samspel med andra, vilket är det Goffman (1959) belyser. Den personliga fasaden 
är således relevant att belysa ur både rekryterare som kandidaters perspektiv genom studien. 
 
Väsentligheten för begreppet idealisering för min studie finner jag dels i att rekryteraren har 
ett avsiktligt agerande med undangömda syften, vilka kandidaten inte bör veta om, och dels 
att kandidaten vill visa upp en försönad bild av sig själv för att framhäva sig på bästa sätt 
genom att undangömma skavanker. Detta går att finna i rekryteringsprocesser, där individer 
vill visa upp sitt bästa jag, och gärna ett förfinat sådant genom att putsa lite på ytan inför 
presentationen, dock riktas begreppets relevans främst till kandidaternas agerande genom 
denna studie. Att överdriva en god egenskap och att dölja en mindre god egenskap för egen 
vinnings skull är syftet med detta. Då man putsar på ett framförande använder man sig av den 
bakre regionen, enligt Goffman (1959). Rekryterare som kandidat har behov av att kunna 
förbereda sitt framförande utan risken att förödmjukas, vilket då behöver ske på ett ställe där 
de inte kan se varandra, i bakre regionen, vilket också förklarar min relevans av begreppet för 
studien. Den främre regionen är följaktligen det ställe uppträdandena utageras på, vilket 
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gestaltas genom rekryteringsintervjun, där rekryterare som kandidat har behov av att spela 
sina roller så pass trovärdigt att den andre parten får förtroende för framträdandet. Dock är det 
främst i rekryterarens skicklighet i användadet av pendlandet mellan den främre- och bakre 
regionen begreppet kommer finna sin relevans i denna studie. 
 
Strategiska hemligeter som relevans till min studie hänvisar jag till rekryterarens agerande. 
Rekryteraren har som uppgift att ta reda på kandidatens kapacitet och förmågor, vilket ibland 
behöver göras genom att ta till vissa knep och strategier. Om kandidaten skulle veta om de 
underliggande syftena med rekryterarens alla ageranden, skulle troligen agerandet från 
kandidatens sida anpassas efter hur han eller hon tror rekryteraren vill ha det. Det blir viktigt 
för rekryteraren att förhålla de små hemligheterna hemliga, eftersom kandidaten annars kan 
anse att rekryterarens uppträdande inte är trovärdigt, vilket skulle kunna få förödande 
konsekvenser. 
 
Jag anser Sennett (1999) vara relevant till min studie då flexibilitet är en del av en 
rekryterares jobb. Vad jag menar med flexibilitet i detta sammanhang är att rekryterare 
ständigt behöver vara ombytliga. För varje nytt rekryteringsuppdrag de får står de inför en ny 
utmaning, där varje chef är unik på sitt sätt och har sina specifika önskemål om kandidat. 
Kandidaterna som rekryteraren träffar är även de unika på sina egna vis, där det handlar om 
att kunna anamma ett flexibelt förhållningssätt för att kunna göra det arbete de är ämnde att 
göra, vilket är att finna individernas kapaciteter och förmågor. Den flexibla kapitalismen ser 
jag som relevant för min studie då kandidatens uppgift blir att kunna förhålla sig så pass 
flexibel att rekryteraren anser att han eller hon är kapabel till den tjänst som skall tillsättas. 
Kandidaterna konkurrerar med varandra inför varje tjänst, och eftersom flexibiliteten är en 
stor del av dagens arbeten blir det därmed en viktig aspekt att kunna leva upp till och att ha i 
åtanke. 
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5 Metodologiska utgångspunkter 
Existentiell hermeneutik presenteras nedan, där dess grundtankar, byggstenar och metodens 
tillvägagångs- och förhållningssätt gestaltas. Mitt urvalsförfarande och mitt insamlande av 
empiri tillsammans med etiska överväganden beskrivs även i det följande, där jag även valt 
att lägga in sammanfattningar av samtliga intervjuer. De reflektioner jag har kring metoden 
har jag valt att lägga under diskussionsdelen, då jag anser det vara mer relevant att föra upp 
mina tankar efter att resultatet är genomfört. 
 

5.1 Existentiell hermeneutik 
Hermeneutiken har två huvudsakliga inriktningar, den historiska hermeneutiken och den 
existentiella hermeneutiken. Kortfattat är skillnaden att den förstnämnda handlar om en yttre 
verklighet, där den har som syfte att beskriva vad som faktiskt hände i en viss situation, 
medan den sistnämnda avser förstå individernas livssituation i de faktiska händelserna, och 
med det deras livsvärldar (Ödman, 2007, s. 68f). Då min frågeställning handlar om hur 
rekryterare upptäcker och når individers kapaciteter och förmågor, anser jag att ett fångande 
av deras livsvärldar blir en förutsättning för att ens kunna synliggöra kapaciteterna. Därav 
valde jag att i denna studie fokusera på den existentiella hermeneutiken, då min uppgift varit 
att nå fram till nya förståelser (s. 24). Som Gadamer (genom Ödman, 2007) uttrycker det 
handlar hermeneutiken om att låta studieämnet självt ställa frågor som forskaren sedan 
besvarar, vilket handlar om en dialektik i kunskapssökandet (s. 27), där syftet för forskaren är 
att komma fram till nya förståelser om fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007, s. 
238).  
 
Den existentiella hermeneutiken syftar till att fånga nya förståelser av det man utforskar. 
Enligt Ödman (2007) menar Heidegger att förståelsen finns sammanlänkad med vår existens i 
världen (s. 24). Det handlar om att forskaren måste förhålla sig dialogiskt till det som 
studeras, där båda parter är eller förväntas bli jämlika, och där frågor och svar ställs samspelt. 
Hermeneutiken tar avstånd från den monologiska naturen då det kommer till forskning, och 
ser forskningssubjektet som ett jämlikt subjekt, oavsett vilken gestaltning det än har. Det jag 
vill få fram är att under insamlandet av empiri behöver forskaren förhålla sig öppen till det 
studerande, där ett objekt ska kunna få lika stort tolkningsutrymme som en talande individ (s. 
27f). 
 
Tolkning inom hermeneutik är grundläggande. En tolkning är att förstå något som något 
(Ödman, 2007, s. 57), och tolkning tar vi till då vår förförståelse inte räcker till, alltså där vår 
sedan tidigare förståelse slutar vara referenspunkten tas tolkning till för att vi vill förstå 
någonting som någonting. När man väljer en viss aspekt av detta något är andra aspekter 
fortfarande möjliga, man har gjort ett medvetet val (s. 103). Detta kallas för tolkningens 
existentiella livssfär (s. 59), att man kommer från en oförståelse, och siktar mot en förståelse, 
och där förförståelsen tar slut, tar tolkningen vid. Exempelvis kan man ha en viss uppfattning 
om ett fenomen, och har då valt att förstå det som något. Stöter man då på någonting som 
verkar som den uppfattning man tidigare haft, men ändå inte riktigt, krävs det att man gör en 
tolkning för att förstå detta något som något. Förförståelsen har då blivit reviderad, eftersom 
man har gått från en viss förståelse, vill en oförståelse och gjort det till en ny förståelse. 
 
Det är rekryterarens förståelse som jag framfört då det kommer till klargörandet av 
individernas kapaciteter under rekryteringsprocessen, där jag haft som uppgift att förhålla mig 
dialogisk med mitt studiesubjekt, intervjupersonen. Med andra ord har jag sett till att skapa ett 
dialogiskt klimat, där jag haft som mål att rekryteraren ska ha känt att vi legat på samma nivå 
och fört en dialog på ett samspelt plan, vilket Gadamer (genom Ödman, 2007) menar handlar 

18 
 



om en öppenhet och deltagande i intervjusituationen (s. 27). Själva andan i hermeneutiken 
handlar om att skapa en genuin, gemensam förståelse, där subjekt/subjekt relationen blir en 
förutsättning, och subjekt/objekt relationen förkastas (Binding & Tapp, 2008, s. 22), vilket jag 
anser att jag levt upp till. 
 
Den hermeneutiska spiralen är en av hermeneutikens grundpelare, vilken handlar om att 
helheten utgörs av delar, och delarna i sin tur utgörs av helheten. Man kan inte förstå helheten 
utan delarna, och heller inte förstå delarna utan helheten, vilket gör att spiralen går om och om 
igen (Dahlberg m.fl., 2007, s. 237; Ödman, 2007, s. 107). Här är det viktigt att jag förstår mitt 
insamlade material på materialets eget villkor, att anta en dialogisk anda genom en dialektisk 
form, så att denne fångar den naturliga mångtydigheten ur fenomenets livsvärld och siktar 
mot annathet, en ny förståelse (Dahlberg m.fl., 2007, s. 238). Då jag till sist anser att jag gjort 
så många läsningar och tolkingar av mitt material att jag inte finner någonting nytt, görs en 
sista läsning av delarna. De olika delarnas förståelse av upptäckten av individers kapaciteter i 
rekryteringsprocessen fångas, för att sedan byggas ihop till en ny helhetsförståelse (Ödman, 
2007, s. 106). 
 
Ännu ett element i hermeneutikens grundantaganden som jag tar upp handlar om samspelet 
mellan förståelse och förklaring. Tydligast blir detta genom ett exempel. Inför intervjuerna 
har jag formulerat en del frågor, vilka finns som bilaga till studien, för att ha en riktlinje i 
intervjusituationerna. Det viktiga i detta är att dessa frågor är just riktlinjer, och inget jag 
slaviskt bör följa, då det skulle förstöra den dialogiska formen som eftersträvas, och anta en 
mer monologisk form (Ödman, 2007, s. 14). Om endast svar skulle eftersträvas på dessa 
frågor, skulle inte samtalet flyta likt en konversation, utan bli likt ett förhör, och i slutändan 
skulle man bara ha en bunt förklaringar på rad. Den öppenhet en hermeneutisk intervju vill åt 
har då tappats redan innan intervjun påbörjats. Jag skulle då endast få ett förklarande material 
att göra mina tolkningar i, och inte ett samförstånd och en gemensam förståelse av fenomenet 
vi tillsammans under intervjun torde sökt. Dock kan man under en intervju tillämpa en 
förklaring, av teoretisk form, för att sätta intervjupersonens, och även sin egen, förståelse på 
spel, och på så sätt finna en väg till en djupare förståelse. Det sker då ett avbrott i den 
hermeneutiska fasen, där dialogen och samförståndet tar slut, till förmån för en ovetenskaplig 
fas, en monologiska form, som sedan återgår till det hermeneutiska efter utredd tolkning. (s. 
91f) 
 

5.2 Urval 
Min studie är av kvalitativ karaktär, där den kvalitativa metodens urval alla går under 
begreppet ändamålsenligt urval. Detta syftar förstås till att urvalen valts på grund av något 
särskilt, ett visst ändamål, där urvalet blir litet men precist för att göra det så träffsäkert som 
möjligt (Patton, 2002, s. 230). Då jag har en preciserad frågeställning som ringar in just en 
bestämd subgrupp, rekryterare, blir den naturliga urvalsinriktningen ett homogent urval. Min 
avsikt har varit att strategiskt välja ut personer med samma yrke, vilket gör att jag söker få ett 
djup i subgruppen rekryterare (s. 235). Rekryterarna är alla från olika företag, men inom 
tjänstemannasektorn, vilket jag anser för en bredd till studien, dock har jag avgränsat mig till 
att endast vända mig åt rekryterare i Sverige. Jag har med avsikt inte lagt någon vikt vid att 
finna rekryterare med blandade åldrar och kön, inte heller tiden de arbetat som rekryterare, 
utan det mest väsentliga, enligt mig, har varit yrkesgruppen i sig och inte deras övriga attribut.  
Jag anser det homogena urvalet vara det mest lämpliga för att få fatt i ett svar på min 
frågeställning, eftersom jag inte eftersträvar någon variation, utan endast strategiskt fokuserar 
på att yrket skall vara detsamma. 
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5.3 Etiska överväganden och insamlandet av empiri 
Att bedriva forskning är i samhället en skyldighet som finns, där etiska aspekter är viktiga att 
ta hänsyn till. Nedan har jag presenterat de etiska överväganden Vetenskapsrådet (2002) 
publicerat tillsammans med det tillvägagångssätt jag använt mig av vid insamlandet av 
empirin till studien. Kravet forskning måste uppfylla är att den är relevant och håller hög 
kvalitet. Jämsides det måste forskning även leva upp till individkravet, vilket handlar om att 
individer inte på något sätt får kränkas, utsättas för psykisk eller fysisk skada samt få sitt 
privatliv utelämnat i och med forskning. Dessa två krav vägs mot varandra vid utövandet av 
forskning, där det i vissa fall skulle anses mer oetiskt att inte bedriva en viss forskning än att 
göra det, exempelvis vid ämnen som skulle kunna ha relevans för förbättring av livsvillkoren 
för individer i samhället (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 
 
Inledande kan jag börja med att förklara de hinder jag stött på i min jakt på intervjupersoner. 
Jag har både via telefon och mail kontaktat flertalet individer och företag för 
intervjuförfrågan, dock har jag fått fler nej än ja. Det har alltså varit ganska svårt för mig att få 
tag på individer som varit villiga att ställa upp, där argumentet tidsbrist varit störst. Emellertid 
har jag inte alltid haft turen att prata direkt med rekryterarna i sig, utan gått via en samordnare 
eller liknande som i sin tur sedan lagt ut frågan. Detta kan jag tro ha gjort det än svårare för 
mig att få individer att ställa upp, då jag upplever att ett direkt samtal med individerna vore att 
föredra där jag själv kan presentera syfte med studien och intervjuns tillvägagångssätt. Till 
slut har jag ändå fått tag på individer som varit positivt inställda till intervjun, vilka har gett 
mig bra material att arbeta med. Fyra av mina fem intervjuer har varit mellan 45 minuter till 
90 minuter långa, och samtliga har spelats in med diktafon. 
 
Den femte intervjun är gjord över internet där vi haft en skrivande dialog under ca två timmar. 
Anledningen till detta är att det inte fanns möjlighet till andra lösningar, men jag anser att 
detta fungerat bra. Jag har visserligen inte kunnat läsa av kroppsspråk eller fått direkta svar, 
utan en betänke- och skrivtid har förekommit mellan oss, vilket jag hade räknat med innan 
intervjun satte igång. Detta har funnits i åtanke under genomläsningar och analys, men jag 
anser ändå inte att det varit ett problem. Två av intervjupersonerna fick några förberedande 
frågor i förväg, dock efter utförandet av den första intervjun bestämde jag mig för att syfte 
och frågeställning var fullt tillräckligt inför de resterande intervjuerna. Allt material har jag 
sedan transkriberat och skrivit ut på papper för att lättare kunna genomföra läsningar och 
analys. Nämnas skall också att intervjupersonerna fått välja plats och tid, då jag själv varit 
tillgänglig  dagar som kvällar, vardagar som helger. 
 
Redan i den första kontakten med individerna, oavsett om det varit via telefon eller mail, har 
informations- och konfidentialitetskravet presenterats, där studiens syfte och tillvägagångssätt 
beskrivits samt att ingenting i studien skall kunna leda fram till någon av de medverkande 
individerna, utan identiteterna skall hållas anonyma. Då jag senare träffat individerna för 
intervju har jag börjat med att presentera mig själv, min studie och sedan gått igenom alla de 
etiska kraven innan vi kört igång med själva intervjun. De två kraven ovan presenterades ännu 
en gång, samt de två sista som Vetenskapsrådet (2002) listar, samtyckes- och nyttjandekravet. 
Det förstnämnda handlar om att deltagaren själv besämmer huruvida han eller hon vill 
medverka eller ej, och det sista om att personuppgifter insamlade i forskningssyfte inte på 
något får användas till annat än just forskning. Vidare har jag även förklarat hur jag kommer 
att agera under intervjusituationen med hänvisning till min valda metodansats, detta för att de 
skall känna sig trygga med situationen i sig. Jag har använt mig av ett dialogiskt klimat i 
intervjuerna för att, som tidigare diskuterat, få fram en gemensam förståelse av fenomenet. Vi 
har likt en konversation, gemensamt tagit oss igenom intervjun där jag sökt nya förståelser av 
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synliggörandet av individers kapaciteter genom att sätta både min egen och intervjupersonens 
förståelse på spel. 
 
Förståelsen sätts på spel genom att man gör ett påstående till någon, och tillämpar med det en 
förklaring på det man i stunden pratar om. Detta gör att den andra individen får lov att ta 
ställning till påståendet, och därmed reflektera över sin egen förståelse av fenomenet sedan 
tidigare. Det skulle exempelvis kunna handla om att jag påstår att individer alltid påverkas 
aggressivt av färgen röd, varpå individen framför mig överväger huruvida påståendet verkar 
stämma eller inte, och gör utefter det en egen värdering avseende förklaringen, påståendet. I 
bästa fall kan påståendet leda fram till en ny förståelse hos både individen som ställer 
påståendet som till den som får påståendet, men det viktigaste med att göra ett påstående är 
just att få individen, och även sig själv, att tänka efter och reflektera över den kunskap man 
redan besitter om ett visst ämne. Är man tillräckligt öppen för andras förståelse kommer detta 
generera i kunskap om fenomenet, oavsett om man dementerar eller bekräftar, då 
tankeverksamheten kring det har lett till en djupare förståelse på något av planen (Ödman, 
2007, s. 92). 
 

5.3.1 Sammanfattning av intervjuerna 
Jag har valt att göra separata sammanställningar av samtliga fem intervjuer, vilket genererats 
ur flertalet genomläsningar av dem var för sig. Namnen intervjupersonerna fått är fingerade 
av etiska skäl, och är alltså inte deras riktiga namn. Tilläggas skall även att samtliga 
intervjupersoner arbetar på olika ställen och inom olika sorts företag, från rekryteringsföretag 
som rekryterar externt, till intern rekrytering inom ett företag och även rekryteringskonsulter.  
 

5.3.2 Intervju 1 
Intervjuperson 1 (hädanefter Mikaela) har arbetat med rekrytering i sju år. Innan dess har hon 
arbetat med coaching, vilket hon menar hänger ihop med rekrytering på så vis att det i båda 
fall handlar om att bemöta och hitta individer där dem befinner sig just då. Mikaela förklarar 
att hennes uppgift som rekryteringskonsult är att skapa ett klimat där individen vågar vara sitt 
bästa jag, där någon som är väldigt nervös kanske behöver en längre startsträcka än någon 
som med ens känner sig bekväm. Mikaela menar att det handlar om att försöka ge 
kandidaterna de bästa förutsättningarna för att lyckas förmedla sig själva. Det man dock måste 
komma ihåg är att man bara är människa, och med det kan man aldrig komma ifrån det 
subjektiva, att människor påverkas av varanda, där en medvetenhet om detta är av stor vikt. 
På frågan om hon anser att man kan se på en person vad för sorts människa det är, svarar hon 
bestämt nej och att det är omöjligt. Mikaela förklarar det som att man vid första anblick får 
känslor och upplevelser av en person, men att dessa kommer att revideras genom intervjuns 
gång, där en bild ibland kan förändras helt från den som hon fick från början. Mikaela är noga 
med att påpeka att alla drabbas av dessa omedelbara känslor, men att det är viktigt att förhålla 
sig öppen inför det som skall komma, att luta sig tillbaka och att lyssna till vad det är 
individen säger, inte hur och på vilket sätt informationen ges. En rekryterare har som uppgift 
att säkra processen, och med det finna den mest lämpade för tjänsten, och inte den som har 
bäst personliga kvaliteter.  
 
Målet med en rekryteringsintervju är att det skall kännas som ett samtal där rekryteraren har 
som fokus att säkerställa de personliga kompetenserna som hon och den chef som anlitat 
henne kommit överens om att ha med i kravprofilen. Kravprofilen är den grundmall Mikaela 
tillsammans med chefen upprättar i början av rekryteringsprocessen, där formella- som 
informella krav tas fram. De formella kraven går inte att rucka på, medan de informella 
kraven är mer likt önskemål och inget som man nödvändigtvis måste besitta. Mikaela 

21 
 



beskriver det som att de letar efter indikatorer på kompetenserna de söker, där företaget ibland 
använder sig av bedömningsmallar med poängsystem, allt för att underlätta och att ha ett 
fortsatt objektivt förhållningssätt. De ber även kandidaterna i intervjuerna om konkreta 
exempel på situationer de varit med om för att få en bild av hur de löser problem. Det viktiga, 
menar Mikaela, är att man ser till helheten, där antal poäng inte alls garanterar att man går 
vidare, och kompetensbedömningen görs oberoende av vilka känslor man personligen har 
gentemot kandidaten. Det blir lite styrt, men på ett bra sätt, och så pass vetenskapligt som det 
kan bli, menar Mikaela, och förklarar att  dessa kvalitativa metoder säkrar processen. Den 
kompetensbaserade rekryteringen som Mikaela arbetar efter är strukturerad och handlar om 
att göra utvärderingar. Därmed är det viktigt att man som rekryterare vågar fatta ett beslut och 
lita på det man ser. Det viktigaste i en rekryteringsintervju, enligt Mikaela, är att hålla fokus 
på den aktuella kandidaten för att kunna ställa de rätta frågorna och komma  djupare i 
följdfrågor för att verkligen få fram kandidatens kompetens. 
 

5.3.3 Intervju 2 
Intervjuperson 2 (hädanefter Petra) har arbetat renodlat med rekrytering i två års tid, och har 
en bakgrund inom försäljning, vilket är något som drivit henne till att arbeta med rekrytering. 
Petra berättar att hon jobbar tätt med cheferna hon rekryterar åt, och alla rekryteringsprocesser 
börjar med att de har ett uppstarsmöte där det görs en behovsanalys. Det gäller att hon lär 
känna chefen och behoven som finns för att kunna utfärda en bra profil, ”vi måste veta vad det 
är för bild som chefen har för att kunna hitta nån”. Petra anser att formella- och informella 
krav går hand i hand, men där de formella kraven inte alltid går att göra avkall på, och det är 
också där man måste börja för att kunna solla bort och göra en första grovgallring. På papper 
kan det vara svårt att avgöra utifrån de informella kriterierna vem som lämpar sig bäst av 
några man står och väger mellan, men Petra tror att med tiden så lär man sig att se bakom det 
som står på pappret. 
 
I intervjusituationer har Petra erfarenhet av att chefer lätt kan falla in i att de känner en viss 
kemi till vissa kandidater, och grundar sitt val på det, och att det är där rekryterarna behövs. 
Hon förklarar att de från början blir tränade på att lägga ifrån sig själva, och istället tänka på 
chefen och kravprofilen och dess formella krav och personliga egenskaper som efterfrågas. 
De tänker ur ett företagsperspektiv och jobbar för att utveckla människor hela tiden, där 
grundjobbet i rekryteringsprocesserna är viktigt för att bli så träffsäker som möjligt under 
sökandet efter nya medarbetare. De efterfrågade kriterierna går Petra och chefen tillsammans 
igenom, och sätter ord på hur de bör gestaltas i verkligheten. I början görs endast en 
överskådlig presentation om tjänsten där för mycket information inte bör ges, då individer 
omedvetet anpassar sig till efterfrågan. Petra åker gärna ut på chefens arbetsplats för att lära 
känna stället i ett inledande skede, och lägger med fördel intervjun där, då hon anser att det är 
en stor fördel för kandidaten att få komma dit och känna av miljön. 
 
Det första som händer efter att kravprofilen är gjord är att screena (göra en överslagssyn), 
vilket är då alla ansökningar gås igenom. De formella kraven ses över, vilka man inte kan 
göra avkall på, för att få ett första urval. Oftast ser man på en gång vilka som bör skickas 
vidare och vilka som bör sollas bort, menar Petra. I rekryteringsintervjun jobbar de utifrån en 
modell om heter behavioral interview, vilket handlar om att de ber kandidaterna att 
exemplifiera situationer, händelser och deras eget agerande utefter de kriterier som efterfrågas 
i kravprofilen. Här går det att gräva genom att ställa följdfrågor och be om fler exempel. 
Syftet med behavioral interview-tekniken är att ta reda på hur kandidaterna hanterat 
uppkomna situationer, utmaningar och problem, vilka lärdomar de dragit ur dem, och genom 
det få fram deras formella kompetens, deras kunskaper och även personliga egenskaper. Petra 
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förklarar det som att de försöker få fram en sann bild av kandidaten, men att allt inte går att få 
fram, då hon måste fokusera på det som är väsentligt utifrån kravprofilen. Kontakt med 
referenser är viktigt i rekryteringsprocessen, eftersom man då får en objektiv bild av 
kandidaten. Referenspersoner ombeds att ge konkreta exempel på situationer kandidaten 
hanterat, vilket ger pusselbitar som sedan kan sättas ihop till en helhet. 
 
Petra påpekar flertalet gånger att det är viktigt att få en helhetsbild av kandidaten, där hennes 
jobb är att ta reda på sanningen och hitta den som matchar profilen bäst. Skulle det ändå vara 
så att den perfekta kandidaten inte hittas måste kraven sänkas. Det gäller att lirka och göra 
avkall och finna justeringar som kan göras i kravprofilen, där kandidaten exempelvis skulle 
kunna skickas på kurser för att nå upp till alla krav. I början av en intervju ställs en hel del 
öppna frågor, allt för att försöka dämpa nervositet och få kandidaterna att känna sig bekväma, 
sedan smalnar man av genom att börja exemplifiera situationer. Det är viktigt att få 
kandidaten att känna sig bekväm, tycker Petra, där hon anpassar sig utefter individen och ser 
till att skapa en behagligt samtalsklimat. 
 

5.3.4 Intervju 3 
Intervjuperson 3 (hädanefter Katarina) har arbetat med rekrytering i ett och ett halvt år och har 
nyligen blivit konsultchef. De formella kraven, även kallade hard skills, anser hon är lättare 
att säkerställa än de informella kraven, så som personliga egenskaper. Formella krav går oftast 
att urskilja i ett CV eller genom test, medan personliga egenskaper kräver en mer subjektiv 
insats för att säkerställa. Det är svårt att skala bort sig själv helt, men det är nödvändigt för att 
inte få ett alltför riktat urval. Dock ser inte Katarina den personliga faktorn som någon 
nackdel, då hon anser att man behöver ta hänsyn till kandidatens fritidsintressen. 
Fritidsintressen säger en hel del om kandidaten som person och är något Katarina anser viktigt 
att belysa, och beskriver det som att – ”personers fritidsintressen kan avslöja ganska mycket 
[...] alltså det säger ganska mycket också vad en person har valt att göra å inte gjort”. Trots 
det går det aldrig att bortse från de formella krav som hon och kunden skapat i kravprofilen, 
utan de måste uppfyllas i första hand. När Katarina träffar kunden gör hon det helst ute på 
kundens egen arbetsplats för att kunna bekanta sig med kulturen, hälsa på teamet och för att 
skapa sig en bild av hur och var kandidaten skall få arbeta, detta för att få en ännu bättre 
känsla av vad kunden söker för medarbetare. Det gäller att som rekryterare ha bra sociala 
tentakler för att kunna förstå vad kunden är ute efter i medarbetaren som han eller hon söker, 
förklarar Katarina.  
 
Då Katarina arbetar som konsultchef har hon rekryteringsassistenter som sitter och gör den 
första grovgallringen. De går igenom CV och personliga brev för att till en början se vilka 
som faktiskt är behöriga, och gör även en hel del telefonavstämningar innan Katarina själv får 
träffa kandidaterna. Det handlar om ett ordentligt bakgrundsarbete där referenser ibland kan 
vara avgörande. Det gäller att våga lita på sin egen kompetens som rekryterare, vilket blir 
lättare med erfarenhet. Katarina förklarar att det krävs att man upprätthåller en balans mellan 
den empatiska sidan och den affärsinriktade sidan när man arbetar med rekrytering,”man 
måste ha liksom hjärnan och affärsmässigheten med sig jättelångt när man jobbar med 
rekrytering men man får aldrig släppa empatin liksom”. Det krävs att man anpassar sig hela 
tiden efter vem kandidaten är, om han eller hon är nervös och utgå därifrån. Att lära sig vilka 
knappar man ska trycka på samtidigt som fokus på uppgiften hålls kvar, menar Katarina, har 
med social fingertoppskänsla att göra. 
 
I en rekryteringintervju är det viktigt att inte berätta för mycket om vad kravprofilen 
informellt söker eftersom kandidater har en tendens att anpassa sina svar efter vad som 
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efterfrågas, dock menar Katarina att hon märker när någon inte riktigt är ärlig. Att utgå från 
fastställda frågor är någonting Katarina anser blir för formaliserat, utan hon försöker få 
intervjun att flyta likt en vanlig konversation istället, där kravprofilen ligger till grund och att 
hon genom den gräver i kandidatens formella- som informella sidor genom att be om konkreta 
exempel på situationer. Kontakt med referenser är viktigt, där det kandidaten säger slås 
samman med vad referenspersonen beskriver om kandidaten. Katarina menar att det handlar 
om att veta hur man ska ställa frågorna för att få ut det mesta av och om kandidaten. Katarina 
och hennes kollegor hjälper varandra i rekryteringsprocessen, och har nästan alltid minst två 
rekryterare med i rekryteringsintervjuerna för att i efterhand kunna bolla sins emellan för att 
skapa en bättre helhetsbild av kandidaten. Det Katarina vill åt i en rekryteringsintervju är dels 
att få en känsla av vilken sorts person kandidaten är, och dels stämma av meriter, tidigare 
anställningar och fritidsintressen. Det viktigaste för en kandidat är att de är sig själva, 
eftersom det lyser igenom om de försöker spela någon som de inte är, speciellt när referenser 
kan bekräfta eller dementera uppgifter om kandidaten. 
 

5.3.5 Intervju 4 
Intervjuperson 4 (hädanefter Greta) har arbetat med rekrytering i ca 30 år och jobbar för 
närvarande som intern rekryterare, och beskriver rekrytering som ett ganska tufft arbete. Hon 
förklarar att rekryteringsprocessen startar med att hon och verksamhetschefen gemensamt gör 
upp en kravprofil. Kravprofilen är en förutsättning för att kunna få fram den medarbetare man 
söker, och är med det en viktig del i rekryteringsarbetet. Tillsammans sitter Greta med 
verksamhetschefen och målar upp en bild av kandidaten de söker, vilka kompetenser, 
erfarenheter och egenskaper som ska finnas med, om det är en man eller kvinna, vilken 
åldersstruktur och hur gruppsammansättningen ser ut. Det är viktigt att både formella- och 
informella krav redan från början arbetas igenom grundligt för att rekryteringen ska bli så 
träffsäker som möjligt. Innan kravprofilen är klar går Greta och chefen gemensamt igenom 
och jämför de olika kriterierna för att komma fram till vilka som är viktigast och vilka som 
går att ändra. Greta beskriver att genom hela rekryteringsprocessen behöver det finnas en 
dialog mellan henne och chefen. 
 
Den färdiga annonsen är inte kravprofilen rakt av, utan formulerad på ett sätt som ska 
presentera vilka kriterier och krav de söker för tjänsten, där den inte får vara för generell och 
beskriver det som att dom ”vill inte ha för många sökande [...], det är bättre att vi får rätt 
sökande å inte många som är fel”. Vid en första grovsollning tittar Greta på kravprofilen och 
försöker matcha den med ansökningarna för att få fram vilka kandidater som ska gå vidare till 
en första intervju. Hon betonar också att det inte går att veta vem som är bäst lämpad enbart 
genom att jämföra ansökningar och kravprofil, utan det krävs att man träffar kandidater för att 
kunna göra en bedömning. Det är först när man ser kandidatens egenskaper och sätt att vara 
som man kan börja få sig en uppfattning om vem kandidaten är. Det är viktigt att tänka på att 
skapa en bekväm och behaglig miljö för kandidaten, där vissa har mer behov av en mjukstart 
än andra, där exempelvis småprat blir viktigt. Greta beskriver rekrytering som en ömsesidig 
process. Hon menar att lika viktigt som det är för henne och chefen att kandidaten är lämpad 
för tjänsten, lika viktigt är det att kandidaten känner att tjänsten känns rätt för honom eller 
henne. 
  
Inför en intervju talar Greta och chefen ihop sig om vilka roller de ska inta i sammanhanget. 
Chefen sitter på mer ämnesorienterade kunskaper medan Greta har bättre kännedom om 
människan i sig som individ. Detta samarbete är viktigt för att skapa en balans i 
rekryteringintervjun, så att alla kriterier blir sökta efter. Greta förklarar det som att hon är den 
mer objektiva rösten i sammanhanget, medan chefen lätt kan bli lite bekväm i sin bedömning, 
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då kandidater som liknar honom eller henne lätt får fördelar. Att inkorporera tanken om att 
arbetsplatsen fungerar bäst då medarbetarna kompletterar varandra, och därmed inte är för 
lika varandra, är en uppgift Greta behöver förmedla till chefen. Arbetsplatsen blir då en 
dynamisk fungerande sådan. Greta ser det som att de ska bilda helheter, att delarna ska 
fungera väl tillsammans och på så sätt bilda en helhet som fungerar. Reflektionerna och 
dialogen mellan Greta och chefen är viktiga genom hela rekryteringsprocessen, där man får 
vrida och vända på allt för att komma fram till beslut. De kandidater som går vidare till sista 
intervjun ombeds att göra en personlighetsprofil, där Greta och chefen i intervjun sedan kan 
fördjupa sig utifrån profilen och ställa än mer grundliga frågor till kandidaten. I detta skede 
får kandidaten beskriva konkreta händelser och situationer som uppstått och förklara hur han 
eller hon gått till väga. Det är viktigt för Greta att få konkreta exempel att gå efter, vilket hon 
menar säger mycket om hur kandidaten är som person. Det är efter sista intervjun kontakt 
med referenser görs, vilka även dem får beskriva kandidaten utifrån konkreta exempel. På 
detta sätt får man ihop flera pusselbitar som det går att skapa en helhet utifrån. Greta menar 
att man måste lita på sin egen kompetens, sin magkänsla som bygger erfarenhet, där man vid 
minsta tveksamhet inte ska rekrytera personen i fråga. 
 
Greta betonar vikten av att göra grundarbetet ordentligt, och att tänka efter och reflektera 
kring hur chefens verksamhet ser ut. Det krävs en realitet i utformningen av kravprofilen och 
genom hela rekryteringsprocessen, där självreflektion från hennes sida är viktigt. Om en 
passande kandidat skulle sakna ett av kriterierna, menar Greta att hon och chefen inte är 
omöjliga i den mån att de ändå skulle låta kandidaten gå vidare. Det som går att lösa ska man 
försöka lösa, - ”då får ju vi ta den risken i så fall om vi tycker personen i övrigt är så 
värdefull eller viktig att få in i våran organisation, då får vi ju fundera på det, sånt som går 
att lösa får man ju, men [...] det måste ju va något som går att lösa inom rimlig tid i varje 
fall” (Greta). Hur kandidaten beskriver sig själv har stor betydelse, där familjebild samt 
personliga mål och intressen säger en hel del om personen i sig. Dock är det viktigt att man tar 
hänsyn till var människas förutsättningar, menar Greta, där det för henne handlar om att finna 
individernas egna drivkrafter. 
 

5.3.6 Intervju 5 
Intervjuperson 5 (hädanefter Karl) har arbetat med rekrytering i fem år. Han anser att det inte 
alla gånger  är så enkelt att rekrytera, då människor besitter olika egenskaper och kunskaper 
vilket gör det svårt att solla bland dem. Karl förklarar att det gäller att veta vilken typ av 
personlighet man vill åt för den specifika tjänst man rekryterar till. En rekryteringsprocess 
börjar med att Karl tillsammans berörd chef gör upp en lista med vilka grundkrav, formella 
krav, som skall gälla utifrån den tjänst som skall tillsättas. De formella kraven är ibland något 
som Karl kan se igenom om exempelvis de personliga egenskaperna skulle väga tungt, 
eftersom de har möjlighet att skicka kandidater på kortare utbildningar. Skulle det dock stå 
mellan två lämpliga kandidater faller lotten oftast på den som helt lever upp till de formella 
kraven. 
 
Efter ett första grovt urval, läses de utvaldas CV:n och personliga brev igenom ytterligare en 
gång för att få en bättre känsla för vilka kandidater som skall skickas vidare till intervju. Trots 
att den första intervjukandidaten skulle kännas klockren, kan de efterkommande vara ännu 
bättre, och med det menar Karl att det är viktigt att alltid fullfölja alla intervjuer. Vad Karl och 
hans kollega letar efter hos kandidaten varierar från tjänst till tjänst, där alla tjänster kräver sin 
specifika kompetens. Handlar tjänsten om att samspela mycket med människor är det bra om 
kandidaten har bra sociala egenskaper. Karl och kollegan letar efter tecken på viss indikatorer 
som de efterlyser, där exempelvis nyfikenhet kan visa tecken på att kandidaten tycker om att 
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lära sig nya saker och inte är rädd att ta för sig, vilket i vissa tjänster kan ge stor fördel. Karl 
ser det som sitt uppdrag att ta reda på vilka kandidaterna är, där fritidsintressen och familjeliv 
säger en hel del om hur kandidaten är som person. 
 
Nervösa kandidater kan ibland vara svåra att hantera, där Karls strategi är att fråga rakt ut om 
kandidaten är nervös, och sedan försöka få fram hur de kan göra situationen bättre för 
kandidaten. Han menar att oftast hjälper det att bjuda lite på sig själv, att visa runt i lokalerna 
och prata lite. Detta kan ibland göra kandidaterna så pass avslappnade att han får ut mer på tio 
minuters småsprat än han får ut under en hel timmes formell intervju, det handlar just om att 
anpassa intervjusituationen efter varje individ. Karl förklarar risken med att påverkas av 
individer, och berättar att det med fördel är bra att vara två vid intervjutillfällena då de efteråt 
kan prata igenom intervjun och bolla sins emellan och gemensamt komma fram till vilka som 
ska gå vidare. Dock påstår Karl att han ibland kan känna av efter 30 sekunders samtal om 
beslutet lutar mer åt det positiva eller negativa hållet, men att klädsel och sociala attribut inte 
påverkar, så länge kandidaterna inte motsätter sig klädkraven som finns på arbetet. Att vi 
påverkas olika av samma individer är alltså någonting som Karl jobbar aktivt med, där han 
menar att känslor han får av kandidater måste ifrågasättas, oavsett åt vilket håll det lutar, och 
att det bör gälla alla rekryterare. Därför är det alltid bäst att vara två stycken som är med 
under intervjun, så att man kan eliminera de största riskerna med att påverkas åt något håll på 
grund av hur man själv är som person. En annan risk genom rekryteringsprocessen anser Karl 
att missa en toppenkandidat. Dock tillägger han att under de år han jobbat har lärt sig se vissa 
tecken som pekar mot ena eller andra hållet, och att det hjälper honom i urvalsprocessen. 
”[D]et är svårt att beskriva med ord exakt hur det går till, det bara händer” (Karl).  
 
Det som har störst påverkan i intervjusammanhangen är enligt Karl huruvida man lyckas 
skapa en relation till kandidaten, att samtalet blir mer personligt och inte så strikt, då det är 
viktigt att skapa en ömsesidig tilltro. Får man igång en konversation flyter samtalet på, och 
frågor som Karl annars inte hade tänkt att ställa kan dyka upp. Den andra delen som är viktig 
inför beslutet är kandidatens referenser. Det handlar om att exemplifiera konkreta situationer, 
vilket även gäller kandidaten i intervjun, där hanteringen av exempelvis en kris eller ett 
problem säger mycket om hur personen fungerar i pressade sammanhang. Ännu en del i denna 
rekryteringsprocess, är att de individer som genomgått reryteringsintervjun även får göra ett 
personlighetstest som sedan externa Beteendeveteare tolkar. Detta visar Karl och hans 
kollegor mycket om kandidaten och dennes personlighet, där de får ett utlåtande om honom 
eller henne. Rekryteringspusslet blir ganska komplext, vilket är nyckeln till en bra rekrytering, 
menar Karl. 
 

5.4 Förförståelsen 
För att kunna tolka ett studiesubjekt rättvist inom hermeneutisk forskning, handlar det om 
som jag ovan varit inne på, att det forskaren gestaltar måste studeras på ett jämlikt plan, där 
dialogen är en förutsättning. Det handlar emellertid även om att forskaren, för att kunna 
förhålla sig till detta, också behöver vara öppen för den andra personens uppfattning genom 
att ifrågasätta sina egna kunskaper, så att de blir tillgängliga för ny kunskap (Binding & Tapp, 
2008, s. 23). Med andra ord handlar det om att jag behöver kartlägga min förförståelse, inta 
ett öppet förhållningssätt gentemot rekryteraren och hans eller hennes förståelse och 
uppfattning för fenomenet, för att kunna nå en gemensam, genuin förståelse. Jag har i början 
av studiens gång formulerat min förförståelse på papper, alltså min vetskap sedan tidigare om 
rekryteringsprocessens synliggörande av individers kapaciteter, och med det fått reda på vart 
min förståelsehorisont tar slut. Vidare har jag efter varje intervju fyllt på papperet med min 
nya reviderade förförståelse om fenomenet, och med det fått en ny horisont på förståelsen. 
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(Min förförståelse finns med som Bilaga 1 till denna studie) Detta har gjort att jag med 
öppnare sinne kunnat gå in i intervjuns dialogiska anda för att tillsammans med 
intervjupersonen fånga in en genuint gemensam ny förståelse av fenomenet (Ödman, 2007, s. 
105). 
 
Enligt Binding och Tapp (2008) beskriver Gadamer den genuina konversationen. Gadamer 
menar att då individer går in i en genuint öppen konversation vet de inte utfallet av den (s. 
24). Man behöver öppna upp sig för sitt ovetande, vilket gör oss redo att ställa den genuint 
öppna frågan. Detta frambringar nya ställningstaganden för varje deltagare i dialogen, där alla 
parter blir öppna för att motta och ge i så stor mån att man accepterar nya möjligheter (s. 25). 
Det handlar om att man inte ska gå in i en konversation med förväntningar på utfallet, utan att 
man ska göra sitt bästa för att öppna sitt sinne, och med det tacksamt motta nya förståelser 
och insikter som uppstår. Jag förstår det som att det har att göra med att alla i konversationen 
ges lika stort utrymme, och på så vis kan alla förhoppningsvis vara med och tillföra nya 
förståelser och hjälpa varandra till en vidgad syn. 
 

5.5 Den existentiella hermeneutikens begränsningar 
En begränsning kopplat till hermeneutiken med min uppsats hänvisat till min frågeställning 
anser jag vara min förförståelse, då en av de absolut viktigaste kriterierna i hermeneutiken är 
öppenheten inför det man studerar (Ödman, 2007, s. 28). Låter man förförståelsen påverka ens 
uppfattningar och tolkningar genom studien och inte medvetet plockar bort den, kommer den 
att begränsa det öppna förhållningssättet. En annan begränsning är användningen av teori. Det 
är fullt tillåtet att använda sig av teori inom hermeneutiken, men den skall så sent som möjligt 
kopplas på (Dahlberg m.fl., 2007, s. 285). Risken finns att jag redan i början av 
uppsatsprocessen börjar tänka i banor kring teori, och se potentiella mönster som skulle kunna 
infinna sig i materialet. Detta mynnar till syvende och sist ut även det i min förförståelse, 
vilken jag tidigare tog upp som en potentiell begränsning. Hur är då detta kopplat till min 
frågeställning? Eftersom det handlar om att jag skall söka reda på vad som frambringar den 
andre personens kapaciteter i rekryteringsprocessen, vet jag att det handlar om interaktion, då 
det är två personer som samspelar. Det är här jag måste lyfta fram min förförståelse till ytan 
för att medvetandegöra den för mig själv, och på så sätt kan jag veta vad som skulle kunna 
påverka mina tolkningar. 
 
Från början hade jag en mindre komplex bild av synliggörandet av individers kapaciterer i 
rekryteringsprocessen än jag efter alla intervjuer har. Det har hjälpt mig att konkret formulera 
på papper förförståelsen för fenomenet, där första skrivningen skedde innan första intervjun. 
Sedan har jag efter alla intervjuer skrivit ner min reviderade förförståelse. För min del har min 
förförståelse förändrats under studiens gång, där jag stundom fascinerats av det komplexa 
arbete rekryterare ägnar sig åt. Jag har så långt jag kunnat satt min och intervjupersonens 
förståelse på spel genom intervjuerna, vilket har varit lyckat i alla sammanhang, där jag märkt 
att en reflektion av mitt påstående gjorts vilken de också förmedlat till mig. Här finns ett 
exempel från ett urdrag ur intervjun med Mikaela, där jag börjar med att ställa ett frågande 
påstående efter att vi pratat om uttrycksfulla kandidater:  
 

- ”jag tänker [...] där kanske det är lite eh, annorlunda vänt, att de personerna 
som är ganska fåordiga klarar sig bättre om, situationstecken då, eeh, på att få 
sähär, ’ge mig ett konkret exempel’ för dem svävar inte på samma sätt? 

- det har jag faktiskt aldrig tänkt på... nej det tror jag inte. Tyvärr 
- näej 
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- äej, jag tror att det är väldigt, alltså det är så otroligt beroende på exakt hur den 
här personen är, för man kan ju va fåordig på olika sätt, man kan ju va fåordig 
å ändå kärnfull. Men sen kan du också va fåordig å faktiskt inte ha förmågan å 
ge nån information, s’att nej, jag tror tyvärr inte att det har nånting med saken å 
göra, lite så” 

 
Jag har i konversationen ovan lyckats sätta Mikaelas, och även min egen, förståelse på spel 
där Mikaela först tänker efter ett slag, kommer fram till en slutsats och sedan ger en 
reflektion.  
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6 Analysförfarande 
Då hermeneutiken inte har ett bestämt sätt att ta sig igenom analysförfaranadet får man gå 
efter riktlinjer. Utefter riktlinjerna har jag nedan presenterat mitt tillvägagångssätt genom 
analysen. Det viktigaste är att man behöver ha en öppen inställning till sitt material som ger 
möjlighet till djupa reflektioner och nya förståelser, där man använder sina analysdelar till 
att fånga in en helhet. 
 
Hermeneutiken ställer sig epistemologiskt frågande genom att söka efter kunskap, och vill få 
fatt i vilken kunskap som behövs för att människor som fenomen skall kunna bli tolkade och 
förstådda. Enligt Dahlberg m. fl. (2007) menar Heidegger och Gadamer att man genom 
tolkandet ämnar fånga materialets mening och tydliggöranden på dess egna villkor, där 
förståelsen kan komma att revideras, och med det visa sig i ett nytt ljus mot vad den först 
verkar spegla (s. 276). I den hermeneutiska tolkningsprocessen ingår fyra steg; att ta in 
helheten, en inledande tolkning, en preliminär tolkning för att sedan göra en helhetstolkning. 
Alltså går man i en rörelse från helheten, till delarna och tillbaka till helheten igen (s. 281). 
 
I första steget handlar det om att bli ett med sin text, att föra en dialog med den för att förstå 
den i en subjektiv anda. Här görs ingen tolkning, men läsningen av texten skall generera i 
ledtrådar kring handling och innebörd. Rent praktiskt har jag läst var transkribering för sig i 
det första steget av analysen, detta för att lättare kunna gå in i och förstå varje text var för sig, 
och finna dess egna struktur. Från detta helhetsperspektiv har jag gått vidare mot en inledande 
tolkning, där jag gjort en tematisering. Jag har undersökt vad som finns i texterna, och gjort 
utefter det en inledande struktur i enlighet med de teman och sidoteman som upptäckts, detta 
för att tydliggöra vilka innebörder som finns i texterna. Efter det har jag sökt efter 
undangömda meningar och innebörder som gått att finna mellan raderna. Tolkandets uppgift 
är att fånga det okända och göra det till något mer bekant, till en förståelse som kan förstås 
bortom forskarens redan befintliga förförståelse, vilken också har som syfte att skapa en 
förståelse hos andra (Dahlberg m.fl., 2007, s. 281). Jag har läst alla mina delar, 
transkriberingarna, och lagt ihop dem till en helhet för att finna gemensamma teman utifrån 
mina tolkningar. Här har den hermeneutiska spiralen tagit form, där varje steg leder till fler 
och djupare tolkningar och förståelser.  
 
Det tredje steget inleddes med en ny tolkande dialog av texten, där syftet var att finna 
preliminära tolkningar. Denna dialog kommer fortskred fram tills all data av betydelse för 
frågeställningen var genomarbetad och täckt. För varje preliminär tolkning som framkom 
måste en validering finnas, med andra ord behöver var och en av tolkningarna ur texten vara 
giltiga till förmån för datamaterialet (s. 282). Det är viktigt att de preliminära tolkningarna 
håller giltigheten, annars behöver de bytas ut eller utvecklas mer. Att kontrollera giltigheten 
av de preliminära tolkningarna går att göra genom att ha koll på hur ens förförståelse kan 
påverka tolkningarna man gör (s. 286). Detta går, enligt Gadamer (genom Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström, 2007), att göra genom att föra upp förförståelsen till ytan och reflexivt reflektera 
över sig själv och sitt datamaterial. Det handlar om att optimera öppenheten inför sitt arbete 
och inte på något sätt låta den stängas (s. 287). Det finns även tre punkter som beskriver vad 
tolkningarna måste innefatta. Den första handlar om att det måste finnas faktisk data bakom 
en giltig tolkning, det får heller inte finnas andra giltiga preliminära tolkningar som säger 
samma sak, och den sista punkten handlar om att det i datamaterialet inte får finnas något 
motsägelsefullt bakom en preliminär tolkning (s. 288). 
 
I det sista steget, helhetstolkningen, har en form av struktur på en högre abstraktionsnivå än i 
de tidigare analysstegen skett, en totalisering, där de validerade preliminära tolkningarna 
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jämförts med varandra (s. 284). Det blev likt ett detektivarbete, där jag hade som uppdrag att 
sammansätta delar av innebörder för att nå en struktur, ett mönster som sedan tidigare varit i 
skymundan. Det var först här, i den högre nivån av den hermeneutiska spiralen, som jag 
kopplade in mitt teoretiska ramverk. Det som bör aktas med teori är att den kan, om ej 
försiktighet beaktas, leda in en på en viss väg mot ett visst mönster, vilket då kommer att 
hindra en från att fånga en ny förståelse. Istället bör materialet användas i samspel med teorin, 
och på så vis kan man förhoppningsvis finna vad den har missat (s. 285). Finns det någonting 
som teorin inte tar upp, men som man fångat i den nya förståelsen, har man nått 
hermeneutikens främsta poäng. För att knyta ihop analysdelens säck ska helhetstolkningen 
kunna gå rakt igenom de tidigare tolkningarna och med det skapa ett paraply, en tolkning som 
med andra ord täcker allt och som guidar läsaren från punkt a, genom studien till en aha-
upplevelse. 
 
I och med analysens förtydligande går vi nedan in på det komplexa resultat jag kommit fram 
till, av ett, enligt mig, till synes från början ganska okomplicerade fenomen. Förförståelsen 
har reviderats och min förståelse för rekrytering med den. 
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7 Resultat 
Mitt tolkningsarbete redovisas nedan i tre steg. Under den inledande tolkningen presenteras 
de fem första begreppen jag kommit fram till i mitt analysarbete, under den preliminära 
tolkningen har flera av begreppen bakats ihop då gemensamma nämnare hittats, vilket har 
genererats i tre begrepp. Till sist presenteras min huvudtolkning, där samtliga begrepp bakats 
ihop till en helhetsförståelse. 
 

7.1 Inledande tolkning 
I den inledande tolkningen har jag till en början funnit sidoteman, vilka jag sedan skapat en 
helhet av genom att sammanställa dem i fem mer heltäckande teman. Det första temat har jag 
valt att kalla att anpassa sig vilket handlar om att rekryterarna måste kunna anpassa sig till 
kandidaten i intervjusituationerna för att skapa ett behagligt klimat. Att förhålla sig öppen har 
att göra med att man som rekryterare måste skapa en distans till sig själv och sina värderingar 
för att komma närmare kandidatens förståelse. Grundarbete hänvisar till vikten av att göra ett 
ordentligt arbete med kravprofilen för att veta vad man ska leta efter, och konkreta exempel 
lyfter betydelsen av att ha något konkret att tillföra sin uppfattning. Det sista temat är att 
skapa en helhet vilket syftar till lägga ihop alla väsentliga uppfattningar om kandidaten för att 
kunna göra en validering kring helheten. 
 

7.1.1 Att anpassa sig 
Samtliga rekryterare jag intervjuat har alla lyft betydelsen av att skapa ett behagligt och 
bekvämt klimat för deras kandidater. Att rekryterarna måste känna in och känna av varje 
kandidat de har och möta honom eller henne där hon är just där och då, är en viktig del i 
rekryteringsintervjun. Mikaela säger: 
 

”[E]n del av min uppgift som rekryteringskonsult det är ju att få personen, alltså 
kandidaten, att få den att vara sitt bästa jag. [...] Jag ska bedöma personen men 
ja, ingen tjänar, jag tjänar ju inte på att försöka vara sträng eller, eller vara hård 
eller försöka sätta dit personen, så att jag ser det som en [...] del av min uppgift å 
skapa ett klimat å att genom mitt sätt att fråga också få kandidaten att våga vara 
sitt bästa å sanna jag”. (Mikaela) 

 
Känslan av att vara bekväm kan ha en avgörande faktor på hur tydligt man kan eller vågar 
visa sitt sanna jag, där en slutsats jag drar blir att någon som känner sig malplacerad eller 
väldigt nervös kan hämma sig själv från att vara sitt bästa jag. Katarina beskriver hur hon 
hanterar de kandidater som är väldigt introverta och nervösa:  
 

”då får man ju lära sig vilka knappar man ska trycka på [...], man går direkt in 
på mer liksom [...] dom här, ja men liksom mer mjuka frågorna [...] å då kommer 
man in i det, att istället för att ba a beskriv dig själv med tre ord, då kanske dom 
inte kommer säga nyfiken liksom” (Katarina).  

 
Det handlar om för alla intervjupersoner att se till att deras kandidater får de bästa 
förutsättningarna för att de ska lyckas förmedla den bild de vill av sig själva, och inte på 
grund av nervositet göra ett intryck som inte är i enlighet hur de vanligtvis är. En slutsats jag 
kan göra utifrån intervjupersonerna är att den inledande fasen i intervjun verkar vara den 
absolut viktigaste i och med att det verkar sätta ribban för hur intervjun kommer att fortsätta, 
där rekryterarna bjuder på sig själva och använder sig av många öppna frågor är vanligt 
förekommande. Greta illustrerar:  
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”Man försöker alltid tänka på vilken miljö man sitter i, [...] att man försöker ha 
ett samtal, å att man försöker hjälpa den här personen, [...] och, eh, ja försöker i 
en sån ton att man kan slappna av. [...] Bjuda på sig själv också ibland, även 
berätta nånting om sig själv så att man får igång nånting” (Greta). 

 
Att bjuda på sig själv är något även Karl beskriver som en faktor som kan lugna kandidaterna, 
speciellt om de är nervösa. Det handlar om att känna efter vilken sorts person kandidaten är, 
och utefter det anpassa intervjun. Karl berättar: 
 

”Nervösa personer kan ju vara lite svåra att hantera ibland beroende på vilken 
typ av nervosoitet det handlar om, men jag brukar fråga om personen är nervös 
och vad vi kan göra för att släppa lite på spänningarna, ibland är ju vissa 
personer nervösa i sig och då kan det vara svårt att göra ngt, andra kan ju vara 
nervösa bara för att dom så gärna vill ha ett arbete och då hjälper det oftast att 
berätta lite om sig själv och arbetet , ta en tur i lokalerna och visa upp stället lite 
så brukar det ofta släppa, bjuda in till en liten relation.[...] Ibland kan det vara så 
enkelt så att ge personen 5-10 minuter utanför intervjun gör att intervju n kommer 
igång och vips har jag fått reda på mer om personen än under en timmes formell 
intervju.” (Karl). 

 
Det går enligt Karl att vinna på en mjukstart med kandidaten, då han eller hon släppt tanken 
och känslan av den formella stämningen, och istället blivit bekväm i att kunna förmedla sig 
själv på ett genuint sätt. Att bjuda in till relation genom att anpassa sig efter hur kandidaten 
verkar må, är för Karl ett framgångsrikt koncept. 
 
Som rekryterare gäller det att kunna anpassa sig till de förutsättningar som ges, att känna av 
hur en kandidat mår för tillfället och att veta när hon eller han känner sig tillräckligt bekväm 
för att gå vidare in på mer relevanta frågor och samtal kring den aktuella tjänsten, vilket Petra 
beskriver: 

 
”[D]et märker man ju väldigt tidigt om det är en person som inte är van i sånna 
här situationer å blir nervösa, men alla är mer eller mindre nervösa, men eh, jag 
tror man känner av det å då kanske man ställer ännu fler öppna frågor från 
början där personen kan prata mer fritt. [...] [M]an anpassar sig [...] å man 
märker ju hur den här personen slappnar av lite i vissa, å då håller man gärna 
kvar vid det, å kanske fortsätter på det spåret där man känner att dom är 
bekväma, i alla fall i början innan dom har blivit... varma i kläderna” (Petra). 

 
För att kunna få fram kandidaternas kapaciteter, egenskaper och förmågor anser jag, utefter 
mitt material, att det krävs att man som rekryterare anpassar sig allt eftersom intervjun 
fortskrider. Det handlar om en lyhördhet gentemot kandidaten, som i sin tur måste få en chans 
att presentera sig på ett rättvist sätt där kandidatens personlighet får en möjlighet att 
synliggöra sig. Skulle inte situationen anpassas efter kandidaten finns risken att kandidaten 
känner sig för obekväm och att det hämmar dennes riktiga personlighet och kapacitet att visa 
sig. Med andra ord är det viktigt att rekryteraren har en förmåga att vara anpassningsbar för 
att kunna synliggöra kandidatens rätta kapaciteter.  
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7.1.2 Att förhålla sig öppen 
Alla individer uppfattar situationer och företeelser på olika sätt, vilket är någonting som 
intervjupersonerna lyft, och förklarat att man som individ dras till olika egenskaper, där kemi 
mellan två personer inte alls behöver förekomma med en tredje part. Vi påverkas olika av 
samma situationer, likaså påverkar en och samma individ andra individer på olika sätt, och 
detta är särskilt viktigt att ha i åtanke när det kommer till rekrytering. Petra beskriver det:  

 
”vissa chefer [...] faller in i det, för dom, vi sitter ju ofta å intervjuar tillsammans 
å att dom gärna faller för dom personerna där dom hittar en kemi, eh, 
likasinnade. [...] [V]i rekryt[erare], vi blir så tränade på det tror jag, från början 
att lägga ifrån oss våra, utan vi tänker ju på chefen å vi tänker på... vi har ju en 
ordentlig kravprofil med [...] formella krav, men även då personliga egenskaper 
[...] vi håller oss till hela tiden, [...] sina egna tankar å idéer dom lägger man åt 
sidan, det gör man” (Petra).  

 
Katarina tycker dock inte att det är någon nackdel att individer påverkas av varandra, utan ser 
det som en viktig del i att få fram den mest lämpade kandidaten, där gemensamma nämnare 
kan ge fördelar för en kandidat då det kommer till framtida arbetskollegor och 
arbetetsprocess, 

 
”det är svårt å bara, alltså skala bort allt runt omkring, för det är ganska mycket 
som gör en människa liksom, [...] men jag tycker heller inte att det är nån 
nackdel, för att man vet ju att kommer dom här ha roliga saker å prata om i 
fikarummet så då kommer projektet flyta på bättre sen åså, så det är ändå viktiga 
saker tycker jag, å ta hänsyn till också, vad en person har för fritidsintressen å va 
man gör å så”(Katarina). 

 
Tilläggas skall ändå att dessa fördelar främst gäller chefen eller arbetsgruppen hon rekryterar 
till, och hennes ståndpunkt i det hela förklarar hon;  

 
”jag [har] nog mer å mer å mer lärt mig liksom det hära att, okej det här är en 
person jag aldrig skulle kunna jobba med, men jag vet att den personen på det 
företaget kommer kunna jobba jättebra med den. Alltså [...] man får lägga bort 
sig själv helt. Å det är ju skillnad när vi till exempel rekryterar nya 
rekryteringsassistenter till oss internt då måste jag ju sätta på mig helt andra 
glasögon helt plötsligt, för det här är då en person som jag kommer jobba med” 
(Katarina).  

 
Att behärska en öppen inställning som rekryterare i rekryteringsprocesser är viktigt, där man 
måste bortse från sig själv för att kunna finna den kandidat som bäst passar in på den tjänst 
man rekryterar till. Enligt intervjupersonerna handlar om att ta hänsyn till chefen och 
företaget i sig, och som rekryterare vara den som ledsagar på rätt sätt i sökandet efter en ny 
potentiell medarbetare. Det måste finnas en medvetenhet om att man alltid kommer att 
påverkas av andra individer i alla olika slags sammanhang och lära sig att hantera det på rätt 
sätt. Mikaela säger: 

 
”När en person uttrycker sig eller beter sig på ett visst sätt, att man har en 
förståelse för att jag påverkas av den människa som sitter framför mig, oavsett om 
jag ska coacha den, eller om jag ska bedöma den i en rekryteringssituation, för så 
är det. [...] [R]ekryteringen ska vara objektiv, men eftersom jag är, och alla 
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rekryteringskonsulter är personer, så kommer vi ju aldrig ifrån det här subjektiva, 
å då är det bästa vi kan göra då att vara medvetna om att vi alltid är subjektiva” 
(Mikaela).  

 
Mikaela förklarar det som samtliga intervjupersoner synliggör, att subjektiviteten individer 
besitter alltid kommer att påverka de beslut man skall ta, men att man med medvetenhet kan 
lära sig att stänga ute sig själv för en stund. Att stänga av sig själv blir rekryterarnas 
förhållningssätt under arbetstid, där de lär sig att se objektivt på saker som händer, och 
speciellt händelser som de själva medverkar i. 
 
Karl beskriver hur han går till väga genom rekryteringsprocessen och betonar vikten av att 
vara två som är med på intervjuerna: 
 

”Oftast så är det jag som skriver annonsen, plockar ut 3 personer kallar dessa till 
intervju, när det kommer till intervjun så försöker vi så långt det går att vara 2 st 
som intervjuar för att i efterhand kunna sitta ner och prata om vad man fick för 
intryck och komma fram till ett beslut om just denna person, och då är det oftast 
en till rekryterare som sitter med sedan plockar vi ut den person som vi tycker ska 
anställas och lämnar över det till chefen som nästan alltid godkänner det 
beslutet.” (Karl). 

 
På detta sätt menar Karl att en mer rättvis bild om kandidaten kan genereras. I och med att 
Karl är med genom hela rekryteringsprocessen fångar han upp den största helhetsbilden av 
kandidaten, vilken möjligen kan ha en tendens att bli något subjektiv. Därför är det av stor 
vikt att ha med ännu en rekryterare under intervjun för att de efteråt tillsammans ska kunna 
komma fram till ett så objektivt beslut som möjligt. 
 

7.1.3 Grundarbete 
En av de allra viktigaste kriterierna för att kunna få fram den mest lämpade kandidaten till den 
tjänst man söker fylla är enligt alla mina intervjupersoner grundarbetet. Att göra en ordentlig 
undersökning om vad företaget eller verksamheten söker är första punkten, där rekryteraren 
tillsammans med chefen eller kunden i fråga gör upp en sorts profil som beskriver både 
formella- och informella krav och kriterier som den potentiella medarbetaren bör uppfylla. 
Detta illustreras av Greta: 

 
”Kravprofilsarbetet är ju en väldigt viktigt del utav rekryteringsarbetet, och att 
den är väldigt tydlig, att man vet vad man söker för nånting. Eh, den är en 
förutsättning för att lyckas med rekrytering över hvud taget. [...] Kravprofilerna 
gör vi ju tillsammans med den ansvarige för den enheten som ska rekryt[era], eh, 
å försöker va så tydlig som möjligt bara kring, va äre för bild man har kring 
kompetenser, eh, erfarenheter, egenskaper, kanske också om det ska vara man 
eller kvinna beroende på hur gruppen ser ut, eller åldersstruktur å såhär, för att 
titta på gruppsammanssättningen också” (Greta). 

 
Förtydligas bör att ålder och kön inte är någonting som officiellt publiceras i en annons. Greta 
förklarar att dessa attribut man söker efter enbart handlar om att man antingen vill bibehålla 
eller skapa en dynamik i den redan befintliga arbetsgruppen, och att de inte syftar till att med 
avsikt utesluta individer med bra kompetens. Dessa kriterier är alltså inga krav, utan endast 
önskemål, ibland från chefen och ibland från arbetsgruppen. 
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Att kravprofilen är realistisk är en annan viktig aspekt intervjupersonerna lyft, så att den 
varken blir för snäv eller för generell. Rekryteraren måste veta vad han eller hon ska leta efter, 
samt vilka krav och kriterier som är viktigast att söka efter hos en kandidat. Mikaela beskriver 
grundarbetet;  
 

”det blir jätteviktigt att vi gör en bra kravprofil från början, en realistisk 
kravprofil. Å att vi tänker på att vi öppnar upp kravprofilen, å inte låser oss så att 
vi får för få sökande som kan uppfylla kravprofilen. [...] Vi jobbar hårt med våra 
kravprofiler, [...] vi bestämmer noggrant vad det är som ska vara krav å vad är 
det som ska vara meriterande, [...] om vi har två kompetenser till exempel som är 
meriterande då kan vi anställa nån som inte har det, men vi kan inte anställa nån 
som inte uppfyller det som vi har satt som krav” (Mikaela). 

 
Det blir viktigt för rekryteraren att utforma en ordentlig kravprofil som verkligen visar vad det 
är som efterfrågas och vad som är bra att ha med sig eller hur man som person bör vara för att 
passa in. Att skilja på krav och meriter blir centralt för en lyckad rekryteringsprocess där 
första gallringen blir beroende av detta. Egentligen blir alla gallringar fram till slutkandidaten 
beroende av att kravprofilen är utformad på rätt sätt, annars kommer fel person att tillsättas. 
 
”Grundjobbet är jätteviktigt, att man gör grundjobbet innan man går ut där å letar för å bli 
så träffsäker som möjligt” förklarar Petra. Hon menar att det handlar om att ha en ordentlig 
grund att stå på för att finna bästa möjliga kandidat, och på frågan om hur hon kan se vilka 
kandidater som de skall ta in på intervju svarar hon att: 
 

”vi kallar det screena, då vi går igenom samtliga ansökningar som vi får in via 
våra system, eh, å då plockar vi upp dom här CV’na. [...] [M]an har ju vissa då 
kriterier som är jätte viktiga, [...]det är där man börjar, sen finns det ju andra då 
krav, eller önskemål, så ju fler som finns med i CV’t desto bättre. [...] Många 
skriver ju med va dom har för ambitioner å va dom vill å, det e jättesvårt att sätta 
ord på det, men man ser ofta vilka som är intressanta. [M]en det är ju bara första 
gallringen, så även dom man känner sig osäkra på lägger man ju med, eh, i sitt 
urval som sedan skickas till chefen. [...] [Å] sen så bokar man oftast ett möte där 
man träffas å går igenom tillsammans dom kandidaterna å diskuterar ihop [och] 
dom som man ser som mest intressanta bjuder man in till intervju” (Petra). 

 
Chefen är en stor och viktig del i grund- och gallringsarbetet, där rekryteraren skickar över 
alla CV som klarat första gallringen för att de sedan gemensamt skall kunna diskutera fram 
vilka kandidater som är bäst lämpade för att kallas till intervju. 
 
Samarbetet med chefen pågår genom hela rekryteringsprocessen, där kravprofilen alltid ligger 
som grund för de beslut som fattas. Även i intervjuerna sitter chefen med för att öka 
träffsäkerheten på vidare urval, eftersom individer påverkas olika av olika situationer. En chef 
och en rekryterare har olika kunskaper, där en rekryterare oftast har mer kunskap om individer 
och hur de fungerar, och chefen mer kunskap om de ämnesorienterade kraven. Greta 
beskriver: 
 

”[N]ärmast ansvarige är alltid med vid intervjuerna, [...] å där ska det va lite 
olika roller kan man säga, vid intervjutillfället. Då är ju verksamheten, den som 
är med å beskriver verksamheten ’å såhär ser det ut’, medan vi ställer andra 
frågor som handlar om personen i så fall, så där spelar vi lite olika roller i själva 
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intervjusammanhanget. [...] [D]om har själva ämnesorienterade kunskaperna 
som inte vi besitter, då får vi spela olika roller, å det gör man upp allt 
tillsammans [och] följer en stickmall när vi håller intervjuerna, sen så lär man 
sig, efter ett tag när man har jobbat så vet man ungefär vilka roller man spelar i 
intervjuer” (Greta). 

 
I grundarbetet ligger ett samarbete med chefen, vilket Greta illustrerar ovan, där de i 
inledandet av rekryteringsprocessen gör upp kriterier som skall följas, men även hur de 
tillsammans kan samarbeta i intervjusituationerna. Det rollspel Greta beskriver får stor 
betydelse i den vidare rekryteringsprocessens gång, då rekryteraren tillsammans med chefen 
samarbetar för att så långt som möjligt kunna synliggöra de kapaciteter man ämnar få fram.  
 

7.1.4 Konkreta exempel 
I samtliga intervjuer har intervjupersonerna beskrivit vikten av att få en så sann bild som 
möjligt av kandidaten, där speciellt konkreta exempel varit viktiga att fråga efter i 
rekryteringsintervjuerna. Det handlar om att leta efter tecken, eller indikationer på de krav och 
kriterer som utformats i kravprofilen, och för att kunna få fram de rätta sidorna hos en individ 
krävs det att man ger dem en möjlighet att uttrycka dem. Mikaela illustrerar: 
 

”[D]et handlar ju om att ge personer de bästa förutsättningarna, å att [...] i den 
här kompetensbaserade intervjumetodiken så är det ju väldigt mycket konkreta 
exempel [och] många människor blir väldigt förvånade, å har ganska svårt till en 
början att vara konkreta, [...] men jag vill veta detaljer [...], vi ska prata om 
bakgrund, vi ska prata om nuläget, vi ska prata om framtid” (Mikaela). 

 
Utifrån kandidaternas konkreta exempel förklarar Mikaela att man lär sig mycket om 
personen i fråga, hur deras agerande kan se ut i en specifik situation. Till exempel kan de få 
beskriva en konkret situation där de varit stressade och pressade och hur de hanterade det. På 
det sättet får rekryteraren och chefen mycket att gå på i bedömningen av kandidaten, och kan 
använda deras exempel genom att applicera det i en tänkt situation på företaget. Petra 
beskriver de konkreta exempelns betydelse;  
 

”[V]i ber kandidaterna exemplifiera situationer å händelser å sitt agerande enligt 
då dom här kriterierna då som man har. Till exempel om det är väldigt viktigt att 
den här personen har ett driv till exempel så har ju då jag och chefen då pratat 
ihop oss om vad innebär å på vilket sätt man behöver va driven i just den här 
tjänsten. [...] Sen frågar man ju då den här kandidaten om att ge exempel på 
situationer i sitt arbete där man har visat upp ett driv, eh, hur har man agerat, 
varför har man agerat på det sättet, vad berodde det på, å så gräver man i det, i 
den situationen, eller ber om fler exempel, [...] så det handlar om hur man har 
agerat i tidigare situationer, [...]hur vana är dom vid dom här situationerna, vad 
har dom dragit för lärdom av det. [...] [A]lltså man gräver ganska mycket, det är 
mycket mycket frågor kring varje del, så att säga, som man vill ta reda på, [...] 
man får fram dels kompetensen, [...] sen får man ju fram deras personlighet 
väldigt bra å förstå sig på hur dom fungerar” (Petra).  

 
Det är flera bitar som ska på plats i en rekryteringsprocess, och Karl beskriver konkreta 
exempel som en viktig del i att förstå en viss person. Genom att kandidaterna får beskriva 
tidigare händelser ger det Karl en bild av hur de hanterat situationer, och en aning om hur de i 
framtiden kommer att hantera liknande situationer. Karl illustrerar: 
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”En del i det vi går igenom under intervjun är just vissa situationer de varit med 
om tidigare, tex bilolyckor, obehagliga situationer konflikter i arbetet och fritiden. 
Men en del i vår rekryteringskedja är ett väldigt stort personlighetstest, dä[r] en 
sökande får svara på nästan 600 påståenden om de själva, t[e]stet skickas till ett 
företag med beteendevetare som tolkar testet och ger oss ett utlåtande om 
personen, och där får vi reda på extremt mycket om personen i fråga.” (Karl). 

 
Innan beslut fattas om att gå vidare till ytterligare intervjuer beskriver Greta hur hon och 
chefen tillsammans vrider och vänder på intervjun de haft på alla möjliga olika sätt. Det är 
viktigt att inte fatta beslut samma dag som intervjun gjordes, utan Greta anser att det är viktigt 
att få ett andrum där emellan, då en impuls inte alltid är det bästa att gå efter. 
 

”[M]an får aldrig fatta beslut på det man känner då, utan då får man gå tillbaka, 
reflektera tillsammans med den som varit med [...] å så får man väga, vrida å titta 
å så får man, ’va äre du ser, va äre jag ser, va är plus å vad är minus’. [...] Å när 
vi jobbar med fördjupade intervjuer, då har [vi] oftast kanske också låtit de här 
personerna göra nån personlighetsprofil, å så [...] fördjupar man sig utifrån 
profilen och jobbar ner sig i den å då växer ju andra bilder fram också. [...] 
[D]om har själva fått beskriva sig, eh, och då kan man ju också koppla det till 
exempel på konkreta handlingar, eller situationer eller sånt där som man låter 
dem beskriva, å då kommer man djupare in i intervjun också” (Greta). 

 
Det tar tid att få allting att falla på plats, menar Greta, där information bör få vila innan beslut 
fattas. Risken för att den impulsiva känslan är med och tar beslut blir annars överhängande, 
vilket troligen inte skulle ge ett rättvist utfall. 
 

7.1.5 Att skapa en helhetsbild 
Rekrytering handlar om att skapa en helhetsbild där både företag och kandidat är nöjda med 
utfallet. Tjänsten bör motsvara det som chefen efterfrågat, och efterfrågan bör vara så pass 
träffsäker att rätt sorts kandidat väljer att söka tjänsten i fråga. Skulle det på något av planen 
inte kännas bra, finns risken att någon av parterna känner sig lurade. 
 

”Man ser ju till helheten [...] man vill komma så nära som möjligt, [...] alltså 
vårat jobb är ju att ta reda på, liksom sanningen, alltså ’vem är den här 
personen?’ [...] hitta det som matchar den här profilen rätt. [...] [D]et är väl klart 
[...] vissa krav kan man inte gö avkall på, så är det bara, för annars skulle man 
inte kunna ta å klara jobbet men, man ser ju till helheten, man ser till 
utvecklingspotentialen hos personer, man kanske, [...] hittar vi inte den här 
perfekta personen som är pusselbiten som passar in där, så sänker man ju 
kraven.” (Petra). 

 
Önskan är att kandidaten skall passa in på alla olika punkter, både formella- och informella, 
men Petra menar att helheten är den viktigaste och inte att alla kriterier är fyllda. Finns det 
ingen kandidat som lever upp till alla kriterier man begär, går det oftast att justera kriterierna 
lite grann för att få det att fungera ändå. 
 
I intervjusituationen berättar Karl att de letar efter olika egenskaper beroende på tjänst och 
förklarar följande: 
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”Om vi tex tar en person som ska köra bil nattetid så letar vi efter en person som 
inte är mörkrädd till att börja med och förutom att fråga efter det så kommer det 
även senare i processen hur vi exakt tar reda på det, vi letar efter tecken på 
nyfikenhet att lära sig nya saker att utmana sig själv. [...] [Det] kan vara ganska 
fysiskt påfrestande att [...] vara vaken [...] nattetid så [då] får personen gärna 
hålla på med n[å]g[o]n typ av motion, ha förutsättningar för att kunna sova 
ordentligt på dagarna, jag vill gärna att dom visar intresse för arbetet och har 
läst på innan vad det innebär så att dom kanske redan har en bild av hur det kan 
tänkas vara att arbeta natt.” (Karl). 

 
Det blir viktigt för Karl att kandidaterna kan beskriva sig själva samtidigt som han skapar sig 
en bild av dem. Detta genererar en helhetsbild av kandidaten, som sedan går att jämföra med 
profilen av den medarbetare de söker, och utifrån det få en uppfattning om hur bra kandidaten 
passar in i verksamheten. 
 
Att skapa sig en helhetsbild är viktigt för alla inblandade, där formella kriterier, som 
utbildning och kompetenser, väger tyngst och måste vägas upp med de informella kriterierna, 
som personlighet, för att det ska bli en bra matchning. Mikaela illustrerar: 
 

”vi säger att vi har sex personliga kompetenser som vi utforskar å då äre ju 
utifrån dom som jag sen jämför å då har ju vi till o med så att vi vet [...] hur vi ska 
tolka de här svaren som vi har fått, vad ska vi lyssna efter, så vi gör ju en 
bedömning utifrån [...] vad personen har sagt under varje personlig kompetens. 
[...] [M]an gör en sammanställning efter varje intervju å talar om vad man tycker 
att personen har fått lyfta fram, vad det fanns för fördelar, vad det finns för 
eventuella frågetecken. [...] [V]i gör ju en bedömning utifrån varje kompetens 
skulle man kunna säga, [...] vi letar ju efter indikationer på dom här 
kompetenserna [...] å sen så poängbedömer vi [...] å så gör man så med alla 
kandidater, men [...] det är ju inte den som har flest poäng som får jobbet utan de 
tillkommer ju andra saker också, man tittar på själva helheten” (Mikaela). 

 
Det blir enligt Mikaela viktigt att hon och chefen från början gjort upp en bra grundprofil med 
tydliga riktlinjer för att det ska bli lättare att leta efter det som förväntas, vilket även blir ett 
sätt att förhålla sig relativt objektiv i en subjektiv process. 
 
Kontakt med referenser vill jag också lyfta som en stor del i att skapa en helhetsbild, där 
referensernas syn på kandidaterna ger en bit till pusslet som skall byggas ihop innan man 
kommer fram till vem som är mest lämpad för tjänsten. Greta beskriver; 
 

”vi tar aldrig referenser innan intervjuer utan vi ska ha skattat oss en uppfattning 
först. [...] Å då jobbar vi, referenstagning bygger på, då är det saker å ting som 
kanske kommit upp som vi vill [...] fördjupa oss i ytterligare [...] så kan vi ställa 
frågor ’vi har sett det här, skulle du kunna beskriva, finns det situationer du kan 
beskriva’ eller ja, så kan man ju ställa, å bli konkret även där” (Greta). 

 
Referenserna är viktiga i rekryteringsprocessen för bedömningen, anser Greta, dock är det en 
fördel att själv skaffa sig en uppfattning om kandidaten i fråga innan denna referensröst 
kopplas in. 
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Jag tolkar det som den helhet man bygger ihop om kandidaten även påverkas av hur 
rekryteraren förhåller sig till kandidaten. Rekryteraren bör kunna hålla en balans mellan sin 
empatiska sida gentemot kandidaten och den affärsinriktade sidan gentemot chefen och 
företaget genom hela rekryteringsprocessen. Det blir två viktiga delar som ska pusslas ihop, 
där de måste fungera tillsammans för att kunna generera i det utfall som önskas. Katarina 
beskriver att: 
 

”man måste ha liksom hjärnan å affärsmässigheten med sig jättelångt när man 
jobbar med rekrytering, men man får aldrig släppa empatin liksom, då kommer 
man ingenstans, varken hos kunder eller kandidater eller nånting, måste alltid ha 
liksom en mänsklig touch med sig, sen kan man inte va [...] för blödig” 
(Katarina). 

 
Det blir likt en vågskål som måste balanseras, enligt Katarina, där företagets krav är viktiga 
att ta hänsyn till å ena sidan, och å andra sidan är det vitkigt att man respekterar och värnar 
om kandidaten genom att alltid ha med sig sin empatiska sida. Man bör sträva efter en balans 
mellan dessa poler, så att varken företaget eller kandidaten blir lidande i processen. 
 

7.2 Preliminär tolkning 
I min preliminära tolkning har jag gjort ännu en tolkande dialog av mitt material, där mina 
fem tidigare teman genererats i tre nästintill nya. Flexibelt ställningstagande och vikten av att 
fånga helheten är nya teman som framkommit, medan jag valt att ha kvar temat grundarbete. 
För att komma fram till dessa teman har jag haft koll på min förförståelse för att vara säker på 
att det är texten som talar till mig, och inte min prediktion av den. Detta är viktigt på grund av 
att min förförståelse genom intervjuernas gång succesivt har förändrats. Jag har försökt hållt 
mig så så öppen gentemot mitt material som möjligt, och har därmed inte kopplat in teorin 
förr än i min huvudtolkning. 
 

7.2.1 Flexibelt ställningstagande 
Temat flexibelt ställningstagande kommer sig av de tidigare ämnestematiken att anpassa sig 
och att förhålla sig öppen som jag presenterat under den inledande tolkningen. Dessa teman 
föll samman på ett kompletterande sätt, där jag efter nya genomläsningar av mitt material fann 
ett förhållande mellan dem och fick med det fram ännu en relevant syn i studien. 
 
För att kunna få tag i potentiella medarbetares kapaciteter krävs det av rekryterarna att de har 
ett flexibelt ställningstagande. Med det menar jag att rekryterarnas inställning genom hela 
rekryteringsprocessen bör vara så öppen som möjligt inför individers påverkan av dem, där 
både chef som kandidat har potentiell risk att påverka rekryterarna från inledande 
kravprofilsskrivande till slutgiltigt beslut. Individer påverkar och påverkas, oavsett 
konstellation, där en medvetenhet om denna påverkan blir central i sökandet efter individers 
rätta och sanna jag. 
 

”[V]i påverkas ju olika så en känsla jag får för en person måste jag ifrågasätta 
med fakta oavsett om det är positivt eller negativt.[...] [J]ag tror att det är ganska 
lätt att spegla ens egna känslor vad gäller positiva och negativa sidor, därför är 
det viktigt som rekryterare att tänka till och ifrågasätta sina tankar ibland” 
(Karl). 

 
Skulle öppenheten inskränkas, och känslor och kemi istället ledsaga processen får man fram 
en kandidat som passar efter hur väl kemin stämmer, men är troligtvis inte den bästa 
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kandidaten för tjänsten. Urvalet blir homogent, vilket betyder att man får människor som 
liknar varandra och med det ingen dynamik i arbetsgruppen, vilket gör att vissa kompetenser 
på företaget kommer att saknas.  
 
Det gäller även att förhålla sig flexibelt i rekryteringsintervjun, där vissa kandidater är mer 
talföra än andra. Att skapa ett behagligt och bekvämt klimat verkar vara det allra bästa, då 
känslan av att känna sig bekväm verkar göra det lättare att förmedla sitt sanna jag. ”[D]en 
känslan som du skapar hos kandidaten [...] som kommer in genom dörren, [...] jag måste 
tänka på [...] hur upplevs det av den personen” (Mikaela). Det handlar om att vara human, 
enligt Mikaela, att aldrig släppa empatin gentemot andra individer, trots att det finns riktlinjer 
att följa i rekryteringsprocessen, där vissa aspekter är helt ointressanta medan andra är högst 
relevanta. Rekryteraren bör kunna balansera den empatiska delen med den affärsmässiga för 
att få fram en kandidats personlighet, samtidigt som aspekterna som plockas fram skall vara 
relevanta. Vilka fritidsinressen en kandidat har är lika relevant att ta reda på som personliga 
egenskaper, då dessa går hand i hand, menar mina intervjupersoner. Rekryteraren kan genom 
småprat och genuint intresse för kandidaten få fram egenskaper som inte tidigare kommit 
fram. Dessa egenskaper kan vara informella kriterier, sådana som kandidaten inte vetat om att 
rekryteraren söker efter, och därför inte haft en tanke på att lyfta tidigare. 
 
Att anamma ett flexibelt ställningstagande från rekryterarens sida gäller även inför den chef 
han eller hon står inför, då chefen som anlitat rekryteraren troligen inte har samma kompetens 
om människor och påverkan som rekryteraren har. Detta gör att det finns en risk för att chefen 
väljer efter enbart tycke, smak och intryck, inte för att på något sätt avsiktligt diskriminera 
eller missgynna vissa kandidater över andra, utan på grund av okunskap. Okunskapen säger 
att det bästa är att ha individer man trivs med runt omkring sig, vilket inte alls är fel, men att 
inom yrkesvärlden är det mer komplext än så. Det gäller att få chefen på samma bana som 
rekryteraren, genom att exempelvis ifrågasätta ställningstagandet chefen gör, eller att 
förmedla budskapet om det viktiga i att skapa en dynamisk arbetsplats. Katarina beskriver hur 
chefer ibland kan fastna i att göra bekvämlighetsurval; 
 

”[D]et är en bekvämlig zon att liksom ha personer, men, en chef som har tio 
stycken medarbetare som är precis som den chefen, det kommer ju inte att gå bra, 
man måste ju ha personer som kompletterar varann” (Katarina). 

 
En människa är alltid en människa, vi alla har brister, skavanker och sämre dagar, och 
uppgiften som en rekryterare har är att klara av att se förbi det mest uppenbara för att lära sig 
genvägar och knep att komma åt det som är bakomliggande, vilket är något jag också utläst 
genom mitt material. Jag anser att det är inte alltid verkar vara en lätt uppgift att ta sig an att 
läsa ut en människas kapacitet, formell som informell, efter att endast ha läst igenom CV och 
personlig brev, ha gjort några intervjuer för sedan komma fram till ett beslut. Att klara av att 
göra en bra rekrytering där chef som kandidat är nöjda med utfallet är en svår uppgift enligt 
mina intervjupersoner, och i vissa fall även omöjligt. 
 

7.2.2 Grundarbete 
Jag har valt att behålla temat grundarbete från den inledande tolkningen, då jag anser att det 
täcker så pass mycket och är en avgörande del i att kunna synliggöra individers rätta 
kapaciteter utifrån syftet med rekryteringen. Grundarbetet är av så stor vikt att det blir en 
förutsättning för att ens kunna göra en bra rekrytering. Det är så mycket som händer i det 
första inledande skedet i rekryteringsprocessen som har avgörande betydelse senare, där hela 
urvalsprocessen bygger på grundarbetet. Rekryterarens uppgift är att få en förståelse för den 
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tjänst som skall tillsättas, men också att lära känna den chef som är i behov av den nya 
medarbetaren. Redan här måste rekryteraren lära sig att sätta sig själv inom parentes till 
förmån för chefens krav och önskemål. Petra illustrerar: 
 

”[V]i måste veta vad det är som, egentligen få samma bild som chefen har, om va 
vi ska hitta för nån [...] å ju mer information man har, desto bättre, om [...] 
kulturen å kollegor, eh, arbetsplatsen, utmaningar å allt omkring” (Petra). 

 
Det är i grundarbetet kriterier får sin unika prägel i var enskild tjänst, vilket gör att 
rekryteraren blir att förhålla sig olika i rekryteringsintervjuerna beroende på vad som 
efterfrågas vid de olika tjänsterna. Det läggs olika mycket fokus på olika bitar av en 
personlighet, där exempelvis en projektledare behöver ha större kunskaper i att leda och verka 
i en arbetsgrupp än en telefonförsäljare som efterfrågas vikt av andra egenskaper. 
 
Om en rekryteringsprocess ska bli lyckad krävs det att tjänsten är beskriven på ett sätt som 
lever upp till utfallet, det vill säga att beskrivningen av den medarbetare man söker behöver 
passa exakt in i tjänstens utformning. Dels för att få rätt sökande och med det kunna tillsätta 
rätt medarbetare, och dels för att medarbetaren skall klara av att leva upp till det som 
efterfrågas. Greta berättar: 
 

”Å så jobbar man med kravprofilen, å är överens om den så man får en bild 
[...]den ska va så skarp så att man på det sätt kan få dom [...] man verkligen vill 
ha, den får inte va bred å generell” (Greta). 

 
Om tjänsten då inte skulle stämma in på vad ansökan och rekryteraren letar efter är risken 
överhängande att antingen kandidaten eller chefen blir missnöjd, men troligast att de båda blir 
missnöjda. Antingen kräver tjänsten mindre än vad som utlovats, eller så kräver den mer, 
vilket blir en knepig situation för kandidaten att ta sig an. Samma sak blir det från chefens 
sida, som antingen får en medarbetare som inte kan leva upp till hans eller hennes krav, eller 
någon som är överkvalificerad. Så förutsättningen för att finna individers rätta kapaciteter som 
eftersöks är att grundarbetet är ordentligt genomarbetat. Rekryteraren finns där för att ledsaga 
både chef och kandidater, för att kunna skapa en till att börja med bra kravprofil och sedan 
vara rättvis i sin bedömning av tillsättningen för tjänsten. Det gäller att både kandidat som 
chef är nöjda för att rekryteringen skall klassas som lyckad. 
 
Det är viktigt att synliggöra vad som behöver lyftas för att rekryteraren ska kunna få fram de 
egenskaper och kapaciteter som behövs av kandidaten. Om rekryteraren skulle påverkas för 
mycket av intryck eller kemi finns det en överhängande risk för att det skulle kunna hämma 
rekryteraren från att se den rätta bilden av kandidaten. Det blir orättvist både mot chef och 
kandidat om inte rekryteraren kan förhålla sig korrekt utifrån uppsatta kriterier, och i det ha 
ett öppet och välkomnande förhållningssätt för att kunna synliggöra kapaciteterna 
kandidaterna besitter. Jag tror också, genom tolkande av mitt material, att det gäller att inte 
sluta sig helt vid de bestämda kriterierna under rekryteringsintervjun, utan istället ha dem som 
utgångspunkt. För genom en kapacitet kan andra bli synliga och med det kan man få fram 
indikatorer som är viktiga för de bestämda- och relevanta kriterierna. Har rekryteraren inte 
detta i åtanke är det lätt att gå miste om de kandidater som svarar mindre utmålande. 
 

7.2.3 Vikten av att fånga helheten 
Temat vikten av att fånga helheten är sprungen ur ämnestematiken konkreta exempel och att 
skapa en helhet. Jag fann i min tolkning att sökandet efter konkret fakta nästintill blev en 
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förutsättning för att finna helheten i stort, vilket är anledningen till min sammanslagning av 
dem. 
 
För att synliggöra individers kapaciteter bör rekryteraren så långt det går fånga en helhetsbild 
av kandidaten. Då det är mycket som bygger en hel individ finns det många aspekter att ta 
hänsyn till, där en bit av en människa inte utgör hela människan, vilket i sin tur gör sökandet 
efter helhetsbilden så viktig. Dock är det viktigt att poängtera att det inte går att fånga en 
exakt helhet av en individ, speciellt inte då man enbart har CV, personligt brev och intervju 
att gå på. Det handlar om att försöka kartlägga lite av varje del av en individ i en 
rekryteringsprocess för att fånga en så komplex bild som möjligt. Den komplexa bilden är 
viktig för att rekryteraren ska kunna göra en schysst bedömning, och om inte rekryteraren har 
förmågan att fånga upp så mycket som han eller hon borde kan det lätt bli att en potentiell 
kandidat sollas bort i mängden. I min tolkning av detta gäller det att som rekryterare kunna 
tänka större och mer öppet för att minimera risken att begränsa den flexibilitet som krävs för 
att få igenom en lyckad rekrytering. Det handlar om att kunna bygga ihop alla delar man 
finner till nya helheter, där rekryteraren inte får sluta en bild av en individ, utan hela tiden bör 
vara öppen för att ny fakta kan komma att förändra bilden. 
 
En rekryteringsprocess består av många etapper, där varje etapp bör ses som en möjlighet till 
att skapa en bredare, mer sanningsenlig bild av kandidaten. Det behöver finnas ett driv till att 
vilja veta mer, att vara hungrig och lyhörd inför mönster och indikatorer som både bekräftar 
och dementerar information om kandidaten, och att vara öppen för förändringar i 
rekryteringsprocessen. Det handlar om att konstant vara beredd att revidera den nuvarande 
bilden, samtidigt som man behöver kunna hålla sig själv, sin förförståelse och fördomar 
utanför. Ännu en viktig del i rekryteringsprocessen är referenshanteringen, vilken är biten 
som kan erkänna det redan upplevda, eller avvisa det förmedlade. Det är lätt hänt att individer 
överdriver eller spär på för att utåt förbättra bilden om sig själv, dock är detta något som mina 
intervjupersoner påstår att man med tiden lär sig att se igenom, men att felrekryteringar trots 
allt händer. Den mänskliga faktorn finns alltid med och styr, vilken handlar om att man som 
individ påverkar och påverkas av andra individer, där en referens kan hjälpa till i 
utvärderingen av kandidaten.  
 
Jag skulle vilja likna rekryteringsprocessen likt den hermeneutiska spiralen, där lyhördheten 
för alla delar bli avgörande för hur helheten kommer att se ut, och därmed blir helheten 
beroende av hur delarna ser ut. Det gäller att vara varsam med tidigare kunskaper om det 
fenomen man undersöker, individen i detta fall, och lära sig att lägga undan sig själv och vara 
varse om vad som skulle kunna komma att påverka det utfall som allt skall mynnas ut i. 
Vikten av att fånga helheten blir avgörande för hur pass lyckad en rekryteringsprocess blir, 
där förhållningssätt gentemot kandidaten, chefen och tjänsten måste balanseras med 
medvetenheten om ens egen påverkan som rekryterare. 
 

7.3 Huvudtolkning – Betydelsen av att lägga pusslet rätt 
Min preliminära tolkning har efter ännu fler genomläsningar av mitt material mynnat ut i 
metaforen betydelsen av att lägga pusslet rätt. Varför jag använder mig av ett metaforiskt 
uttryck har att göra med att jag själv tycker det blir mer målande och med det lättare att 
konkret förstå vad det handlar om. Jag har själv alltid använt mig av metaforer i 
lärandesituationer för att enklare förstå hur saker och ting hänger ihop, vilket har gjort att jag 
lättare kan förknippa saker med specifika företeelser. 
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Jag vill påstå att det finns fem olika pusselbitar man bör leta efter, eller snarare skapa, för att 
kunna synliggöra en kandidats rätta kapacitet. Arbetet med att upprätta en ordentlig kravprofil 
som tar hänsyn till chefen och tjänstens behov är pusselbit nummer ett. CV och personliga 
brev genererar den andra viktiga pusselbiten, vilken visar vilka som klarat sig igenom den 
första gallringen. Den tredje pusselbiten skapas vid första träffen mellan rekryteraren och 
kandidaten, där kandidaten får sin chans att visa vem han eller hon är samtidigt som 
rekryteraren får en möjlighet att möta den kandidat de redan har en uppfattning om. Det blir 
ett givande och tagande från bådas håll, där tjänsten ska presenteras och förhoppningsvis gå 
hand i hand med vad ansökan förmedlat, och kandidaten får med det sin chans att ta ställning 
till huruvida tjänsten verkar passande eller ej, samtidigt som rekryteraren får sin chans att göra 
en första bedömning baserat på ett interaktivt möte.  
 
Den fjärde pusselbiten skapas genom att kandidaten får beskriva sig själv, sin personlighet 
och vad han eller hon är kapabel till med hjälp av konkreta exempel. Här får även rekryteraren 
sin chans att kunna rikta in sig på de kompetenser kravprofilen vill åt, och utifrån de 
graderade kompetenserna rekryteraren och chefen i början av rekryteringsprocessen kom fram 
till, kunna applicera dem i en mer handfast situation. Till pusselbit fyra hör även rekryterarens 
reflektion tillsammans med chefen, där de gemensamt kan komma fram till hur pass bra eller 
inte en kandidat matchar deras förväntningar. Den sista pusselbiten har att göra med 
kandidatens referenser. Rekryteraren kan omöjligt skapa sig en helt fullständig bild av en 
individ på ett fåtal träffar, trots att det ofta ger en bra indikation på vem kandidaten är så är 
det inte alltid tillräckligt för att erbjuda en tjänst till en viss kandidat. Därför blir referenserna 
viktiga i detta skede. 
 
 Rekryteraren har skapat sin bild av kandidaten, med kravprofilen som grund, genom 
inskickade handlingar, så som CV och personligt brev, och vid intervjutillfällen, där 
kandidaten kunnat förmedla sig själv genom konkreta handlingar. Så det referenspersonen 
tillför rekryteraren med konkreta exempel om kandidaten, är att antingen bekräfta, dementera 
eller utöka den uppfattning rekryteraren redan har av kandidaten. 
 
Pusslet i sig består även av ett starkt ramverk, där det empatiska förhållningssättet måste 
balanseras med den självdistans en rekryterare bör besitta för att kunna skapa den sista 
hållbara enheten till pusslet och med det få fram en så bra helhetsbild som möjligt. 
 
Till en början handlar det i rekrytering om att anpassa sig efter vad kunden efterfrågar och 
lägga ihop bit för bit. Samtidigt menar intervjupersonerna att aktsamhet bör vidtagas vid 
upprättande av kravprofiler, då kunden ibland har en tendens att fastna i bekvämlighetsurval, 
vilket då rekryteraren behöver vara med och justera. Som rekryterare måste man lära sig att 
lägga bort hela sig själv och inte låta ens egna värderingar vara avgörande, utan att hela tiden 
anpassa sig efter vad kravprofilen söker och ha ett ständigt fokus på vad rekryteringen ska 
mynna ut i. Att vara medveten om det subjektiva i en objektiv process blir nyckeln i dessa 
sammanhang, då individer alltid påverkas på olika sätt av samma företeelser, vilket mitt 
material också synliggör. Jag tolkar det som att det bör finnas en balans i att hålla sig objektiv 
i en subjektiv bedömning, att besitta en självdistans, där användningen av små knep ibland 
behövs för att kunna behålla den objektiva synen och med det få fram en trovärdig och 
tillförlitlig helhet. 
 
Jag anser konkreta exempel vara en bra strategi att använda sig av, i och med att kandidaten 
får beskriva sig själv i en konkret situation som faktiskt har ägt rum, och med det får också 
rekryteraren reda på hur och på vilket sätt kandidaten generellt hanterar liknande situationer. 
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Det ger en fingervisning om vilken sorts individ det handlar om, sen vill jag inte påstå att det 
är en sann bild, och inte hela bilden av individen heller, men jag anser att en fingervisning är 
det enda man kan begära på en så kort tid med ett så begränsat material. Referenspersoner ger 
även de sina bilder av kandidaten i konkreta situationer. Jag tolkar det som att det med fördel 
behövs en utomståendes röst, gärna en tidigare arbetsgivare, som känner kandidaten utifrån ett 
tidigare arbetsperspektiv som kan ge konkreta exempel på hur kandidaten i fråga löst eller 
tacklat problem som uppstått. Detta tillför en väsentlig del till helheten, där delen skulle 
kunna vara avgörande i ett specifikt beslut. Att skapa sig en helhet är, enligt mig, det 
viktigaste man kan göra i rekryteringssammanhang. Det är genom alla delar man samlat ihop 
som man får fram den mest trovärdiga bilden av en kandidat, där alla delar är lika värdefulla 
vid skapandet av en helhet. 
 
Något som framgått i mitt material är att man bör se till att få en distans till sitt underlag innan 
beslut fattas. Jag tolkar det som att det handlar om att den information rekryteraren fått av och 
om kandidaten måste få tid att mogna. Att det behövs en reflektion över vad de konkreta 
handlingarna betyder, hur de får relevans i den kommande tjänsten och vad det säger om 
personen i fråga. Jag anser att det är bra att ha någonting handfast att gå efter vid bedömning 
av vilka kandidater som bör gå vidare och inte. Dels brukar det vara många sökande, och med 
det svårt att välja, och dels kan det vara svårt att urskilja två likvärdiga kandidater från 
varandra om man inte skulle ha något konkret att gå efter. När pusselbitarna får tid på sig att 
falla på plats skapas det, enligt mig, en helhet. Det jag menar med helhet i detta sammanhang 
är att rekryteraren måste se och förstå helheten i processen innan det färdiga utfallet är nått, 
för att kunna hantera egna impulser om påverkan från andra individer, samtidigt som 
företagets bästa hela tiden måste finnas i åtanke. Det blir en sorts inre balans som ska infinna 
hos rekryteraren, där hans eller hennes empatiska sida behöver balanseras med den objektiva, 
affärsinriktade sidan och bilda en helhet som kan generera framförallt det kunden men även 
kandidaten är ute efter. 
 
Genom mitt material har jag funnit att som rekryterare räcker det inte med att reflektera över 
intervjuer, kandidater och situationer, utan det krävs även att man kan ha ett flexibelt 
förhållningssätt. Med det menar jag att kandidaten behöver leva upp till något bortom det man 
i normala fall gör, att ställa sig utanför sig själv för att få en överslagsbild över hur det 
egentligen ser ut. Sen vill jag inte påstå att det går att vara flexibel fullt ut i den mån att 
rekryteraren helt kan skala bort sig själv, men att de så långt det går behöver anamma en 
objektiv inställning till det de undersöker, samtidigt som de inte får tappa sin empati. Jag 
anser detta vara av allra största vikt för att kunna nå fram till en individ, då förutsättningarna 
så gott som alltid ser olika ut beroende på vilken kandidat man sitter med. Att nå fram till 
kandidaten är grunden till att skapa ett förtroende, där det i sin tur gör kandidaten avslappnad 
och villig att dela med sig av sig själv på ett mer öppet sätt än de troligtvis skulle göra om 
situationen kändes obekväm. 
 
En rekrytering är en process, vilket antyder till att det är något som måste göras i flera steg, 
där det flexibla förhållningssättet måste vara med hela tiden. Skulle man som rekryterare låta 
sig påverkas av omständigheterna runt omkring, och att man i och med det tappar sin 
öppenhet, kan det påverka hela rekryteringsförfarandet. Jag anser att rekryterare har en stor 
och viktig uppgift, som dessutom är komplex, där minsta lilla snedsteg kan förstöra en hel 
process. 
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8 Diskussion 
Den här studien har haft som syfte att ta reda på hur rekryterare synliggör potentiella 
medarbetares kapaciteter i rekryteringsprocessen, där resultatet mynnar ut i betydelsen för 
rekryterarna att kunna lägga pusslet rätt. Det har visat sig under analysens gång hur viktiga 
alla steg i en rekryteringsprocess är. Om något av stegen skulle genomföras mindre noggrant, 
eller rent av utebli, skulle pusselbiten man får av varje steg inte passa in i pusslet lika bra som 
den kunde ha gjort. 
 
Man kan tänka sig att man har en tom platta som pusselbitarna ska skapas ur, och gör man det 
inte noggrant kommer det att bli luftspalter mellan bitarna, eller så kommer de rent av inte att 
passa ihop. För att få ut varje pusselbit har rekryteraren ett stort arbete framför sig, som börjar 
redan vid en tom tjänst som behöver tillsättas. Inför mötet med chefen behöver rekryteraren 
vara varse om vad tjänsten handlar om, sedan kommer arbetet med att lära känna chefen och 
tjänstens behov för att kunna göra upp en tillförlitlig kravprofil. Detta är den första 
pusselbiten som av förklarliga skäl behöver vara noggrant utförd eftersom den sätter prägeln 
på den resterande rekryteringsprocessen. De tre efterkommande pusselbitarna har att göra 
med kandidatens förmedling av sig själv, från CV och personligt brev till interaktivt möte 
med konkreta exempel. Den sista pusselbiten skapas av en objektiv röst som ger exempel på 
kandidatens konkreta agerande från händelser som tidigare varit.  
 
Fritidsintressen och familjekonstellation är något som jag trott varit irrelevant i 
rekryteringssammanhang i inledandet av denna studie, men som jag nu kan se är högst 
relevant för att lära känna individen och på så sätt få fram sidor hon eller han annars kanske 
aldrig hade lyft. Det tuffa arbetet för rekryteraren handlar om att hela tiden kunna lägga sig 
själv och sina värderingar åt sidan, då det inte ska påverka utfallet av rekryteringen. Helt 
kommer man inte ifrån denna påverkan, då en människa är en människa som lever och agerar, 
men med kontinuerlig träning och en stor självdistans är det något som går att lära. Trots att 
rekryterarna lägger sig själva åt sidan, betyder inte det att de får tappa sin empatiska sida, 
eftersom den empatiska sidan är avgörande i mötet med både kandidaten och chefen. Att 
skapa ett klimat där alla trivs är en viktig faktor för att få kandidaten att förmedla sig själv på 
ett rättvist och korrekt sätt. Jag vill hävda att pusslets ram utgörs av självdistansen balanserat 
med empatin, och gör pusslet fulländat. Ramverket tillsammans med pusselbitarna utgör 
därmed den helhet som behövs för att kunna synliggöra potentiella medarbetares kapaciteter. 
 

8.1 Resultat i relation till tidigare forskning 
I den tidigare forskningen som jag presenterat går det att finna flertalet aspekter som även 
mina intervjupersoner synliggjort som relevant för en rekryteringsprocess. Att kandidater 
redan hemma vid upprättandet av sitt CV intar en roll, är något som Dhar m.fl. (2008) påtalar, 
vilket också går att finna i det teoretiska ramverket, samt i den empiri jag samlat in. Den roll 
man förmedlar i sitt CV och personliga brev är det enda underlag rekryteraren har att gå på i 
första gallringen. Kandidaterna förbereder sig sedan inför den kommande intervjun, med 
passande kläder och eventuella svar som kan ges. Flera av mina intervjupersoner har lyft 
förväntningar på hur kandidaterna borde se ut genom att påpeka hur de inte borde se ut. Detta 
går även att finna i Porsfelts (2001) avhandling, som belyser kandidaternas förberedelse inför 
intervjun, och rekryterarnas redan på förhand bestämda kriterier. 
 
Vidare synliggör Porsfelt (2001) nervositeten kandidaterna kan känna inför en intervju där 
personliga frågor kan lätta upp stämningen, vilket illustreras av mitt resultat. 
Intervjupersonerna har lyft, likt Eder och Buckley (1990) betydelsen av att anpassa 
situationen efter kandidaten för att skapa ett mer behagligt och bekvämt klimat, där 
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situationen påverkar hur kandidaterna beter sig. Genom att rekryterarna anpassar klimatet 
efter kandidaterna, hjälper de också kandidaterna att lyfta de rätta egenskaperna han eller hon 
besitter. Det krävs en flexibilitet från rekryterarnas sida, vilket både Bolander (2002) och 
teorin lyfter, som i sin tur även illustreras av mitt resultat. Rekryterarna behöver under hela 
rekryteringsprocessen ha de formella- och informella kriterierna i åtanke för att veta vad de 
ska synliggöra. Det blir, som Bolander (2002) illustrerar, ett prognosskapande där syftet är att 
fånga en helhetsbild av kandidaten. Samtidigt går det inte att fånga en exakt bild av en 
individ, vilket både Eder och Buckley (1990) och mitt resultat belyser, men att man med god 
bakgrund, flexibilitet och ett gott förhållningssätt gör prognosen, helheten, mer trovärdig. 
 
Fogde (2011) lyfter en aspekt om att det är viktigt att ha i åtanke att det endast är en inskickad 
handling kandidaterna söker på, vilket även går att finna i mitt resultat, och att det enbart är en 
presentation av en liten bild av kandidaten som visas. Dock måste första gallringen ske på 
något sätt, och att träffa alla sökande personligen skulle inte vara rimligt. En aspekt både 
Holgersson (2003) och Bergström (1998) lyfter handlar om kooptation. Det har att göra med 
att de som redan befinner sig på företaget, oftast individerna i ledande positioner, bestämmer 
vilka som ska in och inte. Detta leder till att företagen får ett homogent utseende med 
medarbetare som alla mer eller mindre liknar varandra. Jag anser att samtliga intervjupersoner 
har lyft denna aspekt, i och med att de anser att det finns en risk för chefen att bli bekväm i 
sitt urval, och då baserar sitt urval på kandidater som liknar honom eller henne personligen. 
 
Det är här det är viktigt att få in en objektiv rekryterare som kan vara med och förklara 
eventuella risker med att få en homogen arbetsplats, och att få chefen eller ledningen att tänka 
om vid urvalsförfarandet och i skapandet av kravprofilen. Detta lyfts tydligt i mitt resultat, där 
arbetet med kravprofilen är enormt viktig. Likaså är rekryterarens uppgift att försöka skapa en 
dynamisk arbetsplats viktig, och att för chefen förklara fördelarna med det, annars tenderar 
det att luta riskabelt mycket mot diskriminering. Detta tas även upp i mitt resultat, då flera av 
intervjupersonerna förklarat att informella kriterier, som kön och ålder, kan spela en stor roll 
för vissa chefer, och att de inte helt kan frångå chefernas önskemål. Dock kan rekryterarna 
förklara för- och nackdelar med att utesluta vissa kandidater från urvalet, vilket inte alltid 
chefen har i åtanke. 
 

8.2 Resultat i relation till teoretisk referensram 
Mitt material mynnar ut i förmågan att klara av att lägga rekryteringspusslet rätt, där det 
egentligen börjar redan från första mötet med den chef som vill tillsätta ny arbetskraft. 
Oavsett varför ny arbetskraft ska till handlar det om för rekryteraren att redan i detta skede 
klara av att lägga sig själv inom parentes och gå in i den roll chefen förväntar sig. Chefen 
anlitar troligast rekryteraren på grund av okunskap i rekryteringssituationer, eller möjligen av 
tidsbrist, och för att radikalt minska risken för felrekryteringar. Det rollbegrepp jag skriver om 
har sin grund i Erving Goffmans (1959) dramaturgi, vilken jag presenterat under 
teoriavsnittet. Jag ser en tydlig koppling genom hela mitt material till den personliga fasaden, 
där det i alla sammanhang gäller att varje individ, rekryterare som kandidat, behöver kunna 
spela sin roll rätt för att förmedla sig på ett trovärdigt sätt. Det handlar, enligt mig, om för 
rekryteraren att genom hela rekryteringsprocessen finna kapaciteter, förmågor och personliga 
egenskaper som kandidaterna besitter, oavsett gestaltningen, för att göra ett bra arbete. Dessa 
förväntningar måste rekryteraren leva upp till, vilket också synliggörs på olika sätt genom 
hela processen. Detta anser jag visar det kontinuerliga upprätthållandet av den personliga 
fasaden och vilket arbete det är, där förväntningar ständigt påverkar hur alla individer 
förhåller sig. 
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Då man möter individer påverkas man inte enbart av vad individer säger och gör, utan även av 
vilka sociala attribut de har. Först finns det förväntningar om hur man bör se ut, vilken 
befattning man har och vilken ålder man är i, och med det kommer även förväntningar på hur 
du borde bete och föra dig, vilket den personliga fasaden tar upp. Jag skulle vilja påstå att 
man som individ alltid vill förmedla sig på bästa sätt och med det finns en tendens att ge en 
förskönad bild av sig själv. Denna bild handlar om idealisering, vilket Goffman (1959) menar 
att man även med materiella ting kan förstärka. En kandidat kan genom att agera idealiserat 
bevara en del av sig själv i skymundan till förmån för att kunna förmedla den roll rekryteraren 
förväntar sig. Detta går även att applicera på rekryteraren och chefen, då alla individer har för 
önskan att visa sitt bästa jag. Rekryteraren behöver skapa ett klimat där kandidaten är 
tillräckligt bekväm för att våga uppträda trovärdigt och förmedla den roll han eller hon ämnar 
att göra. Dock är detta också rekryterarens mest komplicerade arbete, att lära sig att se förbi 
den förskönade bilden kandidaten försöker visa upp, och att med sina knep även komma åt 
den undangömda sidan av en viss kandidat. 
 
Rekryteraren söker efter relevanta pusselbitar hos kandidaterna för att skapa en trovärdig 
helhet, där de inte på något sätt får reducera sin uppfattning om en kandidat, utan rekryteraren 
måste ständigt vara öppen för eventuella förändringar. De förändringar som kan komma att 
ske beror oftast på att rekryteraren själv funnit ytterligare ett sätt att frigöra nya sidor hos 
kandidaten. Det handlar om att rekryteraren ständigt bör arbeta på att förnya bilden av 
kandidaten genom att få honom eller henne att känna sig bekväm nog för att kunna slappna av 
och släppa rekryteraren in på livet. Här kan ännu ett teoretiskt begrepp kopplas in, strategiska 
hemligheter, som även det är ett goffmanskt begrepp. Jag anser att detta begrepp är relevant 
för rekryteraren eftersom han eller hon oftast inte avslöjar exakt vad som eftersöks hos 
kandidaten, då kandidaten inte ska få en möjlighet att anpassa sig efter vad som efterfrågas. 
Rekryteraren har ett överliggande syfte som kandidaterna vet om, att se vilka personer 
kandidaterna är, men han eller hon kan även ha fler underliggande syften med intervjun, eller 
åtminstone med på vilket sätt intervjun utförs. Det kan handla om att man som rekryterare har 
knep eller strategier för att synliggöra viss fakta, eller att man har bakomliggande syften med 
sina frågor. De bevarar hemligheter som inte kandidaten bör veta om. Kandidaten förstår 
troligen inte vitsen med vissa frågor, just på grund av att de är strategiskt ställda i hopp om att 
få fram det rekryteraren söker. 
 
Rekryteraren anammar någonting utöver vad chefen och kandidaterna gör i 
intervjusituationer, där han eller hon ständigt måste vara beredd att mitt i en 
rekryteringsintervju byta riktning på sin roll. Den personliga fasaden synliggör att 
rekryteraren har en förväntad roll att spela tillsammans med den status som kommer med 
befattningen, där det visserligen handlar om att genom knep komma fram till hur man på 
bästa sätt synliggör kandidaternas kapaciteter och förmågor. Dock kan jag inte finna i 
Goffmans (1959) teori något om att man mitt i sitt uppträdande på scenen har möjlighet att 
ändra sin roll utan att tappa ansiktet. Detta frångår lite med vad mitt material säger, eftersom 
det där är en nödvändighet för rekryteraren att kunna byta skepnad mitt i en pågående 
intervju, att göra ett rollskifte på scenen. Utifrån min tolkning av Goffman (1959) kan inte 
rekryteraren sätta sig ner och reflektera öppet framför kandidaten och chefen mitt i ett 
pågående uppträdande utan att riskera sin trovärdighet, utan behöver ta sig till en bakre region 
för att i lugn och ro kunna svida om. I den bakre regionen är man säker, där inte publiken kan 
komma åt en oberoende vad man gör, men utifrån vad jag tolkat genom mitt material finns det 
inte tid till något sådant. Det skulle, enligt mig, snarare uppfattas som att rekryteraren tappar 
sin fattning genom att ställa sig upp och gå ut för en liten paus. Det finns inte med i 
förväntningarna på en rekryteringsintervju, där hela intervjutillfället bör ske i främre 
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regionen, därav blir det nödvändigt att rekryteraren mitt i intervjun kan förändra riktning i sin 
roll. 
 
Jag är medveten om att rekryteraren borde bli skicklig i sitt rollbytande i den främre regionen, 
vilket torde göra att kandidaten tillslut inte hinner uppfatta det. Dock vill jag ändå påstå att 
rollbyten mitt i en pågående interaktion inte är något gemene man normalt sett hänger sig åt, 
men att man i rekryteringssituationer gör det till förmån för kandidatens trivsel och för utfallet 
av rekryteringen. Greta beskriver att hon som rekryterare och chefen redan innan intervjun 
äger rum har gjort upp olika roller att spela: ”närmsta ansvarige är alltid med vid 
intervjuerna, [...] där spelar vi lite olika roller i själva intervjusammanhanget”. Min tolkning 
är att dessa roller fyller en viktig funktion i att dels förmedla för kandidaten vad de söker, och 
dels för att kunna synliggöra allt fler krav och kriterier och med det underlätta nästa gallring 
och få ett säkrare resultat. Alla individer spelar roller i interaktionssammanhang, rekryterare, 
chefer och kandidater, och ämnar med det att uttrycka den bild man vill förmedla av sig själv 
på ett trovärdigt sätt. Rekryterare är inte bara bra på att spela sina roller trovärdigt, utan har 
även, vad jag kan utläsa genom mitt material, en förmåga att se då en kandidat inte spelar sin 
roll tillräckligt bra. De är vana vid bedömningssituationer och märker små skillnader och 
motsägelsefulla uppträdanden, och eftersom de är tränade på att läsa av en individs helhet 
genom att lägga ihop bit för bit, kan de därmed märka om någon är motsägande sig själv. 
 
Då jag drar min egen tolkning av Sennetts (1999) flexibilitet som relevans för min studie anser 
jag att rekryteraren har ett större jobb i det flexibla förhållningssättet än att bara kunna spela 
trovärdiga roller, då det även handlar om att behärska en sorts självdistans där egna 
värderingar, tycke och smak måste bortses ifrån. Det går inte att presentera en kandidat utifrån 
vad som passar rekryteraren bra, då kandidaten förmodligen inte skulle passa in i det 
arbetsklimat som chefen efterfrågat. Jag anser att det handlar om för rekryteraren att ständigt 
förnya sig själv, där andras värderingar måste anammas, om än bara för stunden, för att kunna 
nå bästa resultat med rekryteringen. Den moderna flexibiliteten handlar om att det krävs en 
kontinuerlig öppenhet för att kunna förändra sin syn i olika situationer där efterfrågan är det 
man anpassar sig efter, vilket jag anser är det rekryterare behöver göra för att få fram en 
kandidats kapaciteter och förmågor. Rekryteraren anpassar sig efter det chefen vill åt, och 
lägger ihop ett och annat för att skapa sig en helhet. Dock finner jag, likt Sennett (1999), en 
ambivalens i den flexibilitet rekryteraren besitter, där rekryteraren å ena sidan har skapat sig 
en frihet genom sin förmåga till ombytlighet, men å andra sidan även skapat ett tvång i att 
ständigt behöva förändra sina för stunden värderingar. Vägen till en lyckad rekrytering hänger 
på rekryterarens anpassningsbarhet, där den blir avgörande angående huruvida kandidatens 
rätta kapaciteter och förmågor synliggörs eller inte. 
 
Det finns mycket likheter mellan en rekryteringsprocess och ett uppsatsskrivande, där allt 
arbete rakt igenom är av största betydelse. Det man gör i ett skede kommer att påverka de 
nästkommande, oavsett hur tydligt det är. Största skillnaden är att rekryterare hela tiden 
arbetar med att bedöma, oavsett om det är i en intervju, innan eller efter. Detta stämmer bra 
överens med mitt teoretiska ramverk där Goffman (1959) förklarar betydelsen av att göra ett 
trovärdigt uppträdande. Det krävs konstant reflektion från rekryterarens sida för att kunna läsa 
av situationens omfattning, där uppträdande som flexibilitet måste sammanjämkas för att ha 
en möjlighet att synliggöra kandidaternas kapaciteter och förmågor, formella som informella. 
I det föränderliga samhället som vi lever i finns det krav på individen att kunna förhålla sig 
flexibelt, men den flexibiliteten innefattar enligt mig endast en bråkdel av den flexibilitet som 
krävs av en rekryterare för att kunna utföra sitt arbete. Den moderna flexibilitetens omfattning 
går att finna genom hela mitt inhämtade material, där frihet och tvång går hand i hand. På ett 
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sätt är det en frihet att ha ett flexibelt förhållningssätt, men på ett annat leder till ett tvång att 
ständigt vara flexibel. 
 

8.3 Metodologiska reflektioner 
Jag har nu hunnit få en distans till metodens tillvägagångssätt genom att resultatet är 
färdigskrivet, och i och med det känns det mer relevant att föra en diskussion kring mina 
metodologiska reflektioner först nu, vilket är anledningen till varför denna reflektion inte går 
att finna under metodavsnittet. 
 
Att använda mig av existentiell hermeneutik var självklart från första stund, då jag genom 
detta har fått fram intervjupersonernas egna upplevelser angående synliggörandet av deras 
kandidaters kapaciteter och förmågor. Utifrån min empiri har jag haft möjlighet att i god ro 
tolka mitt material, där jag ibland har vaknat upp mitt i natten med en ny tolkningsidé. Jag har 
arbetat utifrån Gadamers (genom Binding & Tapp, 2008) tankar kring öppenhet, där jag hela 
tiden sett till att vara öppen för mitt ovetande och fört en dialog med mig själv i tid och otid. 
Det skall dock tilläggas att hermeneutikens tolkande process tar tid, där det inte går att forcera 
fram en tolkning, utan det behöver komma av sig självt. Analysstegen finns inte beskrivna 
utefter en stegmetod, utan det handlar om att tolka sig fram till hur de ska genomföras. Det är 
rakt igenom ett tolkningsarbete när det kommer till hermenutik, där jag inför 
analysförfarandet läst igenom syfte med varje steg, tittat på tidigare skrivna uppsatser och 
därefter gjort upp en plan på ett tillvägagångssätt, vilket jag anser fungerat bra för mig. 
 
Mitt urval har varit snävt, då jag endast sökt efter rekryterare att intervjua. Visserligen har jag 
inte begränsat urvalet efter ålder eller kön, då den enda kriterien jag haft har varit deras 
profession, trots det har jag ändå stött på hinder. Det har varit mycket svårare än jag från 
början trodde att få personer att ställa upp, vilket har gett mig huvudbry och bitvis även varit 
en stressfaktor. Dock har jag fått ihop all empiri jag behövt genom att inte ge upp och att 
hänge mig åt alternativa lösningar. Fyra av fem intervjuer är genomförda i avskilda rum på 
olika platser, där jag även haft möjlighet att spela in dem för att underlätta analysarbetet. Den 
femte intervjun har istället skett över internet, där vi använt oss av ett interaktivt forum med 
chattfunktion. Femte intervjun tog längre tid än de övriga, troligtvis beroende på att 
intervjupersonen fick tid till reflektion innan svar gavs. Jag är medveten om att detta kan ha 
medförit till att svaren noggrant tänktes igenom innan de skrevs, dock anser jag inte att det 
varit ett problem. Jag tycker att jag fått ut minst lika mycket av den intervjun som av de fyra 
övriga, men huruvida jag hade kunnat få ut mer om vi hade träffats personligen för en intervju 
kan jag dock inte svara på. 
 

8.4 Frågeställningarna 
Jag anser att jag i mitt resultat och genomgående hela analysförfarandet kunnat ge svar på 
samtliga frågeställningar. Den huvudsakliga frågeställningen, ”Hur synliggörs potentiella 
medarbetares kapaciteter i rekryteringsprocessen?”, som legat till grund för mitt 
analysförfarande, tycker jag besvaras genomgående genom hela mitt resultat. Vidare belyses 
även de resterande frågeställningarna genom resultatets delar, där jag redan i den inledande 
tolkningen finner samtliga frågeställningar besvarade genom alla sidoteman, där ena finns 
genomgående i alla, och de andra två i vissa av dem. Frågeställningen ”Hur kan rekryteraren 
veta vilka egenskaper som ska belysas?” besvaras genom tre sidoteman; ”Att anpassa sig”, 
”Att förhålla sig öppen” och ”Grundarbete”, där det gäller för rekryteraren att kunna anpassa 
sig efter chefens önskemål genom att vara öppen för vad chefen är i behov av och vill ha, 
vilket mynnar ut i att göra ett bra grundarbete. ”Hur går rekryteraren till väga för att 
synliggöra specifika kapaciteter?” finner jag svar på genom samtliga sidoteman, vilket visar 
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på den komplexitet rekryteringsprocessen innebär. Frågeställningen ”Kan rekryterarens 
personliga värderingar påverka rekryteringsförfarandet?” besvaras i tre sidoteman; ”Att 
förhålla sig öppen”, ”Att anpassa sig” och ”Att skapa en helhetsbild”, i och med att det 
krävs av en rekryterare att förhålla sig öppen för att kunna anpassa sig och därmed ha en så 
pass vidgad syn att han eller hon inte påverkar rekryteringsförfarandet med sina personliga 
värderingar. Än tydligare blir det under den preliminära tolkningen, där samtliga 
frågeställningar besvaras genom alla tre sidoteman; ”Flexibelt ställningstagande”, 
”Grundarbete” och ”Vikten av att fånga helheten”. 
 
I min slutgiltiga huvudtolkning, ”Betydelsen av att lägga pusslet rätt”, knyts hela 
rekryteringsprocessen ihop på ett sätt som jag anser besvarar studiens frågeställningar och 
syfte, då min insamlade empiri genom analysförfarandets gång mynnat ut i det jag ämnat 
undersöka. 
 

8.5 Egna reflektioner, min förförståelse och vidare forskning 
Idén till min studie fick jag i början på terminen, då jag satt och läste igenom flertalet 
uppsatser med olika inriktningar. Det var speciellt en uppsats med ekonomisk inriktning som 
fångade mitt intresse, och där väcktes idén om att skriva en uppsats inom samma ämne men 
med ett socialpsykologiskt perspektiv istället. Från början hade jag tänkt undersöka enbart 
rekryteringsintervjun och synliggörandet av kapaciteter i den, men efter att jag haft min första 
intervju ändrade jag mig. Rekrytering är ett så mycket mer komplext arbete än jag från början 
trott, därav valde jag att lägga fokus på hela rekryteringsprocessen och synliggörandet av 
kapaciteter i den. 
 
Jag har själv varit på en del rekryteringsintervjuer som sökande kandidat, och kunde inte alls 
tro att det var så komplext som det är. När jag tänker tillbaka på dessa tillfällen har mycket 
handlat om min fritid, min familj och mina intressen, och alla har alltid gjort sitt bästa för att 
få mig att trivas, det är i alla fall min upplevelse av det. När jag ser tillbaka på min utveckling 
som individ under mina tre år på beteendevetenskapliga programmet har det hänt enormt 
mycket. Jag har lärt mig vikten av att tänka efter innan man dömer någon, fått en större 
förståelse för individers ageranden, men det största av allt är utvecklingen av mig själv som 
individ. Det handlar inte bara om att ha förståelse för andra, utan även att ha förståelse för sig 
själv. Under utbildningen har jag även hunnit med att få barn, vilket har gett mig en stor gåva. 
Tålamod. Att ha tålamod att reflektera och revidera är nyckelkomponenter i livet, vilket även 
har visat sig genom studiens gång. Rekryterare är individer med stor känsla för andra, som har 
förmågan att sätta andra före sig själv och tålamod att känna in situation och individ för att 
kunna anpassa miljön på bästa möjliga sätt. Jag tror det krävs en viss typ av förmågor för att 
klara av att arbeta som rekryterare, där empatin blir central. 
 
Det har varit en stor fördel att spela in intervjuerna, då jag fått möjlighet att transkribera 
materialet och på så vis också kunnat läsa igenom allt så många gånger jag behövt. En del av 
hermeneutiken är att göra sig ett med sitt material genom att läsa det om och om igen. Inför 
den första analysdelen har jag läst igenom varje transkribering tre gånger innan jag börjat 
skriva sammanfattningarna. Jag anser att det har hjälpt mig se saker jag inte från början 
kunnat se, då en tolkningsprocess konstant pågått i mitt huvud sedan jag påbörjat 
analysförfarandet. Från att ha kommit fram till ett tiotal begrepp i början, har jag funnit 
gemensamma nämnare och kopplat ihop dem ju längre analysförfarandet gått. Som jag 
tidigare påpekat krävs det att man ger tolkningen tid, då den inte går att forcera, vilket 
stundom känts frustrerande. Dock har det gett mig ännu en djupare förståelse för materialet. 
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Det jag kommit fram till i min studie är betydelsen av att lägga pusslet rätt. Det finns inget 
enkelt svar på frågan om hur man synliggör en hel människas kapaciteter. Speciellt svårt blir 
det också i en situation där det finns begränsat med tid och ett flertal individer att bedöma. För 
det handlar om att göra en bedömning utifrån chefens önskemål om den tänkta medarbetaren, 
samtidigt som rekryteraren måste ta hänsyn till kandidatens känslor under intervjutillfället. 
Att ha förmågan att förhålla sig objektiv i en subjektiv process är en av nyckelkomponenterna, 
där man måste balansera det med en öppenhet och empati för de inblandade individerna. 
Synliggörandet har att göra med rekryterarens förhållningssätt gentemot hela processen, där 
fokus på uppgiften hela tiden måste finnas. Jag skulle vilja likna rekryterare med kameleonter, 
och med det menar jag att de måste ha förmågan att ständigt vara ombytliga och kunna 
förändra inställning till vad som förs fram, där deras förväntningar inte får skala bort en 
potentiell ny förståelse. 
 

8.5.1 Reflektion kring min förförståelse 
Min förförståelse har förändrats genom studiens gång, vilket har lett till ett djupare intresse 
och fascination för ämnet rekrytering. I enlighet med hermeneutiken och Gadamers 
rekommendation har jag synliggjort min förförståelse inför den första och efter samtliga 
intervjuer för att kunna behålla den öppenhet jag har behövt för att utföra studien. Det gäller 
att under studiens gång ha ett öppet sinne och att vara öppen för nya förståelser för att komma 
åt de rikligaste tolkningarna. Jag anser att min öppenhet fallit sig relativt naturligt, då jag gång 
på gång har fascinerats av de individer jag intervjuat. 
 
Trots att jag haft ett öppet sinne genom intervjuerna, är jag medveten om att min närvaro, 
mina frågor och svar troligtvis har påverkat intervjupersonerna. Precis som i en 
rekryteringsintervju påverkar och påverkas individer av varandra, där det alltid finns en risk 
för att någondera undanhåller eller överdriver information. Eftersom jag har låtit 
intervjupersonerna förmedla deras egen uppfattning om synliggörandet av individers 
kapaciteter, samtidigt som de har vetskapen om att jag är student och där för att lära mig och 
inte för att bedöma någon, har jag fått uppfattningen om att de känt sig bekväma i 
intervjusituationen. Detta baserar jag på att jag inledande berättat om min nervositet, och att 
intervjupersonerna då förklarat att nervositet försvinner med erfarenhet och att detta är en 
rolig och viktig upplevelse. Så det är snarare jag som varit nervös över att intervjua så erfarna 
intervjuare, vilket har gjort att jag i de tidiga intervjuerna använt mig mer av mina stödfrågor 
än i de tre sista. Dock har jag i varje intervju utsatt både mig och intervjupersonerna för 
förklarande påståenden, vilket har lett till att de stannat upp, tänkt efter och reflekterat, och 
sedan gett mig ett dementerande, bekräftande eller en ny insikt.  
 

8.5.2 Förslag på vidare forskning 
En idé jag fått till vidare forskning handlar om arbetsplatsens utseende, och för- eller 
nackdelar som kommer med det. Att undersöka heterogena arbetsplatser som har mångfald 
som utgångspunkt, och jämföra det med arbetsplaser som är mer homogena till sin 
omfattning, anser jag skulle vara intressant. Min tanke är då att se vad respektive arbetsplats 
genererar, med andra ord vad de är bra på kontra mindre bra på, och hur medarbetare trivs på 
var och en av arbetsplatserna. Jag tycker att det är viktigt att ha i åtanke hur arbetsplatsen ser 
ut, varför den ser ut som den gör och vad det tillför i stort till samhället. För som den tidigare 
forskningen pekar på bidrar alla företags utseende till den rådande samhällssynen, där en 
jämvikt eller en över- eller underrepresentation åt något av hållen också visar sig i hur man i 
samhället tänker i stort. 
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Bilaga 1 
Min förförståelse 

 
Innan första intervjun 
Jag ser rekryteringsintervjuer som ganska uppstyrda, fyrkantiga och hårda, där rekryteraren 
ställer några obligatoriska frågor som alla får, och utefter det gör sin bedömning. Det känns 
förhållandevis ganska okomplicerat. 
 
Efter första intervjun 
Under intervjun med den första rekryteraren fick jag många ”aha-upplevelser”, där processen 
i rekryteringsförfarandet var långt mer komplex än jag tidigare trott. Detta företag jobbade 
efter en specifik metodik genom hela rekryteringsprocessen, där hårda som mjuka, formella 
som informella, krav var specifiserade redan innan ansökningsannonsen ens kom ut på 
marknaden. Här gällde det främst att uppfylla de formella kraven, utefter det var det plus om 
man även täckte de informella. Dessa krav var unika för varje tjänst, där kravprofiler var deras 
tyngsta bas, alltså det de behövde gå efter för att hitta en person som skulle uppfylla företagets 
alla krav. 
Intervjupersonen lyfte även betydelsen av att hålla sig medveten om att man själv även är en 
person med känslor som påverkar och påverkas av situationen i sig, och att det inte alltid är 
känslan i magen man kan gå efter. Hon påpekade även att om man tror sig kunna se på en 
person vid första handslaget att denne är perfekt eller kass, så kan man inte det, då sociala 
koder, som personligheter inte säger allt om en person. Hon förklarade det som att man måste 
vara noga med att förhålla sig subjektiv till den gränsen att man inte låter känslorna för 
personen man träffar styra, då det framförallt är objektiva, formella, krav man skall gå efter. 
Här tog hon även upp vikten av att ha sina kollegor att bolla med, så att risken för en 
felrekrytering skulle minska. 
 
Efter andra intervjun 
Denna rekryterare jobbar inom en helt annan bransch än den första, vilket märktes en del på 
hur saker och ting förklarades. Förfarandet är ändå relativt lika, där kravprofiler målas upp 
och utefter det letar man kandidater. Denna bransch kändes något tuffare än den första, då 
individer de rekryterade ofta var till stora projekt eller liknande. Intervjupersonen ansåg sig 
kunna se på en person inom de första minuterna om den var passande eller ej, vilket skiljer sig 
från den första. Dock fanns förklaring till det, vilken hade å göra med företagens kultur. Det 
har gjort att min förståelse angående ögonblicksuppfattning inte längre vilar som en förståelse 
inom ramen för rekrytering, utan min uppfattning är snarare att det torde ha med individens 
inställning till det att göra. 
Även denna intervjuperson bollade mycket med sina kollegor, vilket får mig att dra paraleller 
till validering. 
 
Efter tredje intervjun 
Efter denna intervju har förförståelsen ännu en gång förändrats lite grann. Då det kommer till 
huruvida formella krav är reglerbara eller inte verkar vara någonting varje ställe i sig kommer 
fram till. Vissa formella krav verkar det inte gå att rucka på, medan det går att ha överseende 
med andra. Om jag sätter det i relation till min förförståelse, anser jag att de kriterier som går 
att rucka på torde gå under meriterande kriterier, då de varken är informella till sin karaktär, 
men heller inte oruckbara och formella. 
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Efter fjärde intervjun 
Betydelsen av att under hela rekryteringsprocessen ha en dialog med den chef/kund som är i 
behov av rekrytering belyser intervjuperson fyra. Det har även i tidigare intervjuer legat i 
centrum, men det är nog först efter den fjärde intervjun som jag tagit det till min förförståelse 
och förstått hur pass viktigt det är att hela tiden anpassa sig och att prata på samma plan som 
den man arbetar för. Att man behöver vara samspelta genom alla steg i rekryteringsprocessen, 
med allt vad det innebär. 
 
Efter femte intervjun 
Det som skiljde sig mestadels i denna intervju jämfört med de fyra tidigare, var att man inte 
kollade på alla hårda krav till en början, där exempelvis utbildning kom vid ett senare tillfälle. 
Jag tror detta har att göra med företaget i sig, och lägger därför inte till det som en generell 
förståelse hos mig själv, utan endast som att undantag förekommer. 
 
Jag förstår vikten av att föra upp sin egen förförståelse till ytan, att göra den synlig för 
potentiell ny förtståelse, då jag genom min studie sett hur mycket den har förändrats. Jag har 
använt min reviderade förförståelse till att ställa påståenden till kandidaterna för att se hur de 
responderar till dem, vilket jag inte hade kunnat om jag inte varit öppen för det nya. 
Oberoende av hur svaren blir, då påståendet antingen bekräftas, avslås eller låter skapa en ny 
insikt, så får jag fram information som gör att jag blir än rikare på förståelser. 
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Bilaga 2 
Intervjumall 

 
Intervjusituationen börjar med att intervjupersonen i fråga får information om hur intervjun 
kommer att gå till, att den kommer att spelas in och varför. Dem etiska principerna kommer 
även att presenteras innan själva intervjun startar. Intervjupersonen har redan i förväg fått veta 
vad intervjun kommer att handla om, och fått några huvudfrågor som forskaren kommer att ha 
som utgångspunkt samt den ungefärliga tiden för intervjuns utförande, detta för att lättare 
kunna förbereda sig och att få en förståelse av vad som kommer att tas upp.  
 
Manus 
I den hermeneutiska forskningsintervjun bör ett dialogiskt klimat antas, då själva andan i 
hermeneutiken handlar om att skapa en genuin, gemensam förståelse, där subjekt/subjekt 
relationen blir en förutsättning, och subjekt/objekt relationen förkastas (Binding & Tapp, 
2008, s. 22). Med andra ord behöver jag som forskare se till att skapa ett dialogiskt klimat, där 
rekryteraren känner att vi ligger på samma nivå och för en dialog på ett samspelt plan, vilket 
Gadamer (genom Ödman, 2007) menar handlar om öppenhet och deltagande (s. 27).  
 
Det finns två typer av frågor i intervjuer, där tematiska frågor är riktade till intervjuns vad, 
alltså kunskapsproduktionen, medan de dynamiska frågorna är riktade till intervjuns hur, där 
hänsyn tas till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
146f) Inför intervjun formuleras två typer av frågor, forskningsfrågor och intervjufrågor, där 
de förstnämnda skall vara av teoretisk karaktär, och intervjufrågorna vara formulerade i 
vardagsspråk, detta för att lättare kunna skapa en naturlig konversation och ett naturligt 
framströmmande i intervjun. (s.148) 
 
Intervjuguide 
Frågeställningar: ”Hur synliggörs potentiella medarbetares kapaciteter i 
rekryteringsprocessen?”, ”Hur kan rekryteraren veta vilka egenskaper som ska belysas?”, 
”Hur går rekryteraren till väga för att synliggöra specifika kapaciteter?” och ”Kan 
rekryterarens personliga värderingar påverka rekryteringsförfarandet?”. 
 
Forskningsfrågor (teoretiska frågor) 

• Överslagssyn över individens uppfattning om rekrytering som arbete 
o Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

• Går det redan i ett inledande skede att avgöra huruvida individen är lämpad eller ej? 
o Om ja, är det de sociala koderna, som kläder och utseende, viktigt? 

• Förhåller du dig oftast dialogisk eller monologisk i rekryteringsintervjuer? 
o Hur ter sig detta? 

• Finns det något skede i intervjuns fortgång som alltid, eller för det mesta, avgör 
personens lämplighet? 

o Kan du se någon konsensus i vissa typer av skeden i intervjuer som 
återkommer i samtliga intervjuer? 

• Finns det formella- som informella kriterier att förhålla sig till? 
o Formella; de krav företaget har på en ny medarbetare. 
o Informella; kriterier som det egentligen inte finns några krav på, men som 

överhängande vägs in i beslutsprocessen, så som personlighetsdrag. 
• Vid inkallningen av en individ till en intervju har redan rekryteraren en bas att stå på 

då det kommer till individen i fråga.  
o Vad är det rekryteraren avser synliggöra i och med intervjun? 

55 
 



o Är det viktigt att de personliga egenskaperna matchar med meriterna? 
o Går meriter före personlighet? 

 
 
Intervjufrågor 

• Berätta! Hur tycker du det är att rekrytera? 
o Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

• Kan du se på en person redan när han/hon presenterar sig om denne är passande eller 
inte för arbetet i fråga? 

o Spelar klädval och utseendet en viktig roll? 
• I en rekryteringsintervju, brukar du se till att föra en konversation med personen i 

fråga, eller är du mer av frågor-svar principen? 
o Hur bär du dig åt under rekryteringsintervjun? 

• Redan innan en individ kallas till intervju vet du ju någonting om denne, såsom 
meriter och liknande. Vad är det i intervjun som du tittar efter? 

o Är det personligheten som skall stämma överens med det personliga brevet? 
o Kontrolleras meriterna under intervjuns gång, där frågor kring dem kommer 

upp? 
o Är det helheten av personen du vill åt i intervjun, eller specifika fakta? 
o Går meriter före personligheten i det stora hela? 

 
Under hela intervjuns gång skall forskaren ha i åtanke att ställa tolkande frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 152), liknande; 

- Du menar alltså… 
- Är det så att du upplever… 
- Har jag förstått dig rätt om… 
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