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Kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen  
vid ett stort svenskt industriföretag 

 
Josefine Andersson och Kristin Collén 

 
 

Målet med rekrytering är att identifiera och attrahera potentiella arbets-
sökanden utan att påverka dessa negativt. Tidigare forskning har visat att 
kandidatupplevelsen påverkas av huruvida den arbetssökande upplever 
rekryteringsprocessen som rättvis. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur en rekryteringsprocess upplevs av arbetssökanden samt om 
kön, generationstillhörighet respektive arbetsgivarens attraktivitet har ett 
samband med kandidatupplevelse. Även skillnader utifrån ansökt 
yrkesområde, hur långt kandidaten tog sig, samt hur kandidaten fick det 
slutgiltiga beskedet undersöktes. Deltagare var 1261 arbetssökanden, varav 
1009 var män, som under en sexmånadersperiod sökt arbete på ett stort 
svenskt industriföretag. Utifrån mätinstrumentet Selection Procedural 
Justice Scale (SPJS) utformades en webbenkät. Resultatet visade att det 
finns en skillnad i kandidatupplevelse utifrån kandidatens utfall i 
rekryteringsprocessen, mottagandet av slutgiltigt besked samt hur attraktiv 
arbetsgivaren anses vara. Rekryterare bör vara noga med att väsentlig 
återkoppling når varje kandidat. Undersökningen bidrog med nya insikter 
om kandidatupplevelse, främst utifrån individuella skillnader. 
 
Keywords: applicant reactions, selection process, feedback, treatment, 
employer attractiveness 

 
 

Inledning 
 

Rekrytering och kandidatupplevelse 
 
Rekrytering kan definieras som de aktiviteter som organisationer vidtar i syfte att identifiera 
och attrahera potentiella arbetssökanden (Ployhart, 2006). För många organisationer är 
rekrytering ett grundläggande verktyg för att säkerställa att de har de mänskliga resurser som 
krävs, både för organisationens överlevnad och för dess fortsatta konkurrensfördelar på 
marknaden (Taylor & Collins, 2000). En rekryteringsprocess primära mål är att på ett 
effektivt sätt hitta lämpliga kandidater för en specifik anställning (Ryan & Huth, 2008). 
Rekryteringsprocessens utförande kan variera beroende på vilket företag som rekryterar och 
vilken tjänst som ska tillsättas (Roselius & Kleiner, 2000). Ett företag kan rekrytera både 
internt, det vill säga från den befintliga arbetsstyrkan, respektive externt, vilket innebär att en 
person som inte redan är en del av företaget tilldelas en anställning (Spinelli & Zajas, 1995). 
En urvalsprocess bör enligt Lin och Kleiner (2004) inledas med en behovsanalys, där arbets-
givaren definierar sina aktuella behov. Behovsanalysen ligger till grund för utformningen av 
en kravprofil, vilken innehåller en utförlig beskrivning av de kvalifikationer, kompetenser och 
egenskaper som krävs för tjänstens utförande. Med kravprofilen som grund publiceras 
därefter en jobbannons, vanligtvis via tidningar eller hemsidor, för att attrahera kvalificerade 
och lämpliga kandidater för tjänsten. När annonstiden löpt ut gör rekryteraren ett första urval 
av de ansökanden som överensstämmer med kravprofilen och anses vara relevanta för 
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tjänsten. Dessa kandidater kallas sedan till en intervju, som enligt Schmidt och Zimmerman 
(2004) är den vanligaste urvalsmetoden vid rekrytering. Intervjun kan vara strukturerad, vilket 
innebär att samtliga intervjuer håller samma genomgående frågestruktur, eller ostrukturerad, 
där rekryteraren i större grad har fria händer att utforma intervjun utifrån vad som upplevs 
relevant i samtalet (Mabon, 2004). Slutligen tar företaget ett beslut angående vilken kandidat 
som ska erbjudas en anställning (Lin & Kleiner, 2004). Vid en rekryteringsprocess är det inte 
bara av vikt att tillfredsställa företagets mål, det vill säga att hitta en kvalificerad kandidat 
som överensstämmer med kravprofilen, utan även att upprätthålla kontakten med samtliga 
kandidater. Vlastelica (n.d.) lyfter i en artikel fram att många kandidater däremot uppger att 
de, efter att ha skickat in en ansökan till en tjänst, aldrig hör något ifrån företaget. Ett uteblivet 
besked vid en ansökan kan få kandidaten att känna sig bortglömd eller uppleva att 
arbetsansökan försvunnit. Ett sådant fenomen beskriver Vlastelica som ett “svart hål”, vilket 
gestaltar hur en arbetsansökan upplevs försvinna ut i cyberrymden/intet. 

Forskning om rekrytering har fram till 1990-talet fokuserat på att förstå rekryterings-
processer utifrån organisationens perspektiv. Det huvudsakliga syftet har då varit att granska 
reliabiliteten och validiteten hos olika urvalsmetoder för att bedöma deras användbarhet 
(Ababneh, Hackett, & Schat, 2014). Ledande forskare inom rekrytering, såsom Rynes (1991, 
1993), har dock efterfrågat mer utförlig forskning från kandidaternas perspektiv. Detta i 
samband med en ökad medvetenhet om att det inte bara är organisationer som väljer sina 
anställda, utan även de arbetssökande som väljer vilka organisationer som de kan tänka sig att 
ansöka till och arbeta för (Rynes, 1993). Med rekrytering finns det en önskan att åstadkomma 
detta ändamålsenliga behov utan att påverka arbetssökanden negativt (Ryan & Huth, 2008). 
Sedan 1990-talet har forskare uppmärksammat behovet av att förstå hur de arbetssökande 
upplever rekryteringsprocessen och urvalsbeslutet, eftersom dessa upplevelser kan ha ett stort 
inflytande på attityder, avsikter och beteenden gentemot arbetsgivaren (Ployhart & Ryan, 
1997; Ryan & Huth, 2008). Ryan och Ployhart (2000) definierar kandidatupplevelsen 
(”applicant reactions”) som de attityder och tankar individer har om rekryteringsprocessen 
och hur de påverkas av denna. Hausknecht, Day och Thomas (2004) anger dessutom att 
kandidatupplevelsen av rekryteringsprocessen avser hur kandidaten uppfattar företagets 
image, samt i vilken mån individen har intentioner att acceptera ett jobberbjudande och avsikt 
att rekommendera organisationen till andra. 
 Kandidatupplevelse är till stor del ett outforskat område. Forskning framtagen av 
Hausknecht et al. (2004) har visat att människor utvärderar rekryteringsprocessen olika, men 
att upplevelsen i regel blir mer positiv om processen, såväl som rekryteringsverktygen, är 
transparenta och om individen förstår innebörden av förloppet. Preliminära modeller av 
kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen har föreslagits. Schuler (1993) föreslog fyra 
faktorer som påverkar individens upplevelse av urvalssituationen: (a) förekomsten av 
arbetsrelaterad information som kan påverka individens val vid ett jobberbjudande, (b) 
deltagande i urvalsprocessens utveckling (c) förståelse för urvalsförfaranden och dess 
relevans, och (d) processens innehåll och i vilken mån individen får återkoppling. Arvey och 
Sackett (1993) föreslog även att kandidatens uppfattning om rekryteringsprocessen som 
rättvis kan påverkas av administrationens utförande samt i vilken mån urvalsprocessens 
innehåll är arbetsrelaterat och begripligt för individen. Dessa antaganden saknar dock ett 
teoretiskt ramverk och har därför mestadels fungerat som riktlinjer inom forskningen av 
kandidatupplevelsen (Gilliland, 1993). Hur en individ upplever en rekryteringsprocess beror 
till viss del på individuella skillnader, tidigare erfarenheter och personlighetsdrag, vilket gör 
kartläggningen av fenomenet mångtydigt (Ryan & Huth, 2008). Det vanligaste 
förfaringssättet för att organisera forskningsområdet kandidatupplevelsen är att studera 
fenomenet utifrån en organisatorisk rättvisa. Gilliland (1993) menar att kandidatens 
upplevelse av rättvisa under en rekryteringsprocess i sin tur påverkar individens attityd, 
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beteende och upplevelse i stort, både under och efter rekryteringen. Därför är det intressant att 
kartlägga huruvida individen upplever rekryteringsprocessen som rättvis. Hausknecht et al. 
(2004) anger även att en upplevelse av rekryteringsprocessen som rättvis har visat sig 
korrelera med att individen också upplevt processen som positiv. Greenberg (1993) beskriver 
organisatorisk rättvisa som den upplevda rättvisan i: (a) processens utfall (distributiv rättvisa), 
(b) de regler och procedurer som beslut grundas på (processuell rättvisa), (c) den känslighet 
och respekt som individen ges (interpersonell rättvisa), och (d) den information som individen 
tilldelas (rättvis information). Gilliland (1993) menar också att individens uppfattning av den 
processuella rättvisan i urvalssystemet påverkas av situationsförhållanden som urvalets 
tillvägagångsätt, förhållningssätt till mänskliga resurser, och beteendet hos personalen för 
mänskliga resurser, det vill säga human resources (HR). Utifrån regler som tagits fram i 
tidigare forskning om organisatorisk rättvisa (Arvey & Sackett, 1993; Bies & Moag, 1986; 
Greenberg, 1986; Iles & Robertson, 1989; Leventhal, 1980; Schuler, 1993; Sheppard & 
Lewicki, 1987; Tyler & Bies, 1990) formulerade Gilliland (1993) tre kategorier, vilka bör 
uppfyllas för att individen ska ha upplevt rekryteringsprocessen som rättvis. Dessa är 
”formella egenskaper av rekryteringsprocessen”, ”information som erbjuds under 
rekryteringsprocessen” och ”mellanmänskligt bemötande”. Vidare inkluderar de bland annat 
aspekter som återkoppling (”feedback”), information, ärligt bemötande, kommunikation och 
kandidatens möjlighet att ställa frågor. Huruvida dessa aspekter uppfylls i en rekryterings-
process skulle därför kunna vara avgörande för om individen upplever processen som rättvis 
eller inte, och i sin tur påverka upplevelsen som helhet. 
 
 
Rekryteringsprocessens utfall 
 
Kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen är beroende av förloppets utfall och hur det 
i sin tur stämmer överens med den arbetssökandes förväntningar. Bradford, Ryan och 
Wiechmann (2004) anger att människor har en inneboende vilja att förutse framtiden för att 
kunna reglera sina handlingar och på så vis maximera belöningar och/eller minimera 
bestraffningar. Inför en händelse går därför individen in med sitt bästa förutseende för hur 
framtiden kommer att ta form. Olson, Roese och Zanna (1996) definierar förväntningar som 
föreställningar om en framtida situation, vilka grundar sig på tidigare erfarenheter samt 
kunskaper om en liknande händelse. När individens positiva förväntningar bekräftas är dess 
upplevda rättvisa som störst (Bradford et al., 2004). Forskare (Brockner, Ackerman, & 
Fairchild, 2001; Shapiro & Kirkman, 2001) har föreslagit att individers upplevelse av rättvisa 
inte bara beror på hur de kommer att uppfatta den framtida händelsen, utan även på vad de tar 
med sig in i situationen. Inför en situation går individer därför in med en uppsättning 
förväntningar på hur denne kommer att bemötas, vilket i sin tur påverkar hur individen 
uppfattar och reagerar på organisatoriska händelser (Bradford et al., 2004). 

En individ kan ha många olika typer av förväntningar inför ett urvalsförfarande, till 
exempel förväntningar om ett gott bemötande, vilken typ av frågor som ska ställas i en 
intervju, erbjudande om anställning och hur lång tid det ska ta innan ett beslut fattas. 
Rekryterare uttrycker ofta en oro över att en längre rekryteringsprocess kommer att ge en 
negativ attityd hos de arbetssökande (Ryan & Huth, 2008). Ryan och Ployhart (2000) påpekar 
dock att en alltför kort urvalsprocess kan ge upphov till negativa uppfattningar hos 
arbetssökanden eftersom kandidaterna då inte upplever sig ha haft möjlighet att visa sin 
kompetens. Forskning gjord av Bauer, Truxillo, Paronto, Weekley och Campion (2004) har i 
sin tur visat att det kan finnas en skillnad i kandidatupplevelse utifrån om den arbetssökande 
fick komma på intervju eller inte, där kandidater som fick komma på intervju hade en mer 
positiv uppfattning om rekryteringsprocessen. Forskning gjord av Waung och Brice (2007) 
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visar dessutom att förklaringar till beslut är viktiga för en positiv kandidatupplevelse och att 
arbetssökanden som fått avslag utan att ha få något meddelande reagerar negativt på detta. 
Rynes, Bretz och Gerthart (1991) menar att sen återkoppling upplevs som oförskämt. Enligt 
Breaugh och Starke (2000) betraktar arbetssökanden arbetsgivarens avsaknad av återkoppling 
som oprofessionellt och som ett bristande intresse för kandidaten. En negativ kandidat-
upplevelse skulle sammanfattningsvis till viss del kunna bero på att kandidatens förväntningar 
angående rekryteringen inte uppfylldes, samt att situationen på så vis inte blev som 
kandidaten önskade. 

Barber och Roehling (1993) lyfter fram att effektiva rekryteringsprocesser behöver 
generera ett initialt intresse från potentiella kandidater, och att ett sådant intresse lättare 
uppstår om tjänsten, organisationen och dess position betraktas positivt. Inför en arbets-
ansökan är det troligt att kandidaten har en viss attityd gentemot arbetsgivaren och upplever 
denne som mer eller mindre attraktiv. Sådana förväntningar kan grunda sig både på 
kandidatens egna erfarenheter, men också på vad individen har hört om företaget från andra 
(Bradford et al., 2004). Arbetsgivarens attraktivitet (”employer attractiveness”) definierar 
Berthon, Ewing och Hah (2005) som de upplevda fördelarna som en potentiell anställd ser sig 
kunna ha i en specifik organisation. Barber och Roehling (1993) fann att de individer som har 
mer information om ett jobb och/eller en organisation i regel var generellt mer attraherade av 
företaget. Vidare tog Kuncel och Klieger (2007) fram tre typer av anledningar till att 
individen inte väljer att söka ett jobb eller att acceptera ett jobberbjudande: (a) det finns andra 
bättre alternativ, (b) individen anser sig inte vara lämplig för tjänsten, eller (c) individen 
bedömer att hon har en liten chans att bli tilldelad tjänsten. I omvänd ordning kan 
arbetsgivarens attraktivitet i sin tur påverkas av rekryteringsprocessens utgång. Ryan och 
Huth (2008) menar att kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen sannolikt kommer att 
påverka individens attityd gentemot företaget. Enligt Hausknecht et al. (2004) har 
arbetssökanden som upplever rekryteringsprocessen som formellt rättvis en mer positiv bild 
av företaget, en större benägenhet att acceptera ett jobberbjudande från organisationen och att 
prata gott om företaget inför andra. Organisationer som arbetar för en positiv 
kandidatupplevelse av rekryteringsprocessen kan således få många fördelar. Samtidigt 
kommer organisationer som genererar dåliga upplevelser av rekryteringsprocessen att ha svårt 
att rekrytera toppkandidater och tendera att marknadsföras på ett negativt sätt. 
 
 
Kategorisering av arbetssökanden 
 
En betydande faktor för upplevelsen av rekryteringsprocessen är hur de arbetssökande blir 
bemötta från och med att de skickat in en skriftlig ansökan till dess att de fått ett slutgiltigt 
besked för sin ansökan. Enligt Taylor, Fiske, Etcoff och Ruderman (1978) formas intryck i 
mötet med människor utifrån attribut eller kategorier. För att underlätta sorteringen av den 
information som vi människor dagligen utsätts för utvecklar vi kognitiva scheman eller 
stereotyper. Dessa scheman hjälper oss att kategorisera informationen och bortse från detaljer 
som inte stämmer överens med våra scheman. Arvey (1979) hävdar att stereotyper skapas i en 
process som sker i två steg. I det första steget bildas intryck och egenskapsbeskrivningar av en 
viss klass eller kategori av individer. I det andra steget appliceras dessa egenskaper på en viss 
individ när dennes kategori- eller klasstillhörighet har identifierats. Enligt Sears och Rowe 
(2003) kan det i intervjusituationer även uppstå en så kallad ”similar-to-me” effekt, vilket 
betyder att rekryterare tenderar att fördelaktigt bedöma en kandidat som är lik rekryteraren 
själv. Vidare diskuterar Sears och Rowe att detta skulle kunna innebära att en kandidat har 
större möjlighet till anställning om rekryteraren upplever likheter i personlighet med 
kandidaten. Det kan därför vara intressant att titta närmare på hur olika arbetssökanden blir 
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bemötta utifrån de grupper de tolkas tillhöra samt utifrån i vilken grad rekryteraren kan 
relatera till kandidaterna. 

Teoretiker inom social kognition menar att vissa karaktärsdrag, till exempel kön, blir 
särskilt framträdande i vissa situationer. Flera författare lyfter fram att kvinnor tenderar att 
utmärka sig inom arbetsområden där de är underrepresenterade (Mullen, 1991; Taylor, 1981). 
Att vara i minoritet innebär med andra ord att könstillhörigheten blir framträdande. 
Information om personer som tillhör ett visst kön tenderar då att baseras på stereotypa 
representationer som inte alltid är fördelaktiga, medan individer av det kön som är i majoritet 
i större utsträckning bedöms utifrån sina individuella attribut (Heilman, 1983). Detta gäller 
även i rekryteringssituationer. Enligt Arvey (1979) är intervjuprocessen högst subjektiv, och 
vissa menar även att de beslut som fattas utifrån intervjun därmed är mottagliga för påverkan 
av stereotypa uppfattningar. Om bedömaren är man eller kvinna skulle kunna ha en inverkan 
på hur den arbetssökande bemöts. Tidigare forskning har visat att kategorisering ofta leder till 
att personer som tillhör bedömarens ingrupp, som i detta fall består av individer av samma 
kön som denne, oftare bedöms fördelaktigt än sökanden av annat kön. De som istället tillhör 
utgruppen, det vill säga personer av bedömarens motsatta kön, har en tendens att bedömas 
mindre gynnsamt än ingruppen (Taylor et al., 1978). Vilket kön rekryteraren har skulle därför 
kunna påverka hur arbetssökande män respektive kvinnor blir bemötta, och därmed också 
deras upplevelse av rekryteringsprocessen. Hyde (2005) önskar dock att frångå de stereotypa 
skillnaderna mellan män och kvinnor och lyfter istället fram likheter vad gäller exempelvis 
logiskt tänkande, spatial förmåga, impulsivitet och aggression. Fokus på könsskillnader vållar 
skada för främst kvinnor i arbetslivet och har en negativ inverkan på kommunikationen 
mellan män och kvinnor. Vidare menar Hyde att det även har visat sig att skillnaderna mellan 
individer inom en grupp ofta är större än skillnaderna mellan individer från olika grupper. 

Enligt ”similar-to-me” effekten (Sears & Rowe, 2003) skulle en rekryterare kunna skatta 
kandidater på olika sätt beroende på vilket yrkesområde kandidaten ansökt till. En rekryterare 
kan exempelvis tänkas ha lättare att relatera till en kandidat som söker en tjänst inom HR och 
administration, då denne tillhör samma yrkesområde som rekryteraren. ”Similiar-to-me” 
effekten skulle därmed kunna utgöra ett hinder för en objektiv bedömning av kandidaten och i 
sin tur även påverka den arbetssökandes upplevelse av rekryteringsprocessen. Enligt Lin, 
Dobbins och Farh (1992) finns det en större risk att ”similar-to-me” effekten uppstår vid 
ostrukturerade än vid strukturerade intervjuer. Detta på grund av att rekryteraren ges större 
utrymme att uttrycka mer subjektiva åsikter vid ostrukturerade intervjuer än vid strukturerade. 
Spinelli och Zajas (1995) hävdar att många företag i första hand väljer att rekrytera till 
chefspositioner internt, det vill säga från den befintliga arbetsstyrkan. Thoms (2005) lyfter 
fram att det är viktigt att samtliga kandidater bemöts likvärdigt genom rekryterings-
förfarandet, men att det hos många företag finns tendenser till slarv i processen när det gäller 
interna kandidater vars kompetenser och egenskaper redan är kända för företaget. Detta skulle 
kunna innebära att de kandidater som ansöker internt till chefspositioner ges fördelar i 
rekryteringsprocessen som övriga kandidater inte har. 

Dagens yrkesverksamma arbetskraft består av individer som kan delas in i olika 
åldersbaserade generationer, vars åldersspann kan variera beroende på studie. Twenge, 
Campbell, Hoffman och Lance (2010) talar om fyra åldersbaserade generationer bland den 
amerikanska arbetskraften: Silent generation (födda 1925-1945), Baby boomers (födda 1946-
1964), Generation X (födda 1965-1981) samt Generation Me (födda 1982-1999), även känd 
som Generation Y och Millennials. I denna studie ingår de tre sistnämnda generationerna 
eftersom dessa innefattar individer i yrkesverksam ålder, vilka är relevanta för 
undersökningens syfte. En generation består av individer i nära ålder som delar liknande 
erfarenheter av specifika historiska, sociala och kulturella händelser (Biggs, 2007). Då varje 
generation har präglats av unika erfarenheter och omständigheter hävdar en del forskare att 



 6 

generationer skiljer sig åt i personlighetsdrag, attityder och beteenden (Twenge et al., 2010). I 
vilken mån generationsskillnader i arbetsvärderingar faktiskt existerar råder det dock delade 
meningar om. Ytterligare forskning tyder på att det finns fler likheter än skillnader mellan 
generationerna. Exempelvis fann Cennamo och Gardner (2008) inga skillnader mellan 
arbetare som tillhörde Baby boomers, Generation X, respektive Generation Me när det gäller 
yttre, inre, altruistiska eller sociala värderingar. 

Den äldsta generationen i denna studie, Baby boomers, har fått sin benämning från de höga 
födelsetalen i Amerika under 40- till 60-talet och är en omfattande och inflytelserik 
generation (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2007). Stereotypiserade Baby boomers 
karakteriseras bland annat som prestationsinriktade (O’Bannon, 2001), lojala och bundna till 
organisationer (Loomis, 2000). Denna generation karakteriseras av stor självtillit, hårt arbete 
och ser arbete som en central del av livet (Meriac, Woehr, & Banister, 2010). Generation X 
har i sin tur formats av livserfarenheter såsom lågkonjunkturer, hög arbetslöshet och höga 
skilsmässotal bland föräldrarna (Lyons et al., 2007). Då denna generation växte upp under en 
era där åtagande och lojalitet gentemot organisationer inte vanligtvis belönades med 
anställningstrygghet tenderar de att lämna en arbetsgivare för fördelar såsom ett mer 
utmanande yrke eller en högre lön (Loomis, 2000). I arbetslivet önskar Generation X 
tillhörighet och teamwork, snabb ”feedback”, möjligheten att lära sig nya saker, autonomi, 
flexibilitet och kortsiktiga belöningar (Tulgan, 2004). Den yngsta generationen, Generation 
Me, växte till skillnad från tidigare generationer upp under en era av teknologisk innovation 
och datorisering (Gursoy, Chi, & Karadag, 2013). De karakteriseras, liksom dess benämning 
framhåller, som en individualistisk generation som uppvisar en större tro på den egna 
förmågan än tidigare generationer. En stor tro på den egna förmågan kan dock resultera i 
svårigheter att ta emot kritik samt höga förväntningar på arbetsgivaren (Twenge & Campbell, 
2008). Unga arbetare kräver ett meningsfullt arbete, konstruktiv ”feedback” och väntar sig 
tidiga befordringar till inflytelserika positioner (Gerdes, enligt Twenge & Campbell, 2008). 
Generation Me uppskattar även autenticitet och tenderar att lämna om löften som getts inte 
uppfylls (Twenge & Campbell, 2008). För att på ett effektivt sätt kunna rekrytera, behålla och 
motivera olika generationer av arbetskraft är det således väsentligt för organisationer att 
känna till vilka arbetsvärderingar som präglar respektive generation (Twenge, 2010). Här 
skulle ”similar-to-me” effekten kunna uttrycka sig på så sätt att en rekryterare fördelaktigt 
bedömer en kandidat som tillhör samma generation som rekryteraren själv, då dessa 
förmodligen delar samma arbetsrelaterade värderingar. Beroende på hur organisationen väljer 
att ta sig an olika generationer av arbetskraft, samt i vilken mån rekryteraren och kandidaten 
tillhör samma generation, skulle kunna påverka rekryteringsprocessens utfall och i sin tur 
även kandidatupplevelsen. 
 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Tidigare forskning behandlar framförallt hur rekryteringsprocesser bör utformas till 
organisationens fördel. I vilken mån rekryteringsprocessen påverkar de arbetssökande är 
däremot till stor del ett outforskat ämne. Att kartlägga vad som är centralt för bästa möjliga 
upplevelse av rekryteringsprocessen kan gynna den arbetssökande i form av en mer positiv 
kandidatupplevelse, men även arbetsgivaren som kan dra nytta av detta för att uppnå en 
effektivare rekryteringsprocess. Forskare (Bradford et al., 2004; Brockner et al., 2001; 
Shapiro & Kirkman, 2001) har påvisat att individens upplevelse av en situation är beroende 
av hur denne förväntar sig och önskar att situationen ska se ut. Om de positiva 
förväntningarna i sin tur bekräftas kommer individen att uppleva situationen som mer rättvis. 
Vidare menar Bauer et al. (2004) att de kandidater som kallas till intervju har en bättre 



 7 

kandidatupplevelse än de kandidater som endast skickar in en skriftlig ansökan. Arbets-
sökanden kan således tolkas ha en vilja att ta sig så långt som möjligt i rekryteringsprocessen. 
Flera forskare (Breaugh & Starke, 2000; Rynes et al., 1991; Waung och Brice, 2007) menar 
att den skattade kandidatupplevelsen även är beroende av om kandidaten får ett besked 
angående sin ansökan och att ett uteblivet besked uppfattas negativt. I vilken mån 
arbetssökanden erhåller ett besked kommer därför att ha en stor inverkan på uppfattningen av 
rekryteringens utfall. Kandidaten har även förväntningar på arbetsgivaren i sig, vilka enligt 
Bradford et al. (2004) grundar sig på kandidatens egna erfarenheter samt vad denne har hört 
från andra. Kuncel och Klieger (2007) menar i sin tur att individen inte kommer att söka 
tjänsten om hon inte tror sig kunna få en lyckad utgång i rekryteringsprocessen. Om en 
kandidat söker en tjänst på ett företag som individen finner attraktivt och önskar att arbeta för 
kommer kandidaten också att ha höga förväntningar på rekryteringsprocessens utfall. Dessa 
förväntningar bör även bekräftas för att individen ska få en positiv kandidatupplevelse. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en rekryteringsprocess upplevs av 
arbetssökanden samt om det finns ett samband mellan kandidatupplevelse och kön, 
generationstillhörighet respektive arbetsgivarens attraktivitet. Ett ytterligare syfte var att 
studera om det fanns skillnader i kandidatupplevelsen beroende på vilket yrkesområde som 
sökts, hur långt kandidaten tagit sig i rekryteringsprocessen samt hur kandidaten fick det 
slutliga beskedet. Utifrån tidigare forskning testades följande hypoteser: (1) Det finns en 
skillnad i kandidatupplevelsen av rekryteringsprocessen beroende på vilket steg den 
arbetssökande tog sig till i rekryteringsprocessen. De kandidater som blir erbjudna en 
anställning på företaget kommer att skatta sin kandidatupplevelse högst, medan de kandidater 
som inte går vidare efter att ha skickat in en skriftlig ansökan kommer att skatta sin 
kandidatupplevelse lägst; (2) Det finns en skillnad i kandidatupplevelsen av rekryterings-
processen beroende på hur de arbetssökande fick det slutgiltiga beskedet för sin ansökan. Den 
grupp av arbetssökanden som får besked via personlig kontakt kommer att skatta sin 
kandidatupplevelse högst, medan de kandidater som inte mottar något slutgiltigt besked 
kommer att skatta sin kandidatupplevelse lägst, oavsett utfall i rekryteringsprocessen; (3) Det 
finns ett samband mellan kandidatupplevelsen av rekryteringsprocessen och arbetsgivarens 
attraktivitet. Om en arbetssökande anser att arbetsgivaren är attraktiv kommer denne att skatta 
sin kandidatupplevelse högt, medan en arbetssökande som inte anser att arbetsgivaren är 
attraktiv kommer att skatta sin kandidatupplevelse lågt. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien var 1261 arbetssökande individer, varav 1009 var män och 229 var 
kvinnor, i åldrarna 21-65 år (M = 36.27, SD = 10.08). Ett strategiskt urval av deltagare gjordes 
med både svenska och utländska individer som inom en sexmånaders period, från 1 juli till 31 
december 2014, sökt arbete på ett stort svenskt industriföretag beläget i ett flertal städer i 
Sverige. Deltagarna fördelades utifrån ansökt yrkesområde, där 215 personer sökte arbete 
inom projektledning, 118 inom service och underhåll, 90 inom konstruktion, 298 inom 
forskning och utveckling, 88 inom produktion samt 445 inom övrigt yrkesområde. I yrkes-
området övrigt innefattades diverse arbeten inom HR och administration, sälj och marknad, 
ekonomi, logistik, kvalitet, support samt chefspositioner. Deltagarna delades även in i tre 
olika generationer. Av de arbetssökande var 610 personer födda 1982-1999 och inkluderades i 
Generation Me, 484 individer var födda 1965-1981 och tillhörde Generation X, medan 144 
personer var födda 1946-1964 och innefattades i generation Baby boomers. Deltagarna 
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fördelades även utifrån hur långt de tog sig i rekryteringsprocessen, där 612 individer 
skickade in en skriftlig ansökan, 294 personer fick komma på intervju, medan 155 individer 
blev erbjudna en anställning. Av de arbetssökande fick 561 personer ett slutgiltigt besked via 
mail, 260 individer via personlig kontakt, medan 237 personer aldrig erhöll något besked. 
Utifrån ett urval på 4499 personer valde 3238 individer att inte delta i undersökningen, vilket 
gav ett generellt bortfall på 72%. Då samtliga frågor i webbenkäten inte besvarades av de 
28% som deltog uppgick det partiella bortfallet till 12%. Ersättning för deltagande utgick inte. 
 
 
Material 
 
I undersökningen användes ett webbfrågeformulär som sammanlagt bestod av 24 
frågor/påståenden, vilka distribuerades med hjälp av webbenkätverktyget webbenkater.com. I 
webbenkäten hade respondenten möjlighet att navigera mellan enkätens olika sidor för att få 
en överblick av enkätens omfång, samt att avbryta och återuppta sitt deltagande senare. 
Enkätens första avsnitt bestod av tre bakgrundsfrågor: födelseår, kön (man, kvinna eller 
annat) respektive senast ansökt yrkesområde (projektledning, service och underhåll, 
konstruktion, forskning och utveckling, produktion eller övrigt). Enkätens mellersta avsnitt 
bestod i sin tur av 17 påståenden som avsåg att mäta den beroende variabeln 
kandidatupplevelsen. Enkätens avslutande avsnitt, som avsåg att kartlägga 
rekryteringsprocessens utgång, bestod av fyra frågor/påståenden: hur långt individen tog sig i 
rekryteringsprocessen (skriftlig ansökan, intervju eller erbjuden anställning), hur/om 
individen fick ett slutgiltigt besked (via mail, via personlig kontakt eller inget slutgiltigt 
besked), om individen kan tänka sig att söka arbete hos företaget igen, respektive om 
individen kan tänka sig att rekommendera arbetsgivaren till andra. De två sistnämnda 
påståendena angående att söka arbete på företaget igen, respektive att rekommendera 
arbetsgivaren till andra, slogs ihop till ett index som mätte arbetsgivarens attraktivitet och 
erhöll ett Cronbach’s alpha på .92. I enkäten kunde arbetsgivarens attraktivitet variera mellan 
ett värde på 2 och 10, där 10 var den högst skattade attraktiviteten. Frågeformulärets samtliga 
19 påståenden besvarades i enlighet med en femgradig Likertskala, graderad från 1 (tar helt 
avstånd) till 5 (instämmer helt). 

Mätskalan som användes för att uppskatta kandidatupplevelsen var Selection Procedural 
Justice Scale (SPJS; Bauer et al., 2001), vilken består av elva olika undersökningsfaktorer 
med ett Cronbach’s alpha (α) mellan .73 till .92. De 17 påståenden som avsåg att mäta 
kandidatupplevelsen i denna studie baserades på fyra av skalans faktorer: (a) ”feedback”, som 
mättes med tre påståenden (α = .85), (b) ”treatment”, som mättes med fem påståenden (α = 
.96), (c) ”two-way communication”, som mättes med fem påståenden (α = .91) och (d) 
”chance to perform”, som mättes med fyra påståenden (α = .84). I enkäten kunde 
kandidatupplevelsen variera mellan ett värde på 17 och 85, där 85 innebar den högst skattade 
och den mest positiva kandidatupplevelsen. Vissa justeringar i mätskalan SPJS gjordes för att 
specificera frågorna med hänsyn till denna studies syfte. Exempelvis anpassades frågan: ”I 
had a clear understanding of when I would get my test results”, till denna studie på följande 
sätt: ”I had a clear understanding of when I would get the final word about my application”. 
Inför enkätundersökningen formulerades den engelska mätskalan SPJS på svenska genom en 
så kallad ”back-translation-method”. Författarna till denna studie översatte då mätskalans 
frågor till svenska för att sedan låta en svensktalande person, med engelska som modersmål, 
översätta de svenska frågorna tillbaka till engelska. Vid jämförelse av mätskalans engelska 
originalfrågor med den nya engelska formuleringen av frågorna kunde det konstateras att de 
båda engelska formuleringarna var likartade, och att den svenska versionen av mätskalan 
därför kunde antas ha samma reliabilitet som mätskalan på sitt originalspråk. För att försäkra 
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enkätens validitet och reliabilitet samt motverka eventuella missförstånd av enkätfrågorna 
gjordes en mindre pilotstudie, där tio personer fick besvara enkäten och ge återkoppling på 
eventuella förbättringar. Detta resulterade i att frågornas formuleringar justerades något. 
 
 
Procedur 
 
I april 2015 skickades webbenkäten via mail ut till totalt 4499 individer, vars mailadresser 
förmedlades av det svenska industriföretaget. Individerna hade i samband med sin 
arbetsansökan på företaget, under perioden juli till december 2014, gett sitt godkännande till 
att bli kontaktade i undersökningssyfte. I samband med enkätutskicket informerades 
individerna via mail (på svenska och engelska), i enlighet med Vetenskapsrådet (2002), om 
undersökningens syfte, att deltagande var frivilligt, samt gick att avbryta närsomhelst, att 
materialet skulle behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte. Deltagarna 
fick i mailet även information om kontaktuppgifter till författarna av denna studie, som de 
hänvisades att kontakta om de ville ta del av det slutgiltiga resultatet. Då deltagarna tillhörde 
olika nationaliteter kunde de på enkätens första sida välja att besvara enkäten på svenska eller 
engelska. Efter en veckas tid skickades en länk till enkäten, inklusive informationsbrev, ut på 
nytt till de 3716 individer som ännu inte hade deltagit i undersökningen. Totalt var 
webbenkäten tillgänglig för deltagande under elva dagar. Undersökningsdeltagarnas 
konfidentialitet upprätthölls genom att uppgifter som kunde koppla respondenterna till 
respektives svar raderades direkt efter att webbenkäten avslutats. För att undgå eventuell 
teknisk bristfällighet matades de 1261 svaren in manuellt av undersökningsledarna för denna 
studie i analysprogrammet IBM SPSS Statistics 22. 
 
 

Resultat 
 
Deskriptiv statistik 
 
Medelvärden, standardavvikelser, samt samband beräknades för samtliga variabler (se Tabell 
1). Sambanden mellan den beroende, indexerade variabeln kandidatupplevelse och respektive 
oberoende variabel togs fram med hjälp av Pearson’s korrelationskoefficient. Resultatet 
visade att kandidatupplevelse korrelerade signifikant positivt med de dummy-kodade 
variablerna generationstillhörighet, steg i rekryteringsprocessen, slutgiltigt besked samt den 
indexerade variabeln arbetsgivarens attraktivitet. Av samtliga samband var de positiva 
sambanden mellan kandidatupplevelse och steg i rekryteringsprocessen, slutgiltigt besked, 
respektive arbetsgivarens attraktivitet relativt starka korrelationer. Detta innebär att ju längre 
kandidaten tog sig i rekryteringsprocessen, desto högre skattad kandidatupplevelse. Att 
kandidaten fick ett slutgiltigt besked resulterade även i en högt skattad kandidatupplevelse, 
framförallt då beskedet gavs via personlig kontakt. Till sist betyder detta att ju attraktivare 
den arbetssökande anser att arbetsgivaren är, desto högre skattad kandidatupplevelse.  
 För att undvika den urvalseffekt som innebär att endast deltagare som var väldigt positivt 
respektive väldigt negativt inställda till rekryteringsprocessen valde att besvara enkäten, togs 
ett histogram fram för den beroende variabeln, kandidatupplevelse. Den skattade kandidat-
upplevelsen visade sig vara relativt normalfördelad, vilket innebär att studien hade deltagare 
av olika åsikter. För att kartlägga eventuella systematiska bortfall i studien, det vill säga att 
flertalet deltagare till exempel gjort ett medvetet val att inte besvara specifika frågor i enkäten, 
gjordes en bortfallsanalys i analysprogrammet. Analysen visade ett relativt jämnt fördelat 
partiellt bortfall, vilket innebar att detta bortfall var rent slumpmässigt. 
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Tabell 1 
Pearsonkorrelationer, deskriptiv statistik och Cronbach’s alpha (α) 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 M SD 
1. Kandidat-

upplevelse .95       54.36 15.73 

2. Kön .04 -      - - 
3. Generations-

tillhörighet .07* .01 -     - - 

4. Ansökt 
yrkesområde .03 .17** -.15** -    - - 

5. Steg i 
rekryterings-
processena 

.41** .03 .02 .07* -   - - 

6. Slutgiltigt 
beskedb .51** .10** -.10** .12** .55** -  - - 

7. Arbets-
givarens 
attraktivitet 

.65** .07* -.01 .07* .31** .32** .92 7.59 2.36 

Not. Cronbach’s alpha i diagonalen. 
Testpoängens variationsvidd för kandidatupplevelse 17-85, samt arbetsgivarens attraktivitet 2-10. 
Kön: Man = 1, Kvinna = 2. Generationstillhörighet: 21-33 år = 1, Else = 0. Ansökt yrkesområde: Övrigt = 1, 
Else = 0. Steg i rekryteringsprocessen: Erbjuden anställning = 1, Else = 0. Slutgiltigt besked: Via personlig 
kontakt = 1, Else = 0. 
a Vilket steg i rekryteringsprocessen som kandidaten tog sig till (skriftlig ansökan, intervju, anställning). 
b Hur kandidaten fick sitt slutgiltiga besked (via mail, via personlig kontakt, inget slutgiltigt besked). 
* p < .05, ** p < .01 
 
 
Skillnad i kandidatupplevelse utifrån ansökt yrkesområde 
 
Skillnader i kandidatupplevelse utifrån ansökt yrkesområde analyserades med hjälp av en 
envägs ANOVA för oberoende mätningar. Analysen visade ingen statistisk signifikant 
skillnad i skattad kandidatupplevelse mellan de sex olika yrkesområdena projektledning (M = 
53.76, SD = 14.80), service och underhåll (M = 53.32, SD = 18.37), konstruktion (M = 54.30, 
SD = 16.94), forskning och utveckling (M = 54.14, SD = 13.59), produktion (M = 54.96, SD = 
15.55) samt övrigt (M = 55.10, SD = 16.47), F(5, 968) = .309, p = .908. 
 
 
Skillnad i kandidatupplevelse utifrån steg i rekryteringsprocessen 
 
Hypotes 1 testades med hjälp av en envägs ANOVA för oberoende mätningar. De tre olika 
svarsalternativen “jag skickade in en skriftlig ansökan” (M = 46.86, SD = 13.14), “jag fick 
komma på intervju” (M = 61.65, SD = 13.35) samt “jag blev erbjuden en anställning” (M = 
69.99, SD = 10.78) ställdes i relation till skattad kandidatupplevelse. Resultatet visade en 
statistisk signifikant skillnad, F(2, 967) = 242.26, p < .001, varpå ett Fisher’s least significant 
difference (FLSD) test utfördes för att definiera mellan vilka svarsalternativ en skillnad 
förelåg. Dessa parvisa jämförelser visade en statistisk signifikant skillnad mellan samtliga 
grupper (p < .001). Den grupp av arbetssökanden som blev erbjudna en anställning hade högst 
skattad kandidatupplevelse, medan den grupp av arbetssökanden som endast skickade in en 
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skriftlig ansökan hade lägst skattad kandidatupplevelse. Vad gäller detta stickprov kan 33.4% 
(η2 = .334) av variansen i skattad kandidatupplevelse förklaras utifrån hur långt den 
arbetssökande tog sig i rekryteringsprocessen. 
 
 
Skillnad i kandidatupplevelse utifrån slutgiltigt besked 
 
För att testa hypotes 2 gjordes en envägs ANOVA för oberoende mätningar. Tre olika 
svarsalternativ, “via mail” (M = 52.52, SD = 13.26), “via personlig kontakt” (M = 68.66, SD = 
11.87) samt “jag fick inget slutgiltigt besked” (M = 43.60, SD = 13.87) ställdes mot varandra i 
relation till skattad kandidatupplevelse. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad, 
F(2, 963) = 219.22, p < .001. För att kartlägga mellan vilka svarsalternativ skillnaden fanns 
gjordes ett FLSD test med parvisa jämförelser, där samtliga skillnader var statistiskt 
signifikanta (p < .001). Den grupp av arbetssökanden som fick det slutgiltiga beskedet via 
personlig kontakt hade högst skattad kandidatupplevelse, medan den grupp av arbetssökanden 
som inte fick något slutgiltigt besked hade lägst skattad kandidatupplevelse. I detta stickprov 
kan 31.3% (η2 = .313) av variansen i skattad kandidatupplevelse förklaras utifrån hur de 
arbetssökande fick det slutgiltiga beskedet för sin ansökan. 
 
 
Samband mellan kön, generation respektive arbetsgivarens attraktivitet 
 
För att analysera ett eventuellt samband mellan kandidatupplevelse och kön, generations-
tillhörighet respektive arbetsgivarens attraktivitet gjordes en hierarkisk multipel regressions-
analys (se Tabell 2). I steg 1 ställdes variabeln kön i relation till den skattade kandidat-
upplevelsen. Vad den arbetssökande hade för kön kom att förklara 0.1% av variansen i den 
skattade kandidatupplevelsen och var inte statistiskt signifikant, F(1, 950) = 1.14, p = .285. I 
steg 2 tillfördes den dummy-kodade variabeln generationstillhörighet som kunde förklara 
ytterligare 0.4% av variansen i den skattade kandidatupplevelsen, vilket inte var statistiskt 
signifikant, F(2, 949) = 2.69, p = .069. I steg 3 adderades till sist den kontinuerliga och 
indexerade variabeln arbetsgivarens attraktivitet. Arbetsgivarens attraktivitet kunde förklara 
ytterligare 42% av variansen i den skattade kandidatupplevelsen och visades vara statistiskt 
signifikant, F(3, 948) = 232.72, p < .001. De tre variablerna kön, generationstillhörighet och 
arbetsgivarens attraktivitet kunde i och med detta förklara totalt 42% av variansen i skattad 
kandidatupplevelse. 
 
Tabell 2 
Tre modeller för prediktion av skattad kandidatupplevelse 
Steg och oberoende variabel Modell 1 b* Modell 2 b* Modell 3 b* 95% CI 
Steg 1     

Kön .04 .03 -.01 [1.16, 1.21] 
Steg 2     

Generationstillhörighet  .07* .05* [1.62, 1.70] 
Steg 3     

Arbetsgivarens attraktivitet   .65** [7.44, 7.73] 
F-modell 1.14 2.69 232.72**  
Overall R2 .001 .006* .424**  
∆ R²  .004* .418**  

* p < .05, ** p < .01 
 



 12 

Diskussion 
 

Denna studie avsåg att undersöka hur en rekryteringsprocess upplevs av arbetssökanden. 
Relevanta frågeställningar och hypoteser utformades med syfte att granska huruvida diverse 
faktorer har en inverkan på kandidatupplevelsen. 
 
 
Studiens besvarade frågeställningar och hypoteser 
 
Den frågeställning samt de hypoteser som undersökte skillnader i kandidatupplevelse utifrån 
yrkesområde, steg i processen, respektive slutgiltigt besked analyserades med hjälp av 
ANOVA. Resultatet visade att det inte finns en skillnad i kandidatupplevelse utifrån vilket 
yrkesområde de arbetssökande ansökte till. Vilket yrkesområde som kandidaten ansökte till 
hade därmed ingen inverkan på personens upplevelse av rekryteringsprocessen. Studiens 
resultat kunde bekräfta undersökningsledarnas hypotes, att det skulle finnas en skillnad i 
kandidatupplevelsen av rekryteringsprocessen utifrån vilket steg den arbetssökande tog sig till 
i förloppet. Analysen visade att ju längre kandidaten tog sig i rekryteringsprocessen, desto 
högre skattad kandidatupplevelse. De kandidater som blev erbjudna en anställning på 
företaget hade därmed högst skattad upplevelse av rekryteringsprocessen, medan de som inte 
gick vidare efter att ha skickat in en skriftlig ansökan skattade sin kandidatupplevelse lägst. 
Skillnaden mellan dessa grupper kunde förklara en dryg tredjedel av variansen i skattad 
kandidatupplevelse, vilket innebär att hypotesens stöd var starkt. Slutligen visade resultatet att 
hypotesen angående att det finns en skillnad i kandidatupplevelse utifrån hur den 
arbetssökande fick det slutliga beskedet för sin ansökan erhöll stöd. Analysen visade att den 
grupp av arbetssökanden som fick beskedet via personlig kontakt hade högst skattad 
kandidatupplevelse, medan de kandidater som inte erhöll något slutgiltigt besked skattade sin 
kandidatupplevelse lägst. Skillnaden i hur kandidaten mottog beskedet för sin ansökan 
förklarade cirka en tredjedel av variansen i skattad kandidatupplevelse. Hypotesens stöd var 
därmed starkt. 

Den hypotes samt de frågeställningar som undersökte samband i kandidatupplevelse 
utifrån kön, generationstillhörighet respektive arbetsgivarens attraktivitet analyserades med 
hjälp av en regressionsanalys. Resultatet vid analysen visade att det inte fanns något samband 
mellan kandidatupplevelsen av rekryteringsprocessen och den arbetssökandes kön. Om den 
arbetssökande var man eller kvinna hade därmed ingen betydelse för hur denne skattade sin 
kandidatupplevelse. Vidare visade analysen att det fanns ett svagt samband mellan 
kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen och den arbetssökandes generations-
tillhörighet. Vilken generation den arbetssökande tillhörde hade med andra ord en viss 
betydelse för individens skattade kandidatupplevelse. Antagandet om att det skulle finnas ett 
samband mellan kandidatupplevelsen av rekryteringsprocessen och arbetsgivarens 
attraktivitet bekräftades av studiens resultat. Analysen visade därmed att ju attraktivare den 
arbetssökande ansåg att arbetsgivaren var, desto högre skattades kandidatupplevelsen. 
Variansen i skattad kandidatupplevelse kunde till 42 procent förklaras av denna aspekt, vilket 
gav hypotesen ett mycket starkt stöd.  
 Sammanfattningsvis visade studien att det fanns ett svagt samband mellan kandidat-
upplevelse och den arbetssökandes generationstillhörighet. Av stor betydelse för individens 
skattade kandidatupplevelse var vilket steg i rekryteringsprocessen som den arbetssökande tog 
sig till, om/hur kandidaten fick svar på sin ansökan, och framförallt hur attraktiv kandidaten 
ansåg att arbetsgivaren var. 
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Studiens styrkor respektive svagheter 
 
En av studiens främsta styrkor är att dess resultat är förankrat i ett relativt stort stickprov med 
deltagare som representerar en bredd av olika åldrar, yrkesområden, utfall i rekryterings-
processen, samt mottaganden av slutgiltigt besked. Detta stärker studiens externa validitet, 
vilket innebär att resultatet skulle kunna generaliseras till liknande situationer och 
sammanhang. Resultatet kan däremot ha en viss bristande generaliserbarhet när det gäller 
könsfördelningen, då hela 80 procent av undersökningens deltagare var män. Studiens 
omfattande stickprov är också till fördel med tanke på att den behandlar ett flertal oberoende 
variabler, som var och en kräver ett visst antal deltagare för att generera reliabla resultat. Med 
ett stort antal deltagare finns det dock en risk att irrelevanta skillnader mellan individer eller 
grupper påvisas. För att påvisa styrkan i skillnaden mellan den oberoende och den beroende 
variabeln beräknades effektstorlek i form av eta-kvadrat för respektive analys. Denna anger 
hur stor andel av variansen i den beroende variabeln, kandidatupplevelsen, som kan förklaras 
av variansen i den oberoende variabeln. Då studien undersökt upplevelser och attityder hos 
individer, vilka tenderar att utvecklas och förändras med tiden, är generaliserbarheten över tid 
bristfällig. 

Att kandidatupplevelsen som begrepp är nytt inom både forskning och arbetsliv, samt 
mångtydigt, medför en viss risk för dess begreppsvaliditet. Denna risk har förebyggts genom 
en tydlig operationalisering av begreppet samt genom att fokusera undersökningen på 
huruvida kandidaten upplever rekryteringsprocessen som rättvis. Då förståelse för 
rekryteringen, transparens i processen, återkoppling, samt ett bra bemötande är viktigt för 
individens upplevelse av förloppet (Gilliland, 1993; Hausknecht et al., 2004) utgick studiens 
enkät ifrån ett etablerat mätinstrument för att kartlägga huruvida detta förekom i respektive 
kandidats rekrytering. Ytterligare en svaghet med studien är att relationen mellan den 
oberoende variabeln, arbetsgivarens attraktivitet, och den beroende variabeln, kandidat-
upplevelse, upplevs som något oklar. Denna problematik benämns som “ambiguous temporal 
precedence”, det vill säga en tvetydig tidsordning mellan händelser (Shadish, Cook, & 
Campbell, 2002), och innebär att det är svårt att avgöra vilken variabel som har en effekt på 
vilken. Det är metodiskt korrekt att undersöka om den arbetssökandes syn på arbetsgivarens 
attraktivitet har ett samband med den beroende variabeln kandidatupplevelsen. Detta skulle 
kunna innebära att en arbetssökande som skattar arbetsgivarens attraktivitet högt också 
kommer att skatta sin kandidatupplevelse högt. Enligt tidigare forskning (Hausknecht et al., 
2004) kan tidsordningen också vara omvänd, det vill säga att ju högre en kandidat skattar sin 
upplevelse av rekryteringsprocessen, desto högre kommer individen att skatta arbetsgivarens 
attraktivitet. Detta resulterar i ett hot mot den interna validiteten, vilket kan innebära att den 
fråga som ställts inte besvarats på ett fullt tillförlitligt sätt. Det finns även en risk att 
variablerna steg i processen och slutgiltigt besked samvarierar, vilket i så fall innebär att en 
oberoende variabels effekt också kan tillskrivas en annan oberoende variabel (Meinert, 1986). 
Till exempel kan de kandidater som endast skickade in en skriftlig ansökan och som inte 
erhöll något besked tänkas ha skattat sin kandidatupplevelse lägst, medan de arbetssökanden 
som blev erbjudna en anställning och fick ett besked via personlig kontakt möjligtvis kan ha 
skattat sin upplevelse högst. 

Att studiens deltagare består av individer som sökt arbete från 1 juli till 31 december 2014, 
men besvarat denna enkät först i april 2015, kan utgöra ett hot mot dess reliabilitet. Enligt 
Smith och Kosslyn (2007) kan det nämligen vara svårt för människor att återge upplevelser 
från en tidigare arbetssituation, då framplockningen från långtidsminnet inte alltid sker i 
enlighet med verkligheten. Det finns därmed en risk att vissa av studiens deltagare har återgett 
sin kandidatupplevelse både mer negativt respektive mer positivt än de skulle ha gjort om de 
fått besvara enkäten i nära anslutning till att de genomgått rekryteringsprocessen.  
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Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
 
Att variablerna kön, generationstillhörighet och yrkesområde skulle ha en inverkan på 
kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen stöds inte av någon tidigare forskning inom 
kandidatupplevelse. Med anledning av att det finns tendenser till att individer behandlas olika 
inom arbetslivet (Arvey 1979; Taylor et al., 1978) var det ändå intressant att i denna studie 
ställa frågan. Då kandidaterna under en rekryteringsprocess är oberoende av varandra har de 
inte möjlighet att jämföra det bemötande de mottog med övriga kandidaters mottagande. 
Anledningen till att eventuella orättvisor inte blir påtagliga i individernas kandidatupplevelse 
kan därmed vara att respektive kandidat är ovetande om att hon/han skulle kunna ha 
behandlats annorlunda än andra arbetssökanden i rekryteringssammanhanget. 

På det svenska industriföretaget, som denna undersökning utgick ifrån, var antalet kvinnor 
underrepresenterande bland de arbetsansökande. I enlighet med tidigare forskares påståenden 
(Arvey, 1979; Heilman, 1983; Taylor et al., 1978) om att individer av det dominerande könet 
bedöms mer rättvist vid ett första möte, skulle detta kunna leda till att arbetssökande män har 
en mer positiv upplevelse av rekryteringsprocessen på det specifika företaget än vad kvinnor 
har. En förklaring till att det däremot inte framträdde några skillnader mellan män och 
kvinnor i kandidatupplevelse kan vara att skillnaderna dem emellan helt enkelt är minimala. 
Liksom Hyde (2005) hävdar överdrivs ofta skillnader mellan könen och antas existera mer på 
ett individuellt plan. Det finns till exempel större skillnader mellan olika män respektive olika 
kvinnor än vad det gör mellan män och kvinnor. 

Den forskning om generationer som har lyfts fram i denna studie grundar sig på den 
amerikanska arbetsstyrkan. Den amerikanska kulturen kan till stor del liknas vid den svenska 
och anses därför, med risk för vissa skillnader, kunna generaliseras till denna studies 
deltagare. I enlighet med tidigare forskning om generationer (Twenge et al., 2010) visade 
även denna studie att det fanns ett visst samband mellan kandidatupplevelsen och de 
arbetssökandes generationstillhörighet. Då generation Baby boomers (födda 1946-1964) 
karakteriseras som prestationsinriktade, hårt arbetande, lojala och bundna till organisationer 
(Loomis, 2000; Meriac et al., 2010; O’Bannon, 2001) skulle de kunna antas ha en större 
förståelse för rekryteringsprocessen och respekt gentemot arbetsgivaren. En person som 
tillhör denna generation skulle därför kunna ha svårare att påverkas negativt i sin 
kandidatupplevelse. Generation X (födda 1965-1981) beskrivs i sin tur som mer autonoma 
och tenderar att lämna en arbetsgivare för mer fördelaktiga erbjudanden i arbetslivet (Loomis, 
2000; Tulgan, 2004). Detta skulle kunna innebära att den arbetssökande tar lättare på ett 
avslag i och med sin arbetsansökan eftersom personen upplever att det finns möjligheter att 
söka sig vidare till andra organisationer. Då snabb feedback är viktigt för en positiv 
kandidatupplevelse och dessutom för Generation X i sig (Rynes et al., 1991; Tulgan, 2004), 
skulle däremot försenade eller uteblivna besked angående kandidatens arbetsansökan kunna 
påverka denna generations kandidatupplevelse särskilt negativt. Slutligen karakteriseras 
Generation Me (födda 1982-1999) av en stor tro den egna förmåga, vilket medför svårigheter 
att ta emot kritik, samt höga förväntningar på arbetsgivaren (Twenge & Campbell, 2008). För 
en individ av denna generation skulle ett avslag på en arbetsansökan kunna tolkas som ett 
personligt nederlag, då denne förmodligen förväntade sig en annan utgång och med tanke på 
att ouppfyllda förväntningar resulterar i en negativ upplevelse (Bradford et al., 2004). Att 
denna generation även uppskattar konstruktiv ”feedback” samt autenticitet (Gerdes, enligt 
Twenge & Campbell, 2008; Twenge & Campbell, 2008) skulle också kunna innebära att en 
utebliven motivering angående varför kandidaten inte blivit tilldelad en tjänst har en stor 
negativ inverkan på kandidatupplevelsen hos dessa. 

I enlighet med ”similar-to-me” effekten (Sears & Rowes, 2003) skulle kandidaten kunna 
ha en fördel respektive nackdel beroende på vem rekryteraren är och vilket yrkesområde som 
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kandidaten ansökt till. Detta skulle i sin tur kunna påverka hur kandidaten upplever sig bli 
rättvist behandlad under rekryteringen. På ett liknande sätt tenderar sökanden som redan finns 
i organisationen att i rekryteringsprocessen vinna fördelar, vilka de kandidater som söker till 
en chefstjänst externt inte har (Spinelli & Zajas, 1995). Detta skulle kunna leda till att 
kandidatupplevelsen hos de kandidater som söker chefstjänster varierar. Att det i resultatet 
däremot inte framträdde några skillnader i skattad kandidatupplevelse utifrån ansökt 
yrkesområde skulle till viss del kunna bero på att rekryteraren använt sig av strukturerade 
intervjuer. I och med att strukturerade intervjuer har en tydlig och konsekvent struktur innebär 
det, enligt Lin et al. (1992), en mindre risk för ”similar-to-me” effekten. De kandidater som 
blivit kallade till intervju under rekryteringsprocessen har troligtvis därmed bedömts 
likvärdigt och i största möjliga mån också objektivt, oavsett ansökt yrkesområde. 

Redan vid den skriftliga ansökan har kandidaten förväntningar och förhoppningar om sitt 
utfall i rekryteringsprocessen. Om kandidatens positiva förväntningar bekräftas tenderar de 
också att ha upplevt sig bli rättvist behandlade (Bradford et al., 2004). Kandidaten kan antas 
ha sökt till tjänsten med intentionen att bli erbjuden en anställning. Ju längre den 
arbetssökande lyckas ta sig i rekryteringsprocessen, desto närmare kommer kandidaten sitt 
förväntade mål. Detta leder till en känsla av att ha blivit rättvist behandlad, vilket i sin tur 
gynnar kandidatupplevelsen. En viktig aspekt av kandidatens upplevelse är dessutom att 
kandidaten får ”feedback”, samt anser sig ha kunnat visa sin kompetens (Gilliland, 1993). 
Ryan och Ployhart (2000) menar att en längre rekryteringsprocess medför att individen 
upplever sig ha haft möjlighet att presentera sin kompetens för företaget. En kandidat som får 
komma på intervju, och i bästa fall blir erbjuden en anställning, kommer således att ha haft en 
större möjlighet att visa sina färdigheter och troligen ha fått det utfall som kandidaten 
önskade. Detta resulterar i sin tur i att kandidaten får en mer positiv upplevelse av 
rekryteringen. Vidare menar Breaugh och Starke (2000) att kandidaten upplever utebliven 
”feedback” som negativt för den egna personen. En kandidat som varken erhåller ”feedback” 
eller motivering angående rekryteringsprocessens utfall kommer därför att uppleva sig som 
oviktig och sämre bemött. 

I vilken grad den arbetssökande ser arbetsgivaren som attraktiv kan i sin tur påverka hur 
kandidaten upplever processen. Kandidatens tidigare erfarenheter, samt vad denne har hört 
ifrån andra om arbetsgivaren, avgör hur kandidatens förväntningar kommer att ta form 
(Bradford et al., 2004). Barber och Roehling (1993) fann att ju mer information en kandidat 
har om ett jobb och/eller en organisation, desto mer attraktiv kommer denne anse att 
arbetsgivaren är. En individ som går in i ett rekryteringssammanhang med höga förväntningar 
på processens utförande liksom utfall, och som dessutom har en positiv attityd gentemot 
arbetsgivaren, kommer troligtvis att ha en positiv kandidatupplevelse. Likaså kan kandidat-
upplevelsen starkt missgynnas om dessa förväntningar inte uppnås. I likhet med denna studies 
resultat kan arbetsgivarens attraktivitet på så vis bli mycket avgörande för hur kandidaten 
upplever rekryteringsprocessen. Kuncel och Klieger (2007) menar dessutom att om 
kandidaten anser att det finns andra bättre alternativ i arbetssökandet, kommer denne troligen 
inte heller att söka den specifika tjänsten. Om en kandidat inte har några tidigare erfarenheter 
av organisationen och ställer sig neutral gentemot denna, kan kandidaten inte antas ha några 
förväntningar på hur den specifika arbetsgivarens bemötande ska se ut. Däremot kommer 
kandidaten att inneha förväntningar angående rekryteringsprocessen som helhet, där 
bemötande, ”feedback” och möjlighet att visa kompetens innefattas. I en sådan situation är det 
snarare rekryteringsprocessen i sig som påverkar kandidatens upplevelse av arbetsgivaren. 
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Slutsats 
 
Denna studie kan bidra med ett antal nya insikter angående kandidatupplevelsen och huruvida 
rekryteringsprocessen upplevs som rättvis. Tidigare forskning har i stor grad fokuserat på hur 
individuella skillnader i demografiska faktorer, såsom kön och ålder, kan påverka attityder 
och beteenden i arbetslivet. Denna undersökning har dock utforskat individuella skillnader 
med avseende på dess betydelse för kandidatupplevelsen, vilket tillför nytt vetande inom 
arbetslivspsykologisk forskning. Framförallt visar denna studie att de individuella 
skillnaderna i kön och ansökt yrkesområde inte har någon betydelse för hur kandidater 
upplever rekryteringsprocessen. Däremot har den arbetssökandes generationstillhörighet en 
viss betydelse för hur individen skattar sin kandidatupplevelse. Det som är av stor vikt för 
kandidatupplevelsen är i vilken mån de arbetssökande får ”feedback”, framför allt i form av 
ett slutgiltigt besked för sin ansökan. Hur långt kandidaten lyckas ta sig i 
rekryteringsprocessen, och huruvida denne därmed fått möjlighet att visa sin kompetens, är 
också betydande för kandidatupplevelsen. Avslutningsvis har även den arbetssökandes syn på 
arbetsgivarens attraktivitet en inverkan på kandidatupplevelsen. Flera av dessa betydande 
aspekter är dock utom arbetsgivarens direkta kontroll. Det är exempelvis omöjligt att 
tillfredsställa samtliga kandidater genom en anställning, och det kan ta tid att se effekter av ett 
attraktivt etablerat varumärke som arbetsgivare. Rekryterare bör således ta fasta på betydelsen 
av att bemöta varje arbetssökande på ett rättvist sätt och vara noga med att väsentlig 
”feedback” når varje kandidat i rätt tid. 

 
 

Förslag till framtida forskning 
 
Denna studie bidrar med en övergripande bild av hur kandidater upplever en rekryterings-
process. Studien har även en praktisk betydelse som underlag för utvecklingen av en 
förbättrad kandidatupplevelse av rekryteringsprocessen på det stora svenska industriföretag 
som undersökningen utgått ifrån. Vid framtida forskning vore det intressant att gå vidare med 
en fördjupad studie över hur ett handplockat urval av denna studies deltagare upplever 
centrala aspekter av kandidatupplevelsen. Då intervjuer ofta leder till att en respondent ges 
tillfälle att framhäva mer personliga aspekter än i en enkät, och samtidigt ger större utrymme 
för öppna frågor, skulle detta kunna innebära en ökad förståelse för kandidatens perspektiv i 
rekryteringsprocessen. Ytterligare en intressant aspekt att undersöka med hjälp av intervjuer 
är om en individs personliga omständigheter, såsom problematiska familjeförhållanden eller 
ohälsa, har en inverkan på dennes kandidatupplevelse. Intervjuer vore även ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att på ett mer djupgående plan studera hur arbetsgivarens attraktivitet, ur 
kandidatens synvinkel, påverkar kandidatupplevelsen, då forskning kring detta är begränsad. 
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