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 Sammanfattning 
 Rekrytering av personal är en de viktigaste grundpelarna för att lyckas som organisation. Att rekrytera 
 rätt person för rätt tjänst blir därmed viktigt för organisationens framgång. Rekrytering är ett komplext 
 område med olika processer och rekryteringsverktyg där många utmaningar kan uppstå. Syftet med 
 denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av olika rekryteringsprocesser samt deras 
 upplevelse av den bedömning som rekryterare gör utifrån olika rekryteringsverktyg. Studien utgår från 
 en kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer och två fokusgruppsintervjuer. I studien deltog 
 elva informanter från olika organisationer inom olika sektor. Studiens resultat visar att informanterna 
 anser att en kompetensbaserad rekryteringsprocess, med en kombination av testning och intervjuer, är 
 det mest lämpliga arbetssätt för att kunna göra en rättvis bedömning. Resultatet visar även att 
 bedömning anses som utmanande och tidsbegränsat samt att informanterna upplever svårigheter med 
 att hålla sig objektiva i sin bedömning. Resultatet visar däremot att magkänslan lyfts fram som viktig 
 men att det även är viktigt att rekryteringen utgår från en tydlig kravprofil som utformas efter 
 organisationens långsiktiga och kortsiktiga behov. Slutsatsen av studien är att alla informanter som 
 deltagit i denna studie strävar efter att arbeta kompetensbaserat eftersom informanterna anser att detta 
 arbetssätt bidrar till en mer objektiv bedömning av en kandidat. Studiens bidrag till forskningsområdet är 
 en ytterligare förståelse för rekrytering och den bedömning som rekryterare gör och de verktyg som de 
 använder sig av. 
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 1. Inledning 

 Rekrytering  av  personal  är  en  av  de  viktigaste  grundpelarna  för  att  lyckas  som 
 organisation.  En  lyckad  rekrytering  kan  resultera  i  god  lönsamhet  för  organisationen 
 medan  en  misslyckad  rekrytering  kan  leda  till  stora  förluster  (Skorstad  2011).  Mabon 
 (2004)  menar  vidare  att  på  dagens  arbetsmarknad  strävar  de  flesta  organisationer  efter  att 
 rekrytera  de  bästa  och  mest  högpresterande  medarbetarna  för  att  på  så  sätt  kunna  öka 
 lönsamheten.  Att  rekrytera  rätt  person  för  rätt  tjänst  blir  därmed  viktigt  för 
 organisationens framgång (Mabon 2004). 

 Koivunen  ,  Olsson,  Olshannikova  och  Lindberg  (2019)  har  i  ett  konferensbidrag  uttryckt 
 att  det  finns  en  mängd  forskning  om  olika  rekryteringsprocesser  där  stora  delar  av 
 forskningen  utgår  från  arbetssökandes  och  ledningens  perspektiv.  Många  stora 
 organisationer  har  speciella  funktioner  som  HR-  avdelningar  som  arbetar  med  rekrytering, 
 medan  chef  och  rekryterare  kan  vara  samma  person  i  mindre  organisationer.  Dock  finns 
 det  en  brist  på  forskning  utifrån  rekryterares  perspektiv  av  rekrytering  (Koivunen  et.  al 
 2019)  och  sådan  forskning  skulle  kunna  bidra  till  ett  nytt  perspektiv  samt  en  djupare 
 förståelse  rörande  rekryterares  upplevelse  av  rekryteringsarbete.  Därmed  blir 
 undersökningsområdet  intressant  eftersom  rekryterare  besitter  en  strategisk  position  där 
 de  befinner  sig  mitt  i  olika  rekryteringsprocesser.  I  dessa  processer  ska  de  både  förhålla 
 sig  till  olika  verktyg  samt  navigera  sig  fram  för  att  kunna  göra  en  lämplig  bedömning. 
 Utifrån  detta  resonemang  blir  det  intressant  att  undersöka  hur  detta  arbete  görs  och 
 rekryterares upplevelser kring detta. 

 Organisationers  strävan  efter  att  bli  mer  effektiva  växer  och  därför  tror  vi  att  tester  blir  ett 
 allt  vanligare  verktyg  för  organisationer  att  använda  sig  av  vid  rekrytering.  Tester  har 
 blivit  mer  vanligt  inom  rekrytering  och  en  acceptans  har  vuxit  fram  kring  ämnet.  En  del 
 forskare  anser  att  testerna  kan  vara  ett  användbart  verktyg  inom  rekrytering  (Goodstein  & 
 Lanyon,  1999;  Rothstein  &  Goffin,  2006;  Tett  &  Christiansen,  2007)  medan  andra  menar 
 på  att  testerna  har  för  låg  validitet  för  att  kunna  förutse  en  persons  framtida 
 arbetsprestation  på  ett  tillförlitligt  sätt  (Dakin,  Nilakant  &  Jensen,  1994;  Morgeson  et  al., 
 2007). 

 I  denna  studie  har  vi  studerat  närmare  på  några  av  de  olika  verktyg  som  rekryterare  kan 
 använda  sig  av.  Dessa  rekryteringsverktyg  kan  vara  olika  former  av  tester  i  en 
 rekryteringsprocess,  som  exempelvis  begåvningstester  och  personlighetstester  (Bertua, 
 Anderson  &  Salgado  2005).  Med  anledning  av  att  det  finns  en  rad  olika  tester  har  vi 
 begränsat  oss  och  exemplifierat  endast  några  av  de  tester  som  används  inom  rekrytering 
 på  den  svenska  arbetsmarknaden.  Vi  vill  vidare  undersöka  vilka  för-och  nackdelar 
 rekryterare  upplever  med  dessa  tester  i  en  rekryteringsprocess  jämfört  med  en  mer 
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 traditionell  rekryteringsprocess.  Vi  vill  även  lyfta  att  vi  under  denna  studie  befann  oss  i  en 
 pandemi  och  vi  förväntade  oss  därmed  att  många  rekryteringsprocesser  sker  på  distans, 
 vilket  kan  komma  att  påverka  vårt  resultat.  Gonçalves,  Santos,  Silva,  Veloso,  Brandão, 
 Moura  (2021)  lyfter  att  pandemin  orsakat  många  förändringar  i  organisationer,  speciellt 
 när  det  gäller  Human  Resource  Management  där  de  största  förändringarna  som  skett  är 
 bland annat inom rekrytering (Gonçalves et. al 2021). 

 1.1 Syfte & frågeställningar 

 Studiens  syfte  är  att  belysa  rekryterares  erfarenhet  och  upplevelse  av  bedömning  i 
 rekryteringsprocesser.  Undersökningen  kommer  fokusera  på  rekryterarnas  upplevelser  av 
 olika  rekryteringsprocesser  samt  hur  bedömning  kan  göras  utifrån  dessa.  För  att  göra 
 syftet undersökningsbart utgår studien från följande frågeställningar: 

 ●  Vilka för- och nackdelar upplever rekryterare med olika rekryteringsprocesser? 
 ●  På  vilket/vilka  sätt  kan  en  rekryterare  bedöma  en  individ  utifrån  olika 

 rekryteringsprocesser? 

 1.2 Disposition 

 För  att  både  läsare  och  författare  av  denna  studie  ska  få  förståelse  för  rekrytering  och  dess 
 olika  utmaningar  kommer  vi  inleda  med  att  beskriva  den  problematik  vi  vill  studera  kring 
 rekryteringsprocesser.  Därefter  presenteras  tidigare  forskning  och  teorier  som 
 kompetensbaserad  rekrytering,  testning,  kompetensbaserad  personalstrategi, 
 kompetensbaserad  intervju  samt  bedömning.  Vidare  beskrivs  studiens  metod  gällande 
 undersökningsdesign,  tillvägagångssätt,  val  av  litteratur,  urval,  bearbetning  av  insamlat 
 material  samt  etiska  aspekter.  Därefter  följer  en  analysdel  där  resultatet  från  det  insamlade 
 och  bearbetade  materialet  kommer  att  presenteras.  Detta  kommer  även  kopplas  till 
 tidigare  presenterad  forskning  och  teorier.  I  diskussionen  kommer  vi  sträva  efter  att 
 besvara  våra  frågeställningar  och  återkoppla  till  syftet  vilket  sedan  följs  av  en 
 metoddiskussion.  Vi  kommer  därefter  ge  förslag  inför  framtida  forskning  och  slutligen 
 framföra våra slutsatser med studien och undersökningens bidrag till forskningsämnet. 

 2. Tidigare forskning 

 Studien  inleds  med  en  redogörelse  för  tidigare  forskning  och  litteratur  kring 
 kompetensbaserad  rekrytering  eftersom  det  är  den  form  av  rekryteringsprocess  som  växer 
 snabbast  i  dagens  samhälle,  där  även  olika  former  av  tester  används  som  verktyg  (Kirton 
 &  Healy  2009).  Därefter  redogörs  för  kompetensbaserad  personalstrategi,  även  kallat 
 traditionell  rekrytering  (Lindelöw  2005)  eftersom  detta  är  en  vanligt  förekommande  form 
 av  rekryteringsprocess.  Med  anledning  av  att  organisationer  står  inför  en  utmaning 
 rörande  bedömning  i  rekryteringsprocesser  samt  de  verktyg  som  de  använder  sig  av 
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 (Koivunen  et.  al  2019),  kommer  vi  slutligen  fördjupa  oss  inom  tidigare  forskning  kring 
 den bedömning som rekryterare står inför. 

 2.1 Kompetensbaserad rekrytering 

 I  kompetensbaserad  rekrytering  förekommer  ofta  tester  som  exempelvis 
 personlighetstester.  Farnham  (2000)  definierar  kompetens  som  alla  arbetsrelaterade 
 egenskaper,  kunskaper,  erfarenheter,  förmågor  och  värderingar  som  en  kandidat  ska 
 besitta  för  att  utföra  sina  arbetsuppgifter.  En  kandidats  kompetens  ska  stämma  överens 
 med  de  krav  som  organisationen  ställer  på  önskad  kandidat,  detta  för  att  kandidaten  sedan 
 ska  kunna  klara  av  att  lösa  kommande  arbetsuppgifter.  Genom  att  mäta  en  kandidats 
 kompetens  på  detta  sätt  anses  rekryterare  kunna  förutspå  arbetsförmågan  i  organisationen 
 (Skorstad  2011).  Farnham  (2000)  har  i  sin  studie  diskuterat  kring  en  organisation  som 
 ersatte  sin  traditionella  rekryteringsprocess,  vilket  vi  kommer  redogöra  för  mer  ingående 
 nedan,  med  en  kompetensbaserad  rekryteringsprocess.  Detta  gav  effekter  som  ökad 
 arbetsprestation  och  minskade  konflikter  på  arbetsplatsen  då  arbetsgivaren  kunde 
 fokusera  på  organisationens  behov  och  lättare  hitta  en  kandidat  för  positionen  (Farnham 
 2000). 

 Wood  och  Payne  (1998)  betonar  de  beteendemässiga  faktorerna  som  avgörande  vid  en 
 objektiv  bedömning  av  en  individs  kompetens.  Författarna  lyfter  problematiken  kring  att 
 kompetensbaserad  rekrytering  är  som  att  leva  i  det  förflutna.  Testerna  som  används  inom 
 kompetensbaserad  rekrytering  hjälper  till  att  identifiera  egenskaper  hos  människan  som 
 varit  framgångsrika  fram  till  nu,  men  kan  inte  uttala  sig  om  att  samma  egenskaper 
 kommer  vara  framgångsrika  i  framtiden.  En  risk  med  detta  är  att  organisationer  använder 
 och  kommer  använda  kompetensramar  för  att  forma  det  framtida  behovet  baserat  på  vad 
 som  fungerat  i  det  förflutna.  Detta  kan  i  sin  tur  kan  leda  till  att  organisationer  rekryterar 
 fel  individer.  Vidare  citerar  Wood  och  Payne  (1998)  Paul  Sparrow  (1997)  i 
 Organizational  Competencies:  A  Valid  Approach  for  the  Future?  att  det  är  som  “att 
 försöka  köra  framåt  och  samtidigt  titta  i  backspegeln”  (Wood  &  Payne  1998,  s.  29). 
 Författarna  framför  vidare  kritik  som  att  känslor  och  emotionella  värden  inte  tas  i 
 beaktning vid en kompetensbaserad rekrytering. 

 Enligt  Garavan  och  McGuire  (2001)  utgår  litteraturen  kring  kompetensbaserad 
 rekrytering  oftast  från  ett  rationellt  och  positivistiskt  perspektiv  där  kompetenser  ses  som 
 sammanhangsfria,  mekaniska  och  byråkratiska  metoder  som  kan  tillämpas  av  ledningen. 
 Townley  (1999)  och  Finch-Lee  et.  al  (2005)  menar  även  att  kompetensbaserad  rekrytering 
 är  socialt  konstruerat  snarare  än  objektivt.  Townley  (1999)  lyfter  ur  detta  perspektiv  att 
 kompetenser  som  prövas  vid  kompetensbaserad  rekrytering  är  mer  en  mekanism  för  att 
 åstadkomma  politiska  ändringar,  snarare  än  att  ägna  sig  åt  att  förbättra  organisationens 
 resultat  i  en  objektiv  och  neutral  mening.  Enligt  ovan  nämnda  resonemang  kan 
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 kompetensbaserad  rekrytering  vara  ett  verktyg  för  att  kunna  bedöma  en  kandidats 
 kompetens  och  arbetsförmåga  ute  i  organisationen.  Det  finns  dock  en  risk  att  mallen  på 
 vilken  kompetens  som  behövs  i  organisationen  baseras  på  social  önskvärdhet  och  vad 
 som fungerat i det förflutna och, snarare än framtida behov. 

 2.1.1 Psykometriska tester 

 Psykometri  är  en  kvantitativ  metod  där  individers  mentala  prestationer,  attityd,  förmågor 
 och  personlighetsdrag  mäts  (Nationalencyklopedin).  Psykometriska  tester  kan  exempelvis 
 vara  olika  former  av  personlighetstester  eller  tester  om  hur  väl  en  individ  arbetar  i  grupp. 
 Vidare  exempel  är  så  kallade  begåvningstest  där  analytisk  och  logisk  förmåga  i 
 problemlösning  testas.  Ofta  används  testresultatet  sedan  som  diskussionsunderlag  mellan 
 den  arbetssökande  och  rekryteraren  under  en  eventuell  intervju  (Thorsell  2021).  Genom 
 att  rekrytera  med  hjälp  av  psykometriska  tester  anses  således  diskriminering  minskas 
 (Diskrimineringsombudsmannen 2016). 

 Enligt  Carless  (2007)  är  en  vanligt  förekommande  utmaning  inom  organisationers 
 rekryteringsprocess  att  kunna  identifiera  och  välja  ut  en  mindre  grupp  kandidater,  som 
 kan  passa  in  i  organisationen,  ur  en  stor  mängd  arbetssökande.  En  lösning  på  detta  kan 
 vara  psykometriska  tester  (Branine  2008).  Syftet  med  testerna  att  utvärdera  en  persons 
 kompetens,  kunskap,  förmågor  och  personlighetsdrag  för  att  sedan  kunna  se  hur  väl 
 personen  passar  för  en  specifik  arbetsroll  eller  arbetsuppgift  (  Danielsson  Lindelöw  2010)  . 
 Genom  att  använda  sig  av  psykometriska  tester  i  rekryteringsprocessen  kan  ett  stort  antal 
 kandidater  automatiskt  plockas  bort  under  urvalsprocessen  (Branine  2008). 
 Psykometriska  tester  kan  även  vara  mer  kostnads-,  resurs-  och  tidseffektiva  än  andra  typer 
 av  urvalsmetoder,  som  intervjuer,  då  testerna  kan  utföras  i  princip  vart  som  helst 
 (Illingworth,  Morelli,  Scott  &  Boyd  2015).  Ett  psykometriskt  test  anses  även  kunna 
 förutse  hur  en  kandidat,  som  har  lite  eller  ingen  arbetslivserfarenhet,  kommer  prestera  i 
 den  arbetsroll  de  sökt  till  (Ree  &  Earles  1992).  Ett  exempel  på  detta  kan  vara 
 nyexaminerade  studenter,  där  studenten  kan  uppvisa  kvaliteter  för  en  arbetsroll  utan 
 någon  som  helst  arbetserfarenhet.  Även  Schmidt  och  Hunter  (2004)  redogör  för 
 fördelarna  med  begåvningstester  vid  rekrytering  och  menar  på  att  de  är  det  bästa 
 verktyget för att kunna förutse arbetsprestation i framtiden. 

 Kahlke  och  Schmidt  (2002)  menar  att  en  begränsning  med  tester  är  att  det  inte  alltid  råder 
 överensstämmelse  mellan  en  persons  testresultat  och  den  faktiska  kompetensen,  detta 
 måste  enligt  dem  vara  något  som  tas  i  beaktning  vid  rekrytering  som  sker  genom  tester. 
 Sackett  och  Lievens  (2008)  menar  att  det  finns  en  komplexitet  kring  testerna  eftersom  det 
 inte  nödvändigtvis  är  den  arbetssökande  som  utför  testet.  Det  kan  exempelvis  vara  en  vän 
 som  hjälper  den  arbetssökande  eller  att  den  arbetssökande  tar  hjälp  genom  internet  för  att 
 leta  svar  till  frågorna.  Sackett  och  Lievens  (2008)  menar  att  för  att  kunna  säkerställa  att 
 testerna  faktiskt  utförs  av  den  arbetssökande,  och  utan  att  denne  tar  hjälp  från  internet, 
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 skulle  det  krävas  att  någon  övervakar  den  arbetssökande  medan  testet  utförs.  Enligt  ovan 
 nämnda  resonemang  kan  hela  idén  med  att  testning  ska  vara  kostnads,  resurs-  och 
 tidseffektiva  därmed  ifrågasättas.  Viswesvaran  och  Ones  (1999)  instämmer  och  menar  på 
 att  personlighetstester  inte  är  helt  oproblematiska  vid  rekrytering.  Risken  är  stor  att 
 kandidater  vid  självskattning  kan  svara  oärligt  och  försöka  skönmåla  sig  själva  efter  vad 
 kandidaterna  tror  att  organisationen  letar  efter.  Svaren  blir  därmed  inte  baserade  på 
 kandidatens  uppfattning  av  sig  själv  utan  snarare  kandidatens  uppfattning  av  vad 
 organisationen  värderar  hos  en  kandidat,  detta  baserat  på  social  önskvärdhet  (  Viswesvaran 
 &  Ones  1999  ).  Enligt  ovan  nämnda  resonemang  kan  detta  bli  problematiskt  då  kandidaten 
 försöker  svara  rätt  på  frågorna,  när  det  i  själva  verket  inte  finns  några  fel  svar  utan  endast 
 de  svar  som  kandidaten  tror  att  organisationen  vill  se.  Därmed  kan  en  arbetssökande  vara 
 motiverad att svara på ett sådant sätt som organisationen önskar för att kunna få arbetet. 

 Enligt  Danielsson  Lindelöw  (2010)  är  olika  inbyggda  stressmoment  vanligt 
 förekommande  i  testerna  och  detta  kan  komma  att  påverka  kandidaterna  som  i  sin  tur  kan 
 påverka  rekryterares  bedömning.  Författaren  menar  att  många  kandidater  reagerar  olika 
 på  testerna.  En  del  kandidater  kan  bli  motiverade  medan  andra  kan  bli  nervösa  och  oroliga 
 och  detta  kan  komma  att  påverka  kandidatens  testresultat  där  svaren  inte  representerar 
 den  arbetssökandes  sanna  potential.  Även  om  det  finns  tester  som  tar  hänsyn  till  språk- 
 och  kulturbarriärer  anser  Byrne  (2002)  och  Mabon  (2002)  att  tester  kan  vara 
 problematiska  då  skillnader  i  dessa  barriärer  mellan  kandidaterna  kan  resultera  i  att  testet 
 blir  mindre  valid.  Mabon  (2004)  menar  även  att  användning  av  psykometriska  tester  kan 
 väcka känslor av diskriminering och om bedömningen verkligen blir rättvis. 

 Enligt  Gordon  (1997)  är  rekryterares  viktigaste  instrument  intervjun  och  menar  på  att  en 
 begränsning  vid  rekrytering  genom  tester  är  att  det  finns  kontextuella  faktorer  som 
 påverkar  hur  kandidater  svarar  på  tester,  vilket  kan  innebära  att  testet  blir  missvisande. 
 Gordon  (1997)  menar  att  dessa  kontextuella  faktorer  skapar  en  specifik  situation  som 
 rekryterare  måste  förhålla  och  anpassa  sig  efter  under  rekryteringens  gång,  vilket  inte  är 
 möjligt  under  ett  test  som  kandidater  utför  själva.  Gordon  (1997)  menar  därmed  att 
 rekrytering  genom  intervju  är  det  bästa  och  mest  effektiva  sättet  för  att  kunna  få  en  rättvis 
 bild av en kandidat. 

 2.2 Kompetensbaserad personalstrategi 

 Dagens  organisationer  har  ett  förändrat  synsätt  på  rekrytering  vilket  påverkar 
 rekryteringsprocessen  eftersom  processen  är  en  ömsesidig  matchning  mellan  individ  och 
 organisation,  där  individen  först  ska  välja  organisationen  och  sedan  ska  organisationen 
 välja  individen  (Bergström  1998).  Lindelöw  (2005)  beskriver  kompetensbaserad 
 personalstrategi,  även  kallat  traditionell  rekrytering,  i  sin  bok  Kompetensbaserad 
 personalstrategi  .  Denna  process  inleds  vanligtvis  med  en  behovsanalys  som  kan  bestå  av 
 mål-  och  ansvarsbeskrivning  vilka  sedan  ligger  till  grund  för  kravspecifikationen.  Dessa 
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 beskriver  vilka  kompetenser  och  färdigheter  som  organisationen  söker  hos  kommande 
 kandidat.  Tanken  är  att  kandidatens  CV  ska  stämma  överens  med  beskrivningen  för  att 
 rekryteraren  sedan  lätt  ska  kunna  jämföra  CV  med  de  krav  som  önskas.  Organisationen 
 kan  sedan  skicka  ut  en  annons  som  innehåller  de  krav  som  ställs  på  önskad  målgrupp. 
 Efter  behovsanalysen  görs  ett  urval  av  sökande  där  organisationens  rekryterare  kan 
 använda  behovsanalysen  för  att  jämföra  de  sökandes  kompetens  och  förmåga  med 
 organisationens  kravspecifikation.  Kandidater  som  valts  ur  det  första  urvalet  går  därefter 
 vidare  till  intervju.  Detta  ger  en  möjlighet  för  rekryteraren  att  träffa  kandidaten  och 
 möjlighet  för  kandidaten  att  visa  vem  hen  är  och  berätta  vad  hen  kan  bidra  med  till 
 organisationen.  Under  intervjun  är  det  viktigt  att  följa  upp  med  frågor  kring 
 kravspecifikationen  och  även  belysa  ny  information  som  kan  komma  fram  under 
 intervjun.  Efter  intervjun  kan  rekryteraren  ta  hjälp  av  en  bedömningsmatris  för  att  jämföra 
 mellan  kandidaterna.  Efter  en  genomförd  intervju  med  kandidaten  genomförs  vanligtvis 
 en  referenstagning  där  rekryteraren  kan  ta  kontakt  med  eventuella  tidigare  arbetsgivare 
 och  efterfråga  information  om  kandidaten  rörande  exempelvis  tidigare  erfarenheter  eller 
 prestationer.  När  den  nyanställde  etablerat  sig  mer  i  arbetet  utvärderas 
 rekryteringsprocessen  och  rekryteraren  gör  en  uppföljning  på  vad  anställningen  bidragit 
 med till organisationen (Lindelöw 2005). 

 2.3 Kompetensbaserad intervju 

 Kompetensbaserad  intervju  är  en  strukturerad  intervju  där  rekryteraren  strävar  efter  att  på 
 ett  konkret  sätt  utvärdera  en  arbetssökandes  förmåga  i  relation  till  specifika  kompetenser 
 som  ställs  som  krav  för  ett  specifikt  arbete.  Danielsson  Lindelöw  (2010)  menar  att  enligt 
 forskning  är  kompetensbaserad  intervjuteknik  det  bästa  sättet  när  det  gäller  att  förutse 
 framtida  arbetsprestation.  Oftast  kan  rekryteraren  börja  med  bredare  frågor  om  individens 
 kompetens  för  att  få  en  inblick  i  vilka  erfarenheter  den  arbetssökande  har.  Därefter  kan 
 rekryteraren  undersöka  hur  kandidaten  bemöter  dem  utan  att  rekryteraren  söker 
 generaliserande  beskrivningar,  utan  snarare  undersöka  hur  kandidaten  agerar  i  en 
 situation.  Därefter  utvärderas  hur  effektivt  kandidatens  agerande  är  och  frågor  kan  ställas 
 om exempelvis resultatet av arbetet (Danielsson Lindelöw 2010). 

 Danielsson  Lindelöw  (2010)  lyfter  problematiken  kring  att  rekryterare  tar  med  sina 
 värderingar,  erfarenheter  och  sin  personlighet  in  i  en  intervju  där  de  intryck  och  känslor 
 som  baseras  på  den  arbetssökande  kommer  styra  hur  intervjun  ser  ut.  Detta  kan  leda  till 
 att  rekryterarens  egna  intressen  kommer  i  vägen  för  att  kunna  göra  en  lämplig  bedömning 
 av  en  arbetssökande.  Detta  kan  ske  antingen  genom  rädsla  för  att  ta  ställning  eller  för  att 
 man  blir  osäker  på  sin  egen  förmåga  att  bedöma  en  individ.  Danielsson  Lindelöw  (2010) 
 menar  därmed  på  att  våra  erfarenheter,  positiva  och  negativa,  kommer  styra  vad  vi  tycker 
 om olika slags människor. 
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 “Vi  är  subjektiva  och  reagerar  känslomässigt  när  vi  borde  vara  objektiva. 
 Ännu  värre,  vi  förstår  sällan  vår  egen  subjektivitet  [...]  intrycket  är  ändå 
 där  och  vi  lägger  ansvaret  för  den  förnimmelsen  hos  personen  mitt  emot 
 oss,  när  en  lika  stor  del  av  förklaringen  säkert  återfinns  hos  oss  själva” 
 (Danielsson Lindelöw 2010, s 76). 

 Intrycket  behöver  därmed  inte  utgå  från  personen  mitt  emot  oss  utan  egentligen  utgå  helt 
 från  oss  själva  och  detta  kan  styra  hur  intervjun  kommer  se  ut.  När  rekryteraren  visar 
 intresse  för  kandidaten  ställs  engagerade  frågor,  denne  lyssnar  uppmärksamt  och 
 uppmuntrar  kandidaten  som  blir  intervjuad.  Detta  kan  styra  hur  kandidaten  känner  sig 
 under  intervjun  vilket  kan  påverka  hur  frågorna  besvaras,  vilket  i  sin  helhet  kommer 
 avgöra  huruvida  rekryteraren  anser  att  kandidaten  är  lämplig  för  arbetet  eller  inte. 
 Metoden  kräver  feedback  i  form  av  att  rekryteraren  behöver  reflektera  kring  de  misstag 
 och  framsteg  som  hen  gör  i  en  rekryteringsprocess  (Danielsson  Lindelöw  2010).  Enligt 
 resonemangen  ovan  kan  en  kompetensbaserad  intervju  vara  ett  effektivt  sätt  att  få  fram 
 vilka  kompetenser  kandidaten  besitter  och  om  dessa  passar  till  vilka  kompetenser  som 
 tjänsten  kräver.  Enligt  ovan  nämnda  resonemang  kan  det  finnas  värderingar  och  intryck 
 som  kan  komma  att  styra  intervjun  men  att  det  är  viktigt  att  rekryterare  inte  förlitar  sig  på 
 dessa och ständigt håller sig nyfikna på kandidaten. 

 2.4 Bedömning 

 Varje  individ  har  olika  fördomar  och  detta  kan  påverka  rekryteringsprocessen  även  om 
 rekryteraren  försöker  förhålla  sig  neutral  (Danielsson  Lindelöw  2010).  Enligt  kap.  2  §1 
 Diskrimineringslagen  får  en  arbetsgivare  inte  missgynna  sökande  på  grund  av  kön, 
 könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan 
 trosuppfattning,  funktionshinder,  sexuell  läggning  eller  ålder.  Vidare  enligt  kap.  2  §  2 
 Diskrimineringslagen  går  det  dock  att  göra  undantag  om  det  rör  sig  om  positiv 
 särbehandling  (DL  2008:567).  Detta  är  en  lag  som  alla  måste  anpassa  sig  efter  oavsett 
 vilken  sektor  som  berörs.  Enligt  Glavå  (2011)  har  däremot  den  privata  sektorn  större 
 frihet  att  själva  välja  sina  medarbetare  till  skillnad  från  offentlig  sektor  där  arbetsgivare 
 ska  kunna  motivera  och  överlägga  med  kandidaterna  inför  ett  beslut  som  omfattar  dem. 
 Obert  och  Södergård  (2010)  lyfter  att  organisationer  även  har  olika  policys  som  sätter 
 ramar  för  rekryteringsprocessen  och  därmed  har  offentliga  sektorn  och  privata  sektorn 
 olika  juridiska  ramverk  att  rätta  sig  efter.  Oavsett  lag  menar  Danielsson  Lindelöw  (2010) 
 på  att  alla  individer  bär  på  olika  värderingar  och  fördomar  som  kan  komma  att  påverka 
 rekryteraren och dennes bedömning i rekryteringsprocesser. 

 Koivunen  et.  al  (2019)  har  i  ett  konferensbidrag  analyserat  personalrekrytering  som  en 
 krävande  bedömningsprocess  som  består  av  flera  olika  steg.  Exempelvis  att 
 uppmärksamma  och  locka  potentiella  kandidater  till  att  söka  en  ledig  tjänst,  bibehålla 
 möjliga  kandidater  genom  rekryteringsprocessen  samt  påverka  om  önskad  kandidat  väljer 
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 att  acceptera  tjänsten  eller  inte.  Enligt  Koivunen  et.  al  (2019)  står  många  rekryterare  inför 
 utmaningen  att  bedöma  den  mest  lämpliga  kandidaten  efter  organisationens  behov 
 långsiktigt.  I  Koivunens  et.  al  (2019)  konferensbidrag  utfördes  en  studie  där  det  framkom 
 bland  annat  att  organisationens  behov  av  kompetens  kan  vara  svåra  att  identifiera  inför 
 rekrytering  och  att  långsiktiga  behov  är  svåra  att  klargöra.  Detta  kan  exempelvis  bero  på 
 att  rekryterare  saknar  den  kompetens  och  erfarenhet  inom  det  område  som  det  ska 
 rekryteras  till.  Bedömningen  sker  dessutom  under  hög  tidspress  och  de  som  fattar  beslut 
 är  begränsat  till  ett  fåtal  individer  inom  organisationen.  Koivunen  et.  al  (2019)  lyfter  fram 
 en  deltagare  från  deras  studie  som  poängterade  att  det  inte  räcker  med  endast  en  intervju 
 under  en  rekryteringsprocess  utan  hävdar  att  det  krävs  fler  element  för  att  kunna  göra  en 
 lämplig  bedömning  av  en  kandidat.  Deltagaren  menar  dock  vidare  att  detta  skulle 
 resultera i att rekryteringen blir mer tidskrävande (Koivunen et. al 2019). 

 Enligt  Koivunen  et.  al  (2019)  baseras  bedömningsprocesser  först  och  främst  på  mänsklig 
 intuition.  Den  mänskliga  intuitionen  kan  bidra  till  att  rekryterare  väljer  att  söka  efter 
 information  om  kandidaten  i  exempelvis  intervjuer  som  bekräftar  deras  befintliga 
 förförståelse  och  föreställningar.  En  utmaning  i  detta  är  den  begränsade  förmågan  att 
 förstå  komplexiteten  med  att  bedöma  en  annan  individ  genom  att  hålla  sig  objektiv. 
 Författarna  lyfter  så  kallade  person-enironmentfit(P-E  fit)  teorier  som  handlar  om  hur 
 kandidaten  kommer  passa  in  i  organisationen,  i  arbetsgrupp  samt  i  arbetsrollen.  Teorierna 
 visar  bland  annat  på  att  personlighet  och  kognitiva  förmågor  kan  påverka  en  rekryterare 
 under  en  fysisk  intervju  som  kan  bidra  till  att  fördomar  och  andra  föreställningar  kommer 
 i vägen (Koivunen et. al 2019). 

 Under  studien  framkom  det  även  att  fysiska  möten  skiljer  sig  mycket  från  digitala 
 processer  då  rekryterare  upplever  att  digitala  lösningar  som  syftar  till  att  göra  processen 
 mer  effektiv,  kan  minska  antalet  lämpliga  kandidater  men  även  ifrågasätta  transparensen 
 och  pålitligheten  av  matchnings-kriterierna.  En  ytterligare  utmaning  kan  vara  att  individer 
 ofta  framställer  sig  olika  i  olika  kontexter  vilket  kan  komplicera  bedömningen  av  en 
 kandidat.  Andra  sätt  att  försöka  matcha  organisationens  behov  kan  vara  genom  kulturell 
 matchning.  Koivunen  et.  al  (2019)  lyfter  bland  annat  hur  rekryteraren  kan  se  intervjun 
 som  en  möjlighet  att  undersöka  huruvida  kandidaten  matchar  den  kultur  som  råder  på 
 arbetsplatsen  (Koivunen  et.  al  2019).  Att  bedöma  individer  och  utvärdera  kompetenser  är 
 en  utmaning  och  Danielsson  Lindelöw  (2010)  menar  att  det  tar  i  genomsnitt  fyra  minuter 
 för  en  rekryterare  att  fatta  ett  beslut  om  en  arbetssökande.  Detta  är  då  inte  grundat  på 
 information  som  kommit  fram  under  samtalet  eller  de  intryck  som  växt  fram,  utan  en 
 reaktion  som  utgår  lika  mycket  från  rekryteraren  som  från  den  arbetssökande  (Danielsson 
 Lindelöw 2010). 
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 3. Metod 

 3.1 Undersökningsdesign 

 Studien  utgår  från  en  kvalitativ  metod  eftersom  studiens  syfte  är  att  undersöka 
 rekryterares  upplevelser  av  bedömning  i  olika  rekryteringsprocesser.  Genom  att  vi  valt  en 
 kvalitativ  metod  för  denna  studie  kan  smalare,  mer  djupgående  kunskap  om  ett  ämne 
 erhållas  till  skillnad  från  kvantitativ  metod  som  kan  ge  bredd  och  data  i  form  av  siffror 
 (Hjerm,  Lindgren  &  Nilsson  2014).  Den  kvalitativa  metoden  kan  anses  utgå  från  ett 
 tolkningsinriktat  perspektiv  där  metoden  lägger  vikt  på  att  tolka  vad  och  hur 
 informanterna  upplever  ett  fenomen  (Tjora  2012).  Vi  är  därmed  inte  intresserade  av 
 mätbara  resultat  i  form  av  antalet  rekryterare  som  upplever  för-  och  nackdelar  med  olika 
 rekryteringsprocesser  och  rekryterares  upplevelser  av  bedömning.  Vi  strävar  snarare  efter 
 att  förstå  och  få  insikt  i  rekryterares  arbete  med  olika  rekryteringsprocesser,  bedömning 
 utifrån  dessa  processer  samt  deras  upplevelser  och  känslor.  Studien  utgår  från  en  abduktiv 
 ansats  eftersom  studiens  arbete  växlar  mellan  empiri  och  teori  (Tjora  2012).  Teori  och 
 empiri  arbetas  och  omformas  därmed  av  varandra  kontinuerligt  under  arbetets  gång 
 (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 I  denna  studie  har  vi  utfört  både  kvalitativa  intervjuer  och  fokusgruppsintervjuer  och  inför 
 dessa  utformades  två  olika  intervjuguider  utifrån  teorin  (Bilaga  1  &  2).  Intervjuguiderna 
 följde  olika  teman  för  att  vi  skulle  hålla  oss  till  vårt  forskningsämne  samt  för  att  skapa  en 
 röd  tråd  i  intervjuerna.  Intervjuguiderna  bestod  av  öppna  frågor  som  förhöll  sig  till  teman 
 inom  rekrytering,  deras  upplevelse  av  bedömning  samt  deras  upplevelse  av  olika 
 rekryteringsverktyg.  Även  om  vi  som  forskare  hade  intervjuguiden  med  oss  under 
 intervjun  gav  den  fortfarande  utrymme  för  intervjupersonen  att  skapa  nya  teman.  Vi  valde 
 att  anpassa  oss  efter  de  svar  som  framkom  under  intervjuerna  genom  att  ställa  frågor  om 
 exempelvis  begrepp  eller  olika  fenomen,  som  vi  inte  ställt  frågor  om  tidigare  under 
 föregående  intervju.  Vi  strävade  även  efter  att  skapa  en  avslappnad  stämning  under 
 intervjuerna  genom  att  försöka  skapa  ett  samtal  snarare  än  en  intervju  med  informanterna. 
 Vår  förhoppning  var  att  detta  skulle  bidra  till  att  intervjupersonerna  upplevde  det  lättare 
 att  dela  med  sig  av  information  om  deras  upplevelser  (Tjora  2012).  Efter  utförda 
 intervjuer skickades ett tackmail till de som medverkat i vår studie. 

 3.2 Population & urval 

 Studiens  population  utgörs  av  individer  som  utför  någon  form  av  rekryteringsarbete.  De 
 krav  som  vi  har  ställt  på  population  och  urval  under  denna  studie  är  att  rekrytering  ska 
 ingå  i  informanternas  vardagliga  arbetsuppgifter.  Vi  har  valt  att  samla  in  data  från  ett 
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 flertal  organisationer  inom  både  privat  sektor  och  offentlig  sektor  för  att  kunna  få  ett  så 
 tillförlitligt  resultat  som  möjligt.  Därmed  baseras  det  insamlade  materialet  inte  endast  på 
 en  organisation  och  en  process  utan  på  flera.  Skillnad  i  arbetsroll,  kön,  ålder  och 
 erfarenhet  är  inte  faktorer  vi  valt  att  lägga  fokus  på  i  denna  studie  eftersom  detta  inte  är 
 relevant  för  studiens  syfte  och  frågeställning.  Även  om  vi  sträckte  oss  till  flera  olika 
 individer  och  organisationer  var  vårt  syfte  inte  att  försöka  generalisera  studiens  resultat 
 eftersom  upplevelser  kan  vara  problematiskt  att  generalisera  (Fekjær  2016).  Fokus  är 
 snarare på att få förståelse för rekryterares upplevelser kring rekrytering  . 

 Vårt  urval  är  ett  strategiskt  urval  och  utgörs  av  de  individer  som  valde  att  medverka  i 
 studien  och  som  uppfyllde  ovan  nämnda  krav.  Vi  valde  ett  strategiskt  urval  eftersom  vi 
 vill  kunna  förstå  och  analysera  ett  fenomen  som  har  relevans  för  vårt  syfte  och  våra 
 eventuella  frågeställningar  (Bryman  2011).  Vi  har  utfört  sju  kvalitativa  individuella 
 intervjuer  samt  två  fokusgruppsintervjuer  med  två  individer  i  varje  grupp.  Vi  har  utfört 
 samtliga  moment  i  denna  studie  tillsammans  i  team  för  att  minimera  risken  att  gå  miste 
 om  värdefull  information.  Studiens  population  kontaktades  genom  olika  sociala  medier 
 samt  vårt  egna  kontaktnät  som  exempelvis  LinkedIn  och  Facebook.  Ett  informationsbrev 
 publicerades  där  informanterna  kontaktade  oss  genom  mail  för  att  meddela  om  att  de 
 önskade  att  medverka  i  studien.  Datum  och  tid  bokades  in  för  intervjuer  via 
 mailkorrespondens  med  informanterna.  Totalt  medverkade  elva  informanter,  fyra  från 
 offentlig sektor och sju från privat sektor. 

 3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

 I  denna  studie  har  vi  genomfört  kvalitativa  intervjuer.  På  grund  av  att  det  råder  en 
 pandemi  som  kan  ha  medfört  förändringar  för  organisationer  förväntade  vi  oss  att  flertalet 
 av  intervjuerna  skulle  ske  via  digitala  möten.  Varje  intervju  pågick  cirka  en  timme  och 
 enligt  Hjerm,  Lindgren  och  Nilsson  (2014)  behandlar  kvalitativ  metod  “mjuka  data”  och 
 subjektiva  tolkningar  (Hjerm,  Lindgren  &  Nilsson  2014).  Detta  är  passande  för  vår  studie 
 då  vi  ville  undersöka  rekryterares  upplevelse  av  olika  former  av  rekryteringsprocesser  och 
 hur  de  utifrån  olika  verktyg  bedömer  en  kandidat.  I  denna  studie  har  vi  utfört 
 halvstrukturerade  intervjuer  (Alvesson  2011)  och  detta  gjorde  vi  med  hjälp  av  öppna 
 frågor  och  på  detta  sätt  lät  vi  intervjupersonerna  styra  konversationen.  Vi  använde  oss 
 även  av  följdfrågor  för  att  bredda  vårt  perspektiv,  som  stöd  för  att  få  igång  samtalet,  för 
 att få en djupare förståelse för olika fenomen och även för ett vidare lärande. 

 3.2.3 Fokusgruppsintervjuer 

 Enligt  Dahlin-Ivanoff  och  Holmgren  (2017)  fokuserar  fokusgruppsdiskussioner  på 
 interaktionen  mellan  deltagarna,  där  det  insamlade  materialet  baseras  på  en  kollektiv 
 förståelse  av  deltagarnas  erfarenheter.  Vi  har  utfört  två  fokusgruppsintervjuer  vilket  vi 
 gjorde  för  att  kunna  samla  in  data  rörande  rekryterarnas  kollektiva  uppfattningar  och 
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 upplevelser  av  olika  former  av  rekryteringsprocesser  och  deras  upplevelser  gällande 
 bedömning  av  en  kandidat.  Dahlin-Ivanoff  och  Holmgren  (2017)  hänvisar  till  Merton, 
 Kendall  och  Fiske  (1956)  i  The  focused  interview:  A  manual  of  problems  and  procedures 
 att  människor  lättare  delar  med  sig  av  känslig  information  när  de  upplever  att  de  befinner 
 sig  i  en  förtroendefull  miljö  där  de  delar  gemensamma  erfarenheter  med  andra.  Vi  ville 
 därför  genom  fokusgruppsintervjuer  få  reda  på  sådan  information  som  rekryterarna 
 möjligtvis  känt  sig  osäkra  att  dela  med  sig  av  under  en  individuell  intervju.  Vi  valde  att 
 utföra  halvstrukturerade  fokusgruppsintervjuer  (Hjelm,  Lindgren  &  Nilsson  2014),  då  vi 
 ville  ställa  öppna  frågor  som  förhoppningsvis  kunde  skapa  en  diskussion  och  som  även 
 kunde  ge  oss  bredare  och  mer  djupgående  svar  inom  ämnet  (Alvesson  2011). 
 Informanterna  som  medverkade  i  fokusgruppsintervjuerna  medverkade  inte  i  de 
 kvalitativa  intervjuerna.  Även  om  två  personer  möjligtvis  inte  kan  räknas  som  en  grupp 
 var  vår  tanke  med  fokusgruppsintervjuerna  att  det  skulle  skapas  en  diskussion  mellan 
 informanterna.  På  detta  sätt  tänkte  vi  att  information  skulle  komma  fram  som  möjligtvis 
 inte skulle framkomma under en enskild intervju (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). 

 3.4 Val av litteratur 

 Den  referensdatabas  som  användes  vid  sökning  av  litteratur  till  den  teoretiska  bakgrunden 
 var  Summon,  som  är  Högskolan  Kristianstads  biblioteks  söksystem,  Google  Scholar  samt 
 Psycinfo.  De  sökord  som  användes  för  att  hitta  relevant  forskning  inom  ämnesområdet 
 var  exempelvis  recruitment  ,  test  ,  personnel  selection  ,  measurement  ,  employers  , 
 assessment  and  selection  ,  internet-based  testing  och  validity  .  Utifrån  de  artiklar  som 
 upplevdes  lämpliga  för  studiens  syfte  valde  vi  att  granska  artiklarnas  referenslistor  för  att 
 kunna  hitta  vidare  lämpliga  artiklar.  Krav  på  artiklarna  var  att  de  skulle  vara 
 peer-reviewed  samt  stämma  överens  med  studiens  syfte.  Vi  har  även  valt  att  använda  oss 
 av litteratur genomgående i uppsatsen. 

 3.5 Bearbetning av material 

 De  intervjuer  som  vi  har  genomfört  har  samlats  in  genom  ljudinspelning.  Därefter  har  vi 
 transkriberat  den  insamlade  datan  för  att  sedan  kunna  analysera  den.  Totalt  landade  det 
 insamlade  materialet  på  105  sidor  transkribering.  Vi  har  tagit  hjälp  av  Hjerm,  Lindgren 
 och  Nilssons  (2014)  trestegsmodell  som  innebär  kodning,  tematisering  och  summering. 
 Genom  kodning  reduceras  den  första  komplexiteten  i  det  insamlade  materialet  samt  benar 
 ut  vad  materialet  kan  säga  oss  om  vårt  ämne.  Kodningen  är  en  avgörande  del  i 
 analysarbetet  eftersom  det  är  genom  den  som  förståelse  av  vad  datan  handlar  om  växer 
 fram  (Hjerm,  Lindgren  och  Nilssons  2014).  Vi  har  kodat  med  hjälp  av  olika  färger  där  vi 
 har  utgått  från  de  teman  som  vi  hade  på  intervjuguiden  samt  de  teman  som  växte  fram 
 under  intervjuerna.  Exempelvis  var  testning  ett  förekommande  tema  där  vi  markerade 
 transkriberingarna med grön färg. 
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 De  teman  som  vi  sedan  skapade  utgick  från  både  tidigare  forskning  och  litteratur  rörande 
 rekrytering  samt  gemensamma  teman  som  växte  fram  under  intervjuer  med  våra 
 informanter.  Hjerm,  Lindgren  och  Nilsson  (2014)  lyfter  tematisering  där  forskaren  kan 
 hitta  tematiska  relationer  mellan  de  tidigare  kodade  kategorierna.  Vi  har  i  denna  studie 
 strävat  efter  att  hitta  mer  övergripande  teman  från  kategorierna.  Dessa  tema  har 
 förekommit  ofta  i  det  insamlade  materialet  och  utgör  en  central  del  av  studien. 
 Exempelvis  var  ett  vanligt  förekommande  fenomen  under  våra  intervjuer  “tid,  vilket  vi 
 sedan  gjorde  till  ett  tema.  Detta  tema  växte  fram  när  vi  bland  annat  ställde  frågor  om 
 bedömning.  Det  kunde  vara  att  informanterna  ofta  upplevde  tidsbrist  i  deras  bedömning, 
 att  de  var  tvungna  att  göra  en  bedömning  på  kort  tid.  Det  kunde  även  vara  att  det  inte 
 fanns  tid  till  att  inkludera  många  steg  i  en  rekryteringsprocess.  Tid  var  ett  tema  vi  inte 
 hade med i intervjuguiden från början. 

 Efter  tematiseringen  summerade  vi  våra  transkriberingar  under  respektive  tema.  Därefter 
 kunde  vi  dra  slutsatser  samt  specificera  relationerna  mellan  våra  teman  på  ett  tydligt  sätt. 
 Utifrån  det  insamlade  materialet  kunde  vi  se  olika  mönster  och  dra  slutsatser  med  stöd  av 
 tidigare  forskning  och  teorier  (Hjerm,  Lindgren  &  Nilsson  2014).  Genom  denna  process 
 kunde  vi  utläsa  eventuella  nya  begrepp  och  fenomen  som  informanterna  använde  sig  av 
 vilket  vi  sedan  använde  oss  av  både  i  vår  analys  och  diskussion.  Exempelvis  under  temat 
 kompetensbaserad  rekrytering  kunde  vi  dra  en  slutsats  att  det  är  det  arbetssätt  som 
 informanterna  föredrar  att  arbeta  på.  På  detta  sätt  kunde  vi  vidareutveckla  vårt  lärande 
 ytterligare  utöver  de  teorier  och  begrepp  som  vi  redan  läst  om.  Då  studien  utgick  från  en 
 abduktiv  ansats  var  de  flesta  teman  redan  identifierade  utifrån  tidigare  forskning.  Dessa 
 var  rekryteringsprocesser,  testning,  digital  rekrytering,  kompetens  kring  det  område  som 
 rekrytering  ska  ske  till  och  bedömning.  Empirin  styrde  sedan  teorin  och  därav  skapades 
 nya teman som tid, magkänsla, personligt brev och referenser. 

 Denna  studie  har  använt  sig  av  en  tematisk  analys  och  detta  är  en  metod  där  forskaren 
 aktivt  och  noggrant  identifierar,  analyserar  och  rapporterar  mönster  och  teman.  Vi  som 
 forskare  har  organiserat  och  beskrivit  mönster  och  teman  utifrån  studiens  insamlade 
 material.  Studiens  analys  utgår  från  teman  som  fångats  av  intressen  och  mönster  i 
 informanternas  svar,  i  det  insamlade  materialet,  som  även  står  i  relation  till  studiens 
 forskningsfrågor (Braun & Clarke, 2006). 

 3.6 Etiska aspekter 

 Etiska  överväganden  som  vi  har  hanterat  i  denna  studie  är  informationskravet  där  vi 
 informerade  om  studien,  studiens  syfte  och  vår  roll  som  forskare  (Japec,  Ahtiainen, 
 Hörngren,  Lindén,  Lyberg  &  Nilsson  1997).  Vi  tog  även  hänsyn  till 
 konfidentialitetskravet  vilket  innebär  att  det  insamlade  materialet  endast  har  behandlats  av 
 oss  och  varit  tillgängligt  för  oss  som  forskare.  Eftersom  ljudinspelningar  av  intervjuer  är 
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 personlig  data  tog  vi  hänsyn  till  rådande  lagar  och  förordningar  som  finns  gällande  detta 
 (EU:s dataskyddsförordning 2016)  . 

 Vi  har  informerat  informanterna  om  att  insamlat  material  endast  kommer  användas  till 
 lärande  syfte  (Vetenskapsrådet  2017).  Informanterna  har  även  informerats  om  att  den 
 färdiga  rapporten  kommer  publiceras  på  Diva  Portal  och  redovisas  för  Högskolans 
 studenter,  lärare,  handledare  och  examinator.  Däremot  kommer  ingen  information  vid 
 detta  tillfälle  kunna  återkopplas  till  informanterna  i  denna  studie.  Slutligen  har  vi  framfört 
 att  det  var  frivilligt  att  delta  i  studien  och  att  informanterna  kan  avbryta  sitt  deltagande  när 
 som  helst  (Dahlin  Ivanoff  och  Holmgren  2017).  Samtliga  nämnda  etiska  aspekter  har  vi 
 sammanställt  i  ett  samtyckesformulär  där  samtliga  informanter  signerat  att  de  samtycker 
 till  studien  (Bilaga  3).  På  grund  av  restriktioner  till  följd  av  Covid-19  har  samtliga 
 samtyckesformulär  mailats  till  informanterna.  Informanterna  har  därefter  kunnat  maila 
 tillbaka  ett  “ja”  eller  “nej”  som  samtycke  av  studien.  Samtliga  informanter  samtycker  till 
 studien. 

 4. Analys 

 I  denna  tematiska  analys  kommer  resultatet  från  intervjuerna  att  presenteras.  Analysen 
 består  både  av  teman  som  utgår  från  studiens  intervjuguide  som  processen  ,  testning  , 
 bedömning  samt  nya  teman  som  informanterna  lyft  under  intervjuerna,  exempelvis  tid  . 
 Under  de  fyra  större  temana  kommer  ytterligare  underteman  presenteras,  som  personligt 
 brev,  referenser,  digital  rekrytering,  magkänsla  och  kompetens  kring  det  område  ska  ske 
 till  ,  där  det  mest  väsentliga  till  det  större  temat  kommer  redogöras.  Citaten  från 
 informanterna kommer därefter tolkas och anknytas till den teoretiska bakgrunden. 

 4.1 Processen 

 Ett  gemensamt  tema  som  förekom  under  intervjuerna  var  rekryteringsprocessen  och  den 
 kan  se  olika  ut  beroende  på  sektor  och  organisation.  Under  intervjuerna  framkom  att  det 
 inom  båda  sektorer  fanns  en  strävan  att  arbeta  mer  kompetensbaserat.  Vi  kommer 
 beskriva  exempel  på  processer  som  informanterna  har  delat  med  sig,  dock  vill  vi 
 poängtera  att  det  finns  många  olika  processer  och  att  de  informanter  som  vi  intervjuat 
 menar på att organisationer anpassar sin process efter organisationens behov. 

 I  offentlig  sektor  beskriver  informanterna  att  många  av  processerna  är  liknande  och  de 
 flesta  strävar  efter  kompetensbaserad  rekrytering.  Utifrån  intervjuerna  framkom  det  att 
 processen  oftast  inleds  det  med  att  ett  behov  uppstår  någonstans  i  verksamheten  och 
 utefter  det  skapas  en  kravprofil  som  även  den  rekryterande  chefen  kan  vara  med  och 
 skapa.  Därefter  läggs  en  annons  ut  i  14  dagar  och  efter  det  görs  det  första  urvalet.  Ibland 
 gör  rekryterande  chef  det  själv  och  ibland  görs  det  tillsammans  med  rekryterare.  Det 
 första  urvalet  görs  på  de  krav  som  är  uppsatta  i  kravprofilen  och  många  av  informanterna 
 upplever  att  erfarenheter  och  utbildning  var  i  fokus  vid  detta  urval.  Flertalet  informanter 
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 beskriver  att  det  är  viktigt  att  kravprofilen  även  fokuserar  på  vilka  behov  och  kompetenser 
 organisationen  kan  behöva  i  framtiden.  Informanterna  anser  att  detta  är  viktigt  att  tänka  på 
 i  en  rekryteringsprocess  för  att  undvika  att  fastna  i  samma  gamla  profil  organisationen 
 inte nödvändigtvis har samma behov idag som i framtiden. 

 Informanterna  beskriver  att  rekryteringsprocessen  går  sedan  vidare  med  två  intervjuer, 
 den  första  som  oftast  utförs  digitalt  och  den  andra  intervjun  fysiskt.  Under  pandemin  har 
 även  den  andra  intervjun  genomförts  digitalt.  Den  andra  intervju  görs  oftast  som  en 
 kompetensbaserad  intervju  där  kandidaten  lägger  fram  konkreta  exempel  och  där  det  är 
 fokus  på  personliga  kompetenser,  med  andra  ord  informella  kompetenser  (Skorstad  2011). 
 Informanterna  menar  på  att  personlig  kompetens  kan  vara  hur  en  kandidat  hanterar  en 
 situation  som  hen  inte  befunnit  sig  i  förut.  Informanterna  menar  vidare  att  en 
 nyexaminerad  kandidat  som  har  lite  eller  ingen  arbetslivserfarenhet,  men  som  har 
 personlig  kompetens,  kan  ha  större  potential  att  hantera  arbetsuppgifter  än  en  kandidat 
 med  mer  arbetserfarenhet  men  med  lite  eller  ingen  personlig  kompetens  för  den  specifika 
 tjänsten.  Under  andra  intervjun  kan  även  fackliga  representanter  vara  med  och  samordna. 
 Beroende  på  vilken  position  som  rekryteras  utförs  även  eventuella  tester.  I  det  slutliga 
 steget  kontaktas  referenser  och  därefter  görs  en  återkoppling  till  dem  som  inte  fick 
 tjänsten.  Nedan  presenteras  ett  citat  från  offentlig  sektor  där  informanten  lyfter  fördelar 
 och  nackdelar  med  den  process  som  informanten  arbetar  med.  Informanten  har 
 arbetslivserfarenhet  från  både  offentlig  och  privat  sektor  och  anser  att  det  finns  vissa 
 skillnader mellan sektorerna. 

 “inom  offentlig  sektor  så  känner  alla  sökanden  på  ett  eller  annat  sätt  att  de 
 är  berättigade,  har  rätt  till  tjänsten,  så  det  är  inte  lika  mycket  ifrågasättande 
 inom den privata sektorn som inom den offentliga sektorn” 

 Utifrån  informanterna  framkom  att  kandidater  som  söker  inom  offentlig  sektor  har  rätt  till 
 att  begära  ut  handlingar  från  rekryteringsprocessen  enligt  offentlighetsprincipen  (2  kap.  § 
 15  TF).  Vi  tolkar  citatet  ovan  som  att  informanterna  upplever  en  kontrastering  mellan 
 sektorerna  och  om  inte  rekryteringsprocessen  går  till  enligt  ramverket,  kan  detta  medföra 
 konsekvenser för rekryteraren. 

 “inom  privat  där  hade  jag  ju  kunnat  plocka  in  någon  från  gatan  liksom  eller 
 gå  på  min  magkänsla  eller  nån  kusin,  svåger,  jag  vet  inte  […]  tycker  det  är 
 mer rättvist med kommunal sektor” 

 Vi  tolkar  citatet  ovan  som  att  informanterna  inom  offentlig  sektor  upplever  att  de  har  fler 
 ramverk  att  förhålla  sig  till  i  rekryteringsprocessen,  än  inom  privat  sektor.  Inom  privat 
 sektor  upplevs  en  större  frihet  för  rekryterare  rörande  hur  de  kan  gå  tillväga  och  vem  som 
 har  rätt  till  tjänsten.  Däremot  tolkar  vi  citatet  som  att  informanten  upplever  processen 
 inom offentlig sektor som mer rättvis än inom privat sektor. 

 “jag  skulle  ha  svårt  och  gå  till  en  tjänst  där  man  inte  värdesätter 
 kompetensbaserad rekrytering” 
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 Enligt  citatet  ovan  tolkar  vi  att  informanter  inom  offentlig  sektor  upplever 
 kompetensbaserad  rekrytering  som  något  viktigt  för  dem  att  sträva  efter  i  deras  arbete.  De 
 flesta  av  informanterna  som  vi  har  intervjuat  inom  offentlig  sektor  arbetar  på  något  sätt 
 kompetensbaserat  och  upplever  detta  som  process  att  alltid  sträva  efter  för  att  kunna  göra 
 en  så  lämplig  bedömning  av  en  kandidat  som  möjligt.  Under  Farnhams  (2000)  studie 
 framkom  flera  positiva  effekter  av  att  sträva  efter  en  mer  kompetensbaserad 
 rekryteringsprocess, bland annat en ökad arbetsprestation på arbetsplatsen. 

 Enligt  informanterna  kan  processen  inom  privat  sektor  se  aningen  annorlunda  ut.  Vissa  av 
 informanterna  rekryterar  så  kallat  inhouse.  Informanterna  menar  på  att  detta  är  rekrytering 
 av  en  kandidat  till  den  egna  organisationen  till  skillnad  från  när  rekrytering  sker  externt  ut 
 till  kunder.  Alla  informanter  inom  privat  sektor  arbetar  med  olika  rekryteringsprocesser 
 och  nedan  kommer  vi  presentera  ett  exempel  på  en  process  som  skiljer  sig  från  offentlig 
 sektor  där  informanterna  rekryterar  inhouse.  Processen  som  beskrivs  av  informanterna 
 inom  privat  sektor  börjar  på  samma  sätt  som  inom  offentlig  sektor,  nämligen  att  ett  behov 
 uppstår  någonstans  i  verksamheten.  Därefter  läggs  en  annons  ut  och  sedan  görs  ett  första 
 urval. 

 Informanterna  beskriver  vidare  att  de  sedan  tar  in  det  första  urvalet  på  ett  kort  intervju  där 
 fokus  ligger  på  kulturell  matchning,  alltså  om  kandidaten  matchar  organisationens  kultur. 
 Inför  en  andra  intervju  jämförs  kandidaterna  både  med  kulturell  matchning  men  också 
 med  erfarenheter,  kompetens  och  personlig  kompetens.  Informanterna  beskriver  den 
 andra  intervjun  som  kompetensbaserad  där  rekryteraren  fokuserar  på  kandidatens  tidigare 
 arbetslivserfarenheter,  utbildning  och  personlig  kompetens.  Informanterna  beskriver 
 vidare  att  rekryteraren  ställer  frågor  baserat  på  tidigare  situationer  som  kandidaten  varit 
 med  om  och  kandidaten  får  konkret  beskriva  om  tidigare  upplevda  situationer  som  varit 
 utmanande,  hur  samarbete  skett  med  andra,  hur  hanterades  situationen,  vad  hade 
 kandidaten  kunnat  göra  annorlunda  och  hur  slutade  situationen.  Informanterna  beskriver 
 att  om  kandidaten  har  lite  eller  ingen  arbetslivserfarenhet  får  kandidaten  konkret  beskriva 
 hur  hen  hade  agerat  i  en  specifik  situation.  Därefter  bedömer  informanterna  sedan  hur 
 kandidaten  agerat  i  situationen  och  om  detta  motsvarar  organisationens  vision  av  hur  ett 
 samarbete  ska  ske.  På  detta  vis  menar  informanterna  att  rekryteraren  kan  försöka  ta  reda 
 på  kandidatens  personliga  lämplighet  för  tjänsten.  Informanten  beskriver  att  processen  går 
 vidare  med  en  eventuell  tredje  intervju  där  slutkandidaten  får  möjlighet  att  träffa  sin 
 blivande  chef  och  slutligen  ringer  rekryteraren  upp  referenser.  Beroende  på  vilken 
 position  som  ska  rekryteras  utförs  även  testning  mellan  första  och  andra  intervjun. 
 Informanten beskrev även att de oftast gjorde återkoppling till dem som inte fick tjänsten. 

 “ska  man  jobba  med  att  påverka  människor  så  måste  man  förstå 
 människorna” 
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 Vi  tolkar  citatet  ovan  som  att  informanterna  anser  att  människan  är  komplex. 
 Augustinsson,  Ericsson  och  Rakar  (2018)  beskriver  att  människan  är  komplex  vilket  gör 
 att  när  vi  sätter  in  dem  i  olika  system  och  processer  är  det  viktigt  att  förstå  den 
 komplexiteten.  Komplexiteten  är  interaktionen  mellan  människor  där  olika  aktiviteter  och 
 begripliggörande ständigt fyller mellanrummen (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). 

 “jag  kan  ibland  längta  tillbaka  till  trettiotalet  då  man  knackade  på  en  dörr 
 och  lämnade  cv  och  sen  skakade  man  hand  och  så,  vi  ses  du  börjar  jobba 
 på måndag” 

 Enligt  citatet  ovan  tolkar  vi  att  någon  upplevde  utvecklingen  som  en  aning  drastisk  och 
 kunde  ibland  längta  tillbaka  till  en  mer  enkel  process  där  rekryteringen  bestod  av 
 lämnande  av  cv  och  ett  kort  samtal  vid  ytterdörren.  Vi  tolkar  att  de  flesta  informanter 
 inom  både  offentlig  sektor  och  privat  sektor  uppskattar  utvecklingen  inom 
 rekryteringsprocesser  där  man  strävar  efter  att  arbeta  mer  kompetensbaserat.  Därmed 
 tolkar  vi  ändå  att  alla  informanter  är  positiva  till  den  digitalisering  av 
 rekryteringsprocesser som utvecklats. 

 4.1.1 Personligt brev 

 Ett  annat  ämne  som  växte  fram  under  intervjuerna  var  det  personliga  brevet  som  tycks 
 vara  på  väg  att  försvinna  ur  flera  rekryteringsprocesser.  Många  av  informanterna 
 beskriver  att  sökande  inte  längre  väljer  att  skicka  in  personligt  brev  om  det  inte  är 
 obligatoriskt.  Många  av  informanterna  menar  även  att  det  personliga  brevet  inte  är  lika 
 viktigt  för  deras  bedömning  av  en  kandidat  jämfört  med  andra  verktyg.  Flera  informanter 
 anser  till  och  med  att  det  personliga  brevet  inte  är  relevant  alls  och  en  informant  arbetade 
 dessutom  i  ett  projekt  där  de  tog  bort  det  personliga  brevet,  för  att  på  så  sätt  göra 
 rekryteringsprocessen  mer  objektiv.  Resonemangen  ovan  tolkar  vi  även  från  citaten 
 nedan. 

 “Fördelen  med  att  man  tar  bort  personligt  brev  är  att  då  tittar  man  ju 
 egentligen  bara  på  vad  har  personen  har  för  erfarenhet  och  utbildning  och 
 det är ju det som är det viktiga i slutändan” 

 “Alltså personligt brev tycker jag är skitsnack” 

 Enligt  citatet  nedan  tolkar  vi  däremot  att  informanterna  å  andra  sidan  kan  se  det 
 personliga  brevet  som  ett  hjälpmedel  när  det  gäller  unga  sökanden  som  möjligtvis  inte  har 
 arbetslivserfarenhet  eller  utbildning.  Det  personliga  brevet  kan  då  vara  ett  verktyg  för 
 rekryterare att utläsa andra kompetenser som kan vara relevanta för tjänsten. 
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 “Om  du  inte  har  utbildning  och  erfarenhet,  men  då  kanske  du  ska  lägga  lite 
 mer krut på ditt personliga brev” 

 Informanterna  menar  på  att  det  finns  en  fördel  med  det  personliga  brevet  när  det  gäller 
 ung  arbetskraft  som  inte  besitter  utbildning  eller  arbetslivserfarenhet,  det  kan  ge  dem 
 möjligheten att berätta vem dem är och vad de kan bidra med till organisationen. 

 4.1.2 Referenser 

 Referenser  var  ytterligare  ett  tema  som  växte  fram  under  intervjuerna.  Vi  upplever  att 
 detta  är  ett  ämne  av  vikt  för  informanterna  och  därför  anser  vi  att  detta  är  ett  intressant 
 undertema  att  belysa.  Vi  beslöt  oss  därför  att  ställa  frågor  rörande  referenser  även  vid 
 resterande  intervjutillfällen.  Samtliga  av  våra  informanter  använder  sig  av  referenser  i  sin 
 rekryteringsprocess och upplever att referenstagning ska ingå i rekryteringsprocessen. 

 “ Referenser är såklart jätteviktigt” 

 Utifrån  citatet  ovan  tolkar  vi  det  som  att  informanterna  anser  att  referenser  är  en  väsentlig 
 del  av  rekryteringsprocessen.  De  flesta  informanter  tolkar  vi  uppskattar  utvecklingen 
 inom  rekryteringsprocesser  där  man  strävar  efter  att  arbeta  mer  kompetensbaserat.  En  del 
 av  informanterna  inom  den  offentliga  sektor  menar  på  att  referenser  kan  komma  att  bli 
 avgörande  beroende  på  vilken  information  som  kommer  fram  från  tidigare  arbetsplats.  Ett 
 flertal  informanter  lyfter  även  att  digitalisering  av  referenstagningen  hade  kunnat 
 möjliggöra  en  annan  typ  av  objektivitet  i  referenstagning.  På  så  sätt  lämnas  referenser 
 genom  en  digital  referensmall  som  ser  likadan  ut  för  samtliga  referenter.  Detta  resulterar  i 
 att  validiteten  höjs  på  referenstagningen  då  den  baseras  på  flera  personers  utlåtande. 
 Enligt  Kahlke  och  Schmidt  (2002)  innebär  referenstagning  att  organisationen  granskar 
 beteenden  och  uppvisade  färdigheter  hos  kandidaten  genom  att  kontrollera  att  lämnade 
 arbetslivserfarenhet  stämmer.  Syftet  är  därmed  att  få  ett  personutlåtande  från  en 
 arbetsgivare  om  kandidatens  personlighetsdrag  och  arbetsprestationer.  Dock  menar 
 författarna  att  referenser  har  en  låg  validitet  då  arbetssökande  främst  uppger 
 referenspersoner  som  de  tror  eller  bidrar  till  ett  positivt  omdöme  (Kahlke  &  Schmidt 
 2002).  En  informant  lyfter  att  i  samtalet  med  referenten  kan  olika  saker  påverka  vilken 
 typ  av  frågor  som  ställs,  exempelvis  rekryterarens  bedömning  av  kandidaten  från  en 
 tidigare intervju. 

 “Om  en  kandidat  som  jag  tycker  är  en  väldigt  bra  kandidat  eller  jag  är  lite 
 tveksam  till  den  här  kandidaten,  det  kan  påverka  mina  frågor  till 
 referensen” 

 Citatet  ovan  tolkar  vi  som  att  det  kan  upplevas  problematiskt  att  förhålla  sig  objektiv 
 under  en  referenstagning  och  att  den  bedömning  som  rekryteraren  gjort  under  en 
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 föregående  intervju  kan  påverka  vilka  frågor  som  ställs  under  referenstagningen.  Utifrån 
 resonemanget ovan kan en digital referensmall betraktas som en lösning på detta. 

 En  informant  upplever  även  att  referenser  rent  validitetsmässigt  inte  är  träffsäkert  men  att 
 verktyget  ändå  är  användbart  i  kombination  med  andra  rekryteringsverktyg,  då  det  kan 
 bidra  till  att  bedömning  av  en  kandidat  sker  från  flera  olika  håll.  Detta  menar  informanten 
 leder  i  sin  tur  till  att  rekryteraren  kan  få  en  bättre  helhetsbild  av  en  kandidat.  Flertalet 
 informanter  lyfter  även  problematik  kring  att  referenstagningen  baseras  på  felaktiga 
 grunder. Detta tolkar vi enligt citaten nedan. 

 “chefen  kanske  gärna  lämnar  en  superbra  referens  för  att  själv  bli  av  med 
 personen,  och  även  på  andra  hållet  att  man  har  en  medarbetare  som  man  är 
 väldigt  nöjd  med  och  som  man  inte  vill  tappa,  då  kanske  man  hittar  på  och 
 förvränger historien och får saker att låta värre än vad de är” 

 4.1.3 Digital rekryteringsprocess 

 Vi  valde  att  lyfta  distansarbete  som  ett  av  våra  underteman  då  distansarbete  har  varit  den 
 vanligaste  arbetsformen  under  pandemin  vilket  kan  ha  påverkat  hur  rekryterare  arbetar 
 och  även  hur  rekryteringsprocessen  ser  ut.  Under  våra  intervjuer  har  vi  kunnat  se  att 
 samtliga  informanter  som  arbetar  inom  offentlig  sektor  arbetar  helt  på  distans  och  att 
 inom  den  privata  sektorn  arbetar  en  del  på  distans  medan  vissa  varierar  mellan  distans- 
 och  kontorsarbete.  Majoriteten  av  informanterna  tolkar  vi  upplever  att  distansarbete  och 
 de  digitala  verktyg  som  följt  med  har  fungerat  väl  under  pandemin.  En  informant 
 upplever  att  pandemin  har  fört  med  sig  en  oerhörd  positiv  utveckling  där  tid  kan  sparas 
 till  följd  av  mer  effektiva  digitala  möten  istället  för  fysiska.  En  informant  upplever  att 
 kandidater  som  inte  är  hundra  procent  intresserade,  men  som  vill  höra  mer  om  tjänsten, 
 samt  möjligtvis  inte  hade  kommit  på  en  fysisk  intervju,  kan  tänka  sig  att  vara  med  på  ett 
 digitalt  möte.  Flertalet  informanter  upplever  även  att  det  är  lättare  att  hålla  sig  mer 
 objektiv vid digitala intervjuer. 

 “När  man  ses  fysiskt  så  börjar  ju  intrycken  redan  om  man  går  och  hämtar 
 någon  i  entrén,  vi  börjar  tolka  varandra  på  olika  sätt.  Här  är  den  subjektiva 
 bedömningen  av  personer  omedvetet  och  medvetet  på  olika  sätt  mycket 
 tidigare. Detta kan vi skala bort mer med digitala intervjuer” 

 Utifrån  citatet  ovan  tolkar  vi  att  det  under  ett  fysiskt  möte  är  lättare  att  en  subjektiv 
 bedömning  skapas  än  vid  ett  digitalt  möte,  där  det  kan  vara  lättare  för  rekryteraren  att 
 hålla  sig  objektiv.  Flertalet  informanter  upplever  dock  att  motsträvig  teknik  som  dålig 
 uppkoppling,  dåligt  batteri  eller  att  kandidaten  inte  äger  en  data  resulterat  i  att  intervjun 
 fått  genomföras  i  telefon  vilket  leder  till  att  rekryteraren  inte  får  ta  del  av  kandidatens 
 kroppsspråk. 
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 “När  allt  fungerar  smidigt  kan  vi  fokusera  på  samtalet  istället,  så  det  blir  ju 
 stressande  både  för  kandidaten  och  för  den  som  intervjuar  när  det  är 
 störningar  under  digitala  möten  och  så  får  man  inte  riktigt  ta  del  av 
 kroppsspråk, lite aura omkring personen” 

 “att träffa människor är ju halva nöjet med vårt jobb, mötena” 

 Enligt  citaten  ovan  kan  störningar  under  digitala  möten  upplevas  stressande  både  för 
 kandidaten  och  rekryteraren  och  detta  kan  påverka  samtalet.  Under  digitala  möten  får 
 rekryteraren  inte  heller  möjlighet  att  ta  del  av  kandidaten  kroppsspråk.  Walther  (2012) 
 menar  på  att  en  begränsning  med  digitala  intervjuer  är  avsaknaden  av  fysiska  signaler, 
 kroppsspråk,  som  kommunikation  vanligen  innefattar.  Flertalet  informanter  upplever  att 
 den  digitala  anpassningen  bidragit  till  att  man  tappar  känslan  för  kontoret  och  vilka  ens 
 kollegor är, vilket nu istället ska försöka förmedlas digitalt. 

 4.2 Testning 

 Testning  var  ett  av  de  teman  som  vi  utgick  ifrån  när  vi  skapade  vår  intervjuguide.  När  vi 
 ställde  frågor  gällande  olika  former  av  tester  fick  vi  snarlika  svar  från  informanterna. 
 Informanterna  hade  olika  syn  på  testerna  men  de  flesta  upplevde  ändå  att  tester  kunde 
 vara  ett  komplement  till  andra  rekryteringsverktyg.  Det  var  dock  ingen  som  ansåg  att  en 
 rekryteringsprocess  endast  skulle  bestå  av  tester,  utan  snarare  att  testerna  ska  fungera  som 
 ett  komplement  till  en  andra  eller  tredje  intervju  där  rekryteraren  kan  få  möjlighet  att 
 diskutera testresultatet med kandidaten. En informant lyfter nedanstående citat. 

 “[...]  personlighetstest,  använd  det  i  en  framtid  som  en  nyckel  för  att  öppna 
 dörren  inte  för  att  se  vad  som  är  där  inne  men  den  öppnar  dörren,  den 
 öppnar konversationen” 

 Vi  tolkar  citatet  ovan  som  att  personlighetstest  kan  användas  som  ett  hjälpmedel  att  närma 
 sig  kunskap  om  en  persons  personlighet  snarare  än  att  förklara  den.  Med  hjälp  av 
 testresultatet  kan  detta  öppna  för  en  konversation  mellan  kandidat  och  rekryterare.  Som 
 Kahlke  och  Schmidt  (2002)  beskriver  råder  inte  alltid  överensstämmelse  med  en 
 kandidats  testresultat  och  hens  kompetens  eftersom  verkligheten  inte  ser  ut  som  testerna. 
 En  informant  nämner  att  kravprofilen  kan  fungera  som  en  mall  för  testerna,  exempelvis 
 vid  rekrytering  av  en  chef  där  ledarskap  är  en  viktigt  egenskap,  därav  kan  personens 
 kompetens  inom  ledarskap  testas.  Testresultatet  kan  sedan  diskuteras  under  en  andra  eller 
 tredje  intervju.  Informanten  menar  dock  att  olika  tjänster  kräver  olika  egenskaper,  vilket 
 är  anledningen  till  att  mallen  för  testerna  behöver  anpassas  och  utgå  efter  kravprofilen  och 
 vad som krävs för den specifika tjänsten. 
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 “personlighetstest  i  all  ära  men  gör  liksom  inte  en  svartvit  bedömning  på 
 det för att jag ser att människor är mycket mer komplexa än så” 

 Ovanstående  citat  tolkar  vi  som  att  informanterna  upplever  tester  som  något  positivt  för 
 rekryteringsprocessen  och  deras  bedömning  men  att  det  är  viktigt  att  inte  göra  en 
 bedömning  endast  utifrån  testerna.  Vi  tolkar  citatet  som  att  informanterna  anser  att 
 människor  är  mer  komplexa  än  vad  ett  test  kan  uttala  sig  om.  Informanterna  menar  vidare 
 på  att  rekryterare  behöver  vara  medvetna  om  människans  komplexitet  och  inte  stirra  sig 
 blinda  på  vad  ett  test  visar.  En  informant  upplever  att  det  kan  vara  svårt  att  använda  sig  av 
 samma  tester  vid  globalt  rekrytering  eftersom  alla  länder  har  olika  kulturer.  Precis  som 
 Byrne  (2002)  och  Mabon  (2002)  nämner  så  kan  språk-  och  kulturbarriärer  uppstå  vid 
 testning  och  göra  resultatet  mindre  valid.  Därför  behöver  testerna  anpassas  på  så  vis  att 
 kandidater  från  hela  världen  kan  förstå  dem.  Samtliga  informanter  är  ense  om  att  testning 
 inte bör genomföras som första moment i en rekryteringsprocess. 

 “  Skickar  man  ut  testerna  som  standard  till  alla  som  sedan  ska  bli 
 intervjuade  så  tror  jag  risken  både  är  att  man  dömer  personer  lite  för 
 snabbt. Man måste känna personen lite innan man gräver ner på djupet  ” 

 Vi  tolkar  ovanstående  citat  som  att  rekryterare  måste  lära  känna  kandidaten  innan  testning 
 utförs,  annars  är  risken  stor  att  kandidater  blir  bortdömda  tidigt  i  rekryteringsprocessen. 
 En  informant  upplevde  att  det  var  en  fördel  på  hens  föregående  arbete  då  hen  var  utbildad 
 och  hade  mer  kunskap  kring  testerna  som  utfördes.  Detta  gjorde  att  informanten  kunde 
 göra  en  grundlig  bedömning  utifrån  testerna.  Informanten  upplever  att  det  hade  varit  en 
 fördel om det även hade varit så på hens nuvarande arbetsplats. 

 En  informant  upplever  en  viss  problematik  kring  testning  då  kandidaten  kan  försöka  lista 
 ut  hur  den  förväntas  svara  utifrån  den  specifika  roll  som  efterfrågas.  Enligt  Viswesvaran 
 och  Ones  (1999)  är  risken  stor  att  en  kandidat  svarar  på  testet  efter  vad  de  tror  att 
 organisationen  värdesätter  för  den  specifika  tjänsten.  Informanten  upplever  vidare  att 
 vissa  kandidater  är  skickliga  på  att  framhäva  sig  själva  som  intellektuella  och  att  de  har 
 strategisk  höjd  men  att  detta  inte  nödvändigtvis  stämmer  överens  med  kandidatens 
 faktiska kapacitet. 

 4.3 Bedömning 

 Bedömning  är  ett  av  de  teman  som  ingick  i  vår  intervjuguide.  Vi  tolkar  att  samtliga 
 informanter  upplever  att  det  är  en  utmaning  att  kunna  göra  en  lämplig  bedömning  av  en 
 kandidat. 
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 “det  är  som  att  hitta  nålen  i  höstacken,  ibland  så  begår  man  misstag  och  det 
 är bara sånt som händer” 

 I  citaten  ovan  tolkar  vi  det  som  att  informanterna  gör  en  liknelse  mellan  att  bedöma  rätt 
 kandidat  för  en  specifik  tjänst  som  att  hitta  en  nål  i  en  höstack.  En  informant  lyfter  att  hen 
 hade  reagerat  negativt  om  den  rekryteringsprocess  som  de  använder  sig  av  inte  kan  göra 
 en  rättvis  bedömning.  Danielsson  Lindelöw  (2010)  menar  på  att  alla  individer  bär  på  olika 
 fördomar  och  detta  kan  påverka  rekryteringsprocessen  även  om  rekryteraren  försöker 
 hålla  sig  neutral.  Majoriteten  av  informanterna  menar  att  en  kompetensbaserad 
 rekrytering  kan  bidra  till  att  de  kan  göra  en  lämplig  bedömning,  eftersom  fokus  läggs  på 
 kandidatens  lämplighet  för  tjänsten,  kandidatens  personliga  kompetens,  snarare  än  att 
 stirra  sig  blind  på  erfarenhet  och  utbildning.  Personliga  kompetenser  menar  informanterna 
 är  exempelvis  beteenden  hos  kandidater.  Majoriteten  av  informanterna  upplever  att  en 
 kompetensbaserad  rekrytering  framförallt  fokuserar  på  kravprofilen  och  därmed  bör 
 urvalet  göras  utifrån  denna.  En  informant  upplever  även  att  det  är  viktigt  att  det  finns  en 
 tydlig  kravprofil  redan  innan  rekryteringen  inleds  för  att  bedömningen  ska  kunna  bli  så 
 lämplig som möjligt. 

 En  informant  menar  att  vid  osäkerhet  i  sin  egen  bedömning  brukar  hen  rådfråga  en 
 kollega.  På  så  vis  blir  det  två  rekryterare  som  gjort  en  bedömning  av  kandidaten  snarare 
 än  en.  En  informant  upplever  att  det  även  kan  vara  en  fördel  att  alltid  vara  fler  än  en 
 rekryterare i rekryteringsprocessen. 

 “Någon  tar  referenser,  någon  intervjuar,  någon  testar.  Då  blir  det  inte  bara 
 en  person  som  validerar  en  kandidat  utan  det  blir  en  samlad  bild.  Jag 
 tycker  ändå  att  det  blir  en  rättvis  bedömning  och  att  det  brukar  vara 
 träffsäkert” 

 Genom  att  vara  fler  i  processen  tolkar  vi  att  informanten  upplever  att  det  inte  endast  är  en 
 rekryterare  som  validerar  kandidaten  utan  flera  och  att  detta  bidrar  till  en  mer  rättvis 
 bedömning.  En  informant  upplever  däremot  att  det  inte  alltid  går  att  göra  en  rättvis 
 bedömning  av  en  kandidat,  bland  annat  på  grund  av  de  digitala  verktyg  där  dålig 
 nätverksuppkoppling resulterar i att hen endast hör hälften av vad kandidaten säger. 

 Vi  tolkar  att  flertalet  informanter  upplever  att  det  är  vanligt  att  kandidaten  har  övat  in  svar 
 som  de  tänker  att  arbetsgivaren  vill  höra  och  att  det  till  följd  av  detta  kan  bli  en  utmaning 
 att  få  fram  den  verkliga  bilden  av  kandidaten.  En  lösning  på  detta  anser  informanterna  kan 
 vara  att  rekryteraren  ställer  frågor  där  kandidaten  ska  berätta  om  konkreta  exempel. 
 Informanterna  upplever  att  det  därmed  blir  svårare  för  kandidaten  att  förvränga  bilden  av 
 en  situation  vilket  i  sin  tur  gör  det  lättare  för  rekryteraren  att  göra  en  bedömning  av 
 kandidaten.  En  informant  upplever  att  det  även  kan  vara  en  fördel  att  inledningsvis  under 
 en  intervju  berätta  mer  sanningsenligt  om  sig  själv.  Informanten  menar  att  detta  i  sin  tur 
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 kan  leda  till  att  kandidaten  upplever  det  lättare  att  dela  med  sig  av  en  mer 
 verklighetstrogen bild av sig själv. 

 Vi  tolkar  det  som  att  flertalet  informanter  upplever  att  det  inte  är  möjligt  att  göra  en 
 hundra  procent  rättvis  bedömning  eftersom  det  alltid  finns  någonting  som  kan  göras  bättre 
 men  att  erfarenhet  bidrar  till  att  man  lär  sig  ställa  rätt  frågor  och  titta  efter  specifika 
 kroppsspråk.  Vi  tolkar  det  som  att  samtliga  informanter  upplever  att  det  viktigaste  i  deras 
 bedömning  är  att  de  har  en  grund  att  göra  urvalet  på  och  att  de  tittar  på  samtliga 
 kandidater med samma ögon. 

 4.3.1 Magkänslan 

 Magkänslan  var  ett  tema  som  dök  upp  under  våra  intervjuer  när  vi  ställde  frågor  om 
 bedömning.  Som  vi  nämnt  tidigare  menar  Koivunen  et.  al  (2019)  att  det  är  svårt  att 
 bedöma  en  annan  individ  genom  att  hålla  sig  helt  objektiv.  Vi  tolkar  det  som  att 
 majoriteten  av  informanterna  upplever  en  utmaning  med  att  hålla  sig  objektiva  under  en 
 intervju. 

 “[...]  det  blir  ju  inte  100  %  objektivt,  vi  är  ju  människor,  men  så  långt  det 
 går iallafall” 

 Citaten  ovan  tolkar  vi  som  att  informanterna  upplever  svårigheter  med  att  hålla  sig  helt 
 objektiva  i  rekryteringsprocessen  eftersom  vi  är  människor  med  känslor  och  åsikter.  En 
 informant  lyfter  att  det  alltid  finns  en  risk  med  att  subjektiva  åsikter  dyker  upp  under  en 
 rekryteringsprocess.  Detta  är  någonting  som  informanten  ständigt  måste  påminna  sig  själv 
 om  för  att  det  inte  ska  påverka  hens  bedömning.  Informanten  upplever  att  vi  är  människor 
 och  vi  tycker  om  de  som  liknar  oss  själva,  vilket  i  sin  tur  kan  påverka  intervjun.  I  en 
 sådan  situation  är  det  därför  viktigt  att  påminna  sig  själv  om  varför  denna  kandidat  är 
 lämplig  för  tjänsten  och  vilka  faktorer  detta  baseras  på.  Både  offentlig  sektor  och  privat 
 sektor  ska  enligt  diskrimineringslagen  sträva  efter  en  diskrimineringsfri 
 rekryteringsprocess  (DL  2008:567).  Detta  har  informanterna  själva  lyft  under  våra 
 intervjuer  och  att  detta  är  någonting  de  ständigt  strävar  efter.  En  informant  anser  även  att 
 kravprofilen  är  ett  bra  verktyg  att  använda  sig  av  för  att  kunna  hålla  sig  objektiv  och  för 
 att  rekryteringen  ska  kunna  bli  fördoms-  och  diskrimineringsfri.  Detta  kan  i  sin  tur  minska 
 rekryterares  subjektiva  upplevelser  av  en  kandidat  under  en  intervju.  En  informant  menar 
 dock  att  intervjuerna  är  ett  möte  mellan  människor  med  olika  bakgrund  och  värderingar, 
 och  att  det  därför  inte  går  att  undvika  att  subjektiva  tolkningar  och  subjektiva 
 bedömningar finns. 

 “jag  är  ganska  duktig  på  rekrytering  och  själva  processen,  men  jag  är  ju 
 också en människa i den processen” 
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 För  att  minimera  detta  upplever  en  informant  att  man  utöver  ett  fokus  på  kravprofilen  kan 
 använda  sig  av  en  semistrukturerad  intervjumall  med  samma  frågor  till  alla  kandidater. 
 Frågorna  ska  baseras  på  den  utbildning,  erfarenhet  och  personlig  kompetens  som  är 
 aktuella  för  tjänsten.  Flertalet  informanter  uttrycker  att  man  kan  skapa  sig  en  uppfattning 
 av  en  kandidat  redan  efter  en  minut.  Som  nämnt  tidigare  menar  Danielsson  Lindelöw 
 (2010)  att  ett  beslut  av  en  kandidat  görs  efter  cirka  fyra  minuter.  Informanterna  poängterar 
 att  det  är  viktigt  att  ständigt  påminna  sig  själv  om  att  detta  tidiga  beslut  endast  baseras  på 
 deras magkänslan och inte fakta. 

 4.3.2 Kompetens kring det område som rekrytering ska ske till 

 Ett  undertema  som  tog  form  under  intervjuerna  var  hur  informanterna  upplever  att 
 rekrytera  till  områden  som  de  inte  har  kompetens  kring.  Många  av  informanterna  väljer 
 att  antingen  rådfråga  en  kollega,  förlita  sig  på  erfarenhet  eller  har  med  en  medarbetare  på 
 intervjuerna  som  besitter  kompetens  kring  området.  Detta  tolkar  vi  bland  annat  utifrån 
 citatet nedan. 

 “Ibland  har  man  med  sig  en  medarbetare  som  jobbar  med  det  som  kan 
 ställa de här kunskapsfrågorna inom det expertområdet” 

 På  detta  vis  kan  rekryteraren  få  stöd  i  sin  rekryteringsprocess  då  medarbetaren  eller  den 
 rekryterande  chefen  kan  ställa  mer  djupgående  frågor  kring  den  kompetens  som  krävs. 
 Kandidaten  kan  i  sin  tur  ställa  frågor  kring  den  tjänst  som  hen  sökt  till.  Informanterna 
 upplever  dock  att  det  är  viktigt  att  rekryterande  chef  från  början  är  tydlig  med  vilka  krav 
 som  behöver  uppnås,  för  att  det  ska  bli  en  lyckad  rekrytering  för  den  specifika  tjänsten. 
 Det  underlättar  även  rekryterarens  arbete  att  jämföra  CV  med  de  krav  som  ställs  för 
 tjänsten när kraven är tydliga från första början (Lindelöw 2005). 

 4.4 Tid 

 Ett  fenomen  som  genomgående  växte  fram  som  ett  viktigt  tema  under  intervjuerna  var  tid. 
 Tiden  är  något  alla  informanter  upplever  som  en  begränsning  i  deras  rekryteringsarbete. 
 Citaten  nedan  beskriver  några  av  upplevelserna  kring  tiden  och  hur  den  kan  påverka 
 rekryteringsprocessen och rekryterares arbete. 

 “Det  säger  ju  alla  rekryterare  att  man  vill  ha  mer  framförhållning,  det  är 
 det  man  vill  ha  mest  av  allt  för  då  kan  vi  få  med  de  här  10  andra  russinen 
 som ligger och väntar men vi har en deadline att hålla” 

 “Tiden som fattas” 

 Enligt  citaten  ovan  tolkar  vi  att  informanterna  upplever  tiden  som  en  begränsning  i  deras 
 arbete  och  att  de  ibland  kan  missa  värdefulla  kandidater  som  hade  kunnat  vara  lämpliga 
 för  tjänsten.  Vi  tolkar  även  att  informanterna  upplever  att  tidsbristen  kan  påverka  urvalet 
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 av  kandidater.  Informanter  beskriver  att  det  är  viktigt  med  en  gedigen  intervjuprocess  och 
 att  ha  flera  olika  verktyg  i  rekryteringsprocessen.  Som  nämnt  ovan  upplever 
 informanterna,  som  i  Koivunens  et.  al  (2019)  studie,  att  rekryteringen  då  blir  tidskrävande 
 men  att  detta  är  nödvändigt  för  att  rekryterare  ska  kunna  göra  en  lämplig  bedömning  av 
 en kandidat. 

 “Jag  tycker  att  det  är  mindre  fokus  på  liksom  ja  men  snabb  leverans  och 
 resultat  i  form  av  pengar  nu  när  jag  jobbar  inom  offentlig  till  skillnad  från 
 privat [….] jag har mer tid nu att jobba med kvalitet” 

 Enligt  ovanstående  citat  tolkar  vi  att  informanterna  upplever  att  det  inom  privat  sektor 
 riktas  mer  fokus  på  snabb  leverans  i  form  av  kompetens  och  resultat,  till  skillnad  från 
 offentlig sektor där det finns tid att fokusera mer på kvalitén hos kandidaterna. 

 5. Diskussion 

 I  denna  delen  kommer  vi  börja  försöka  besvara  våra  frågeställningar  för  att  sedan 
 framföra  en  metoddiskussion  samt  förslag  inför  framtida  forskning.  Efter  diskussionen 
 kommer slutord redogöras för denna studie. 

 5.1 Rekryterares upplevelser av olika rekryteringsprocesser 

 Denna  studie  har  visat  på  att  informanterna  föredrar  en  kompetensbaserad  rekrytering 
 både  genom  testning  och  genom  intervjuer  samt  att  de  ständigt  strävar  efter  att  arbeta  mer 
 kompetensbaserat.  Danielsson  Lindelöw  (2010)  lyfter  att  enligt  forskning  är 
 kompetensbaserad  intervjuteknik  det  bästa  sättet  när  det  gäller  att  förutse  framtida 
 arbetsprestation.  Vi  upplever  att  våra  informanter  instämmer  med  detta  men  att  testning 
 även  kan  vara  ett  bra  komplement  till  kompetensbaserade  intervjuer.  Informanter  upplever 
 att  genom  att  sträva  efter  en  mer  kompetensbaserad  rekrytering  kan  fokus  läggas  på 
 kandidatens  personliga  kompetens  snarare  än  utbildning  och  erfarenhet,  vilket 
 informanterna  menar  kan  bidra  till  en  mer  lämplig  bedömning  av  kandidaten.  Däremot 
 lyfter  Wood  och  Payne  (1998)  kritik  mot  en  kompetensbaserad  rekrytering,  som  att 
 känslor  och  emotionella  värden  inte  tas  i  beaktning  vid  en  kompetensbaserad  rekrytering. 
 Wood  och  Payne  (1998)  menar  även  att  kompetensbaserad  rekrytering  fokuserar  på 
 kompetenser  som  varit  framgångsrika  i  det  förflutna.  Studiens  informanter  menar  på  att 
 det  därmed  är  viktigt  att  utforma  kravprofilen  utefter  vad  organisationer  även  behöver  i 
 framtiden.  Även  om  det  finns  både  för-  och  nackdelar  med  kompetensbaserad  rekrytering 
 upplever vi att informanterna i det stora hela föredrar att arbeta på detta sätt. 

 I  vårt  empiriska  material  har  vi  funnit  att  det  råder  delade  meningar  kring  det  personliga 
 brevet.  Informanterna  menar  på  att  det  personliga  brevet  inte  längre  anses  vara  ett  viktigt 
 verktyg  för  rekryterare.  Vissa  av  informanterna  upplever  att  avskaffande  av  det  personliga 
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 brevet  kan  bidra  till  att  rekryteringsprocessen  blir  mer  objektiv  och  rekryteraren  kan 
 istället  fokusera  på  utbildning  och  erfarenhet.  Däremot  anser  informanterna  att  det  finns 
 en  positiv  aspekt  med  det  personliga  brevet  som  riktar  sig  till  ung  arbetskraft  som 
 möjligtvis  inte  besitter  någon  utbildning  eller  arbetslivserfarenhet.  Detta  är  dock  ingenting 
 vi  har  kunnat  styrka  med  tidigare  forskning  och  därav  kan  det  vara  intressant  att  även 
 undersöka detta i framtida studier. 

 Rekryterare  upplever  att  referenstagning  är  ett  verktyg  som  är  tidskrävande  men  att  de 
 kan  använda  det  för  att  försöka  reda  ut  tvivelaktigheter  som  de  stött  på  hos  kandidaten. 
 Kahlke  och  Schmidt  (2002)  menar  att  referenser  har  en  låg  validitet  eftersom 
 arbetssökande  ofta  uppger  referenspersoner  som  de  tror  bidrar  till  ett  positivt  omdöme. 
 Denna  studie  visar  på  att  rekryterare  inom  offentlig  sektor  anser  att  referenstagning  är  ett 
 viktigt  verktyg  mer  än  rekryterare  inom  privat  sektor.  Detta  kan  bero  på  att  offentlig 
 sektor  och  privat  sektor  har  olika  juridiska  ramverk  att  rätta  sig  efter  vid  rekrytering. 
 Denna  studie  har  visat  på  att  informanterna  upplever  referenstagning  som  tidskrävande 
 och  att  referenten  ibland  inte  är  helt  sanningsenlig  och  en  lösning  på  detta  anser 
 informanterna kan vara digital referenstagning. 

 Informanterna  i  denna  studie  upplever  att  testning  bör  användas  som  ett  komplement  till 
 intervjuer.  Testningen  bör  inte  ersätta  en  intervju  och  bör  inte  utföras  för  tidigt  i 
 rekryteringsprocessen  utan  snarare  använda  dem  som  ett  komplement  till  en  andra  eller 
 tredje  intervju.  Testningen  bör  genomföras  efter  en  inledande  intervju  där  nästkommande 
 intervju  utgår  från  kandidatens  resultat  av  testet.  Därmed  ska  testresultatet  ses  som  ett 
 material  att  utgå  ifrån  och  diskuteras  kring  under  en  intervju  snarare  än  som  ett  facit  på 
 den  specifika  kandidaten.  Detta  instämmer  Thorsell  (2021)  i  och  menar  på  att 
 testresultatet  kan  användas  som  diskussionsunderlag  mellan  kandidaten  och  rekryteraren 
 under  en  intervju.  Gordon  (1997)  menar  att  rekrytering  genom  intervju  är  det  bästa  och 
 mest  effektiva  sättet  att  kunna  få  en  rättvis  bild  av  en  kandidat  men  vår  studie  har  visat  på 
 att  intervjuer  med  kompletterande  testning  upplevs  vara  det  mest  effektiva  sättet  att 
 rekrytera på. 

 Viswesvaran  och  Ones  (1999)  menar  att  det  finns  en  stor  risk  att  kandidater  svarar  oärligt 
 på  testerna  och  försöker  skönmåla  sig  själva  efter  vad  de  tror  att  organisationen  söker. 
 Även  vår  studie  har  visat  på  att  rekryterare  upplever  att  en  kandidat  kan  försöka  lista  ut 
 vad  organisationen  eftersträvar  och  anpassa  sina  svar  efter  detta.  Studiens  informanter 
 upplever  att  en  lösning  på  detta  skulle  kunna  vara  att  ställa  situationsanpassade  frågor 
 med tillhörande följdfrågor som utgår från kandidatens testresultat. 

 Byrne  (2002)  och  Mabon  (2002)  menar  på  att  språk-  och  kulturbarriärer  även  kan  vara  en 
 begränsning  vid  rekrytering  genom  tester  då  skillnader  i  dessa  mellan  kandidater  gör 
 testet  mindre  valid.  Vår  studie  har  även  visat  på  att  det  kan  vara  en  utmaning  att  använda 
 sig  av  samma  typ  av  tester  vid  rekrytering  globalt  eftersom  alla  länder  har  olika  kulturer. 
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 Informanterna  anser  därmed  att  det  är  viktigt  att  testerna  anpassas  efter  vilken  kultur  som 
 råder samt vilken målgrupp som eftersöks. 

 Vår  studie  har  visat  på  att  majoriteten  av  informanterna  upplever  att  distansarbete  med 
 digitala  verktyg  har  bidragit  med  ett  mer  effektivt  arbetssätt.  Walther  (2012)  menar  på  att 
 en  begränsning  med  digitala  intervjuer  är  avsaknaden  av  fysiska  signaler,  som  exempelvis 
 kroppsspråk,  som  kommunikation  vanligen  innefattar.  Detta  visar  även  vår  studie  på  då  de 
 flesta  informanter  upplever  det  som  en  begränsning  när  de  går  miste  om  mjuka  värden 
 som  kroppsspråk,  när  intervjun  inte  genomförs  fysiskt.  Majoriteten  av  informanterna 
 anser  att  övergången  till  distansarbete  med  digitala  rekryteringar  har  gått  över  förväntan, 
 däremot  längtar  majoriteten  av  informanterna  tillbaka  till  en  mer  fysisk 
 rekryteringsprocess. 

 5.2 Rekryterares upplevelser av bedömning utifrån olika rekryteringsverktyg 

 Denna  studie  har  även  visat  på  att  majoriteten  av  informanterna  upplever  att  de  kan  göra 
 en  mer  verklighetstrogen  bedömning  av  en  kandidat  genom  att  använda  sig  av  en 
 kompetensbaserad  rekrytering.  Fokus  kan  därmed  läggas  på  kandidatens  personliga 
 kompetens  snarare  än  utbildning  och  erfarenhet.  Informanterna  anser  det  faktum  att 
 kandidaterna  försöker  svara  på  ett  sådant  sätt  som  de  anser  att  organisationen  vill  att  de 
 ska  svara,  även  kan  vara  en  utmaning  för  att  kunna  göra  en  lämplig  bedömning.  Även 
 under  kompetensbaserad  intervju,  som  vid  testning,  menar  informanterna  att  en  lösning 
 kan  vara  situationsanpassade  frågor  där  kandidaten  ska  presentera  konkreta  exempel. 
 Koivunen  et.  al  (2019)  lyfter  att  det  inte  räcker  med  endast  en  intervju  under 
 rekryteringsprocessen  utan  hävdar  att  det  krävs  fler  element  för  att  kunna  göra  en  lämplig 
 bedömning  av  en  kandidat.  Detta  visar  även  vår  studie  eftersom  flertalet  av  våra 
 informanter  upplever  att  de  behöver  flera  olika  verktyg  i  rekryteringsprocessen  för  att 
 kunna göra en lämplig bedömning. 

 I  vårt  empiriska  material  framkom  det  att  ett  tillvägagångssätt  kan  vara  att  rekryteraren 
 visar  sig  öppen  med  sina  egna  brister  för  att  på  sätt  få  kandidaten  att  berätta  om  sina  egna 
 brister.  Enligt  Koivunen  et.  al  (2019)  baseras  bedömningsprocesser  först  och  främst  på 
 mänsklig  intuition.  Den  mänskliga  intuitionen  kan  bidra  till  att  rekryterare  väljer  att  söka 
 efter  information  om  kandidaten,  i  exempelvis  intervjuer,  som  bekräftar  deras  befintliga 
 förförståelse  och  föreställningar  (Koivunen  et.  al  2019).  Vårt  empiriska  material  har  visat 
 på  att  flertalet  informanter  anser  att  det  därmed  kan  vara  en  fördel  att  vara  flera 
 rekryterare  i  samma  rekryteringsprocess  då  de  anser  att  detta  kan  resultera  i  en  bedömning 
 med  högre  validitet.  Studien  visar  dock  på  att  majoriteten  av  informanterna  upplever  att 
 det inte alltid går att göra en fullständigt rättvis bedömning. 

 D  anielsson  Lindelöw  (2010)  menar  på  att  alla  individer  bär  på  olika  värderingar  och 
 fördomar  som  kan  komma  att  påverka  rekryteraren  och  dennes  bedömning  i 
 rekryteringsprocesser.  Detta  visar  även  vårt  empiriska  material  på,  då  samtliga 
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 informanter  upplever  att  det  är  svårt  att  lägga  sina  känslor  helt  åt  sidan.  En  intervju  kan 
 därmed  inte  bli  helt  objektiv  eftersom  människan  är  subjektiv.  En  informant  upplever  till 
 och  med  att  det  inte  är  helt  fel  att  inkludera  känslor  i  processen,  exempelvis  när 
 rekryteringen  sker  inhouse  och  informanten  själv  ska  arbeta  med  personen  i  sitt  team. 
 Däremot  anser  majoriteten  att  det  är  viktigt  att  sätta  upp  en  tydlig  kravprofil  och  använda 
 den  som  verktyg  för  att  kunna  hålla  sig  objektiv  samt  för  att  rekryteringsprocessen  ska  bli 
 så  fördoms-  och  diskrimineringsfri  som  möjligt.  Däremot  menar  Koivunen  et.  al  (2019) 
 att  det  är  svårt  att  bedöma  en  annan  individ  genom  att  hålla  sig  helt  objektiv,  vilket  även 
 vår  studie  visar  på.  Informanterna  anser  att  kravprofilen  då  kan  användas  för  att  kunna 
 bedöma  kandidaterna  på  samma  grunder.  Vår  studie  har  visat  att  informanterna  upplever 
 att  de  kan  få  en  känsla  av  en  kandidat  i  ett  tidigt  stadie  av  intervjun.  Dock  är 
 informanterna  tydliga  med  att  de  förhåller  sig  kritiska  till  denna  känsla  eftersom  de  menar 
 på  att  den  inte  är  baserad  på  fakta  utan  endast  på  magkänslan.  Därmed  anser 
 informanterna  det  viktigt  att  rekryteraren  inte  låter  magkänslan  styra  processen  utan  håller 
 sig ständigt nyfiken på kandidaten. 

 I  Koivunens  et.  al  (2019)  konferensbidrag  utfördes  en  studie  där  det  framkom  att 
 organisationens  långsiktiga  behov  av  kompetens  kan  vara  svåra  att  identifiera  och 
 klargöra  inför  rekrytering.  Detta  kan  bero  på  att  rekryterare  saknar  den  kompetens  och 
 erfarenhet  inom  det  område  som  det  ska  rekryteras  till.  Informanterna  i  vår  studie 
 upplever  att  det  ibland  kan  vara  svårt  att  rekrytera  till  verksamheter  som  de  själva  inte 
 arbetar  inom,  men  att  de  då  tar  hjälp  av  en  medarbetare  eller  en  rekryterande  chef  inom 
 det  området.  På  detta  vis  kan  rekryteraren  få  stöd  i  rekryteringsprocessen  då  medarbetaren 
 eller  den  rekryterande  chefen  kan  ställa  mer  djupgående  frågor  kring  den  kompetens  som 
 krävs.  Kandidaten  kan  i  sin  tur  ställa  frågor  kring  den  tjänst  som  hen  sökt  till. 
 Informanterna  upplever  dock  att  det  är  viktigt  att  rekryterande  chef  från  början  är  tydlig 
 med  vilka  krav  som  behöver  uppnås  för  att  det  ska  bli  en  lyckad  rekrytering  för  den 
 specifika tjänsten. 

 Vår  studie  har  visat  på  att  flertalet  informanter  upplever  tidsbrist  i  sitt  rekryteringsarbete 
 och  hade  önskat  mer  framförhållning  för  att  kunna  fånga  upp  fler  kandidater  under  en 
 rekryteringsprocess.  Detta  menar  informanterna  i  sin  tur  kan  resultera  i  högre  kvalité  på 
 urvalet.  Vår  studie  har  även  visat  på  att  informanterna  upplever  skillnad  mellan  vad 
 informanterna  väljer  att  lägga  tid  på  inom  privat  sektor  och  vad  de  väljer  att  lägga  tid  på 
 inom  offentlig  sektor.  Informanterna  upplever  att  det  riktas  mer  fokus  på  snabb  leverans  i 
 form  av  kompetens  och  resultat  inom  privat  sektor  medan  informanterna  upplever  att  det 
 inom  offentlig  sektor  finns  möjlighet  att  fokusera  mer  på  kvalite  hos  kandidaterna.  Enligt 
 Illingworth,  Morelli,  Scott  och  Boyd  (2015)  kan  tester  vara  ett  tidseffektivt  verktyg  vilket 
 kan  underlätta  för  rekryterare  i  deras  arbete  när  de  känner  tidspress  under 
 rekryteringsprocessen.  Å  andra  sidan  menar  Gordon  (1997)  att  intervjuer  ger  en  mer 
 rättvis  bild  av  en  kandidat.  Genom  att  se  dessa  två  metoder  som  komplement  till  varandra 
 upplever  informanterna  att  deras  arbete  kan  blir  mer  tidseffektivt  samtidigt  som  de  får 
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 möjlighet  till  att  arbeta  med  kvalité.  Detta  har  i  denna  studie  visat  sig  vara  det  mest 
 vanligt  förekommande  arbetssättet  för  att  informanterna  ska  kunna  göra  en  lämplig 
 bedömning av en kandidat. 

 5.3 Metoddiskussion 

 Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  rekryterares  upplevelser  och  erfarenheter  av 
 olika  rekryteringsprocesser,  vilka  för-och  nackdelar  som  rekryterare  upplever  med  olika 
 rekryteringsprocesser  samt  hur  rekryterare  upplever  att  de  kan  göra  en  lämplig  bedömning 
 utifrån  de  verktyg  som  de  använder  sig  av.  Tidigare  forskning  kring  rekrytering, 
 kompetensbaserad  rekrytering,  psykometriska  tester,  kompetensbaserad  personalstrategi 
 och  bedömning  bidrog  med  en  förståelse  kring  ämnet  som  underlättade  när  vi  skulle 
 formulera  relevanta  frågor  till  våra  intervjuguider  kopplade  till  vårt  syfte.  Tidigare 
 forskning  och  teori  kring  ämnet  kan  ha  påverkat  vår  förförståelse  och  därmed  styrt  vilka 
 frågor  som  ställdes.  Däremot  strävade  vi  efter  att  hålla  oss  objektiva  under  arbetets  gång 
 och vi upplevde även att intervjufrågorna var relevanta för studiens ämne. 

 Eftersom  vi  använde  oss  av  kvalitativ  metod  valde  vi  att  använda  oss  av 
 semistrukturerade  intervjuer  för  att  kunna  ställa  frågor  som  möjliggjorde  fördjupad 
 kunskap  och  ett  tolkningsinriktat  perspektiv.  Våra  intervjuer  genomfördes  digitalt  på 
 grund  av  den  rådande  pandemin  och  vi  tror  att  detta  möjligtvis  kan  ha  påverkat  den  empiri 
 som  vi  fått  fram,  då  ett  fysiskt  samtal  kan  ske  mer  naturligt  och  avslappnat.  Detta  kan 
 därmed  resulterat  i  att  vi  gått  miste  om  information  som  möjligtvis  hade  kommit  fram 
 under  en  fysisk  intervju.  Detta  är  dock  inte  något  vi  kunnat  påverka.  Vi  upplevde  även  att 
 det  inte  blev  en  diskussion  under  fokusgruppsintervjuerna  utan  snarare  ett  samtal  mellan 
 informanterna.  I  efterhand  hade  det  varit  att  föredra  om  informanterna  arbetade  i  olika 
 organisationer,  med  olika  processer  samt  att  de  inte  var  bekanta  med  varandra,  vilket 
 möjligtvis  hade  bidragit  till  diskussion.  Demografiska  faktorer,  som  ålder  och  kön,  har 
 inte  efterfrågats,  då  det  inte  varit  relevant  utifrån  studiens  syfte  och  frågeställning,  men 
 kan  ha  haft  viss  påverkan  på  studiens  resultat.  Vi  upplevde  att  de  frågor  som  ställdes  i 
 våra  intervjuguider  var  tillräckliga  för  att  kunna  besvara  studiens  syfte.  Vi  upplevde  att 
 det  dök  upp  intressant  information,  som  exempelvis  employer  branding  och  vikten  av 
 återkoppling,  under  våra  intervjuer  men  som  inte  var  relevanta  ur  ett 
 bedömningsperspektiv.  Detta  kan  dock  vara  intressant  att  fördjupa  sig  inom  i  framtida 
 studier. 

 Vi  upplevde  vidare  att  vi  hade  tillräckligt  många  informanter  till  denna  studie.  Detta 
 märkte  vi  genom  att  den  information  som  kom  fram  under  de  sista  intervjuerna  var  snarlik 
 den  information  som  framkom  under  samtliga  intervjuer.  Det  framkom  därav  inga  nya 
 teman  under  de  sista  intervjuerna  och  därför  anser  vi  att  fler  informanter  till  studien  inte 
 hade  bidragit  med  ny  information.  Däremot  hade  en  större  mängd  informanter  kunnat 
 bekräfta  studiens  resultat  ytterligare  och  möjligtvis  bidragit  med  fler  perspektiv.  Till  följd 
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 av  att  studien  utförts  både  inom  privat  sektor  och  offentlig  sektor  samt  i  olika 
 organisationen anser vi att detta kan ha bidragit med fler nyanser kring ämnet. 

 5.3.1 Tillförlitlighet & giltighet 

 Tillförlitlighet  och  giltighet  har  använts  som  kriterier  för  kvaliteten  på  kvalitativa  studier. 
 Att  en  studie  är  tillförlitlig  betyder  att  den  ska  vara  utförligt  beskriven  på  så  sätt  att  den 
 ska  kunna  genomföras  på  nytt  och  få  fram  samma  resultat  (Tjora  2012).  Eftersom 
 studiens  informanter  arbetar  inom  olika  organisationer  med  olika  roller  och  erfarenheter 
 kan  det  bli  problematiskt  att  genomföra  studien  på  nytt  eftersom  alla  individer  har  olika 
 erfarenheter,  värderingar  och  åsikter.  Beroende  på  vilka  individer  som  medverkar  kan 
 resultatet  skilja  sig  åt  något.  Enligt  Tjora  (2012)  är  det  viktigt  som  forskare  att  förhålla  sig 
 neutral  och  inte  låta  sin  förförståelse  eller  åsikt  påverka  det  slutgiltiga  resultatet.  Däremot 
 räknas  forskarens  tolkning  och  informanternas  berättelser  som  en  del  av  resultatet  (Tjora 
 2012).  Vi  som  forskare  har  också  olika  erfarenheter  och  åsikter  och  det  är  viktigt  att  detta 
 inte  har  påverkat  studiens  resultat.  Vår  förförståelse  kan  snarare  ses  som  en  faktor  till  ett 
 utökat  lärande  i  denna  studie.  Studiens  tillförlitlighet  har  ökat  genom  att  citat  presenterats 
 från  informanterna  och  förtydligande  har  gjort  när  det  handlade  om  vår  egen  tolkning. 
 Tjora  (2012)  menar  även  att  begreppet  giltighet  innebär  hur  väl  studien  stödjer  sig  i 
 tidigare  forskning.  För  att  kunna  påvisa  giltighet  i  vår  studie  har  vi  genomgående  i 
 uppsatsen kopplat tillbaka till tidigare forskning inom ämnet. 

 5.4 Förslag på framtida forskning 

 Lindelöw  (2005)  lyfter  att  när  en  nyanställd  etablerat  sig  i  arbetet  kan 
 rekryteringsprocessen  utvärderas  och  rekryterare  kan  göra  en  uppföljning  på  vad 
 anställningen  bidragit  med  till  organisationen.  Detta  var  ingenting  som  framkom  i  vår 
 studie  utan  våra  informanter  upplever  att  de  endast  får  uppföljning  när  en  rekrytering  inte 
 anses  lyckad  och  möjligtvis  kräver  en  omrekrytering.  Detta  fenomen  anser  vi  kan  vara 
 intressant  att  studera  i  framtida  forskning  eftersom  reflektion  och  utvärdering  är  viktigt 
 enligt  informanterna,  vare  sig  rekryteringen  anses  lyckad  eller  inte.  På  så  vis  kan 
 rekryterare  utvecklas  i  deras  arbete  eftersom  de  då  kan  bli  medvetna  om  vad  som  gick  bra 
 och  vad  som  kunde  gått  bättre  och  denna  lärdom  kan  därmed  tas  med  i  framtida 
 rekrytering. 

 Ytterligare  förslag  för  framtida  forskning  är  att  undersöka  fler  aspekter  av  det  personliga 
 brevet.  Både  mer  djupgående  forskning  på  rekryterares  upplevelser  av  det  personliga 
 brevet  men  även  kandidaternas  upplevelser  kring  det.  Det  vore  intressant  att  undersöka 
 om  kandidaterna  upplever  att  det  personliga  brevet  är  nödvändigt  för  att  kunna  uttrycka 
 sig under en rekrytering eller om de inte upplever det nödvändigt. 

 En  ytterligare  aspekt  som  skulle  kunna  vara  intressant  för  framtida  studier  är  fenomenet 
 återkoppling.  Detta  var  något  som  framkom  under  våra  intervjuer  men  som  vi  inte  hade 
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 utrymme  att  fördjupa  oss  inom  i  denna  studie.  Informanterna  upplever  återkoppling  som 
 viktigt  både  för  kandidaternas  skull  och  för  organisationen.  Både  för  att  kandidaterna  ska 
 få  bekräftelse  och  en  bra  upplevelse  av  organisationen  och  även  för  att  de  ska  vilja  söka 
 en  tjänst  hos  organisationen  igen.  Eftersom  våra  informanter  upplever  detta  som  något 
 viktigt  i  rekryteringsprocessen  kan  detta  vara  intressant  att  studera  mer  djupgående  i 
 framtida studier. 

 6. Slutord 

 Utifrån  studiens  resultat  kan  vi  konstatera  att  informanterna  upplever  kompetensbaserad 
 rekrytering  som  den  mest  lämpliga  rekryteringsprocessen,  eftersom  de  anser  att  denna 
 process  fokuserar  på  kandidatens  personliga  kompetens  snarare  än  på  erfarenhet  och 
 utbildning.  Vi  kan  även  konstatera  att  informanterna  upplever  tidsbrist  i  sitt  arbete  och 
 önskar  mer  framförhållning.  Vårt  resultat  visar  på  att  rekryterare  upplever  det  svårt  att 
 kunna  göra  en  fullständigt  objektiv  bedömning.  Informanterna  menar  på  att  det  kan  vara 
 acceptabelt  att  magkänslan  i  vissa  situationer  får  förekomma  och  även  kan  anses  som  ett 
 verktyg,  dock  anser  informanterna  att  det  är  viktigt  att  även  förhålla  sig  kritisk  mot  denna 
 känsla  under  rekryteringsprocessen.  Vår  studie  visar  att  informanterna  upplever 
 bedömning  som  en  balansgång  mellan  sin  subjektiva  magkänsla  och  strävan  efter  att  hålla 
 sig  objektiv  under  rekryteringsprocessen.  Informanterna  anser  att  en  tydlig  kravprofil  är 
 det  verktyg  som  hjälper  rekryterare  att  hålla  balansen  och  därmed  kunna  göra  en  lämplig 
 bedömning.  Informanterna  anser  vidare  att  kravprofilen  bör  utformas  utefter 
 organisationens behov, både kortsiktiga och långsiktiga. 

 Vår  studie  är  ett  bidrag  till  forskning  inom  ämnet  rekrytering  eftersom  studiens  resultat  är 
 aktuellt  och  kan  vara  till  nytta  för  organisationer  inom  både  privat  sektor  och  offentlig 
 sektor  som  utför  rekryteringsarbete.  Med  tanke  på  att  rekrytering  är  en  viktig  grundpelare 
 för  organisationer  krävs  vidare  forskning  och  utveckling  av  dessa  processer  och  är  därmed 
 ett område som bör belysas. 

 7. Tack 

 Vi  vill  framförallt  rikta  ett  stort  tack  till  våra  informanter  som  visat  intresse  och  som 
 deltagit  i  denna  studie.  Vi  vill  även  rikta  ett  tack  till  vår  handledare  Erika  Andersson 
 Cederholm,  för  en  mycket  god  handledning  genom  denna  studie  och  genom  vårt 
 uppsatsarbete. 
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 9. Bilagor 

 9.1 Bilaga 1 

 Intervjuguide individuell intervju 
 Inledning 
 Välkommen  till  denna  intervju  angående  rekrytering.  Vi  heter  Celina  och  Sara  och  läser 
 sista  terminen  på  Personal-och  arbetslivsprogrammet  och  ska  nu  skriva  vårt 
 examensarbete.  Vi  är  väldigt  tacksamma  över  att  du  valde  och  tog  dig  tiden  att  ställa  upp  i 
 denna  intervju.  Intervjun  kommer  pågå  ungefär  1  timme.  Till  en  början  vill  vi  höra  med 
 dig  om  det  är  okej  att  vi  spelar  in?  Inspelningen  kommer  endast  behandlas  av  oss  två  och 
 kommer  raderas  efter  att  vi  sammanställt  datan.  Det  är  såklart  fritt  under  intervjuns  gång 
 att  hoppa  över  de  frågor  som  du  känner  att  du  inte  vill  besvara  och  det  är  även  fritt  att 
 avbryta  intervjun.  Vi  vill  slutligen  uppmana  om  att  det  inte  finns  några  rätta  eller  fel  svar 
 utan  vi  är  intresserade  av  dina  upplevelser.  Om  du  känner  dig  redo  så  drar  vi  igång 
 intervjun nu? 

 Inledande frågor 
 1.  Vill du till en början beskriva vilken typ av bransch som du jobbar inom? 
 2.  Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 3.  Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

 Rekryteringsprocesser 
 4.  Hur går en typiskt rekrytering till? hur initieras den och hur avslutas den? 
 5.  Har du några andra erfarenheter av rekrytering? 
 6.  Vilka  faktorer  upplever  du  som  viktigt  för  rekryteringsprocesser  och  som  är  av 

 betydelse? 
 7.  Vi  har  sett  att  man  kan  använda  sig  av  olika  verktyg  i  en  rekrytering,  har  du 

 någonsin  använt  tester  som  verktyg  i  rekrytering  exempelvis  personlighetstest, 
 kunskap,  förmåga,  kompetens,  begåvningstest.  Vilka  har  du  använt  dig  av  och  hur 
 är din upplevelse av testerna? 

 8.  Har  du  någonsin  fått  känslan  av  att  det  kan  vara  så  att  en/flera  möjligtvis  bra 
 kandidat/er  försvunnit  i  ett  tidigt  stadium  i  processen  pga  den  process  du  använt 
 dig av, berätta gärna hur det gick till? 

 9.  Har du erfarenhet av mer  traditionell rekrytering  ? 

 Rekrytering på distans 
 10.  Har du rekryterat eller rekryterar du annorlunda under pandemin? 
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 Upplevelse av bedömning 
 11.  Hur  upplever  du  att  du  kan  bedöma  en  kandidat  under  rekryteringen  -  när  vet  du/i 

 vilket  skede  vet  du  att  personen  kan  vara  en  passande  kandidat  för  organisationen? 
 (ex. efter 1 min, 10 min, 1 timme) 

 12.  Vilka faktorer tittar du efter först? Vilka är de viktigaste faktorerna enligt dig? 
 13.  Upplever  du  att  den  bedömning  som  du  gör  kan  förutsäga  hur  kandidaten  kommer 

 prestera i den roll som denne söker? 
 14.  På  vilket  sätt  anser  du  att  testerna  kan  säga  något  om  den  kandidat  som  söker 

 arbetet?  (hur  testerna  kan  “uttala”  sig  om  hur  kandidaten  är  som  person,  hur  den 
 kommer prestera i olika situationer, vilken kompetens denne besitter etc) 

 15.  Känner  du  att  du  kan  göra  en  rättvis  bedömning  utifrån  den  process  du  använder 
 dig av? 

 16.  Hur  bedömer  du  utefter  olika  roller  exempelvis  en  chef  eller  en  receptionist,  anser 
 du att du gör skillnad i din bedömning utifrån vilken roll kandidaten har? 

 a.  Har ni varit i en situation där ni behövt göra detta, hur gick det till? 

 Avslutning 
 Finns  det  någonting  mer  som  du  vill  tillägga?  Någonting  som  du  anser  är  viktigt  inom 
 ditt/ert  arbete  som  vi  inte  tagit  upp.  Annars  tackar  vi  så  mycket  för  oss  och  för  att  du  tog 
 dig  tiden  till  att  ställa  upp  på  denna  intervju.  Om  du  har  vidare  funderingar,  har  frågor 
 eller  känner  att  du  skulle  vilja  tillägga  någonting  i  efterhand  så  är  det  bara  att  höra  av  dig 
 till någon av oss. 
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 9.2 Bilaga 2 

 Intervjuguide fokusgruppsintervju 
 Inledning 
 Hej och välkomna till denna intervju angående rekrytering! 
 Vi  heter  Celina  och  Sara  och  läser  sista  terminen  på  Personal-och  arbetslivsprogrammet 
 och  ska  nu  skriva  vårt  examensarbete.  Vi  är  väldigt  tacksamma  över  att  ni  valde  och  tog 
 er  tiden  att  ställa  upp  i  denna  intervju.  Intervjun  kommer  pågå  ungefär  1  timme.  Till  en 
 början  vill  vi  höra  med  er  om  det  är  okej  att  vi  spelar  in?  Inspelningen  kommer  endast 
 behandlas  av  oss  två  och  kommer  raderas  efter  att  vi  sammanställt  datan.  Det  är  såklart 
 fritt  under  intervjuns  gång  att  hoppa  över  de  frågor  som  ni  känner  att  ni  inte  vill  besvara 
 och  det  är  även  fritt  att  avbryta  intervjun.  Vi  vill  slutligen  uppmana  om  att  det  inte  finns 
 några  rätta  eller  fel  svar  utan  vi  är  intresserade  av  era  upplevelser.  Om  ni  känner  er  redo 
 så drar vi igång intervjun nu? 

 Inledande/allmänt 
 ●  Vill ni till en början beskriva vilken typ av bransch som ni jobbar inom? 
 ●  Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 ●  Hur länge har ni arbetat med rekrytering? 

 Rekryteringsprocesser 
 ●  Hur går en typiskt rekrytering till hos er? hur initieras den och hur avslutas den? 
 ●  Vad har ni för andra erfarenheter av rekrytering? 
 ●  Vilka  faktorer  upplever  ni  som  viktigt  för  rekryteringsprocesser  och  som  är  av 

 betydelse? 
 ●  Har  ni  någon  erfarenhet  av  att  arbeta  med  olika  former  av  tester?  Hur  upplever  ni 

 dessa? 
 ●  Har  ni  någonsin  fått  upplevelsen  av  att  det  kan  vara  så  att  en  eller  flera  möjligtvis 

 bra  kandidater  försvunnit  i  ett  tidigt  stadium  i  processen  pga  den  process  ni  använt 
 er av, berätta gärna hur det gick till? 

 ●  Har ni erfarenhet av mer  traditionell rekrytering  ? 
 ●  Vilket sätt upplever ni är det bästa sättet att rekrytera på? Varför? Utveckla gärna. 

 Rekrytering på distans 
 ●  På vilket sätt tror ni att rekrytering har förändrats under pandemin? 

 Upplevelse av bedömning 
 ●  Vilka faktorer anser ni är dem viktigaste hos en kandidat? 
 ●  Upplever  ni  att  den  bedömning  som  ni  gör  kan  förutsäga  hur  kandidaten  kommer 

 prestera i den framtida rollen? På vilket sätt? 
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 ●  På  vilket  sätt  anser  ni  att  testerna  kan  säga  något  om  den  kandidat  som  söker 
 arbetet?  (hur  testerna  kan  “uttala”  sig  om  hur  kandidaten  är  som  person,  hur  den 
 kommer prestera i olika situationer, vilken kompetens denne besitter etc..) 

 ●  Känner  ni  att  ni  kan  göra  en  rättvis  bedömning  utifrån  den  process  ni  använder  er 
 av? 

 ●  Hur  bedömer  ni  utefter  olika  roller  exempelvis  en  chef  eller  en  receptionist,  anser 
 ni att ni gör skillnad i er bedömning utifrån vilken roll kandidaten har? 

 ○  Har ni varit i en situation där ni behövt göra detta, hur gick det till? 

 Avslutning 
 Finns  det  någonting  mer  som  ni  vill  tillägga?  Någonting  som  ni  anser  är  viktigt  inom  ert 
 arbete  som  vi  inte  tagit  upp.  Annars  tackar  vi  så  mycket  för  oss  och  för  att  ni  tog  er  tiden 
 till  att  ställa  upp  på  denna  intervju.  Om  ni  har  vidare  funderingar,  har  frågor  eller  känner 
 att  ni  skulle  vilja  tillägga  någonting  i  efterhand  så  är  det  bara  att  höra  av  er  till  någon  av 
 oss. 
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 9.3 Bilaga 3 

 Samtyckesformulär 
 Högskolan Kristianstad 
 Studenter: Celina Koebe och Sara Tenggren 
 Handledare: Erika Andersson Cederholm 

 Till informanterna i studien 
 Medgivande  för  deltagare  i  studien  om  rekryterares  upplevelser  av 
 rekryteringsprocesser 

 Projekt 
 Arbetet  har  som  syfte  att  undersöka  rekryterares  upplevelser  av  olika 
 rekryteringsprocesser  samt  rekryterares  upplevelser  av  bedömning  i  en 
 rekryteringsprocess. 

 Metod 
 Undersökningen  kommer  att  bestå  av  intervjuer  på  cirka  60  minuter  som  efter 
 genomförandet  kommer  att  transkriberas  och  analyseras.  Intervjuerna  kommer  att  spelas 
 in med ljudinspelning som sedan kommer att raderas efter transkribering. 

 Resultat, etik och sekretess 
 Undersökningens  resultat  kommer  att  publiceras  i  examensarbetet  och  redovisas  för 
 Högskolans  studenter,  lärare,  handledare  och  examinator.  Din  medverkan  i 
 undersökningen  är  helt  frivillig  och  du  kan  när  som  helst  avbryta  ditt  deltagande.  All  data 
 kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och  resultatet,  som  publiceras  vetenskapligt  kommer 
 inte att kunna knytas till enskilda personer eller företaget. 

 Medgivande 
 Vänligen  svara  ja  på  detta  mejl  om  du  har  läst  informationsbrevet  och  samtycker  till  att 
 delta i studien och svara  nej  om du inte vill delta. 
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