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SAMMANFATTNING 

 
Traineeprogram har blivit allt mer populärt i Sverige och då det är ett högt antal 

sökande till dessa program kan det leda till konsekvenser för 

rekryteringsprocessens utformning och de sökandes upplevelser av den i termer av 

effektivitet och upplevelser av rättvisa i processen.  

 

Denna studie syftar till att undersöka motsatsförhållandet mellan organisationers 

krav på effektivitet i rekryteringsprocessen och de sökandes behov av rättvisa i 

rekryteringsprocessen. För att besvara vårt syfte och frågeställning har en kvalitativ 

metod använts i denna studie.  

 

Resultatet tyder på att de krav som organisationer har på att effektivisera sin 

rekryteringsprocess har effekter på de sökandes upplevelse av rättvisa i processen. 

Det framkommer dock att de finns en förståelse bland de sökande för 

organisationers behov av att effektivisera processen. Detta leder i sin tur till en mer 

positiv inställning till processen som helhet.  

 



 
 

FÖRORD 

 
Denna uppsats är ett resultat av en gemensam insats av författarna. Under arbetets 

gång har studiens olika delar fördelats lika mellan författarna, och avslutningsvis 

bearbetats tillsammans. På detta sätt har vi varit gemensamt ansvariga för alla delar 

där flera intressanta diskussioner har resulterat i den slutgiltiga produkten. 

 

Denna studie har varit väldigt lärorik och intressant för oss att genomföra då den 

har gett oss värdefull kunskap inför det stundande arbetslivet. Med detta sagt vill vi 

understryka att denna uppsats inte hade kunnat göras utan de individer som hjälpt 

oss så vi vill med detta förord tacka dem som bidragit till studiens genomförande.  

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till företaget som låtit oss göra denna 

studie på deras organisation, samt för alla mail, telefonsamtal och återkopplingar vi 

fått under denna period. Vi vill även rikta ett stort tack till de individer som deltog i 

våra intervjuer och som har delgett oss av era erfarenheter med ett stort 

engagemang, utan er hade inte denna studie varit möjligt! 

 

Ett stort tack till vår kontaktperson på företaget som alltid kommit med goda råd 

och bra tankar och tips när vi behövt dem som mest. Det har varit en glädje att 

samarbeta med dig och ditt företag.  
 
Ett av de största tacken vill vi skänka till vår handledare Cecilia Enberg. Din 

positiva attityd har gett oss självförtroende till att genomföra denna studie och din 

vägledning har varit en sådan stor hjälp när vi behövt den som mest! Tusen tack! 

 

Campus Valla, Linköping, 2014-05-26  

Emma Forsberg & Joakim Karlsson 
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1. INLEDNING 
I följande kapitel introduceras denna studie med en bakgrund som behandlar 

problemområdet. I inledningen redogörs studiens syfte, frågeställningar samt, 

centrala begrepp. 
 

Under de senaste decennierna har det i Sverige blivit allt mer vanligt att 

organisationer utvecklar traineeprogram (Granberg, 2011; Porsfelt, 2001). Dessa 

program har under den senaste tiden blivit mer uppmärksammade och fått en allt 

större roll i media, detta tydliggörs i Svenska Dagbladet som beskriver hur 

konkurrensen om platserna blir allt hårdare (Balksjö, 2011). Artikeln redogör för 

att flera organisationer startar upp egna traineeprogram som ett strategiskt 

rekryteringsverktyg och att det finns en stor efterfrågan på dessa platser. 
  

För många är en plats på ett traineeprogram mer eftertraktat än en vanlig tjänst på ett 

företag. Det märks att trycket ökar på de platser som finns (Balksjö, 2011. Artikel i 

Svenska Dagbladet). 
  
Oberoende av vilken typ av organisation så är det allmänt vedertaget att 

arbetsgivarens framgång är kopplat till de individer som anställs (Lindelöw, 2008).  

Att attrahera och rekrytera rätt personer blir därför en viktig beståndsdel för 

organisationens framgång (Allen, 2006). 
  
Traineeprogram kan ses som ett verktyg som hjälper organisationer att bygga sitt 

varumärke och samtidigt knyta talanger till sig (Granberg, 2011). Ett 

traineeprogram är en organisationsintern utbildning som riktar sig mot 

nyexaminerade akademiker i syfte att introducera och förbereda dem inför en 

karriär inom organisationen. Eftersom organisationer numera utvecklar sina egna 

program för att hantera sin kompetensförsörjning har det lett till att konkurrensen 

bland organisationer har ökat (Granberg, 2011).  

 

Det finns ytterligare faktorer som motiverar denna studie och som gör den unik i 

sitt slag, närmare bestämt sökantalet. Antalet sökande till traineeprogram har under 

åren ökat och organisationer ställs inför nya utmaningar. Ett exempel är Telia som 

vid ett tillfälle hade 2500 sökande till sina 25 traineeplatser (Feuk, 2003). Detta 

exempel visar tydligt att rekryteringsprocessen, med rimlighet, bör skilja sig ifrån 

mer traditionella tillsättningar av tjänster då programmet har ett betydligt större 

antal sökande men även fler platser att tillsätta. Med ett högt sökantal borde målet 

för organisationen vara att på ett så effektivt sätt som möjligt välja de rätta 

kandidaterna, vilket får konsekvenser för rekryterare och de sökande. Av denna 

anledning måste rekryterare hitta effektivare metoder att gallra på för att få ner 

mängden sökande till en hanterbar nivå (Lindelöw, 2008).  
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Rekryterare kan med hjälp av effektiva urvalsverktyg gallra vid ett högt antal 

sökande som vid exempelvis traineeprogram (Lindelöw, 2008). Bland dessa 

inräknas standardiserade formulär, online tester och assessmentdagar. Att använda 

sig av exempelvis videointervjuer i urvalsprocessen sparar både tid och pengar då 

det inte är bundet av tid och plats (Guchait, Ruetzler, Taylor & Toldi, 2014). 

Forskning har visat på att videoverktyg gör att rekryterarna på ett nytt och mer 

effektivt sätt kan utföra första bedömningar av kandidater i rekryteringsprocesser 

(Toldi, 2011).  
 

Traineeprogram riktar sig mot nyexaminerade studenter i syfte att forma dem 

(Granberg, 2011). Detta innebär att de sökande till traineeprogram kommer ifrån 

en akademisk bakgrund och ofta har relativt lite arbetslivserfarenhet. Lindelöw 

(2008) menar därför att rekryteringsprocessen bör ta hänsyn till det och hitta andra 

sätt att visa på de sökandes kompetens än enbart tidigare arbetslivserfarenheter. 

Något som även kan komma att skilja sig när organisationer söker nyexaminerade 

är tidsaspekten, detta då nyexaminerade studenter ofta har en belägenhet att tacka 

ja till de första rimliga erbjudande om arbete de får. Därför är det av extra vikt för 

organisationer att i mån det är möjligt effektivisera sin rekryteringsprocess för att 

minimera risken att förlora talangfulla kandidater (Lindelöw, 2008).  
 

Ett perspektiv som ofta förbises i rekryteringsprocesser, men som det senaste 

decenniet fått mer uppmärksamhet, är de sökandes upplevelser (Khaldoun & 

Aaron, 2013). Studier på de sökandes upplevelser av rekryteringsprocesser har 

visat att upplevd rättvisa i rekryteringsprocesser kan påverka bilden av 

organisationen, attraktion till organisationen samt sannolikhet att tacka ja till ett 

erbjudande (Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin & Jones, 2005; Gilliland, 

1994). Denna kunskap medför en potentiell möjlighet för organisationer att dra 

nytta av i utformandet av sina egna rekryteringsprocesser. Det kan då sägas att 

organisationens fokus vid dessa processer ofta tycks ligga på effektivisering, 

medan de sökande har ett behov av en process som upplevs rättvis. Om 

organisationer söker efter verktyg som effektiviserar rekryteringsprocessen, 

samtidigt som de sökande vill bli rättvist behandlade, kan detta motsatsförhållande 

bli en balansgång som om de hanteras rätt kan leda till organisatoriskt positiva 

utfall.  
 

Med det ovan nämnda som utgångspunkt är det vår uppfattning att det finns ett 

intresse och tydliga skäl till att genomföra denna studie. Balansgången mellan 

effektivitet kontra en rättvis behandling av de sökande är något som forskning i 

dagsläget inte fokuserat på. Här ämnar vi bidra med en pusselbit inom området 
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som vi hoppas ska kunna motivera till vidare forskning och samtidigt leda till 

praktiska implikationer för organisationer för står i begrepp att effektivisera sin 

rekryteringsprocess. Denna inledning har således lett till följande syfte och 

frågeställningar.  
 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka organisationens rekryteringsprocess till ett 

traineeprogram samt de sökandes upplevelser av denna. Vi ämnar även att 

undersöka det eventuella motsatsförhållandet mellan en effektiv kontra rättvis 

rekryteringsprocess. 

1.3 Frågeställningar 

 
1. Hur är rekryteringsprocessen utformad och varför ser den ut som den gör? 

 

2. Hur upplever de sökande rekryteringsprocessen? 

1.4 Centrala begrepp   

  

1.4.1 Traineeprogram 

 

Granberg (2011) beskriver traineeprogram som en organisationsintern utbildning 

med syftet att introducera och förbereda nyexaminerade studenter för en karriär 

inom organisationen. Utifrån en beskrivning av Nationalencyklopedin (2014) så 

framkommer det att programmen ämnar att ge en överblick över verksamheten och 

möjligheter för traineen att skapa sig ett nätverk av kontakter. Utbildningen är 

generellt sett mellan 12-20 månader där teoretisk utbildning blandas med 

studiebesök, praktik på olika avdelningar och i vissa fall internationella resor 

(Porsfeldt 2001; Granberg 2011). Det är således det ovan nämnda som ligger till 

grund för vår definition av traineeprogram i studien. 
  

1.4.2 Rekryteringsprocess  

 

En rekryteringsprocess är en arbetsgivares metod för att knyta till sig kompetens 

till organisationen (Breaugh, 2012). Denna process kan även liknas med det 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) beskriver som IN-fasen, som 

syftar till att få in rätt människor i organisationen, och är en del i deras modell över 

kompetensförsörjning. I denna studie används begreppet rekryteringsprocess på 
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samma sätt som Breaugh (2012) samt Nilsson et al. (2011) beskriver den. Ett 

rimligt antagande blir således att rekryteringsprocessen pågår fram till det att den 

eller de mest lämpliga kandidaterna valts ut och erbjuds anställning. Definitionen 

innefattar därför inte moment som introduktion för nyanställda då detta vanligtvis 

sker efter att kandidaterna valts ut. 

 

1.4.3 Effektivitet 

 

Begreppet effektivitet används frekvent inom organisationer och har vanligtvis en 

relation till resurser och mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  Jacobsen och Thorsvik 

(2008) definierar effektivitet  som graden av måluppfyllelse i relation till 

resursanvändning. Utifrån denna definition kan en effektiv process sägas vara hur 

väl målet med processen uppfylls utifrån de resurser som står tillhanda. Då denna 

studie har ett visst fokus på effektivitet så är det den ovanstående 

begreppsdefinitionen som används fortsättningsvis. 

 

1.4.4 Rättvisa 
  
Rawls (2000) förklarar hur rättvisa är den främsta dygden för samhällets 

institutioner vilket sätter begreppet i en social kontext vilket även denna studie gör. 

Rättvisans roll menar Rawls bygger på olika principer varav en är frihetsprincipen 

som innebär att alla individer ska ha samma fri- och rättigheter i jämförelse med 

varandra. Med andra ord innebär detta att en rättvis process är en process där alla 

blir behandlade likadant. Hur samhällets institutioner, i studiens fall organisationer, 

kränker eller upprätthåller denna rättvisa grundar sig i hur individen förväntar sig 

att bli behandlad. I de fall där det finns sammanfallande intressen, exempelvis 

sökande i en rekryteringsprocess, uppstår en intressekonflikt eftersom individer 

inte är likgiltiga inför hur de behandlas (Rawls, 2000). Denna intressekonflikt 

menar Rawls bestämmer upplevelser av rättvisa eller orättvisa. Rättvisa är således 

ett socialt konstrukturerat begrepp som blir aktuellt vid intressekonflikter där flera 

intressen sammanfaller och grundar sig på individers förväntade behandling i 

relation till den faktiska behandlingen.   

1.5 Studiens begränsningar 
 

Organisationen vi har utfört vår uppsats på har önskat att få vara anonymt vilket 

bidrar till konsekvenser för uppsatsen. Information som kan vara väsentlig för 

läsaren att ta del av uteblir och det kan vara svårt att sätta sig in i uppsatsen då 

exempelvis information om branschen, storleken på företaget eller vart 
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organisationen är belägen anges. Vi är medvetna om detta men måste dock 

uppfylla organisationens önskningar så därför uppkommer inte den typen av 

information någonstans i uppsatsen. Då anonymitet var en premiss för studiens 

genomförande är det vår ståndpunkt att studiens existens, och det kunskapsanspråk 

som läsaren finner, överträffar den begränsning som föresvävat. 
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2. METOD 
Nedan presenteras vårt tillvägagångssätt i studien. Empirin kommer ifrån 

fokusgrupper med traineer och intervjuer med ansvariga på organisationen. 

Inledningsvis behandlar våra metodologiska utgångspunkter sedan behandlas 

varje datainsamlingsmetod för sig. Därefter fortsätter kapitlet med etiska aspekter, 

bearbetning av empiri samt en avslutande metoddiskussion 

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 

Syftet med studien är att undersöka balansgången mellan effektivitet och behovet 

av rättvisa i rekryteringsprocessen till traineeprogram, detta studerades genom 

fokusgrupper med traineer samt enskilda intervjuer med HR. Uppsatsens empiri 

hämtas genom kvalitativa intervjuer och själva uppsatsen kan även den beskrivas 

som kvalitativ då det är individers tankar, upplevelser och reflektioner som står i 

fokus (Alvesson & Sköldberg, 2011).  
 

Då vi påbörjade studien utgick vi ifrån tidigare teorier och forskning som rörde 

vårt problemområde som vi ansåg kunde vara av relevans. Utifrån denna teori 

konstruerade vi intervjuguiderna för fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna. 

Med hänsyn till det anser vi oss, till viss del, influerade av en deduktiv ansats då vi 

utifrån befintliga teorier testat dessa genom intervjuer och fokusgrupper för att 

sedan dra en logisk slutsats baserat på resultatet (Alvesson & Sköldberg, 2011; 

Thurén, 2007). Däremot kan vi inte fastslå att vår undersökning är rent deduktiv då 

vi även har lagt till tidigare teori och forskning under arbetets gång. Den kan därför 

även ses som inspirerad av en induktiv ansats vilket innebär att forskaren drar 

slutsatser utifrån det empiriska underlaget som framkommit genom 

undersökningen (Bryman, 2002). Detta förhållningssätt kan liknas vid det 

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) benämner som abduktion där forskaren 

“utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska 

förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen”. Detta citat ger en 

indikation på att abduktion blandar både induktiv och deduktiv ansats eftersom den 

växlar mellan teori och empiri. Då detta förhållningssätt är något som även speglat 

vår studie kan det sägas att det finns likheter med Alvesson och Sköldbergs (1994) 

syn på begreppet abduktion och det sätt på vilket vi har genomfört vår studie.  
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2.2 Datainsamling 
  

2.2.1 Fokusgruppsintervjuer 
  
Urvalet 
 

När vi bestämde vilka som skulle ingå i fokusgruppsintervjuerna använde vi oss av 

vad Wibeck (2010) benämner som ett strategiskt urval. Denna form av urval 

användes för att få så utförliga svar som möjligt om vårt specifika ämne. Vi ansåg 

att den grupp som på bästa sätt kunde berätta om sina upplevelser av 

rekryteringsprocessen var befintliga traineer eftersom dessa var den senaste 

gruppen individer att genomgå processen och således hade de mest aktuella 

upplevelserna.  Ännu en anledning till att vi enbart ville ha befintliga traineer 

grundade sig i tidsaspekten för studien samt att tillgången till traineer som redan 

genomgått programmet var begränsad. 
  
Urvalet kan även sägas ha likheter med ett bekvämlighetsurval då vi inte hade full 

frihet att välja traineer utan detta hanterades av vår kontaktperson (Bryman, 2002). 

Kontaktpersonen ansvarade även för att boka lokaler för fokusgrupperna. De 

befintliga traineerna hade genomgått rekryteringsprocessen vid olika tidpunkter på 

året och under den tiden hade organisationen gjort ändringar i processen. Denna 

ändring bestod av att ersätta telefonintervjuer med en ny form av videointervju. Av 

denna anledning ville vi i vårt urval få med samtliga dåvarande traineer i syfte att 

få data ifrån de som gjort telefonintervjuer och de som gjort videointervjuer för att 

få en mer representativ bild av traineegruppen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

valde att inte blanda traineer som hade olika erfarenheter på grund av två skäl. Det 

första, och mest avgörande, skälet var att de två grupperna inte hade någon ledig 

lucka i schemat att samlas samtidigt. Det andra skälet var att vi ville att 

fokusgrupperna skulle bestå av traineerna med samma erfarenhet så att de kunde ta 

hjälp av varandra i att minnas.  
 

Urvalet blev dock inte samtliga traineer då det visade sig att vissa traineer inte 

kunde komma ifrån sina arbeten och vissa traineer var för långt borta i landet för 

att hinna ta sig till lokalen på det utsatta datumet. Totalt deltog 29 traineer i fyra 

olika grupper där antalet låg på mellan 6-9 traineer per grupp. Det sammanlagda 

antalet traineer som fanns på programmet under tiden för studien var 37 stycken 

vilket gav ett bortfall på enbart 8 personer. Vi anser dock att trots bortfallet var 

detta ett bra urval då nästan alla traineer var med.  
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Intervjuguiden 

 

När vi utformade vår intervjuguide för fokusgruppsintervjuerna så fick vi ta del av 

interna dokument samt kalibreringsmöten för att skaffa oss en uppfattning om 

rekryteringsprocessen. Detta inspirerade de teman som finns i vår intervjuguide 

vilka blev “Rekryteringsprocessen”, “Kompetenser och egenskaper” samt 

“kommunikation”. Dessa teman ämnade även att skaffa en förståelse för 

traineernas upplevelser av processen. Fördelen med att använda sig av teman 

menar Bryman (2002) är att frågor som inte ingår intervjuguiden kan ställas om 

forskaren anknyter till något som den intervjuade har sagt. Genom detta 

tillvägagångssätt så hade vi möjlighet att ställa ytterligare frågor om det skulle 

dyka upp något intressant. Vår tanke var att genom att ha liknande teman i 

fokusgrupper och i enskilda intervjuer kunde det underlätta resultatanalysen och 

även öppna upp för ett tydligare sätt att jämföra svaren med varandra (Bryman, 

2002). 
  
Genomförandet 
 

Vid en fokusgruppsintervju samlar forskaren ihop en grupp människor som under 

en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra (Svensson et al., 2003). 

Fördelen med fokusgruppsintervjuer är att det är ett tidseffektivt sätt att samla in 

material, däremot så minskar antalet frågor eftersom svarsfrekvensen ökar med 

antalet personer. Detta då varje yttrande skapar olika associationer hos individerna 

i gruppen vilket kan ge upphov till nya yttranden och infallsvinklar till samma 

fråga och därmed göra varje frågas livslängd betydligt längre. Morgan och Krueger 

(1993) menar att fokusgruppsintervjuer är att föredra om forskaren vill skapa sig 

en mer nyanserad uppfattning om ett visst ämne eller en viss grupp människors 

föreställningar och underliggande värderingar. Vilket är något som vi ville göra då 

vi ville få traineernas uppfattning och tankar kring rekryteringsprocessen de 

genomgått. Eftersom tidsaspekten inte tillät individuella intervjuer med samtliga 

traineer blev detta ännu ett skäl till varför vi såg fokusgrupper som det bästa 

alternativet givet vår situation (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Svensson et al. (2003) redogör för att den ideala storleken för en fokusgrupp 

varierar men att det inte ska vara mindre än fyra personer eller fler än sex personer. 

Om gruppen är större än så menar författarna (2003) att alla inte kommer till tals 

och risken för att det bildas smågrupper i den stora gruppen ökar. I vårt fall blev 

det mellan 6-9 personer i varje grupp. Detta berodde på att traineernas schema var 

fullt och att vi bara hade tillgång till dem under en förmiddag och en eftermiddag 

vid två olika tillfällen. När de olika traineegrupperna dök upp på de utsatta 

datumen så kom inte alla i tid och vi fick göra ett aktiv val på platsen och dela upp 
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dessa så gott vi kunde. Svensson et al. (2003) menar att det är en fördel om 

deltagarna är bekanta med varandra sedan tidigare. Detta då individer som har 

gemensamma erfarenheter och intresseområden är mer benägna att lämna ut 

personlig information till varandra. Det var något vi hade i åtanke när traineerna 

dök upp och när vi delade upp dem. Det blev dock tydligt att samtliga traineer hade 

en god relation med varandra och det kändes som att det fanns en kamratskap 

vilket gjorde att vår uppdelning av grupperna inte hade så stor betydelse. 

Grupperna fungerade bra, i enlighet med Svensson et al. (2003), då deltagarna inte 

hade några problem att öppna upp sig för varandra eller diskutera. 
  
Det vanligaste sättet att starta en fokusgruppsintervju på är enligt Svensson et al. 

(2003) att informera deltagarna om syfte och om samtalet avses spelas in vilken 

även vi gjorde innan våra intervjuer.  Vi bad även deltagarna att lämna röstprov så 

att vi under transkriberingen skulle ha lättare att identifiera vem som sade vad. 

Målet med en fokusgruppsintervju är att försöka skapa ett så naturligt samtal som 

möjligt mellan de olika parterna och Bryman (2002) betonar således forskarens roll 

och att denne agerar moderator och låter individerna diskutera fritt och guida 

sessionen exempelvis med följdfrågor för att stimulera till nya tankar och idéer. 

Under våra fokusgruppsintervjuer agerade vi med hänsyn till detta och var ganska 

avvaktande under diskussionerna då vi enbart ställde följdfrågor där vi ansåg att 

ämnet behövde förtydligas. I de fallen då diskussionen ebbade ut ställde vi 

antingen frågor till gruppen för att försöka få fler att svara på hur de upplevde det 

som sagts eller så såg vi ämnet som avhandlat och gick vidare till nästa fråga. En 

av författarna till denna uppsats hade tidigare erfarenhet av att agera moderator i 

fokusgrupp och det gav oss en ytterligare grund att utgå ifrån i våra förberedelser 

och under själva genomförandet. 
 

Svensson et al. (2003) menar att det är viktigt att alla deltagare får komma till tals. 

Annars kan det ofta hända att en eller två individer dominerar samtalet vilket då 

minskar möjligheten för oss att dra några generella slutsatser om gruppen som 

helhet. Därför bad vi deltagarna att försöka tänka på att inte tala i munnen på 

varandra eftersom det då skulle bli svårare för oss att transkribera materialet.  
  

2.2.2 Enskilda intervjuer 
  
Urvalet 
 

I de enskilda intervjuerna utgick vi ifrån vad Wibeck (2010) benämner som ett 

strategiskt urval. Detta innebär att forskaren väljer deltagare med huvudsyfte att få 

så utförliga svar som möjligt i syfte att beskriva och diskutera kring det givna 
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ämnet. I vårt fall sökte vi efter intervjupersoner som hade ett större ansvar för 

rekryteringsprocessen. Vi ansåg att en ansvarig person antagligen kan se på 

processen utifrån ett helikopterperspektiv och ha kunskap om processens 

utformning och motivera detta på ett mer uttömmande sätt.  
  
Vi beskrev dessa kriterier för vår kontaktperson, som är huvudansvarig för 

traineeprogrammet och aktiv i utformandet samt genomförandet av 

rekryteringsprocessen. Det blev klart i ett tidigt skede att vi kunde intervjua vår 

kontaktperson och efter att ha deltagit i ett planeringsmöte, rörande 

rekryteringsprocessen, frågade vi den person som tillsammans med vår 

kontaktperson hade det övergripande ansvaret för rekryteringsprocessen som även 

valde att medverka i vår studie. Då dessa två individer har det största ansvaret för 

processen ansåg vi dessa intervjuer som tillförlitliga och tillräckliga i sitt antal. 
  
Intervjuguiden 

 

Precis som till fokusgruppsintervjuerna bestämde vi oss för att dela upp 

intervjuguiden i olika teman. Anledningen var för att vi enklare skulle kunna täcka 

av de områden som i slutändan skulle hjälpa oss att besvara våra frågeställningar, 

Bryman (2002) menar att det underlättar för forskaren att kategorisera det fenomen 

som är av intresse. De teman vi valde var “rekryteringsprocessen”, “kompetenser 

och egenskaper”, “kommunikation” samt “utvärdering av effektiviteten i 

rekryteringsprocessen”. Varför vi valde just dessa teman grundar sig i våra 

frågeställningar där vi söker att få en överblick av rekryteringsprocessen samtidigt 

som vi ville få en förståelse för kraven på effektivitet. 
  
Efter vi hade utformat vår intervjuguide så valde vi att pilottesta denna på ett par 

kurskamrater på master programmet för att försäkra oss om att intervjuguiden 

mäter det vi avsåg mäta (Alvesson & Sköldberg, 2011). Dessutom ville vi se om 

det förekom frågor som kunde missförstås eller verkade otydliga (Bryman, 2002).  

Efter att ha fått återkoppling av våra kurskamrater ändrade vi några frågor samt tog 

bort andra för att göra intervjuguiden tydligare. 

 

Genomförandet 
 

Vi genomförde totalt två stycken enskilda intervjuer med två personer ifrån HR-

avdelningen som hade ett övergripande ansvar för rekryteringsprocessen till 

traineeprogrammet. En intervju skedde ansikte mot ansikte på organisationen och 

en intervju skedde över telefon då denna person inte hade möjlighet att ta ett möte 

med oss. Intervjuerna tog mellan 50-60 minuter att genomföra, vilket låg i linje 

med våra beräkningar då vi utformade vår intervjuguide. Målet med intervjuer var 
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att få information från intervjupersonerna kring deras resonemang samt 

reflektioner kring ett visst fenomen, (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). 

Det rör sig då om intervjuobjektens kunskaper, föreställningar eller erfarenheter 

kring detta fenomen. Med andra ord så söker forskaren, enligt Svenningsson et al. 

(2003), kunskaper om intervjupersonens värld så som den upplevs av denna. 
  
Vår avsikt var att båda intervjuerna skulle vara ansikte mot ansikte då vi ansåg att 

detta skulle ge en bättre förutsättning för att skapa en tryggare och mer tydlig 

situation (Svensson et al., 2003). Vi ansåg även att det skulle finnas en större 

möjlighet att avläsa ansiktsuttryck och snappa upp saker som annars kunde ha gått 

förlorat i till exempel ett telefonsamtal. På grund av att en intervjuperson inte hade 

möjlighet att träffa oss fysiskt tog vi beslutet att genomföra telefonintervju då det 

var att föredra över att inte träffas alls. Det blev en viss skillnad i telefonintervjun 

eftersom vi inte kunde se personen, men eftersom vi träffat personen två gånger på 

kalibreringsmöten tidigare så ansåg vi att situationen ändå kändes avslappnad och 

öppen.  
  
Eftersom kvalitativa intervjuer är menat att fånga upp den intervjuades tankar kring 

ett visst fenomen så är det viktigt att ge intervjuobjektet spelrum till att röra sig i 

olika riktningar om vad denna anser vara relevant (Bryman, 2002). Forskaren kan 

här även avvika från intervjuguiden om denna känner att det behövs eller ställa 

följdfrågor för att få ett fylligare svar. Vi agerade i likhet med det som Bryman 

(2002) beskriver då vi gav intervjupersonerna ett relativ stort spelutrymme för att 

inte styra deras svar för mycket. Vi ställde även följdfrågor där vi kände att det 

behövdes för att få ytterligare information om ett visst ämne. Bryman (2002) 

menar att detta tillvägagångssätt är mer flexibelt än att enbart förhålla sig strikt till 

frågorna i intervjuguiden. Jacobsen (2009) redogör för att ju större utrymme 

forskaren väljer att ge intervjuobjektet desto större är möjligheten för att nytt och 

spännande material kan framkomma, dock så ökar även detta svårigheten för att 

tolka resultatet. 
  
Våra intervjuer kännetecknas av vad Svensson et al. (2003) och Bryman (2002) 

skulle benämna som semistrukturerade. Detta då vi delade upp våra frågor under 

teman som vi ville behandla i vår intervjuguide. Samtalet kan då inom denna ram 

fortskrida relativt fritt och vi hade med detta tillvägagångssätt vi frihet att följa upp 

sidospår som vi ansåg verkade intressanta (Svensson, et al., 2003). Intervjuguiden 

fungerade således som ett stöd som användes under intervjun för att försäkra oss 

om att alla ämnen som vi ville diskutera verkligen behandlades. Intervjuguiden 

ändrade utformning mellan de två intervjuerna då vi efter den inledande intervjun 

med fokusgruppen upptäckte att vissa frågor och följdfrågor var överflödiga samt 



12 
 

att vissa behövdes läggas till för att täcka av ämnet bättre. Innan intervjumomentet 

hade vi även skickat intervjuguiden till de två deltagarna för att de skulle få en 

möjlighet att förbereda sig. Vi motiverade detta tillvägagångssätt med att vi hellre 

gav dem en möjlighet att tänka efter och ge oss mer uttömmande svar än att 

överraska dem under intervjun och kanske gå miste om viktig information 

(Bryman, 2002). 
  
Det som kan ses som en svaghet med semistrukturerade intervjuer är att de kan 

vara svåra att sammanställa då de olika intervjupersonerna talar olika mycket om 

diverse teman, vilket gör det svårare för forskaren att jämföra resultaten (Svensson 

et al., 2003). Det kan även vara svårt att analysera resultaten och arbetet med detta 

kan ta lång tid, men för att motverka detta och försöka uppnå någon slags struktur i 

materialet använde vi oss av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) 

där vi försökte identifiera återkommande teman och mönster i materialet för att 

särskilja centrala aspekter av området (Svensson et al., 2003). 
 

2.3 Etiska aspekter 

 
Som forskare har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer när 

det kommer till att bedriva forskning inom den samhällsvetenskapliga disciplinen. 

Dessa riktlinjer har som målsättning att göra forskningen transparent och ligga till 

grund för forskningsetiska beslut. De finns även där för att skydda anonymiteten 

för individer som deltar i undersökningar. Innan datainsamlingen ägde rum 

skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) till samtliga deltagare där vi informerade 

om vilka vi var, syftet med studien, samt de ovan nämnda etiska riktlinjer vi som 

forskare måste följa. Vetenskapsrådet delar upp dessa riktlinjer i fyra olika krav: 
  
Informationskravet innebär att de som deltar i studien är införstådda med tekniken 

för datainsamlingen samt syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtyckeskravet redogör för att deltagande i studien är frivilligt och att de när som 

helst under studien kan avbryta sitt deltagande om de så vill. Nyttjandekravet 

grundar sig i att de individer som deltar i studien ska vara helt införstådda med 

dess syfte och vad forskarna avser att använda studien till. Konfidentialitetskravet 

innebär att ingen förutom forskarna kommer att få vetskap om vilka som deltagit i 

studien och bidragit med information. Detta innebär att inga namn på deltagarna i 

fokusgruppen och intervjuerna kommer att nämnas för att säkerställa att ingen 

individ utelämnas eller kan identifieras baserat på vad som sagts. 
  
Eftersom den organisationen vi utför vår studie på har önskat att förbli anonyma så 

kommer vi inte att nämna denna vid namn, beskriva branschen där organisationen 
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verkar eller ge ut annan detaljerad information kring organisationen som kan röja 

sekretessen. I vårt fall kan konfidentialitetskravet bli problematiskt eftersom 

kontaktpersonen vet vilka traineer som deltagit då denna bokade både lokal och 

ändrade traineernas schema. Traineerna vet i sin tur vilka som ingick i deras 

fokusgrupper eftersom att de befann sig i samma rum. Det vi däremot kan 

garantera att ingen utomstående ska kunna identifiera och ta reda på vilka som 

deltagit i studien även om personer inom organisationen kan göra det. Att personer 

inom organisationen kan identifiera deltagarna ser vi ändå inte som något problem 

eftersom att samtliga deltagare har samtyckt till att vara med i studien trots 

omständigheterna. Om deltagarna hade upplevt att de blottat sig för mycket så hade 

de erbjudits möjlighet att tacka nej till deltagande både innan och vid starten av 

datainsamlingen. 
  

2.4 Bearbetning av empiri 
 

Både enskilda intervjuer och fokusgrupper spelades in och sammanlagt hade vi sex 

stycken inspelade filer. Vi delade upp det inspelade materialet mellan varandra och 

transkriberade två fokusgrupper och en enskild intervju var. Vi inledde arbetet med 

transkriberingen direkt efter intervjuerna eftersom vi ville ha minnet av dem så 

färskt som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar detta som en fördel 

eftersom viktiga aspekter av intervjun kan glömmas bort om arbetet med att 

transkribera och analysera sker för sent. Med andra ord så ansåg vi att det fanns ett 

värde i att transkribera materialet så snabbt som möjligt efter intervjuerna och 

dessa transkriberades även ordagrant vilket underlättade vår analys av empiri 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Krueger & Casey (2009) beskriver detta upplägg som 

ett transkriptionsbaserat tillvägagångssätt som är systematiskt i det avseendet att 

forskare först skriver ut sitt resultat och sedan genomför analys av materialet. 
  
För att analysera det transkriberade materialet har vi varit inspirerade av det som 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som meningskoncentrering, vilket innebär 

att uttalanden från intervjuerna dras ihop och koncentreras till kortare enheter som 

beskriver det som sades. Vi har hämtat inspiration från Kvale och Brinkmanns 

(2009) fem steg i meningskoncentrering och i vårt fall började vi analysen med att 

läsa igenom samtliga transkriberingar för att skaffa oss en övergripande bild av 

vårt resultat. I det andra steget läste vi om materialet igen och samtidigt markerade 

vi de stycken vi ansåg relevanta för studien med olika färger. Färgsystemet var vårt 

eget tillägg för att göra den stora massan av text mer överskådlig och lättarbetad. 

Detta underlättade även för arbetet i det tredje steget där vi lyfte ur de 

formuleringar som vi markerat och drog ihop dessa till centrala teman som 

betonade det huvudsakliga som sagts i intervjuerna I det fjärde steget sattes våra 
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centrala teman i relation till studiens syfte och frågeställningar och i femte, och 

sista, steget bearbetades dessa teman till en beskrivande text och strukturerades i 

resultatkapitlet utifrån intervjuguidens olika teman. 
 

2.5 Metoddiskussion 
  
Målet med vår studie är att dess genomförande och struktur håller en så pass hög 

kvalitet att läsaren förstår innehållet och finner den övertygande (Siggekow, 2007). 

I denna studie har vi ämnat bidra med förståelsen för hur rekryteringsprocesser ser 

ut till traineeprogram då vi hade anledning att anta att den såg annorlunda ut mot 

rekrytering till andra tjänster. Vårt tillvägagångsätt var att genomföra en 

intervjustudie på en organisation som ville förbli anonym. Motiveringen till att 

använda sig av en organisation var för att vi då kunde gå mer in på djupet än om vi 

hade haft ett större urval (Alvesson & Sköldberg, 2000). Det var därför 

tidsaspekten som var avgörande och hur vi ville närma oss fenomenet. Här uppstår 

genast frågan om huruvida vår studie kan anses övertygande utifrån att vårt urval 

enbart är en organisation. Trots att studien enbart fokuserat på en organisation så 

kan urvalet ändå ses som tillräckligt med tanke på att vi hade ett högt antal 

deltagande traineer i våra fokusgrupper. Med möjligheten att kunna gå på djupet 

med så pass många traineer kan det argumenteras för att intervjustudien har ett 

övertygande urval. Utifrån Siggelkow (2007) vill vi således argumentera för att vi 

har möjligheten att kunna dra slutsatser och/eller övertyga läsaren om hur de kan 

förstå rekryteringsprocesser till traineeprogram i relation till effektivitet och 

rättvisa. 
 

Huruvida studien kan sägas vara representativ förklarar Siggelkow (2007) att det 

ibland är önskvärt att välja en specifik organisation på grund av att den är speciell i 

det avseende att den kan ge forskaren en insikt som andra organisationer inte kan. 

För att exemplifiera till hjärnforskningen så är fallet ofta så att patienten blir utvald 

på grund av att denna har en åkomma som forskare vill få insikt om som de inte 

skulle kunna få genom att välja någon annan. Det blir således en styrka i vår studie 

då vi valt en organisation som har ett traineeprogram och kan ge oss insikter om 

den tillhörande rekryteringsprocessen. Vår studie kan därför användas som 

inspiration till vidare forskning men även användas inom rekryteringsforskning 

eftersom vi även antar de sökandes perspektiv i processen - något som det i 

dagsläget börjar studeras mer och mer.  
 

Eftersom vi valt en organisation på grund av dess specifika egenskaper så blir det 

därför viktigt att motivera vad dessa egenskaper är. Kontexten blir därför viktig att 

förhålla sig till. Organisationen i vår studie har dock önskat att få förbli anonymt 
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på grund av den konkurrenssituation som råder bland traineeprogrammen. På 

grund av detta finns det i studien ingen organisationsbeskrivning då information 

om storlek, antal anställda, identitet och bransch med enkelhet skulle kunna röja 

organisationens anonymitet och således bryta mot de forskningsetiska riktlinjerna. 

Vi är medvetna om att detta skapar en problematik gällande generaliser- och 

jämförbarhet men vår ståndpunkt är att organisationens önskan måste respekteras. 

Organisationens anonymitet var även en premiss till att få genomföra studien och 

vi motiverar vårt val med att studien hellre har en begränsning än att den inte 

genomförs överhuvudtaget och fenomenet förblir outforskat. Detta faktum kan 

därför ses som en begränsning i studien men det är vår önskan till läsaren att, 

utifrån denna vetskap, avgöra om de slutsatser vi dragit i studien är tillämpliga i 

andra kontexter.  

 

Det är även viktigt att förstå att de slutsatser som denna studie dragit är baserade på 

studerandet av en enskild organisation och därför uppmanas läsaren även ha detta i 

åtanke. Men som Siggelkow (2007) förklarar så kan även slutsatserna från en 

studie inneha stor tyngd om de inspirerar och motiverar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som tillsammans utgör 

den referensram utifrån vilken resultatet kommer att analyseras. Kapitlet inleds 

med en övergripande bild av kravet på effektivitet i rekryteringsprocesser och de 

sökandes upplevelse av rättvisa. Detta följs av en diskussion om olika verktyg som 

används vid rekrytering och avslutningsvis behandlas de sökandes perspektiv mer 

ingående.  
  

3.1 Effektiv rekrytering och upplevd rättvisa 
 

I dagens snabbföränderliga och fragmenterade arbetsliv blir arbetskraften hos 

organisationen en viktig källa till kunskap och kompetens samt ett medel för att 

förhålla sig konkurrenskraftiga mot den externa marknaden (Nilsson et al., 2011).  

Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin och Jones (2005) beskriver även 

situationen som ett krig om talanger och aktualiserar vikten av 

kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning syftar till att förse organisationer 

med rätt kompetens och Breaugh (2012) betonar det som en grundläggande process 

för alla organisationer eftersom framgång och konkurrenskraft är nära 

sammanflätat till medarbetarna. På grund av den hårda konkurrensen om talanger 

har organisationer blivit tvungna att se över sina rekryteringsprocesser och 

effektivisera dessa (Lindelöw, 2008). Som en konsekvens av detta har nya metoder 

och verktyg tagits fram som organisationer nu prövar i ett försök att effektivisera 

sina rekryteringsprocesser (Khaldoun & Aaron, 2013).  
 

Det som beskrivits ovan är den vanligaste, och mest dominerande, synen på 

rekryteringsprocesser. Ett område som däremot inte behandlas lika ofta är hur de 

sökande upplever processen. Traditionellt sett har forskningen inom rekrytering 

och urval fokuserat på processer och verktyg utifrån ett organisationsperspektiv 

(Khaldoun & Aaron, 2013).  Med detta menar Khaldoun och Aaron (2013) att när 

rekryteringsprocesser har behandlats i forskningsartiklar och böcker så har dessa, 

medvetet eller inte, utgått ifrån vad som är bäst för organisationen. Allt ifrån 

kravspecifikationer, online tester, videointervjuer till återkoppling och 

övergripande kommunikation beskriv utifrån vad organisationen bör göra för att få 

det bästa resultat. Så om Chapman et als. (2005) beskrivning av situationen som ett 

krig om talanger stämmer så blir en smärtsam problematik att talangernas 

upplevelser och reaktioner i detta krig inte lämnas något utrymme.  
 

Ett rimligt antagande är att sökande vill bli behandlade rättvist i 

rekryteringsprocessen och detta understryks av Toldi (2011) och Chapman et al. 

(2005) som förklarar hur positiva upplevelser av rättvisa i rekryteringsprocesser 
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leder till ökad attraktion till organisationen, arbetet och sannolikheten att tacka ja 

till ett erbjudande. På grund av detta blir även de sökandes perspektiv en viktig 

dimension att ha i åtanke. Detta eftersom då organisationer är ute efter att 

effektivisera sina processer med hjälp av olika verktyg så blir resultatet en 

balansgång mellan effektivitet och rättvisa för de sökande. Då positiva upplevelser 

leder till positiva utfall för organisationen så ter det sig rimligt och nödvändigt för 

organisationer att kunna balansera effektivitet och rättvisa.  
   

3.2 Rekryteringsprocessen - ur ett organisatoriskt perspektiv 
 

Under rekryteringsprocessen ligger fokus på att den individ som slutligen anställs 

har den kompetens som tjänsten kräver (Nilsson et al., 2011). Breaugh (2012) 

menar att det därför är av stor vikt att organisationer lägger ned tillräckligt med 

resurser och tid i rekryteringsprocessen för att säkerställa att de får vad de söker. 

Rekryterare har en stor roll i detta då det är de som hela tiden kommunicerar med 

de sökande och därmed förmedlar en bild av organisationen (Carless, 2007; 

Breugh, 2008). För att få en framgångsrik rekryteringsprocess så finns det ett 

flertal moment rekryteraren kan använda sig av för att säkerställa detta (Lindelöw, 

2008). Texten nedan beskriver hur en väl genomförd och välarbetad rekrytering 

kan se ut taget från forskning och lämpliga teorier.  
 

3.2.1 Behovsanalys 
 

Lindelöw (2008) menar att det första steget i en rekrytering är att utforma en 

behovsanalys för att kunna skilja på de krav som arbetet ställer och vilken typ av 

individ som är nödvändig för att utföra arbetet. Det är även av stor vikt att de som 

är ansvariga för själva rekryteringen har en unison syn på de krav som den aktuella 

tjänsten har för att undvika en felrekrytering. Eftersom det i dagens arbetsliv läggs 

ner så pass mycket pengar och resurser på rekrytering är det viktigt att göra en 

behovsanalys där det tydligt framgår vilka krav som ställs och vilken individ som 

behövs Lindelöw, 2008).  
 

3.2.2 Kravspecifikation 
 

En behovsanalys består av två steg, ett mål och ansvarsbeskrivning samt en 

kravspecifikation, i det förstnämnda steget resoneras det kring organisationens och 

arbetets förutsättningar, de mål man vill uppnå och dessa bryts sedan ner på 

befattningsnivå (Lindelöw, 2008). Själva målet och ansvarsbeskrivningen 

sammanfattar de mål som befattningshavaren arbetar emot, vilka mål han eller hon 
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ansvarar för, vilka arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår för att uppfylla målen 

samt vilket vikt de olika arbetsuppgifterna har. Kravspecifikationen beskriver 

vilken person som ska utföra arbetet och ställer upp de krav och önskemål 

organisationen har med hänsyn till utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, 

intresse, utvecklingspotential, praktiska förutsättningar samt övriga krav. Detta 

leder till färre ansökningar som inte är relevanta för tjänsten samt minskad 

besvikelse efter anställning. Genom att utföra en behovsanalys skapar det en 

tydlighet både inom organisationen och för de sökande och skapar även kvalitet i 

rekryteringsarbetet.   
 

3.2.3 Medieval och annonsering 
 

Breaugh (2012) förklarar att det är viktigt att välja vilka medier organisationen ska 

utannonsera sin tjänst genom då det förmedlar ett budskap om organisationen. 

Författaren menar vidare att annonsens design och formulering ska tas i beaktning 

för att vara säkra på att de attraherar rätt sökande till tjänsten. Med utgångspunkt i 

detta måste organisationen ta reda på vilka massmedier som målgruppen använder 

sig av och söker sig till, vidare är det även av vikt att ta reda på om målgruppen 

aktivt söker arbete i dagsläget eller om de behöver uppsökas. Lindelöw (2008) 

redogör för att de mest förekommande rekryteringskanalerna är tidningar eller 

arbetsförmedlingen. Däremot menar författaren (2008) att annonserna på 

organisationens egen hemsida är frekvent återkommande bland många 

organisationer men att dess effektivitet är otydlig. Något som är av stor vikt är att 

annonsen ska innehålla detaljerad information om organisationen, arbetets innehåll 

och vilka krav som ställs på den sökande (Lindelöw, 2008). Genom att inkludera 

den informationen med annonsen så menar författaren att det redan där kan ske en 

gallring av sökande då de som inte är intresserade av vad arbetet ställer för 

yrkesmässiga krav eller inte lever upp till de andra krav som ställs då själva kan 

dra den slutsatsen.  
 

3.2.4 Ansökningsprocessen 
 

Det finns olika sätt att ansöka om jobb, allt från standardiserade formulär på 

organisationens hemsida, till annonser i tidningar och söka kandidater internt eller 

med hjälp av headhunting (Lindelöw, 2008). Själva tiden som går mellan de första 

initiala mötet med organisation i förhållande till de olika moment som kan ingå så 

som testning, intervjuer etc. har stor betydelse (Breaugh, 2012). Något som 

bevisats är att ju längre tid som går mellan dessa moment ju mindre är chansen att 

kandidaten kommer vara intresserad av att göra dem, specifikt gäller detta 

nyexaminerade studenter. 
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Standardiserade formulär 

 

Något som underlättar det administrativa arbetet för rekryterarna är när de sökande 

ansöker med hjälp av organisationens hemsida (Lindelöw, 2008). Genom att ha ett 

standardiserat formulär på hemsidan där de sökande kan ladda upp sitt CV och 

eventuellt annan information som organisationen kräver vilket både sparar tid och 

pengar. Rekryterarna kan här välja att alla sökande får ett automatiskt bekräftelse 

på att deras ansökan har mottagits. Genom att använda ett sådant system får de en 

övergripande koll på vilka som sökt tjänsten och så lagras kandidaternas 

information på samma sätt vilket gör det enklare att gallra. Breuagh (2008; 2012) 

redogör för att användning av organisationens egen hemsida som ett verktyg vid 

rekrytering är mycket effektivt. Något som kan ses som mindre bra med detta är att 

organisationen kan översvämmas med ansökningar från individer som inte är bra 

kandidater för tjänsten.  
 

Effektivitet i en rekryteringsprocess är viktigt och något ett standardiserat formulär 

kan bidra med då det sparar tid och pengar (Lindelöw, 2008). Det kan även vara en 

fördel om många av de sökande samtidigt söker andra tjänster och är med i andra 

rekryteringsprocesser parallellt. Det kan annars lätt hända att man förlorar de bästa 

kandidaterna genom att processen drar ut på för lång tid. När det gäller 

befattningar som lämpar sig för nyexaminerade är fokus på snabbhet mycket 

viktigare just för att dessa kandidater ofta tar det första rimliga erbjudande de får.  
 

3.2.5 Tester 
 

Något som blivit allt mer vanligt är att använda sig av personlighetstest och 

intelligenstest vid rekrytering, specifikt när det gäller tjänster på högre positioner 

(Lindelöw, 2008). Dessa tester kan vara en hjälp vid gallringen av de sökande när 

det gäller massrekryteringar som exempelvis vid urval till traineeprogram. 

Färdighetstest eller begåvningstest går ut på att gå bakom en individs kunskaper 

och utvärdera underliggande förmågor och intellektuella kunskaper. Målet med 

dessa typer av test är att kartlägga förmågor som är mer generella och bestående än 

kunskap för att förstå individens förutsättningar för att lära sig något nytt eller 

processa problem av en mer komplex natur (Lindelöw, 2008). Det som anses vara 

relevant för arbetslivet är språklig förmåga, numerisk eller matematisk förmåga 

samt logisk förmåga. Dessa test sker oftast under en tidspress vilket gör att även ett 

stressmoment ingår i testen då individerna måste göra val gällande att arbeta 

långsamt men mer noggrant eller snabbare fast med sämre precision.  
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3.2.6 Anställningsintervjuer 
 

Intervjuer fortsätter att vara det vanligaste sättet att träffa kandidater i samband 

med en rekryteringsprocess (Farago, Zide & Shahani-Denning, 2013). Den 

sökandes första möte med organisationen är ofta i samband med intervjuer, en 

välstrukturerad rekryteringsprocess ökar därför möjligheten att ge en bra bild av 

organisationen samt förmedla trovärdighet (Lindelöw, 2008). Intervjun är dock en 

väldigt subjektiv metod, studier varierar gällande prognosvärdet då det kan variera 

från att vara mer slumpmässigt till att vara en av de bästa metoderna (Lindelöw, 

2008; Sjöberg, 2000).  
 

Huffcutt (2011) redogör för att intervjumetoden har väldigt låg validitet men anser 

att dess popularitet kan bero på att organisationer ändå uppskattar att få träffa 

kandidaten ansikte mot ansikte för att försäkra sig om att en relation kan växa fram 

och om det är en person de kan tänka sig att arbeta med. Sjöberg (2000) redogör 

för att det bästa sättet att ta kontakt med den sökande är först genom en 

telefonintervju då rekryteraren inte kan störas av utseende och andra oviktiga 

faktorer. För att motverka detta kan det hjälpa att ha en bra frågeteknik samt 

struktur på intervjun eftersom det är frågorna som avgör hur pass uttömmande svar 

rekryteraren får (Lindelöw, 2008). Även sättet som dessa frågor ställs har en 

betydelse, det viktigaste är att ställa frågor som får kandidaten att prata fritt och 

bidra med svar som är uttömmande med konkreta exempel. Frågorna bör vara 

korta, raka, enkla och öppna. Något som bör efterföljas är att börja med att 

undersöka ett område med hjälp av öppna frågor för att sedan gå in på mer 

detaljrika undersökande frågor för att fördjupa ämnet baserat på de svar som 

kandidaten bidragit med.  

 

Avslutningsvis kan rekryteraren använda sig av slutna frågor för att stämma av 

eventuella oklarheter (Lindelöw, 2008). Gällande strukturen på intervjun så finns 

det flera olika varianter rekryteraren kan använda sig av, däremot så menar 

Lindelöw (2008) att den kompetensbaserade intervjun är att föredra vilket är en 

form av strukturerad intervju. Fokus vid dessa intervjuer bör ligga på att samma 

områden tas upp med alla sökande dessa ska tas upp i en viss ordning med hjälp av 

frågor som är formulerade på ett visst sätt (Farago et al., 2013). De frågor som 

ställs i denna typ av intervju bör fokusera på att ge svar på i vilken utbredning 

kandidaten uppvisat ett visst önskvärt beteende (Lindelöw, 2008). 

 

Telefonintervjuer 

 

Telefonintervjuer används främst som ett verktyg för att gallra bland de sökande 
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för att se om de bör bli inbjudna till organisationen för en intervju (Oliphant, 

Hansen & Oliphant, 2008; Toldi, 2011). I vissa fall används även intervjuer som 

hjälp för att göra ett urval bland kandidater. Författarna (2008) menar vidare att det 

även går att utföra strukturerade intervjuer per telefon för att undersöka både 

personlighet och kompetenser hos de sökande. 
 

Något som dock kan vara svårt med telefonintervjuer är att schemalägga dem 

(Guchait, Ruetzler, Taylor & Toldi, 2014). Detta rörande en mängd olika faktorer 

bland annat om kandidaten i fråga befinner sig i andra tidszoner eller länder. Det är 

även lätt för intervjuaren att bli influerad av vad kandidaten svarar och hamna i 

sidospår (Toldi, 2011).  
 

Videointervjuer 

 

Videointervjuer har blivit ett populärt rekryteringverktyg att använda sig av och ses 

som mer effektivt än exempelvis vanliga intervjuer ansikte mot ansikte (Toldi, 

2011). Genom att göra intervjuer med hjälp av ett videoverktyg kan organisationen 

spara resurser och gör det enklare för rekryteraren att övervaka 

rekryteringsprocessen, dessutom behöver varken rekryteraren eller de sökande 

behöver ta sig någonstans för att utföra den.  
 

Videointervjuer till skillnad mot telefonintervjuer tillåter även rekryterarna att få 

ett ansikte på de sökande Guchait et al., 2014). Videointervjuer gör det möjligt att 

nå ut till en större skara kandidater då rekryterarna inte är begränsade av tid och 

rum. Ju större skara rekryterare har att välja från desto högre blir deras chans att 

rekrytera de bäst kvalificerade kandidaterna för tjänsten. Dessa typer av intervjuer 

används ofta för att ersätta telefonintervjuer i urvalsprocessen (Guchait et al., 

2014). Trots att det har blivit mer vanligt med videointervjuer så finns det 

fortfarande relativt lite forskning kring området. 
 

En videointervju kan ske både i realtid där en tvåvägskommunikation sker mellan 

rekryteraren och kandidaten i form av video och ljud (Toldi, 2011). Det finns även 

videointervjuer som är utformade som en envägskommunikation där enbart 

kandidaten bidrar med video och ljud och det inte sker någon interaktion mellan de 

två parterna som författaren benämner som “non live” videointervju. Det 

sistnämnda innebär att intervjuaren är frånvarande när kandidaten svarar på frågor 

genom en webbkamera medan de blir inspelade (Guchait et al., 2014). I dessa typer 

av intervjuer har kandidaterna en specifik tidsram för att gå online och svara på 

frågorna. Just frågorna menar Toldi (2011) kan ha en avgörande roll gällande 

huruvida de sökande upplever att de får fram sin personlighet och sig själva under 

videointervjun. Finns det många frågor som är liknande frågor som kandidater fått 
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i andra intervjuer ökar chansen för att kandidaterna kan få fram sig personlighet 

och sig själva.  
 

Det som är tids och resurssparande med denna metod är att rekryteraren har 

möjlighet att se videointervjun närsomhelst och kan då snabbspola, spola tillbaka, 

pausa eller stoppa intervjun vilket tillåter dem att fokusera på frågor de upplever 

vara mer viktiga (Guchait et al., 2014). Dessutom kan de höra kandidaters svar på 

en viss fråga om och om igen, eller hoppa över kandidater som inte är tillräckligt 

lämpliga enligt kravprofilen vilket sparar rekryteraren den tid som de annars skulle 

behövt lägga på en hel intervju med en kandidat för att inse detta.  
 

Videointervjuer gör det möjligt för urvalsprocessen att hålla jämn takt med de 

andra teknologiska förändringar som samhället har sett de senaste få åren (Toldi, 

2011). Detta verktyg upplevs som rättvist då det är fritt från fördom, oärlighet och 

orättvisa då alla sökande får exakt samma frågor i samma följdordning (Guchait et 

al., 2014; Toldi, 2011) Det är ett sätt för arbetsgivaren att tänka innovativt och 

förändra en process som funnits i årtionden (Toldi, 2011). Givetvis använder HR 

olika typer av teknologier i deras urvalssystem för att det går snabbt, är flexibelt 

och kostnadseffektivt, men trots att det finns ett flertal fördelar med att använda sig 

av teknologi så finns det fortfarande ett stort gapande hål i forskningen gällande 

detta.  
 

Det som ses som mindre bra med denna typ av videointervju är att det inte 

förekommer ansikte mot ansikte kontakt, istället är det en inspelning av kandidater 

som svarar på i förväg planerade och skrivna intervjufrågor framför en dataskärm 

(Guchait et al., 2014). Kandidaten har därför enbart möjlighet att ge information 

som har med frågorna att göra, de kan inte ställa intervjuaren egna frågor eller få 

någon information från rekryteraren. Intervjun spelas in vid en viss tidpunkt och 

ses av rekryteraren vid en annan, Toldi (2011) menar vidare att dessa typer av 

intervjuer oftast används vid en initial bedömning i processen. Guchait et al. 

(2014) menar på att videointervjuer är mindre bra om de sker för positioner på 

högre nivåer då de kan upplevas som ett kyligt bemötande och ineffektivt. 

Kandidater kan då få en minskad lust för att arbeta för organisationen. Något HR 

bör ta i betänkande är hur de kan göra videointervjuer mer personliga för 

kandidaterna, exempelvis menar författaren (2014) att genom att ha en 

förinspelning på en rekryterare som läser frågan istället för att de själva behöver 

göra det ger en mer personlig känsla och att de svarar på en fråga vilket gör att det 

skapas mer av en interaktion mellan de två.  
 

Toldi (2011) redogör för att för att ge kandidaterna en positiv bild av 

videointervjuer finns det ett flertal steg de ska följa. Först så måste rekryteraren 
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försäkra sig om att de sökande har full förståelse för hur en videointervju fungerar 

från ett tekniskt perspektiv men även hur de hör ihop med själva urvalsprocessen. 

Ju mer informerad en kandidat är gällande processen och hur deras videointervju 

kommer att användas desto mer bekväma kommer de bli. Sedan är det viktigt för 

rekryteraren att använda kandidaterna för att få hjälpsam feedback kring 

videoverktyget då de sökande kan bidra med värdefull feedback från deras 

perspektiv som eventuellt kan förbättra verktyget. Till sist är det viktigt att 

kandidaterna själva får höra på vilket sätt som de gynnas av att ha videointervjuer 

som ett urvalsverktyg.  
 

3.2.7 Assessmentdagar 
 

Detta är en teknik som kombinerar test, gruppövningar, simuleringsövningar och 

intervjuer till en helhet vilket ofta har ett tidsspam på en eller flera dagar med flera 

deltagare och bedömare (Lindelöw, 2008). Denna process är mycket omfattande 

men har fördelar såsom att se kandidaterna integrera med varandra genom bland 

annat gruppövningar vilket inte finns möjlighet för i en vanlig intervjusituation. 

Det kan även leda till en högre validitet gällande metoden då det är fler bedömare 

som får se kandidaterna i flera olika sammanhang. En annan fördel är att de som 

deltagit, både kandidater och bedömare upplever detta som en rolig och givande 

erfarenhet. Det som kan ses som svårt med är att det kräver mycket resurser och 

planering för att få det att fungera.  
 

Kandidater som fått besöka organisationen ger oftast en längre och mer intensiv 

interaktion mellan den sökande och organisationen (Breaugh, 2012). Det är i detta 

första möte som den sökande får möjlighet att interagera med eventuella framtida 

kollegor, chefer och se miljön de möjligtvis kommer att arbeta i. Detta ger även 

rekryteraren och arbetsgivaren möjlighet att ge mer specifik och realistisk 

information om tjänsten. Detta kan bidra till att ändra bilden kandidaten har av 

organisationen och av tjänsten som sig.  
 

Även miljön kan påverka de sökandes upplevelse av organisationen, ett 

välorganiserat schema, eller imponerande lokaler kan skapa ett mer positivt intryck 

av organisationen (Breaugh, 2012).  Författaren (2012) redogör för tre viktiga 

faktorer utifrån de sökandes perspektiv på dessa träffar; Huruvida arbetsgivaren 

eller rekryteraren var flexibel i att stämma träff med de sökande, om de upplevde 

att de blev behandlade på ett professionellt sätt och om de sökande fick träffa 

individer på organisationer som har en hög status. Om dessa faktorer uppfylls är 

chansen högre att de sökande tackar jag till ett jobberbjudande, detta beror till stor 

del på att de individer som kandidaten får träffa är en eventuell framtida kollega 
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eller chef. Boswell, Roehling, Lepine och Moynihan (2003) medhåller i detta 

resonemang och menar att kandidater blir positivt influerande av att träffa och 

prata med chefer på en högre nivå.  
 

3.2.8 Kommunikationen under rekryteringsprocessen  
 

När det kommer till själva urvalsprocessen så spelar rekryterarna en stor roll när 

det gäller att kommunicera information om tjänsten och om organisationen 

(Carless, 2007). Kommunikation med sökande under rekryteringsprocessen kan 

ske på olika sätt, Lindelöw (2008) menar att på vilket sätt organisationen 

kommunicerar med de sökande bör anpassas till den målgrupp som de arbetar mot. 

Författaren redogör för att rekryterarna som tumregel bör utgå från att människor 

vill känna sig sedda, bli behandlade med respekt, känna att processen är rättvis och 

försöka tänka på tidsaspekten. I grund och botten handlar det om att bemöta de 

sökande på ett professionellt sätt och att behandla dem med respekt. Lindelöw 

(2008) förklarar vikten av att ha en kontinuerlig och tydlig kontakt med de sökande 

redan från början av processen. Detta innebär att förmedla information om när 

handlingar skickas ut, vilka tidsaspekter de sökande ska förhålla sig till och annan 

information som är viktig för att de sökande ska kunna skaffa sig en uppfattning av 

processen. Genom att ha tydliga riktlinjer för hur man ska arbeta med rekrytering 

och hur hanteringen av de sökande ska gå till är därför av stor vikt så att alla är 

överens om hur det ska gå till. 
 

Media Richness Theory  
 

Media Richness Theory (MRT) föreslår att när information ska förmedlas, 

specifikt komplex information så är inte alla kommunikationskanaler lika effektiva 

(Breaugh, 2012). Sättet som ses som mest effektivt att kommunicera på är ansikte 

mot ansikte följt av video, ljud och till sist att skriva. Rankingen förklaras utifrån 

att en tvåvägskommunikation mellan två individer tillåter frågor att bli besvarade, 

det blir enklare att läsa av ansiktsuttryck och tonläget på rösten kan avvägas. 

Denna teori kan appliceras på rekrytering då detta är något som organisationen och 

rekryteraren alltid tar hänsyn till under en rekrytering. Det finns ett flertal olika 

medier att väga mot varandra när beslutet tas om vilket som är bäst att använda och 

Kinney och Watson (1998) beskriver hur valet av vilket medie som lämpar sig bäst 

bör avgöras beroende på situation. Med andra ord kan ett telefonsamtal vara en 

effektivare typ av kommunikation i vissa fall och en videokonferens i andra fall. I 

rekryteringsprocesser får sättet organisationer väljer att kommunicera på olika 

konsekvenser (Allen, van Scotter & Otondo, 2004).  
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Kinney och Watson (1998) väljer att likna MRT med ett endimensionellt 

kontinuum där medier kan kategoriseras utifrån låg grad av rikhet till hög grad av 

rikhet. Detta illustreras av Daft, Lengel och Klebe Trevino (1987): 
 
 

 
Figur 1. Ett kontinuum över Media Richness Theory 

 

Som demonstrerat ovan så spelar kommunikationen och med vilket medie det görs 

en betydande roll för de sökande. I det första steget när ansökningar börjar komma 

in bör de sökande få besked om att deras handlingar inkommit, detta ger inte bara 

de sökande uppmärksamhet utan även en trygghet i att få veta att deras material har 

mottagits (Lindelöw, 2008). I detta initiala skede kan det även vara bra att 

informera om den förväntade tidsplanen som finns på rekryteringen, när 

ansökningshandlingarna kommer att behandlas, när intervjuerna kommer att ske 

och när organisationen och specifikt rekryterarna kommer att komma till ett beslut. 

Det är bättre att ge de sökande en realistisk bild av tidsplanen som är uppnåelig än 

att ge en tidsplan som låter bra men som sedan inte kan uppfyllas då det är en för 

kort tidsperspektiv.  
 

När rekryteringen kommit så långt i skedet att det är dags att kalla till intervju bör 

besked lämnas personligen via telefon (Lindelöw, 2008). Det är även viktigt att de 

sökande som inte går vidare glöms bort eller inte kommuniceras till för att ge en så 

positiv bild av organisationen som möjligt. Utifrån det ovan nämnda konstaterar 

Boswell et al. (2003) att organisationen bör ha välutbildade och kunniga 

rekryterare som är medvetna om dessa aspekter och som även kan agera på ett 

professionellt sätt i kontakten med sökande.  
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3.4 Rekryteringsprocessen - de arbetssökandes perspektiv 
 

Forskare inom rekryteringsfältet verkar överens om att forskningen, under de 

senaste två decennierna, ökat avseendevärt med inriktning på hur de sökande 

upplever rekryteringsprocessen och hur de reagerar på den (Anderson, Salgado & 

Hülsheger, 2010; Gilliland, 1994; Khaldoun & Aaron, 2013; Ployhart & Harold, 

2004; Ryan & Ployhart, 2000; Uggerslev et. al, 2012). Denna ökning menar Ryan 

och Ployhart (2000) beror på ett ökat tryck från forskarvärlden att förstå de 

sökandes perspektiv men även eftersom organisationer upplever en ökad 

konkurrens att tillskansa sig kvalificerade medarbetare och har insett fördelen med 

att förstå reaktioner hos de sökande. I takt med att teknologin utvecklas anammar 

organisationer nya arbetssätt och metoder i sina rekryteringsprocesser, i syfte att 

effektivisera, och det blir viktigt att därför förstå de sökande upplevelser (Bauer, 

Truxillo, Tucker, Weathers, Bertolino, Erdogan, & Campion, 2006). Genom att 

förstå hur de sökande reagerar i rekryteringsprocesser menar Anderson et al. 

(2010) att organisationer kan anpassa sina processer så att de sökande blir mer 

benägna att tacka ja till erbjudanden och, vid ett nekande, att organisationens goda 

bild kvarstår. De sökandes upplevelser, vare sig de är sig positiva eller negativa, 

kan även påverka andra i sin omgivning att söka eller inte söka sig till 

organisationen (Farago et al., 2013).  
 

3.4.1 Konsekvenser av de sökandes upplevelser 
 

För att förtydliga de olika konsekvenser som de sökandes upplevelser kan leda till 

så delar Chapman et al. (2005) upp dem i fyra olika utfall: strävan efter jobb, 

attraktion till jobb/organisation, sannolikhet att sökande tackar ja samt jobb val. 

Strävan efter jobb avser de sökandes avsikt att söka ett visst jobb och/eller att 

stanna kvar i urvalsgruppen. I detalj handlar det om den sökandes vilja att stanna 

kvar i rekryteringsprocessen genom att exempelvis gå på en andra intervju, besöka 

assessmentdagar och registrera sitt CV i organisationens databaser trots att inget 

jobb erbjuds. Attraktionen till jobb/organisation avser de sökandes bild av och 

attraktion till antingen tjänsten, organisationen eller båda två ihop. Det betyder att 

de sökande reflekterar över om de kan tänka sig arbeta med vad tjänsten erbjuder 

och om de vill arbeta för organisationen i fråga. Sannolikheten att tacka ja till ett 

erbjudande är ett utfall som blir aktuellt då organisationer inte är säkra på vad den 

sökande tänker. Med andra ord avser detta intentioner som de sökande kan ha 

rörande ett jobberbjudande och studeras vanligtvis med frågan “hur stor 

sannolikhet är det att du tackar ja till ett erbjudande från den här organisationen?”. 

Avslutningsvis så avser utfallet jobb val det faktiska valet som den sökande gör när 

den får ett erbjudande. När den sökande tackar ja eller nej till erbjudandet är det de 
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utfall som presenterats tidigare som har inverkan på det slutgiltiga valet.  
 

Det finns en rad faktorer som kan påverka upplevelsen och utfallen och enligt 

Chapman et al. (2005) handlar det om jobbets förutsättningar, rekryteraren, den 

sökandes uppfattning om rekryteringsprocessen, hur väl den sökande upplever sig 

passa in, sannolikheten att få ett jobberbjudande och andra jobbalternativ.  Arbetets 

förutsättningar handlar om vilken typ av arbete som tjänsten innebär, lön, förmåner 

samt organisationens varumärke. Vidare kan rekryteraren spela en viktig roll i 

utfallet då dessa kan påverka de sökandes upplevelser eftersom det är vanligt att 

sökande skapar sig en bild utifrån kontakten med organisationen och dess 

representanter uppfattningen om rekryteringsprocessen fokuserar kring huruvida de 

sökande upplever att de fått ett bra bemötande, en rättvis process och tillräckligt 

med information. Denna upplevelse av processen leder till nästa faktor som avser 

hur väl en sökande upplever sig passa in i organisationen. Sökande som identifierar 

sig med organisationen och känner sig passa in leder till en större sannolikhet att 

tacka ja till ett erbjudande och detta bygger på upplevelsen av 

rekryteringsprocessen. Sannolikheten att få ett jobberbjudande är en viktig faktor 

och avser de sökandes tro om att bli erbjuden tjänsten de söker samt hur de 

upplever sin prestation under rekryteringsprocessen. En sökande som anser sig ha 

gjort en bra prestation upplever en högre sannolikhet att få ett erbjudande vilket i 

sin tur leder till en större attraktion till organisationen/tjänsten. En avslutande 

faktor innefattar andra jobbalternativ. Detta handlar till viss grad om 

anställningsbarhet och Chapman et al. (2005) menar att en sökande som har fler 

jobbalternativ inte känner lika stor attraktion till en specifik organisation/tjänst som 

den hade gjort annars.  
 

För att exemplifiera denna process med faktorer och utfall används videointervjuer 

och Toldi (2011) ger ett exempel på hur de sökandes upplevelser kan förstås och 

vilka utfall dessa kan leda till. En del sökande kan känna sig bekväma i en situation 

där de får genomföra videointervju samtidigt som andra sökande kan uppleva detta 

som stressfullt och nervöst (Toldi, 2011; Bauer et al., 2006). Av denna anledning 

blir det viktigt för en organisation att veta om vilka reaktioner en videointervju kan 

framkalla hos de sökande och även vilken bild de sökande får av organisationen. 

Toldi (2011) förklarar vidare hur sökande överlag föredrar videointervjuer och 

upplever det som innovativt och ett mer rättvist tillvägagångssätt. Verktyget kan 

upplevas som rättvist eftersom det var flexibelt att använda och eliminerar 

eventuell restid för de sökande. Överlag menar Toldi (2011) att de sökande 

upplever videointervjuer som objektiva eftersom det ställs samma frågor, alla 

sökande får lika lång svarstid och avsaknaden av en intervjuare gör att de sökande 

inte kan influeras olika. Här ser vi bland annat att rekryteraren, som Chapman et al. 
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(2005), förklarar som en påverkansfaktor, inte finns med i intervju och således blir 

inte faktorn applicerbar i detta fall. Bortsett från detta är det rimligt att anta att 

videointervjuer leder till en positiv association i de sökandes upplevelser snarare än 

negativa. Positiva upplevelser betonar Toldi (2011) kan ha långsiktiga effekter på 

bilden av en organisation.  
 

De reaktioner och upplevelser som nämnts ovan är slutprodukten av en rad olika 

mekanismer och faktorer som påverkar de sökande i rekryteringsprocessen. Vad är 

det för faktorer som ger upphov till dessa upplevelser och hur manifesterar sig 

dessa i den sökandes beteende och attityd? Nedan presenteras två olika teorier som 

försöker förklara de sökandes reaktioner.  
 

3.4.2 Organizational Justice Theory 
 

Organizational Justice Theory (OJT) beskrivs inom forskningsfältet som 

vägledande när det handlar om att försöka förstå jobbsökandes upplevelser (Bauer 

et al., 2006). I sin artikel förklarar Gilliland (1994) att modellen är en 

sammansättning av olika teorier som fokuserar på rättviseaspekter satta i en 

rekryteringskontext. Konsekvenserna av upplevd orättvisa är enligt Gilliland 

(1994) organisationsengagemang, vilja att lämna organisationen, sökandes val att 

tacka ja eller nej till en tjänst, psykologiskt välmående samt deras attityder och 

beteenden då de blivit anställda. Dessa konsekvenser ligger även i linje med de 

utfall som Chapman et al. (2005) förklarar vilket gör OJT till ett viktigt perspektiv 

att ha i åtanke. 
 

OJT består utav två grundpelare, distributiv- och processrättvisa (Gilliland, 1994; 

Ployhart & Harold, 2004). Distributiv rättvisa utvärderas vanligtvis på utfallets 

rimlighet, vilket innebär att sökande bör få feedback och ett utfall som ligger i linje 

med deras insats. Denna förväntan på rimlighet kan grunda sig i sökandes tidigare 

erfarenheter av rekryteringsprocesser. Distributiv rättvisa uppnås därför genom en 

kombination av två steg. Första steget är att en sökande upplever sin insats, i 

relation till tidigare erfarenheter, som så pass bra att det är rimligt att förvänta sig 

att bli anställd. Steg två är sedan det faktiska utfallet då organisationen väljer att 

anställa den sökande och på så sätt har den sökandes förväntningar blir besvarade 

genom utfallet. I motsats kan en känsla av distributiv orättvisa uppstå om den 

sökande inte blir utvald eller om denne blir utvald då den inte förväntat sig det 

(Gilliland, 1994). 
 

Processrättvisa ses vanligtvis som bestående av tre komponenter (Gilliland, 1994). 

Dessa komponenter är processens egenskaper, förklaringen av processen samt 
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bemötande. Fokus är således på rättvisan i processen som till slut ledde fram till 

utfallet. Processens egenskaper syftar till tillvägagångssättet och huruvida detta 

upplevs som rättvist. Förklaringen av processen är viktig eftersom att de sökande 

bildar sig en uppfattning baserat på hur mycket de visste om hur processen skulle 

gå tillväga samt hur och när beslut tas. Bemötande är en övergripande komponent 

och innefattar alla interaktioner som den sökande har med organisationen. Detta 

blir till processrättvisa regler som, om de bryts, upplevs som orättvist och kan leda 

till samma konsekvenser för organisationen som nämnts ovan.  
 

3.4.3 Applicant Attribution-Reaction Theory 
 

Applicant Attribution-Reaction Theory (AART) är en mer modern teori, i relation 

till OJT, och grundar sig till viss del i samma rättviseaspekter (Ployhart & Harold, 

2004). Khaldoun och Aaron (2013) beskriver AART och menar att en 

arbetssökandes beteenden samt affektiva och kognitiva reaktioner drivs av, och är 

en konsekvens av, vad de kallar för en attributionsprocess. Inom socialpsykologin 

beskrivs attributionsteori som förståelsen om hur en person härleder kausalitet i 

olika situationer. Detta kan med andra ord förklaras i frågor som “varför agerade 

personen som den gjorde?” och “varför fick jag en annorlunda behandling än de 

andra?”. Upplevelser som rättvisa, motivation och testresultat blir således ett 

resultat av denna reaktion.  
 

Attributionsprocessen sker mellan det att en situation eller händelse inträffar och 

att personen bildar sig upplevelser och beteenden kring det (Ployhart & Harold, 

2004). För att exemplifiera så innebär detta att processen med att tillskriva 

orsakssamband sker då en jobbsökande genomfört ett test fram till att denne bildat 

sig en uppfattning om testet var rättvist och hur detta påverkat prestationen. Nedan 

följer en illustration av modellen utifrån Ployhart och Harolds (2004) 

forskningsartikel:  
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Figur 1. AART-modellen 

 

Utifrån figur 1 ser vi att en objektiv händelse, eller situationen, är första steget i 

AART-modellen och således vad som startar processen. Som i exemplet ovan så är 

kan händelsen vara ett test eller en intervju men det kan även vara interaktion med 

rekryterare, bemötande samt utfallet i rekryteringsprocessen (Ployhart & Harold, 

2004). Attributionsprocesser sker vid omständigheter som är stressfulla, 

överraskande och viktiga vilket ligger i linje med vad jobbsökande ofta upplever 

under rekryteringsprocesser. Av denna anledning kan alla de händelser, i en 

rekryteringsprocess, som framkallar dessa känslor antas vara applicerbara i AART. 
 

Det andra steget fokuserar på jobbsökandes upplevda situation och det är här 

viktigt att göra en tydlig skillnad på den objektiva situationen och den upplevda 

situationen (Ployhart & Harold, 2004; Khaldoun & Aaron, 2013). Istället är det 

vanligare att negativa aspekter, så som brott mot förväntningar och tidigare 

kunskap, från situationen kommer vara framträdande i den jobbsökandes 

upplevelser. Tredje steget jämför vad den jobbsökande upplevde med vad denne 

förväntade sig (Ployhart & Harold, 2004). Den jobbsökandes upplevelse av den 

objektiva situationen jämförs här med vad den jobbsökande hade för förväntningar 

på situationen och vad som kan förväntas vara rättvist i den mening situationen är 

lika för alla. Detta kan handla om förväntningar på vilket bemötande den sökande 

förväntade sig vid en intervju eller standarden på ett test.  
 

Jämförelsen som sker mellan objektiv situation och upplevd situation leder i det 

fjärde steget till att den jobbsökande antingen upplever tillfredsställelse eller 

kränkning (Ployhart & Harold, 2004). Utfallet beror på om den jobbsökande 

upplever att situationen stämde överens med förväntningarna eller inte. Om den 

stämde överens så upplever de sökande tillfredställelse och om något inte stämmer 
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överens upplevs det som en kränkning eller ett brott mot vad som kunde förväntats. 

Upplevelser av brott väger tyngre och påverkar beslut och belåtenhet med 

rekryteringsprocessen mer än vad en tillfredsställelse skulle göra. Det femte steget 

i Ployharts och Harolds (2004) AART tillskriver den jobbsökande ett attribut till 

orsaken till händelsen. Beroende på de tidigare stegen så kan orsaken skilja sig, så 

för att exemplifiera så kan en jobbsökande som inte klarade ett urvalstest hävda att 

det var svårighetsgraden eller tidsaspekten som var orsaken. I det sjätte och sista 

steget kondenseras de tidigare stegen till kognitiva, beteendemässiga och 

attitydmässiga reaktioner som uppvisas av de sökande eller som bildar grund för 

deras upplevelse av processen (Ployhart & Harold, 2004).  
 

Ployhart och Harold (2004) belyser och diskuterar även begränsningar med teorin 

och betonar att människor är olika och att det finns fler påverkansfaktorer. 

Individuella skillnader så som tidigare erfarenheter av diskriminering påverka hur 

den sökande förväntar sig bli bemött i en rekryteringsprocess. Resultatet kan bli att 

AART inte med säkerhet kan förklara resultatet av jämförelsen mellan upplevd 

situationen och förväntad situation eftersom individer har olika erfarenheter och 

ser på sin egen kapacitet på olika sätt. En annan begränsning som bör finnas i 

åtanke vid användandet av AART är vilken roll kulturella skillnader har och att 

dessa kan spela en roll i processen, vilket illustreras i figur 3.  

 

3.5 Bedömning av teorier 

 
För att visa på en reflexiv förmåga och ett kritiskt förhållningssätt till forskning bör 

det avslutningsvis redovisas hur vi resonerat i valet av teorier och forskning. 

Rekryteringsprocessen som förklaras utifrån organisationens perspektiv är 

framförallt inspirerad utav Lindelöw som är något av en profil inom ämnet. Den 

källa vi hänvisar till är Lindelöws egna bok och för vissa framstår denna som 

mindre vetenskaplig på grund av dess operationella innehåll. Faktum kvarstår dock 

att Lindelöw är en aktör inom det svenska arbetslivet då det gäller 

rekryteringsfrågor och vi anser därför att denna källa bär viss tyngd med sig när vi 

applicerar den i denna studie. Även Breaugh används som källa i denna del av 

teorikapitlet för att komplettera Lindelöw. Anledningen till att vi har valt Breaugh 

som komplement beror på dennes framträdande och framåtskjutna roll i många 

vetenskapliga studier. Då begreppet rekryteringsprocess inte är lika komplext som 

exempelvis ledarskap blir konsekvensen en aningen deskriptiv teoridel. 
 

Gällande teorikapitlets senare del är det framförallt två modeller som valts på 

grund av de väldigt frekvent refereras till i vetenskaplig forskning. Gilliland (1994) 
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och dennes teori om rättvisa framträdde i samtliga vetenskapliga artiklar vi fick 

fram i vår sökning gällande de arbetssökandes perspektiv. Gillilands teorier är ifrån 

mitten av 90-talet vilket kan ses som en begränsning, men det faktum att 

författaren refereras till än i dag ser vi som en stark motivering till att också 

använda den i vår studie. Nästa modell, som presenteras av Ployhart och Harold 

(2004), framträder frekvent i senare forskning där Khaldoun et al (2013) är ett 

exempel. Det faktum att Ployhart och Harold används och refereras till av andra 

delar av forskningsvärlden när det handlar om de sökandes perspektiv har 

resulterat i att vi beslutat att använda oss utav författarna. AART-modellen bygger 

även vidare på Gilliland rättviseaspekter vilket gör att vi bedömer båda modellerna 

som relevanta och applicerbara för denna studie. Att använda två olika modeller 

som har tio år emellan sig, men som ändå på vissa sätt hänger ihop, och titta på 

vårt fenomen ansåg vi vara ett  intressant och legitimt förhållningssätt. 
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4. RESULTAT 
I följande avsnitt redogör vi för det resultat som framkommit genom 

fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Vi redogör för resultaten i 

frågeställningarnas följd med syfte att underlätta för läsaren. För att ytterligare 

förstärka resultatet har vi bifogat citat som är tagna från intervjuer med HR samt 

traineer. 
 

4.1 Hur är rekryteringsprocessen utformad och varför ser den ut 

som den gör? 

4.1.1 Ansökningsprocessen 
 

HR redogör för organisationens rekryteringsprocess och förklarar den utifrån olika 

steg, varav det första steget innebär att de lägger ut annonser i tidningar, LinkedIn, 

Twitter, Facebook och på organisationens egen hemsida. När kandidaterna själva 

sedan ansöker till traineeprogrammet kan de göra detta via organisationens 

hemsida där de får lägga upp sitt CV, personliga brev och betyg i en databas. När 

ansökningarna kommer in görs första gallringen där HR sållar de sökande genom 

att bedöma utbildning samt om de är nyexaminerade eller inte. 

HR menar att ansökningsprocessens upplägg till stor del beror på att de sökande då 

hamnar i deras system via deras hemsida där de då även kan få översikt över 

kandidaternas andra dokument såsom CV, personligt brev och betyg. Vidare 

framkommer det att själva annonsen har sett likadan ut över en längre tid och att 

det beror på att den är utformad efter en mall som organisationen ska följa när de 

utformar annonser. 

[...] det är taget globalt sett hur en ansökan ska se ut eller hur en annons ska se ut så den 

är ju det är bara innött alltså det är ju dom riktlinjer som finns [...] (IP 2) 

4.1.2 Onlinetester 
 

Nästa steg är online tester som organisationen använder sig av i 

rekryteringsprocessen både lokalt i Sverige samt på koncerner som finns globalt. 

Testet behandlar området problemlösning och beroende på de sökandes resultat 

och vart de hamnar i percentilen går de vidare till nästa urval. I första screeningen 

är det två online tester varav ett är verbalt och ett numeriskt. Går de sökande vidare 

ifrån det så är det ett längre problemlösningstest där de jämförs med ett medelsnitt 

i Sverige som testet räknat ut. Nästa steg är ett så kallat “reasoning for business” 

test som är både verbalt och numeriskt där fokus ligger på att kunna läsa in text för 

att ta beslut utifrån det och det andra behandlar statistisk och diagram. 
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HR menar att genom att utfärda online tester så får de en fingervisning om vilka 

kandidater som de ska gå vidare med i processen. HR förklarar vidare att det första 

testet är för att få ner antal ansökningar att arbeta med. De andra två testen är för 

att få en bild av hur de sökande tar till sig och hanterar information.  

Ja det första testet som görs är för att screena, för att få ner antalet ansökningar att jobba 

med att göra en första sållning. Och de här andra två testen är för att få en bild på hur lätt 

man har för att liksom ta till sig information och sålla och kunna hantera den på rätt sätt 

(IP 2) 

4.1.3 Telefonintervjuer 
 

Efter de sökande gått vidare från online testen fick traineerna i den äldre kullen 

genomföra telefonintervjuer med rekryterarna. Telefonintervjuerna grundade sig på 

en intervjuguide som ämnade att täcka av tre olika huvudområden som skulle 

avgöra om kandidaten passade eller inte, dessa låg till grund gällande beslutet om 

huruvida de fick komma vidare till assessmentdagen eller inte. HR ansåg att detta 

var ett bra komplement till online tester som de sökande fått göra.  

Vidare redogör HR för att rekryterarna under den korta tiden kunde få fram mycket 

värdefull information från kandidaterna. Det kunde även upplevas som 

tidskrävande att få tag i alla kandidater för att genomföra intervjun och kvalitén på 

samtalet kunde variera på grund av telefonlinjen. Överlag anser HR att de fick en 

sämre bild av kandidaten när de inte kunde se den de intervjuade. 

4.1.4 Videointervjuer 
 

Efter online tester följer videointervjuer för de sökande i den senaste kullen som 

gått vidare, efter dessa så utser rekryterarna de bästa individerna som då går vidare 

till assessmentdagen. Videoverktyget är inte beroende av att sökande och HR 

interagerar med varandra i realtid utan intervjun består utav ett antal förinställda 

frågor som den sökande därefter ska spela in svar till. De sökande har därefter en 

viss tid på sig att besvara varje fråga och kan själv välja när de vill starta och 

avsluta inspelningen.  

HR motiverar införandet av videoverktyget som ett sätt för deras organisation att 

hålla sig uppdaterade inom den senaste teknologiska utvecklingen för 

urvalsprocesser. Vidare förklarar de att det finns ett behov att uppdatera sig genom 

att exempelvis läsa det senaste inom sociala medier och att arbeta på ett sätt som är 

innovativt och sticker ut för att visa på detta samt att hålla sig i framkanten av 

utvecklingen. Samtidigt menar HR att det även handlar mycket om tid och resurser 

vilket de menar på är något som är ständigt återkommande. 
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Valet av leverantör för videoverktyget baserar HR på att en annan välkänd 

organisation i Sverige använder sig av just samma videoverktyg. Efter kontakt med 

organisationen där de beskrivit hur det fungerat tog de beslutet om att införa det. 

HR tycker att det har fungerat bra rent administrationsmässigt samt att det är 

positivt att de sökande själva kan välja när de vill utföra intervjun. Innan de 

sökande genomför intervjun finns det en text som de kan ta del av som beskriver 

hur de ska gå tillväga vilket kan underlätta processen för kandidaterna menar HR.  
 

Rent konkret redogör HR för att de förkortat rekryteringsprocessens längd med två 

veckor, detta upplevs som positivt då det går åt färre resurser med det nya 

verktyget. Vidare menar HR att processen blir mer rättvis då alla de sökande får 

exakt samma frågor att besvara vilket gör att alla får samma chans till skillnad från 

telefonintervjuerna som kan se olika ut beroende på vilken rekryterare som utför 

intervjun. Med videoverktyget får de även möjlighet att se kroppsspråk och 

agerande vilket de upplevde som bättre jämfört med telefonintervjuer. 
  

Vi upplevde väl, dels att det tog mycket tid att man skulle sitta och ringa och få tag på 

folk och det ska passa att dom kan ta en intervju så det tog mycket längre tid för oss sen 

så kunde kvalitén, asså samtalen, vara olika beroende på dels linjen som man pratade på 

och sen är det ju inte alltid asså vi tyckte vi fick en sämre bild när man inte ser personer 

man pratar med (IP 2) 
 

Det som HR menar kan vara mindre bra med verktyget är om den sökande skulle 

ha nått problem med datorn, att det kan verka opersonligt och att det finns en risk 

för att de inte får fram exakt hur bra personen är. Det upplevs även som mindre bra 

att HR inte kan ställa följdfrågor till den sökande, detta gäller både situationer där 

de kan komma att behöva veta något ytterligare som kandidaten inte gett svar på 

eller om kandidaten missförstått frågan som ställts. Just frågorna menar HR dock 

ska ses som en utvecklingspotential gällande att ställa de rätta frågorna och något 

som de konstant arbetar med att utveckla.  
 

Där är det ju utvecklingspotential att göra rätta frågorna nu håller vi ju på vi jobbar med 

dom när vi gör det här så får vi titta på frågorna och se få vi ur faktiskt eller vad var det vi 

inte fick ut för nått [...] (IP 1) 
  

4.1.5 Assessmentdagen 
 

HR redogör för att det första som sker att halva gruppen av trainees blir intervjuade 

och andra halvan förbereder en presentation utifrån ett case som organisationen 

tilldelar dem. Efter en timme byter grupperna plats. Vissa traineer fick även utföra 

HR intervjuer på sin assessmentdag där rekryterarna utförde enskilda intervjuer 
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med varje sökande där alla får samma frågor som handlar om att ge exempel på 

olika situationer och hur de hanterat dessa. 

Efter kandidaterna har genomfört dessa två moment är det en gemensam lunch som 

är följd av gruppdiskussioner där gruppen får ett problem som de ska lösa 

tillsammans. Efter detta moment är HRs del av dagen över och de sökande får gå 

på två intervjuer med chefer från enheter där de kan komma att arbeta senare. Det 

sista som sker är ett mingel där kandidaterna får träffa nuvarande traineer. Efter 

assessmentdagen tas beslut om det slutgiltiga urvalet. HR redogör för att syftet 

med assessmentdagen bland annat är att få möjlighet att träffa kandidaterna 

personligen och se dem i många olika situationer för att se om de kan prestera, 

vågar föra sig och samarbeta med andra.  

[...] syftet är ju att se kandidaterna i olika sammanhang dels intervjua en och en med en 

assessor sen är det ju att se presentationer faktiskt hur man har strukturen och man kan 

föra sig och vågar man prata för folk osv för det måste dom kunna och sen 

gruppdiskussionen är ju samarbete se om vem tar ledningen och tar man hänsyn till andra 

[...] (IP 1) 

Att kandidaterna får träffa cheferna menar HR är specifikt för traineeprogrammet 

och syftet med det är att det tillför ett värde för kandidaterna och för att cheferna 

som ska arbeta med traineerna ska få skapa sig ett intryck om dem. 

Assessmentdagen tycker HR är bra, däremot så finns det funderingar kring att göra 

den till två dagar istället för en då den i nuläget är väldigt lång 

 

4.1.6 Rekryteringsprocessens helhet 
 

HR förklarar att de, utifrån de förutsättningar som finns är nöjda med processen. 

Dessa förutsättningar handlar till stor del om tid och resurser. 
 

Hade vi haft oändliga resurser och oändligt mycket tid så hade man kunna göra mer men 

som läget ser ut nu så tycker jag inte det (IP 2) 
 

Rekryteringsprocessen utformning förklarar HR som något de alltid haft och 

främst beror på det stora antalet sökande som organisationen har. De olika 

momenten blir därför en hjälp när det kommer till att sålla bland de sökande på ett 

effektivt sätt för att kunna göra ett urval. Av den anledningen har organisationen, i 

den senaste processen, använt sig av videointervjuer istället för det tidigare 

tillvägagångssättet med telefonintervjuer.   
 

Dels är det ju för att vi får in väldigt mycket ansökningar och vi [...] vill screena bort 

många på något enkelt och effektivt sätt liksom för att få ner antal (IP 2) 
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HR menar vidare att rekryteringsprocessen utformning även beror mycket på det 

beslut som finns inom organisationen om att rekryteringen ska gå till på det här 

sättet. HR förklarar att detta är deras organisationsspecifika rekryteringspolicy och 

arbetssätt. Rekryteringsprocessen upplägg motiveras utifrån aspekterna tid och 

resurser och att det ständigt måste finnas en balans mellan dessa. Detta kan HR 

uppleva som svårt när det kommer till att hitta den bästa kandidaten för 

traineeprogrammet. 
  
Jag försöker få ihop tiden jag försöker titta på tiden resurser och sen ska ha bästa 

kandidaten och dom 3 parametrarna tillsammans är ganska svåra att få ihop [...] (IP 1) 

 

HR menar att kommunikationen sker löpande med de sökande under hela 

processen och att det går relativt snabbt från det att de tagit beslut om vilka som 

ska anställas till att de kontaktar dem. Vidare menar HR att det även är viktigt att 

höra av sig till dem som inte fått ett jobberbjudande och att det ska ske inom en 

vecka.  
 

4.2 Hur upplever traineerna rekryteringsprocessen?  

4.2.1 Ansökan 
 

Traineerna ansåg att de formulär de fyllde i på organisationens hemsida för att söka 

traineeprogrammet hade teckenbegränsning och såg det därför som tidsödande och 

som ett hinder i själva processen. Trots detta redogör fokusgruppen för en 

förståelse för processen och nödvändigheten för organisationen att använda sig av 

formulär och databaser för att sålla bland sökande. Vid jämförelse med andra 

organisationers formulär anser traineerna att denna var lättanvänd. 
  

Jag tycker det är liksom generellt såhär gillar jag inte dom här online CV ifyllda grejerna 

sen förstår jag till 100 procent att dom är nödvändiga [...] 
  

4.2.2 Onlinetester 
 

Överlag så upplever fokusgruppen att de online test de fick göra var väldigt 

likartade andra online test de gjort tidigare. Det var splittrade åsikter kring deras 

upplevelser av hur det hade gått på testet, vissa upplevde att det hade känts bra 

medan andra upplevde att det gick rätt dåligt under testet. Det var även delade 

åsikter kring svårighetsgraden på testen. Traineerna redogjorde för hur testet som 

avsåg ordförståelse var likt högskoleprovets samt andra tester som finns på 

marknaden som de gjort tidigare. Testerna upplevdes i övrigt som roliga och 

mestadels av gruppen anser att ha gjort tester innan som en stor nytta. 
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[...] man har stor fördel av att man har gjort sånahär grejer tidigare jag har vart i en par 

processer innan jag gjorde det här och det hade jag stor nytta av just för att man har en 

vana av att göra dom här grejerna [...] 

Fokusgruppen anser att det positiva med att ha online test är att de ser det som ett 

effektivt sätt att sålla kandidater utifrån organisationens perspektiv. Det framkom 

även att detta sätt att sålla föredrogs före att bli gallrad utifrån betyg. Däremot tror 

de att det finns en risk för att de med dessa test kan tappa duktiga kandidater som 

inte är vana vid att göra test som dessa. Det framkommer även att testerna kändes 

heltäckande och satte traineerna på prov. De menar vidare att det hade känts 

underligt om de blivit kallade på intervju utan att ha blivit testade på något sätt. 

Traineerna uppvisade även en förståelse för processen och ansåg online testerna 

som ett bra verktyg utifrån de resurser som organisationen har och det höga antalet 

sökande 

På något sätt tror jag det är en väldigt fördel för dom för då kan dom på ett enkelt sätt ta 

bort ett stort antal av de som söker, med risk för att man tappar bra kandidater också 

såklart 

De negativa aspekterna som traineerna uppger var att online testerna saknade 

feedback, och i det engelska testet där de fick feedback så sade det egentligen 

ingenting. Testerna som gjordes innan assessmentdagarna upplevde traineerna som 

oklara eftersom de inte förstod vad resultaten användes till. De trodde att de skulle 

få feedback på assessmentdagen men när denna uteblev så upplevdes testerna som 

onödiga. Testet som avsåg ordförståelse hade, enligt traineerna, ingen 

tidsbegränsning vilket upplevdes som frustrerande. Det negativa i det menade 

många av traineerna var att de sökande kan sitta och slå upp orden vilket gjorde att 

de ifrågasatte syftet med testet. Traineerna anser att det borde vara på tid och 

påpekar även vikten av att tydligt informera innan varje test om tidsramen och hur 

bedömningen sker. Dock så uppger även här fokusgruppen en förståelse för 

processen då de hellre hade velat gå på intervju än att göra tester men inser 

problematiken för HR-avdelningen om detta skulle vara tillvägagångssättet. De 

repeterar upplevelsen av en opersonlig process.   

Ja men det var det som var det var lite oklart kring vad det användes till för [...] så det 

kändes som att antingen så var det rätt onödigt [...] det framgick inte riktigt vad det skulle 

användas till eftersom man inte fick nån feedback  

Fokusgruppen upplevde att testen var enkla att förstå hur de skulle gå tillväga när 

de genomförde dem. De ansåg att instruktionerna innan var hjälpsamma specifikt 

den testomgång de fick göra innan det riktiga testet började. Många i gruppen 

ansåg även att deras tidigare erfarenheter från att ha sökt andra tjänster och 



39 
 

traineeprogram gjorde det enklare att förstå. Rörande användarvänligheten redogör 

fokusgruppen för att tillvägagångssättet kändes självklart. De läste instruktionerna 

och fick sedan en kontrollfråga om de förstått instruktionerna.   

4.2.3 Telefonintervju 
 

Överlag så upplevde fokusgruppen telefonintervjun som rolig men menar på att det 

kändes lustigt att inte se personen som intervjuade dem. De ansåg att intervjun 

bestod av få frågor av enkel natur som många i fokusgruppen ansåg vara 

standardfrågor. Vissa av individerna i gruppen upplevde även att de fick några 

frågor som var privata och inte enbart arbetsrelaterade. Överlag så hade de velat ha 

mer tid på sig för att kunna förbereda sig inför själva intervjun. Flestadels av 

individerna i fokusgruppen tror att det kan vara en fördel om rekryterna inte ser 

vem de pratar med då de tror att det kan påverka hur de uppfattar personen. De 

ansåg att frågorna vid telefonintervjun var bra och att det var ett bra upplägg då 

rekryteraren som ringde berättade hur intervjun skulle gå till och ungefär hur lång 

tid den skulle ta vilket gjorde att de kände sig mer trygga och upplevde mer 

kontroll över situationen. En stor fördel som nämndes var att de under 

telefonintervjun kunde få återkoppling eller följdfrågor på det de sa och fick 

möjlighet att utveckla vad de sa vilket gjorde samtalet mer interaktivt. 
  

Man kan få följdfrågor på det man har svarat jämtemot en videointervju att dom hela 

tiden kan återkoppla till det du precis har berättat [...] och så tar dom en annan aspekt av 

det så att det blir interaktivt tycker jag 

  
Det som gruppen upplevde var mindre bra var att situationen kändes konstlad och 

att eftersom de inte såg personen de pratade med kändes det mer som ett skarpt 

läge och inte så personligt. När fokusgruppen jämförde telefonintervjun med en 

vanlig intervju så menade de på att det är lättare att känna av stämningen när man 

är där personligen samt att man missar det trevliga kallpratet som oftast är innan. 

Många i gruppen upplevde även att telefonintervjun kom utan förvarning och var 

väldigt rak på sak vilket vissa tyckte var jobbigt då de upplevde det som att 

rekryteraren mer ville sätta dit dem eller testa dem. 
  

En fördel kan vara eller en skillnad iallafall mellan telefonintervju och video det är att 

man inte dom inte ser personen dom intervjuar för det tror jag kan ha en påverkan på hur 

dom uppfattar personen ganska starkt 
  

4.2.4 Videointervju 
 

Överlag så upplevde fokusgruppen videointervjun som ett praktiskt och flexibelt 

verktyg eftersom de kunde bestämma själva, inom tidsramen, när de ville göra 
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genomföra det. Gruppen såg videoverktyget som positivt utifrån att de hade mer tid 

att förbereda sig och inte behövde genomföra intervjun i utsatta lägen så som på 

bussen eller i en kö i en matbutik. Andra fördelar som nämns är exempelvis att 

HR-avdelningen att inte behöva anpassa sig efter när de sökande är tillgängliga. 
 

Alltså fördelen med att göra på det här sättet det är ju att man kan ju göra det vilken tid på 

dygnet som helst dom behöver inte [...] få tag på oss boka in ett möte med oss och allting 

sånt där så på det viset är det bra för rekryteraren kan jag tänka mig 

Trots att många i fokusgruppen uppgav att de föredrog videoverktyget över 

telefonintervjuer så upplevde de även videointervjun som frustrerande. Detta 

berodde på att traineerna fann det obekvämt och opersonligt att inte få någon 

respons. De redogör för att det kändes som att stirra in i en vägg, att de saknade 

den mänskliga faktorn och att det överlag kändes väldigt opersonligt. På grund av 

detta var det ett flertal som hade känslan av att det de hade sopat sin chans. Några 

traineer ansåg att det gick bättre än förväntat och inte alls upplevde den stelheten 

som de hade förberett sig på. Det framkommer även en åsikt om att 

rekryteringsprocessen inte är till för att de sökande ska må bra. 

[...] det var frustrerande att sitta och prata in i en vägg och inte få någon respons. Väldigt 

opersonligt. 
 

Inledningsvis nämner mestadels av traineerna att de antagligen överlag hade en 

positiv bild av tillvägagångsättet eftersom de blev antagna till traineeprogrammet. 

Det framkommer att videoverktyget ger en objektivitet som gör att momentet 

känns rättvist. Det blir på så sätt lika för alla och traineerna uppger att det känns 

som att risken för att intervjuaren ska vara oprofessionell och subjektiv minskar. I 

en telefonintervju anser vissa utav traineerna att det finns en möjlighet att slingra 

sig ur vissa saker men att det med videoverktyget minskar den möjligheten då det 

är lika förutsättningar för alla. Flexibiliteten med verktyget nämns återigen som 

någonting positivt samtidigt som det förklaras att instruktionerna var tydliga och 

att det gavs tid till att ställa in ljud och bild innan man startade intervjun. 

Känns också relativt rättvist på nått sätt att du blir inte det känns inte som att det blir lika 

avgörande vem man träffar. 

Det som överlag upplevdes som mindre bra var att det kändes opersonligt och som 

att de bara var en bricka i spelet. De övningsfrågor som uppkom innan själva 

intervjun som var på engelska förvirrade många av traineerna då de upplevde det 

som oklart om organisationen ville ha svaren på engelska eller svenska. De 

upplevde det som onaturligt om det hade varit en personlig intervju om 

intervjuaren hade övergått till engelska under två frågor. Det diskuteras huruvida 
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detta kanske gynnar personer som har enkelt för sig att anpassa sig men det är 

konsensus i gruppen om att det inte går att klaga så mycket på teknikbiten. Vidare 

redogörs det för att när de upplevde att de inte riktigt förstod frågan fanns det ingen 

möjlighet att ställa följdfrågor och att detta kunde bli krystat. Men överlag ansåg 

de flesta att frågorna var utformade på ett förståeligt sätt.  

Rörande användarvänligheten så upplevs verktyget som enkelt att använda. 

Tydliga och lättförståeliga instruktioner samt möjligheten att få tänka igenom 

svaret innan varje inspelning underlättade. Det fanns möjlighet att få se 

inspelningen av en testfråga och därefter hade man möjlighet att ställa in ljud och 

ljus. Fokusgruppen uppger att den var lättanvänd på det sättet att den inte tog mer 

än 45 min att göra, vilket de upplevde som bra organiserat 

Klara , enkla lättförståeliga instruktioner det var inga konstigheter. 

Något som även lyfts är tidsramen för varje fråga och där menar traineerna att det 

är en avvägning i sig hur mycket tid en sökande bör få. Det fanns en möjlighet att 

hoppa över betänketiden och gå direkt in på att besvara frågan på samma sätt som 

det fanns möjlighet att avsluta inspelningen om man blev klar tidigare. Detta anser 

fokusgruppen vara användarvänligt eftersom alla är olika och använder olika 

approacher. Traineerna reflekterar avslutningsvis kring hur rekryterarna ser på 

intervjuerna och tror att de skulle vara ganska förlåtande mot de sökande eftersom 

det är ett nytt verktyg.   

4.2.5 Assessmentdagen 
 

Det var delade åsikter kring hur fokusgruppen upplevde assessmentdagen. Många 

ansåg att det var en kul upplevelse och tyckte stämningen kändes väldigt 

avslappnad och trevlig vilket gjorde att de kunde prestera till max. Andra kände 

inte av att de var i en situation där de konkurrerade med andra utan tyckte det bara 

var trevligt att få träffa de andra kandidaterna för första gången och ta pulsen på 

dem. Vissa upplevde dagen som lång och situationen som konstig då de kände av 

konkurrensen med andra. De beskriver att de försökte visa sin bästa sida i 

konkurrens med andra samtidigt som de skulle visa på teamwork i 

gruppdiskussionen. Det var delade åsikter kring själva gruppdiskussionen, en del 

upplevde det som kul då de fick möjlighet att känna av de andra kandidaterna 

medan andra tyckte att det mer var ett tillfälle för att skaffa pluspoäng och ansåg 

att den kändes konstlad. När det kommer till caset som kandidaterna fick göra på 

assessmentdagen så anser gruppen att det var väldigt simpelt då de hade en 

förväntan på att det skulle ha en mer tekniskt och matematiskt prägel. Många 

upplevde det även som underligt att de fick begränsad information som de skulle 
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dra slutsatser från vilket gjorde att de kände att de nästan fick spela lite teater. En 

annan aspekt kring just caset var att de upplevde det som underligt att de inte fick 

så många följdfrågor på caset och att rekryterarna inte pressade dem på 

information. 

Ja, caset tyckte jag kändes lite konstigt för man fick ju såhär begränsat med information 

liksom och så skulle man dra lite slutsatser kring det men sen var det, det kändes som 

man fick fylla ut det lite med såhär lite som man spelade lite såhär teater liksom. 

Traineerna förklarar att de upplevde assessmentdagen som heltäckande och 

välorganiserat. Det erbjöds hotell för de sökande vilket uppskattades då många 

hade rest långt för att delta. Det gick inte att förbereda sig innan själva 

assessmentdagen och det upplevde överlag fokusgruppen som positivt eftersom det 

upplevdes som mer rättvist. Många av traineerna kände att de kunde vara sig själva 

och att om de blev utvalda så var det för att de som person passade in i 

organisationen. Det framkom det att alla inte hade samma upplägg på sin dag, vissa 

uppgav att de inte fick en intervju med HR och vissa fick inte göra 

gruppdiskussioner. Detta skiljde sig mest åt beroende på vilken ort de sökande var 

på samt vilken inriktning de hade sökt. De individer som var på assessmentdag på 

ort A fick kvällen innan träffa de andra kandidaterna samt traineer från föregående 

år och gå ut att äta middag tillsammans där de fick möjlighet att ställa frågor. Detta 

upplevde de som väldigt positivt och ledde till att de inte kände av konkurrensen 

lika mycket på själva assessmentdagen. 

Men jag tänkte rätt snabbt alltså det var ju en bra och avslappnad stämning rätt snabbt 

man kom dit och var rätt nervös från början men det gick över snabbt. Jag kände att man 

kunde vara prestera max. 

Något som många av traineerna upplevde som frustrerande var att tiden de hade till 

att förbereda sig inför presentationen av caset skiljde sig åt mellan personer 

eftersom att schemat innehöll lunch och rast. Detta resulterade i att vissa sökande 

hade 30 min att förbereda sig och vissa hade upp till 2,5 timme. Det upplevs som 

att budskapet organisationen förmedlade var fokuserat på dem som skulle gå vidare 

och fokusgruppen reflekterar över att organisationen bör fundera på vilket budskap 

man vill förmedla under en assessmentdag. 

Assessmentdagen upplevdes övergripande bra av gruppen, speciellt lyftes det fram 

att de kände sig omhändertagna och trygga hela dagen. Kandidaterna upplevde att 

de kunde vara sig själva vilket de ansåg vara en konsekvens av hur 

assessmentdagen var upplagd vilket ledde till att de kunde prestera sitt bästa. De 

tyckte även att det var bra att det alltid fanns en eller två personer att rådfråga ifall 

att det skulle vara något de undrade över och att allt var relativt avslappnat. 
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Intervjun på förmiddagen upplevdes som positiv, men att den ungefär levde upp till 

den förväntan man haft. 

HR intervjuerna sågs mer som en standardintervju men många av traineerna 

uppgav att de bidrog till att få upp självförtroendet hos många av traineerna och 

gjorde stämningen väldigt avslappnad. De intervjuer de fick göra med chefer 

upplevdes som givande, i dessa intervjuer fick kandidaterna själva möjlighet att 

ställa frågor samt lyfta funderingar man haft. Det fanns en större chans att skapa en 

relation jämfört med HR intervjuerna och det blev mer ett interaktivt samtal 

snarare än en intervju. Traineerna redogör för hur de delades upp i grupper under 

dagen och att detta hade en positiv effekt. Effekten blev att de upplevde en 

lagkänsla och såg sina gruppmedlemmar som del av samma lag där de hjälpte 

varandra och på så sätt minskade spänningen. En ytterligare positiv aspekt som 

fokusgruppen var överens om är att dagen möjliggjorde för traineerna att visa upp 

så mycket som möjligt av sig genom de olika momenten. En del av traineerna som 

hade assessmentdag fick även träffa gamla traineer dagen innan och gå på 

studiebesök vilket de uppger som väldigt positivt.  

Det kändes trevligt liksom hela tiden man var såhär man blev omhändertagen och det var 

aldrig några frågetecken och det fanns alltid minst en, två som man kunde prata med sen 

kom det tio genier där under nått mingel och det kändes ganska avslappnat det kunde ju 

ha vart mycket mycket stelare egentligen. 

Konsensus rådde bland kandidaterna angående nivån på assessmentdagen, detta då 

de ansåg att nivån kunde vart högre där de blev mer utmanade. Specifikt så kände 

de att de saknades i intervjuerna då de hade velat bli grillade mer genom att ha fått 

svara på svårare frågor. De tyckte även att caset som de fick presentera var relativt 

lätt och att det var frustrerande att inte få någon feedback. Däremot så sågs 

assessmentdagen som utmanande i form av att de var fysiskt trötta efter dagen var 

över. Det framkom även i fokusgruppen att intervjuerna med HR var mycket 

upprepning av videointervjun och att det kändes fånigt att behöva repetera sina 

svar igen. Reflektionen traineerna hade på det var att det kanske var för att 

säkerställa att de sökande inte hade hittat på svar under videointervjun. Eftersom 

de sökande var nyexaminerade så hade inte alla tidigare arbetslivserfarenhet vilket 

gjorde att vissa av frågorna som HR frågade blev irrelevanta eller krystade. Trots 

detta så förklarar traineerna att de upplevde det som positivt att HR lade fokus på 

de sökande som personer snarare än att korsförhöra. 

Vi hade lite diskussion på tåget hem att man känner inte riktigt att man blivit utmanad 

mycket det var på ett sätt var det en trygg miljö så man kunde prestera bra men man 

kände ändå inte att man hade gjort sitt yttersta utan man hade gärna blivit grillad lite mer.  
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Å ena sidan upplevde traineerna att de efter assessmentdagen fick en bättre bild av 

organisationen då de ansåg att dagen var väldigt professionellt upplagd och att den 

var väldigt gedigen och välplanerad. Gruppen tyckte att de personer som höll i den 

var kompetenta och allt kändes väldigt genomtänkt vilket gjorde att de fick en 

tydligare bild av organisationen vilket motiverade dem till att arbeta för dem. 

Specifikt redogörs det för att många högt uppsatta personer deltog under dagen och 

i intervjuerna vilket traineerna upplevde förmedlade en seriös bild. De ansåg även 

att organisationen var väldigt mån om att få in rätt personer. En reflektion görs av 

gruppen om att alla moment sänder en bild av organisationen och att det är viktigt 

att det är en rättvis avspegling. I detta fall upplevde traineerna dagen som 

avslappnad och det tror dem gav en bättre bild av organisationen.  

Det var dom som var divisionschefer eller kanske controller liksom och väldigt väldigt 

högt upp i hierarkin vilket jag tyckte var ett seriöst intryck att det är dom som faktiskt är 

här och är mån om att det är rätt personer som kommer hit[...] 

Överlag så upplevde traineerna kommunikationen från organisationen som snabb, 

effektiv och processen som helhet gav ett seriöst intryck där de kände sig 

omhändertagna av organisationen. Å andra sidan upplevde vissa av individerna i 

fokusgruppen att ursprungsbilden de hade av organisationen inte förändrades av 

assessmentdagen eller rekryteringsprocessen. Istället så fick de en bild av utav hur 

ett specifikt traineeprogram ser ut och vad det innebär att vara trainee vilket gjorde 

att de kände sig peppade på att bli det. Vissa kandidater menar på att även fast de 

fick en presentation av organisationen på assessmentdagen glömdes detta bort 

hyfsat fort då fokus låg på att prestera på de olika momenten som ingick under 

dagen. Vidare förklarar de att det är först nu de börjar få en klarare bild av 

organisationen. 

4.2.6 Rekryteringsprocessen som helhet 
 

Fokusgruppen beskriver rekryteringsprocessen som snabb och strukturerad och 

detta framkom som den största skillnaden i jämförelse med andra processer de 

genomgått. Traineerna redogör för hur de fick tydlig information om varje steg och 

inom vilket tidsspann det rörde sig som. Traineerna upplevde att kommunikationen 

var bra och skedde löpande. De uppskattar den inledningsvis som varannan vecka 

mer frekvent ju längre in i processen de tog sig. Efter assessmentdagen fick de 

slutgiltigt svar inom en vecka vilket de upplevde som väldigt positivt. Det 

framkommer även att många av traineerna upplevde den som opersonlig. De 

redogör för att det kunde vara jobbigt att inte få prata med någon representant från 

organisationen men de hade förståelse för processen och reflekterade över att om 

de hade fått ett nej hade de inte velat ha haft en personlig kontakt.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån den teoretiska referensramen. 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån rekryteringsprocessens olika moment. 

Varje moment beskrivs var för sig utifrån organisationens perspektiv för att sedan 

ställas i kontrast till traineernas upplevelser av samma moment.  

5.1 Ansökningsprocessen 

5.1.1 HR 

 

Lindelöw (2008) redogör för att utformning av en behovsanalys är det första steget 

i en rekrytering, detta för att rekryterarna då får möjlighet att skilja på de krav som 

arbetet ställer och vilken typ av individ som är nödvändig för att utföra arbetet. Det 

framkommer dock inte om organisationen utför en behovsanalys och 

kravspecifikation.  Eftersom det i dagens arbetsliv läggs ner så pass mycket pengar 

och resurser på rekrytering är det viktigt att göra en behovsanalys där det tydligt 

framgår vilka krav som ställs och vilken person som behövs (Lindelöw, 2008). 

Själva behovsanalysen består av två steg, ett mål och ansvarsbeskrivning samt en 

kravspecifikation, i det förstnämnda steget resoneras det kring organisationens och 

arbetets förutsättningar, de mål man vill uppnå och dessa bryts sedan ner på 

befattningsnivå (Lindelöw, 2008). Mål och ansvarsbeskrivningen sammanfattar de 

mål som befattningshavaren arbetar emot, vilka mål han eller hon ansvarar för, 

vilka arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår för att uppfylla målen samt vilket 

vikt de olika arbetsuppgifterna har. 

Kravspecifikationen beskriver vilken person som ska utföra arbetet och ställer upp 

de krav och önskemål organisationen har med hänsyn till utbildning, erfarenhet, 

kunskap, kompetens, intresse, utvecklingspotential, praktiska förutsättningar samt 

övriga krav (Lindelöw, 2008). Detta tillvägagångssätt underlättar internt för hur 

organisationen resonerar kring befattningen och hur arbetet ska organiseras samt 

de förväntningar som finns. Genom att utföra en behovsanalys skapar det en 

tydlighet både inom organisationen och för de sökande och skapar även kvalitet i 

rekryteringsarbetet (Lindelöw, 2008). I hänsyn till detta så är det något som 

organisationer bör ta i beaktning när det är i uppstarten av en rekrytering. Främst 

för att inte slösa resurser på en rekrytering som utan behov och kravspecifikation 

ökar otydligheten kring tjänsten i fråga och kan påverka hela rekryteringsprocessen 

på ett negativt sätt.  
  
HR redogör för organisationens rekryteringsprocess och förklarar den utifrån olika 

steg, varav det första steget innebär att de lägger ut annonser i tidningar, LinkedIn, 

Twitter, Facebook och på organisationens egen hemsida.  Lindelöw (2008) redogör 
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för att de mest förekommande rekryteringskanalerna är tidningar eller 

arbetsförmedlingen, däremot så menar författaren att trots att annonser på 

organisationens hemsida är vanligt förekommande så är dess effekt inte är 

fastställd. Utifrån detta kan en fråga ställas gällande annonsers frekventa 

förekommande på organisationers hemsidor. Hur motiveras detta beslut om att 

lägga annonser på hemsidan om det inte är baserat på studier eller forskning som 

gjorts? En tanke som slagit oss efter att ha läst mycket forskning inom området är 

att eftersom den forskning som finns oftast inte beskriver någon negativ effekt av 

att lägga upp annonser på hemsidan så kan det vara baserat på åsikten att det inte 

finns något att förlora på det. Lindelöw (2008) menar vidare att annonser kan ge 

organisationen hjälp med att gallra bland de sökande då den information som står 

angiven i annonsen kan verka som ett urvalsverktyg då sökande som inte uppfyller 

de krav som finns angivna redan här kan dra slutsatsen att de inte lever upp till 

dem.   

HR redogör även för att själva annonsen har sett likadan ut över en längre tid och 

att det beror på att den är utformad efter en mall som organisationen ska gå efter 

när de skriver annonser. Breaugh (2012) förklarar att det är viktigt att välja vilka 

medier organisationen ska utannonsera sin tjänst genom då det förmedlar ett 

budskap om organisationen. Så därför menar författaren (2012) att annonsens 

design och formulering ska tas i beaktning för att attrahera rätt sökande till 

tjänsten. Med utgångspunkt i detta måste organisationen ta reda på vilka 

massmedier som målgruppen använder sig av och söker sig till, vidare är det även 

av vikt att ta reda på om målgruppen aktivt söker arbete i dagsläget eller om de 

behöver uppsökas. Detta är något vi upplever från den enskilda intervjuerna med 

HR inte är något som tas hänsyn till idag, självklart kan det vara så att mallen har 

tagit hänsyn till de olika punkterna, däremot är det viktigt att tänka på att samhället 

och arbetslivet är i kontinuerlig förändring och med åren kan även målgrupper 

komma att förändras och vad som lockar dem eller inte. Därför är det bra att 

kontinuerligt uppdatera mallen samt se till att den når ut till den tänka målgruppen 

genom att välja rätt medier, design och formulering på annonsen. 

När kandidaterna själva sedan ansöker till traineeprogrammet förklarar HR att de 

kan göra detta via organisationens hemsida där de får lägga upp sitt CV, personliga 

brev och betyg i en databas. Lindelöw (2008) menar på att de finns ett flertal olika 

sätt att ansöka till en organisation varav standardiserat formulär nämns som ett av 

dessa. HR menar att ansökningsprocessens upplägg beror till stor del på att genom 

att göra det på detta sätt så hamnar den sökande i deras system via deras hemsida 

där de då även kan få översikt över kandidaternas andra dokument såsom CV, 

personligt brev och betyg. Lindelöw (2008) medhåller i detta resonemang och 
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menar på att genom att ansöka på organisationens hemsida så underlättar för 

rekryterarna i det administrativa arbetet. Breuagh (2008; 2012) menar även i likhet 

med Lindelöw (2008) att organisationens egen hemsida ska ses som ett effektivt 

verktyg vid rekrytering. Utöver detta nämns även att genom att ha ett 

standardiserat formulär på hemsidan där de sökande kan ladda upp sitt CV och 

eventuell annan information som organisationen kräver kan både spara tid och 

pengar (Lindelöw, 2008). Genom att använda ett sådant system får rekryterarna en 

övergripande koll på de som sökt tjänsten samt genom att göra det finns deras 

information organiserat på samma sätt vilket gör det enklare att gallra. 

5.1.2 Traineer 
 

Traineerna uppgav att de ansökte till traineeprogrammet genom att registrera sig på 

organisationens hemsida och deras databaser. Traineerna upplevde 

tillvägagångssättet som tidsödande och begränsande eftersom de saknade vissa 

alternativ och då det fanns en teckenbegränsning. Vissa sökande upplevde därför 

att de inte kunde ge en rättvis bild av sin bakgrund på grund av saknaden av 

lämpliga alternativ. Sett utifrån ett OJT-perspektiv kan den processrättvisa sägas 

kränkas eftersom de regler som registreringen bygger på inte är applicerbar för alla 

sökande och således en brist i processens egenskaper. Av denna anledning bryter 

tillvägagångssättet emot process regler som de sökande upplever som orättvisa och 

dessa korrelerar i sin tur med vilja att tacka ja till ett erbjudande samt deras 

inställning och bild av organisationen. En reflekterande tanke är att i detta fall kan 

den orättvisa traineerna upplevde inte nödvändigtvis ha haft en så stor påverkan 

eftersom samtliga traineerna tackade ja. Detta ligger i linje med Ployhart och 

Harold (2004) som förklarar att de sökande som slutligen blir utvalda vanligtvis 

har en positiv association till rekryteringsprocessen och därmed inte upplever den 

som orättvis i jämförelse med sökande som inte blivit utvalda. Av denna anledning 

blir det dock viktigt att förstå att brottet mot de processrättvisa reglerna som vissa 

traineer upplevde rotar sig starkare i de sökande som inte gick vidare och enligt 

Toldi (2011) kan ha långsiktiga konsekvenser för organisationen i form av ett 

försämrat rykte och en reducerad skara sökande. 
 

Trots detta uppgav traineerna att de hade en förståelse för processen och att 

tillvägagångssättet är en nödvändig metod för att hålla koll på sökande och gallra. 

Detta kan sägas mildra omständigheterna kring upplevelsen av processrättvisa 

eftersom de sökande själva har en bild av hur tillvägagångssättet bör se ut. 

Gilliland (1994) redogör för hur förklaringen av processen hjälper de sökande att 

skaffa sig en bild av processen och genom att traineerna reflekterar över 

nödvändigheten visar detta på medvetenhet. På så sätt är det tänkbart att den 
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upplevda orättvisan inte var avgörande i detta avseende då traineernas uppfattning 

av ansökan mildras av en förståelse. Utifrån ett AART-perspektiv ser vi att det 

finns likheter med den attributionala processen då traineerna härleder kausalitet i 

situationen (Ployhart & Harold, 2004). Reflektionen som traineerna gör tyder på att 

de tillskrivit den upplevda orättvisan attribut som effektivitet och nödvändighet. 

Med andra ord så förstår traineerna att den upplevda orättvisan beror på 

organisationens behov av att effektivisera sina processer. En balansgång som det 

framkommer att de sökande är medvetna om. Det faktum att traineerna upplevde 

ansökan som orättvis, trots att de i slutändan blev utvalda, gör det ändå intressant 

att försöka förstå - inte minst för att förstå vilken bild av organisationen det sänder 

till de som inte blev utvalda. 
 

5.2 Onlinetester 

5.2.1 HR 
 

Nästa steg i rekryteringsprocessen beskriver HR är online, i den första screeningen 

är det två online tester varav ett är verbalt och ett numeriskt. Testen behandlar 

området problemlösning och beroende på de sökandes resultat och beroende på 

vart de hamnar i percentilen går de vidare till nästa urval. Lindelöw (2008) menar 

på att test blivit allt mer vanligt att använda sig av vid rekryteringar, specifikt 

gällande tjänster på högre nivåer. HR menar vidare att genom att utfärda online 

tester så får de en fingervisning om vilka kandidater som de ska gå vidare med i 

processen. Det som anses vara relevant för arbetslivet med test är språklig 

förmåga, numerisk eller matematisk förmåga samt logisk förmåga (Lindelöw, 

2008). Dessa test sker oftast under en tidspress vilket gör att även ett stressmoment 

ingår i testen då individerna måste göra val gällande att arbeta långsamt men mer 

noggrant eller snabbare fast med sämre precision. Kandidatens resultat jämförs 

sedan med en normgrupp. HR förklarar att det första testet är för att få ner antal 

ansökningar att arbeta med och att de andra två testen är för att få en bild av hur de 

sökande tar till sig och hanterar information. Dessa är en hjälp för rekryterarna när 

de ska gallra bland sökande vid massrekryteringar som exempelvis traineeprogram 

(Lindelöw, 2008).  HR beskriver att de vill se hur kandidaternas tar till sig och 

hanterar information men de nämner inte varför detta är viktigt för en trainee att 

kunna göra och vad det skulle tjäna för syfte. Det framkommer inte heller om de i 

nuläget undersöker korrelationen mellan testen och exempelvis hur pass bra en 

kandidat presterar arbetsmässigt på organisationen.  

HR ser Onlinescreeningen som ett bra sätt att gallra när det är så många sökande, 

dock beskrivs det en viss oro kring de individer de kan tappa i processen genom att 
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sålla på detta sätt. Breaugh (2008; 2012) menar att genom att använda sig av olika 

system som vid online screening får rekryterarna en övergripande koll på 

kandidaterna samtidigt som det underlättar gallringen. Lindelöw (2008) betonar 

vikten av en effektiv rekryteringsprocess och menar på att det är därför bra om 

rekryterna kan använda sig av olika system för att öka effektiviteten samt för att 

minska risken för att processen drar ut på för lång tid vilket kan leda till förlorandet 

av kompetenta kandidater som är med i andra processer samtidigt. 
 

5.2.2 Traineer  
 

Upplevelsen av online testerna var delade då vissa traineer upplevde att det hade 

gått bra och andra som att det hade gått dåligt. Detta ligger i linje med steg ett och 

två i AART-modellen. Det första steget avser den objektiva situationen, i detta fall 

är online testerna, och steg två avser den upplevda prestationen/resultatet på testen 

(Ployhart & Harold, 2004). Traineerna uppgav att vissa av testerna satte dem på 

prov och att de påminde om högskoleprovet och liknande test som finns ute på 

marknaden vilket underlättade. I linje med steg tre i AART-modellen så kan 

tidigare erfarenheter bidra till upplevelsen av rekryteringsprocessen då de sökande 

jämför med tidigare genomförda test (Ployhart & Harold, 2004). Detta leder även 

vidare in i det fjärde steget där den sökande upplever en kränkning eller 

tillfredsställelse i situationen. I denna situation förväntade traineerna sig tuffa tester 

och upplevde det som fördelaktigt att ha gjort liknande test innan. Således blir det 

rimligt att anta en tillfredsställelse i situationen för de som förväntat sig utmanande 

tester samt genomfört liknande test och ett brott för de som saknar tidigare 

erfarenheter. På samma sätt är det rimligt att anta att de traineer som uppgav sig 

vara nöjda med testen, eller ansåg dessa som enkla, upplevde en tillfredsställelse i 

situationen. 

Det fanns negativa aspekter med online testerna och enligt traineerna bestod dessa 

i avsaknaden av feedback. Traineerna fick inte reda på vad resultaten användes till 

och att det inte alltid var tydligt med tidsramen. Därför uppfattades testerna som 

onödiga av traineerna. Avsaknaden av feedback i detta avseende påminner om det 

Gilliland (1994) beskriver som processrättvisa och närmare bestämt komponenten 

förklaring av processen. Då sökande inte har en tydlig förståelse för processen kan 

detta leta till upplevelser av orättvisa. Detta korrelerar även med det Chapman et 

al. (2005) förklarar som strävan efter jobb, vilket innebär att de sökande 

benägenhet att vilja stanna kvar i processen kan ha förminskats på grund av detta. 

Ett av testerna som avsåg ordförståelse hade inte någon tidsbegränsning vilket 

traineerna upplevde som negativt eftersom det då fanns möjlighet att slå upp orden. 
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Detta var det ingen av traineerna som själva nämnde att de hade gjort men menar 

på att det finns risk för fusk i detta upplägg. Det ligger i linje med OJT och 

processrättvisa i det avseendet att processens egenskaper upplevs som orättvisa 

(Gilliland, 1994). Detta i sin tur leder till ett utfall där attraktionen till jobbet eller 

organisationen påverkas och bilden av tjänsten och organisationen försämras. Trots 

detta, och i likhet med ansökningsprocessen, så reflekterar traineerna över en 

förståelse för processen. De förklarar att de hellre gått på intervju än gjort tester 

men att det, utifrån organisationens resurser, är ett rimligt tillvägagångssätt och 

detta kan tolkas utifrån AART (Ployhart & Harold, 2004) där den förväntade 

situationen mildrade det faktum att den objektiva situationen upplevdes som 

orättvis. 

5.3 Telefonintervjuer 

5.3.1 HR 
 

Telefonintervjuerna grundade sig på intervjuguider som HR tillsammans med sin 

leverantör utformat för att täcka av tre olika huvudområden som skulle avgöra om 

kandidaten passade eller inte. Oliphant et al. (2008) redogör för att strukturerade 

intervjuer per telefon gör det möjligt att undersöka både personlighet och 

kompetens. Telefonintervjuers främsta syfte vid rekryteringsprocesser är att 

fungera som ett verktyg för att gallra bland sökande (Oliphant et al., 2008; Toldi, 

2011). HR redogör för att det positiva med att göra telefonintervjuer var att 

rekryterarna under den korta tiden kunde få fram mycket värdefull information från 

kandidaterna. Men något som upplevdes som mindre bra var att det var 

tidskrävande att få tag i alla kandidater för att genomföra intervjun, även kvalitén 

på samtalet kunde variera på grund av telefonlinjen.  
 

Intervjuprocesser har en tendens till att bli komplexa med hänsyn till antal personer 

som är med i den, är det många individer inblandade kan det bli svårt att finna en 

tid som passar rekryterarens tajta schema samt få det att matcha med kandidaten 

vilket oftast leder till att processen drar ut på tiden (Guchait et al., & Toldi, 2014). 

Något som framkommer är att de intervjuguider som utformats för länge sedan inte 

kontinuerligt uppdateras. Det är även oklart om det finns någon forskning som 

stöder dessa och deras användningsområde eller inte I dagsläget använder sig 

organisationen inte av telefonintervjuer längre men om dessa intervjuguider 

används i samband med andra rekryteringar inom organisationen är detta något 

som bör undersökas.   

5.3.2 Traineer 
 

Traineerna upplevde telefonintervjun som olustigt då de inte kunde se personen de 
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pratade med. Enligt media richness theory kan det sägas att telefon är ett rikare 

medium än exempelvis mail, vilket var det vanligaste kommunikationssättet under 

rekryteringsprocessen, och detta kan ha haft en positiv inverkan på de sökandes 

upplevelser då de fick feedback direkt (Kenney & Watson, 1998). Däremot är 

telefonen begränsad i jämförelse med att möta personer ansikte mot ansikte och 

enligt media richness theory förmedlas inte information lika effektivt via telefonen 

som om intervjuare och sökande hade tittat på varandra. Detta eftersom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck är signaler som går förlorade i telefonintervjuer. 

Trots detta upplevde traineerna att de fick en tydlig information kring intervjun och 

hur den skulle gå till vilket kan liknas med en tillfredsställelse av processrättvisa 

samt en tillfredsställelse med situationen (Gilliland, 1994; Ployhart & Harold, 

2004). 
 

Traineerna upplevde det som positivt att rekryteraren inte kunde se dem och 

således inte skaffa sig en uppfattning av personen. Detta ligger i linje med 

Champan et al. (2005) som förklarar hur rekryteraren kan ha en påverkan på de 

sökandes upplevelser. Vissa av traineerna förklarar att telefonintervjuerna kom 

plötsligt och utan förvarning och Ployhart och Harold (2004) förklarar att den 

attributionala processen i AART startar vid omständigheter som upplevs som 

överraskande och stressfulla. Utifrån detta blir det rimligt att anta att 

telefonintervjuerna som kom plötsligt och när de sökande befann sig på olämpliga 

platser gjorde ett större intryck i upplevelsen är för de som hade förväntat ett 

samtal.  
  

5.4 Videointervjuer 

5.4.1 HR 
 

Efter online tester förklarar HR att de använder sig av videointervjuer för de 

sökande som gått vidare i processen. Videoverktyget är inte beroende av att 

sökande och HR interagerar med varandra i realtid utan intervjun består utav ett 

antal förinställda frågor som den sökande därefter ska spela in svar till. Med 

videoverktyget redogör HR för att de får möjlighet att se kroppsspråk och agerande 

vilket de upplever som bättre jämfört med telefonintervju. Breugh (2012) menar att 

kommunikation som sker med video är mer effektivt än exempelvis 

kommunikation som enbart sker exempelvis över telefon. Författaren (2012) 

nämner i likhet med HR att den tvåvägskommunikation som sker när individer 

möts ansikte mot ansikte eller kan se varandra gör det enklare att läsa av 

ansiktsuttryck samt att tonläget på rösten kan avvägas. Det mest effektiva sättet att 

kommunicera på beskriver författaren (2012) är ansikte mot ansikte följt av video, 
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ljud och skriftlig kommunikation. Valet gällande vilket medie som ska användas 

bör dock avgöras beroende på situation (Watson & Kinney, 1998). Det är således 

rimligt att anta utifrån det HR beskriver samt den teori och forskning som finns på 

området att videointervjuer kan ses som överlägsna telefonintervjuer. Det kan även 

minska felaktiga intryck av kandidater som kan grundas i en feltolkning av 

exempelvis ett tonläge. 
  
HR förklarar att de sökande har en viss tid på sig att besvara varje fråga och själva 

får välja när de vill starta och avsluta inspelningen. Toldi (2011) menar att 

videointervjuer kan ske både i realtid och inte. I den sistnämnda bidrar enbart 

kandidaten med video och ljud och det inte sker någon interaktion mellan de två 

parterna vilket författaren benämner som “non live” videointervju. Detta innebär 

att intervjuaren är frånvarande då kandidaten svarar på frågor genom en 

webbkamera medan de blir inspelade (Guchait et al., 2014). HR redogör för att de 

frågor som i dagsläget är med i videointervjun har potential till att utvecklas och att 

detta är något de ständigt arbetar med. Just frågorna menar Toldi (2011) kan ha en 

avgörande roll gällande huruvida kandidaterna upplever att de får fram sin 

personlighet och sig själva under videointervjun. Finns det många frågor som är 

liknande andra frågor som kandidater fått i tidigare rekryteringssammanhang ökar 

chansen för detta. Det är därför viktigt att HR tar sig tid till att utvärdera frågorna 

och kontinuerligt uppdaterar dem vid behov. Sedan kan det även vara bra att ställa 

breda frågor för att få uttömmande svar som vid en kompetensbaserad intervju 

(Lindelöw, 2008). Då får rekryteraren mer att gå på och mer information om 

kandidaten som kan hjälpa dem att göra urvalet. 
  
Toldi (2011) redogör för att ge kandidaterna en positiv bild av videointervjuer 

finns det ett flertal steg de ska följa. Först så måste rekryteraren försäkra sig om att 

de sökande har full förståelse för hur en videointervju fungerar från ett tekniskt 

perspektiv men även hur de hör ihop med själva urvalsprocessen. Rekryteraren bör 

därför göra klart för de sökande att videoverktyget används istället för traditionella 

telefonintervjuer samt att hjälpa dem förstå varför de valt att använda sig av 

videointervjuer och hur detta kan komma att gynna kandidaterna. Författaren 

(2011) menar att ju mer informerad en kandidat är gällande processen desto mer 

bekväma kommer de att bli. HR arbetar inte med detta i någon större utsträckning i 

dagsläget. Som det ser ut idag får deltagarna information om hur de ska gå tillväga 

upplägget vilket görs genom en text kandidaterna får läsa igenom innan de gör 

videointervjun.  

 

En svårighet som kan uppstå med att enbart ha en text som kandidaterna får läsa i 

samband med videointervjun är att det är svårt för HR att veta om kandidaterna läst 
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texten eller om de förstått det dem har läst. Utifrån det resultat vi tolkat från de 

enskilda intervjuerna med HR verkar det inte som att det i dagsläget framkommer 

en förklaring till de sökande om varför de använder sig av videoverktyg som de 

kan ta del av. Vi tolkar detta som att HR antingen inte anser att detta behövs eller 

inte reflekterat kring detta. Toldi (2011) menar vidare att det är viktigt för 

rekryteraren att använda sig av kandidaterna för att få hjälpsam feedback kring 

videoverktyget då de kan bidra med värdefull feedback som eventuellt kan 

förbättra verktyget. Detta är något som HR inte gör i dagsläget, men denna studie 

kan ses som ett första steg på vägen då vi undersöker kandidaternas syn på 

videoverktyget vilket skett på begäran från organisationen. Utmaningen blir här att 

ta det vi kommer fram till och göra något av det till nästa urvalsprocess i försök till 

att förbättra den.  
  
HR redogör för att videointervjuer är ett bra sätt för att effektivisera 

rekryteringsprocessen. Guchait et al. (2014) menar att videointervjuer är ett 

effektivt att använda sig av i rekryteringsprocesser då det sparar både tid och 

pengar för organisationen. HR upplever dock att det finns utvecklingspotential i 

videoverktyget, specifikt när det kommer till de frågor som ställs på 

videointervjun. HR tycker att införandet av videoverktyget har fungerat bra rent 

administrationsmässigt samt att det är positivt att de sökande själva kan välja när 

de vill utföra intervjun. HR redogör även för att de förkortat 

rekryteringsprocessens längd med två veckor vilket de tycker är bra då det går åt 

färre resurser. Guchait et al (2014) menar att det som är tids- och resurssparande 

med denna metod är rekryteraren har möjlighet att se videointervjun närsomhelst 

och kan snabbspola, spola tillbaka, pausa eller stoppa intervjun vilket tillåter dem 

att fokusera på frågor de upplever vara mer viktiga. Dessutom kan de hoppa över 

kandidater som inte är tillräckligt lämpliga enligt kravprofilen vilket sparar 

rekryteraren den tid som de annars skulle behövt lägga på en hel intervju med 

kandidat. En annan fördel är att ett flertal chefer eller rekryterare kan sitta 

tillsammans och gå igenom intervjuer vilket även det sparar tid och resurser som 

leder till en effektiviserad process. 
  
Videointervjuer gör det möjligt att nå ut till en större skara kandidater då 

rekryterarna inte är begränsade av tid och rum (Guchait et al., 2014). Ju större 

skara rekryterare har att välja från desto högre blir deras chans att rekryterade de 

bäst kvalificerade kandidaterna för tjänsten. HR redogör för att processen blir mer 

rättvis då de sökande får exakt samma frågor att besvara i samma ordning. Detta 

gör att alla får en lika stor chans till skillnad från exempelvis telefonintervjuerna 

som kan variera i kvalitet beroende på vilken rekryterare som utför intervjun. De 

studier som Guchait et al. (2014) samt Toldi (2011) gjort på videoverktyg tyder 
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också på att verktyget upplevs som rättvist då det är fritt från fördom, oärlighet och 

orättvisa eftersom alla sökande får exakt samma frågor i samma följdordning. 

Detta kan tänkas leda till en positiv upplevelse hos kandidaterna då de alla får 

liknande villkor och minska risker för en negativ upplevelse såsom att känna sig 

orättvist behandlad. 
  
Det som HR anser som mindre bra med verktyget är om den sökande skulle ha 

tekniska problem och att det kan även upplevas som opersonligt då det inte sker 

ansikte mot ansikte kontakt. HR menar vidare att det finns en risk för att de inte får 

fram exakt hur bra personen är utifrån enbart detta verktyg. Det är även mindre bra 

att de inte kan ställa följdfrågor till den sökande, detta gäller både situationer där 

de kan komma att behöva veta något ytterligare som kandidaten inte gett svar på 

eller om kandidaten i fråga missförstår den frågan som ställts menar HR. Guchait 

et al. (2014) reflekterar också över detta och menar på att det som ses som mindre 

bra med denna typ av videointervju är att det inte förekommer ansikte mot ansikte 

kontakt då det är en inspelning av kandidater som svarar på i förväg planerade och 

skrivna intervjufrågor framför en dataskärm. Kandidaten har därför enbart 

möjlighet att ge information som har med frågorna att göra, dessutom kan de inte 

ställa intervjuaren egna frågor eller få någon information från rekryteraren. 
  
HR motiverar införandet av videoverktyget som ett sätt för deras organisation att 

hålla sig uppdaterade inom den senaste teknologiska utvecklingen för 

urvalsprocesser. Vidare förklarar de att det finns ett behov att uppdatera sig genom 

att exempelvis läsa det senaste inom sociala medier och att arbeta på ett sätt som är 

innovativt och sticker ut för hålla sig i framkanten av utvecklingen. 

Videointervjuer gör det möjligt för urvalsprocessen att hålla jämn takt med de 

andra teknologiska förändringar som samhället har sett de senaste få åren (Toldi, 

2011). Det är ett sätt för arbetsgivaren att tänka innovativt och förändra en process 

som funnits i årtionden. Guchait et al. (2014) menar att det finns ett behov att 

förstå hur HR kan implementera teknologi i deras strategi för att attrahera och 

behålla individer som skapar konkurrensmässiga fördelar för deras organisationer. 

Det sätt som organisationen har anammat videoverktyget på förklarar hur 

organisationer tar till sig ny teknologi för att hålla jämna steg med utvecklingen 

(Toldi, 2011). Detta kan ses som ett försök att förnya sin egen rekryteringsprocess 

och göra den effektivare men det kan också ses som ett försök att imitera andra 

organisationer. Båda fallen är en konsekvens av att organisationen känner ett 

behov av att uppdatera sig men resultatet kan skilja sig åt baserat på organisationen 

i fråga. 
  
Utifrån det som skrivits ovan så bör nog HR reflektera mer kring varför de har valt 
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att införa detta verktyg, är det enbart för att framstå som innovativa och trendiga? 

Givet ses det som imponerande att ligga i framkant med en teknik som inte många 

konkurrenter använder sig av vid rekryteringsprocessen, både av kandidater, 

organisationen och den externa marknaden. Men detta är inte skäl nog, HR nämner 

även tid och resurser som en anledning då verktyget sparar in på båda, detta är 

självklart positivt men som nämnts innan bör beslutet främst vara motiverat utifrån 

forskning som visar på att fallet verkligen är så. 
  

5.4.2 Traineer 
 

Fokusgruppen redogör för hur de upplevde videointervjun som ett praktiskt och 

flexibelt verktyg eftersom de kunde bestämma själva, inom tidsramen, när de ville 

göra genomföra det. Detta ligger i linje med Toldi (2011) som förklarar att sökande 

föredrar videointervjuer på grund av just dessa faktorer. Vidare är flexibilitet i 

rekryteringsprocessen, där de sökande har tid att förbereda sig, en bidragande 

faktor till en positiv association och upplevelse av rekryteringsprocessen. Något 

som vi ser stämmer överens med de upplevelser som traineerna beskriver.   

Traineerna upplevde videoverktyget som positivt i det avseendet att det behandlade 

alla lika. Att de sökande upplevde verktyget som objektivt leder utifrån OJT till en 

känsla av processrättvisa vilket kan ligga till grund för en positiv upplevelse av 

processen även om utfallet inte blir positivt (Gilliland, 1994). Även utifrån AART 

så kan en upplevelse bidra till att de sökande vid jämförelsen mellan objektiv 

situation och upplevd situation leder till tillfredsställelse snarare än brott (Ployhart 

& Harold, 2004). Detta i sin tur kan påverka tillskrivningen av attribut och den 

slutliga reaktionen.  

Traineerna fann det däremot obekvämt och opersonligt att inte få någon respons 

under videointervjun. De redogör för att det kändes som att stirra in i en vägg, att 

de saknade den mänskliga faktorn och att det överlag kändes väldigt opersonligt. 

På samma sätt som att telefonintervjuer är mindre effektiva på att förmedla 

budskap än ansikte mot ansikte så blir videointervjun färgad av samma 

begränsning Kenney & Watson, 1998). Detta eftersom att de inte hade någon att 

interagera med vilket begränsar mediet. Eftersom det inte var videointervju i 

realtid så kunde de sökande inte ställa följdfrågor eller fråga om förtydligande när 

de inte riktigt förstod frågan. Detta menade traineerna var begränsande och i 

kontrast till Toldi (2011), som menar att sökande föredrar videointervjuer, ser vi 

här att videointervjun hade en negativ påverkan i just detta avseende. Den 

opersonliga upplevelsen kan förstås utifrån OJT där bemötande är en komponent 

inom processrättvisa som kan bidra till bilden av rekryteringsprocessen (Gilliland, 
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1994). Även utifrån AART är det möjligt att förstå hur videoverktyget kan ha 

bidragit till negativa reaktioner hos de sökande när de jämför den objektiva 

situationen med den upplevda situationen utifrån hur de förväntade sig att bli 

bemötta (Ployhart & Harold, 2004). Om de förväntade sig en videointervju som 

svar i realtid så kan detta leda till ett brott mot det förväntade och i längden 

påverka vilka orsakssamband som de sökande tillskriver processen samt vilka 

reaktioner som uppvisas. Utifrån Champan et al. (2005) blir det rimligt att anta att 

detta hade en inverkan på de sökandes utfall, i form av attraktion till 

organisationen och strävan efter jobb. 

På grund av det opersonliga i verktyget det en del traineer som upplevde det som 

att de missat sin chans när de i själva verket hade gjort en bra prestation vilket 

också ligger i linje med det Chapman et al. (2005) beskriver som konsekvenser av 

de sökandes upplevelser. Om de sökande upplever att de gjort en dålig prestation 

kan detta påverka bilden av rekryteringsprocessen överlag. Om de sökande 

däremot hade fått en mer personlig respons på videointervjun kunde detta 

möjligtvis inte ha varit ett problem. Det är även möjligt att sökande valde att 

prioritera andra rekryteringsprocessen på grund av detta.  

Avslutningsvis förklarade traineerna att de trodde att rekryterarna skulle vara 

förlåtande i sin bedömning eftersom verktyget var nytt. Denna tillskrivning av 

orsakssamband ligger i linje med Ployhart och Harold (2004) som menar att 

sökande tillskriver orsakssamband och i detta fall kan det vara så att traineerna 

tillskrev det faktum att de gick vidare med att rekryterarna var förlåtande vid 

bedömningen. Detta kan även appliceras till Gilliland (1994) och rättviseaspekter 

eftersom de sökande antog att processen skulle vara rättvis och på så sätt tog för 

givet att det var en processrättvis rekrytering.  

5.5 Assesmentdagen 

5.5.1 HR 
 

HR redogör för olika moment som sker på assessmentdagen, först redogörs för 

informationsmöte om organisationen och traineeprogrammet följt av en 

presentation av assessorerna där de berättar om sig själva. Detta följs av en 

presentation som traineerna gör utifrån ett case, samt enskilda intervjuer och 

problemlösning i grupper. Lindelöw (2008) beskriver assessmentdagen i likhet 

med HR och förklarar att det är en teknik som kombinerar test, gruppövningar, 

simuleringsövningar och intervjuer till en helhet vilket ofta har ett tidsspam på en 

eller flera dagar med flera deltagare och några bedömare. Denna process är mycket 

omfattande men har fördelar såsom att se kandidaterna interagera med varandra 
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genom bland annat gruppövningar vilket inte finns möjlighet för i en vanlig 

intervjusituation. Lindelöw (2008) menar vidare att detta även kan leda till en 

högre validitet då det är fler bedömare som får se kandidaterna i flera olika 

sammanhang. En annan fördel menar författaren är att de som deltagit, både 

kandidater och bedömare upplever detta som en rolig och givande erfarenhet. Det 

som kan ses som svårt med är att det kräver mycket resurser och planering för att 

få det att fungera.  

Under dagen får kandidaterna genomföra intervjuer med rekryterare från HR-

avdelningen samt avdelningschefer på organisationen som de kan komma att få 

arbeta för. HR intervjuerna består av kompetensbaserade frågor där de sökande får 

uppge exempel från tidigare yrkeserfarenheter och erfarenheter i övrigt där de visat 

upp en viss kompetens. Chefsintervjuerna är mer generella intervjuer där cheferna 

stämmer av den tekniska kompetensen hos kandidaterna och deras syn på 

framtiden. HR uppger att syftet med att kandidaterna får träffa chefer är att det 

tillför ett värde för kandidaterna och för att cheferna som ska arbeta med traineerna 

ska få bilda sig en egen uppfattning och tycka till om kandidaterna. Breaugh 

(2012) redogör för tre viktiga faktorer utifrån de sökandes perspektiv på dessa 

träffar; Huruvida arbetsgivaren eller rekryteraren var flexibel i att stämma träff 

med de sökande, om de upplevde att de blev behandlade på ett professionellt sätt 

och om de sökande fick träffa individer på organisationer som har en hög status. 

Om dessa faktorer uppfylls är chansen högre att de sökande tackar jag till ett 

jobberbjudande, detta beror till stor del på att de individer som kandidaten får 

träffa kan vara en eventuell framtida kollega eller chef. Boswell et al. (2003) 

medhåller i detta resonemang och menar på att kandidater blir positivt influerande 

av att träffa och prata med chefer på en högre nivå. Breaug (2012) förklarar vidare 

att kandidater som fått besöka organisationen ger oftast en längre och mer intensiv 

interaktion mellan den sökande och organisationen. Detta ger även rekryteraren 

och arbetsgivaren möjlighet att ge mer specifik och realistisk information om 

tjänsten. Detta kan bidra till att ändra bilden kandidaten har av organisationen och 

av tjänsten som sig. Vidare anser kandidater att bli inbjuden till en träff med 

organisationen ses som en signal för att han eller hon har goda chanser till att få 

jobbet. Även miljön kan påverka de sökandes upplevelse av organisationen, ett 

välorganiserat schema, eller imponerande lokaler kan skapa ett mer positivt intryck 

av organisationen (Lindelöw, 2008). 

5.5.2 Traineer 
 

En del av traineerna upplevde assessmentdagen som välorganiserad och 

avslappnad vilket gjorde att de kunde prestera till max. De sökande erbjöds hotell 
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vilket upplevdes som välorganiserat och skickade bra signaler om organisationen. 

Detta ligger i linje med Chapman et al. (2005) och interaktion med organisationen 

och hur sökande, genom sin interaktion med organisationen, bildar sig en 

uppfattning om hur väl de passar in där vilket kan leda till en större benägenhet att 

tacka ja till ett erbjudande.  

Information om hur dagen skulle se ut förmedlades tydligt ut av organisationen. 

Detta är viktigt sett till processrättvisa (Gilliland, 1994) eftersom en förståelse för 

processen leder till att sökande överlag inte upplever processen som orättvis. När 

det kommer till caset som kandidaterna fick göra på assessmentdagen så anser 

gruppen att det var väldigt simpelt då de hade en förväntan på att det skulle ha en 

mer tekniskt och matematiskt prägel på det. Utifrån Ployhart och Harolds (2004) 

AART-modell ligger denna förväntan ligger i kontrast till den upplevda situationen 

vilket leder till upplevelsen av brott mot det förväntande. Traineerna jämför 

assessmentdagen med liknande moment i andra rekryteringsprocesser och menar 

att denna var bättre då det annars räcker med ett misstag för att falla ur processen. 

Utifrån Gilliland (1994) och OJT leder detta att både distributiv och processrättvisa 

blir aktuell. Detta eftersom de sökande upplevde att de kunde visa upp en rättvis 

bild av sig själva under assessmentdagen och således blev den upplevd som rättvis 

både distributivt i utfallet samt i tillvägagångssättet. 

En punkt som traineerna upplevde som orättvis var att deltagarna hade olika lång 

tid på sig att förbereda sig för sina presentationer. Detta kan leda till brott mot det 

förväntade i AART-modellen (Ployhart & Harold, 2004) på samma sätt som det 

kan upplevas som brott mot den processrättvisa utifrån OJT-modellen (Gilliland, 

1994). Konsekvensen blev att de sökande funderade på vilken typ av budskap som 

organisationen ville förmedla och utifrån Chapman et al. (2005) är det rimligt att 

anta att traineerna upplevde detta som negativt snarare än positivt.  

Intervjuerna med HR upplevdes som repetitiva och traineerna menade att de blev 

ställda samma frågor som under videointervjun. Denna repetition sände ett dåligt 

budskap från organisationen vilket ligger i linje med Chapman et al. (2005) och 

attraktionen till organisationen genom vilken bild de sänder ut. Intervjuerna med 

cheferna upplevdes däremot som positivt då de kände att de fick möjlighet att ställa 

frågor, lyfta funderingar samt skapa en relation med organisationen vilket de 

saknade i HR-intervjuerna. Detta relationskapande leder till positiva utfall och en 

större attraktion till organisationen och strävan efter jobbet, så som Chapman et al. 

(2005) beskriver det. Möjligheten att skapa sig en relation gjorde att de sökande 

upplevde sig passa bra in i organisationen samtidigt som deras strävan efter jobbet 

ökade vilket leder till en mer bestämd inställning att stanna kvar i 

rekryteringsprocessen trots vad som händer.  
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Svårighetsgraden på momenten under assessmentdagen upplevdes av de flesta av 

traineerna som låg och de hade förväntat sig en svårare utmaning. Sett till AART 

är detta ett brott i det förväntade vilket kan leda till att de sökande upplever 

processen som orättvis (Ployhart & Harold, 2004). På samma sett kan vi förstå de 

sökandes upplevelser av detta utifrån OJT (Gilliland, 1994) då den förväntan som 

fanns på svårighetsgraden inte uppfylldes. Distributiva orättvisan kan då upplevas 

hos de personer som mottog ett sämre utfall, exempelvis att de inte blev utvalda till 

traineeprogrammet. Trots att de flesta förväntat sig en tuffare dag så upplevdes den 

som positiv eftersom att de sökande kunde ge en rättvis bild av sig själv under de 

olika delmomenten. På grund av detta upplevdes momentet som mer rättvist vilket 

ligger i linje med både OJT och AART när det handlar om objektivitet och rättvisa 

i tillvägagångssättet (Gilliland, 1994; Ployhart & Harold, 2004). Utfallet kan 

således bli att de sökande identifierade sig mer med organisationen och samtidigt 

fick en bättre bild (Chapman et al., 2005). 

En intressant aspekt som framkom i resultatet var att många av traineerna inte 

upplevde någon förändrad bild av organisationen efter assessmentdagen. Detta 

trots att de diskuterat huruvida vissa beslut och tillvägagångssätt skickade olika 

bilder av organisationen. Forskningen föreslår att sökandes upplevelser av 

processen påverkar bilden av organisationen (Champan et al., 2005; Toldi, 2011) 

och utifrån det som framkom i fokusguppsintervjuerna så borde detta då gälla även 

dem. Intressant nog så hävdar traineerna att de inte fick någon förändrad bild efter 

assessmentdagen trots att de uppgivit att de upplevde att den förmedlade en bra 

bild av organisationen. Frågan blir då varför detta är fallet? En förklaring kan vara 

det faktum att vi samlat data ifrån traineer, med andra ord de sökande som tillslut 

blev utvalda, och inte de sökande som gallrades bort efter assessmentdagen. 

Utifrån Toldi (2011) är det är rimligt att anta att dessa sökande har andra 

upplevelser och reaktioner av processen och således en annan bild av 

organisationen. En annan tanke är att den förförståelse som traineerna uppvisar för 

rekryteringsprocessen kan ha påverkat bilden. Detta kan bara spekuleras kring 

eftersom vi inte har dessa personer i vårt urval men det är ändå en viktig faktor att 

ha i åtanke. 

5.6 Rekryteringsprocessen som helhet 

5.6.1 HR 

 

HR redogör för att kommunikationen sker löpande med de sökande under hela 

processen och att målet är att gå relativt snabbt från det att de tagit beslut om vilka 

som ska anställas till att de kontaktas. Vidare menar HR att det även är viktigt att 

höra av sig till dem som inte fått ett jobberbjudande och att detta bör ske inom en 
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vecka. Lindelöw (2008) påpekar att när det kommer till nyexaminerade studenter 

är det viktigt att se till att rekryteringsprocessen går snabbt då dessa individer oftast 

tackar ja till det första rimliga erbjudandet de får. Breugh (2012) vidhåller i detta 

resonemang och klargör att det inte får gå för lång tid mellan de olika momenten 

då det lätt kan leda till att intresset minskar hos kandidaterna. Lindelöw (2008) 

menar vidare att eftersom många av dessa kandidater är i andra 

rekryteringsprocesser samtidigt så är det viktig att jobberbjudandet kommer relativt 

fort efter att kandidaten varit på intervju för minska risken att förlora kompetenta 

kandidater till konkurrenter.   

Farago et al. (2013) poängterar vikten av att rekryterare använder sig av rätt 

verktyg i processen för att säkerhetsställa att de bästa individerna kommer att vilja 

arbeta för organisationen. Oavsett vilket mål organisationen har med sin 

rekrytering så menar Breaugh (2012) att hur rekryteringen sköts kan påverka 

vilken typ av individ som blir anställd, hur denne presterar samt hur länge denne 

stannar inom organisationen. Detta konstaterande av Breaugh (2012) aktualiserar 

vikten av att organisationer lägger ned tillräckligt med resurser och tid i 

rekryteringsprocessen för att säkerställa att de får vad de söker. 
  
HR förklarar att i denna rekryteringsprocess så arbetar rekryterarna inte för chefen 

som han eller hon rekryterar åt utan istället så samarbetar rekryterarna med 

varandra. Rekryterare har en stor roll att spela i rekryteringsprocessen då det är de 

som hela tiden kommunicerar med de sökande och därmed förmedlar en bild av 

organisationen (Carless, 2007; Breugh, 2008). Det är även av stor vikt att de som 

är ansvariga för själva rekryteringen har en unison syn på de krav som den aktuella 

tjänsten har för att undvika en felrekrytering (Lindelöw, 2008). 
  

5.6.2 Traineer 
 

De sökande upplevde kommunikationen under hela processen som bra. Efter 

assessmentdagen fick de slutgiltigt besked om antagning inom en vecka vilket de 

upplevde som väldigt positivt. En tydlig och snabb kommunikation menar 

Chapman et al. (2005) ger en bättre bild av rekryteringsprocessen och leder till att 

de sökande upplever den som positivt och till större identifiering med jobbet och 

organisationen på samma sätt som tendensen att tacka ja till ett erbjudande ökar. 

Rörande kommunikationen är det utifrån media richness theory (Kinney & 

Watson, 1998) rimligt att anta att det finns skillnad i traineernas upplevelser 

rörande de som genomförde telefonintervjuer och de som genomförde 

videointervjuer. På samma sätt som de som genomförde telefonintervjuer upplevde 
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det som bra att de fick direkt feedback och kunde ställa motfrågor så upplever de 

som gjorde videointervju att det var flexibelt. Trots detta är det rikare mediet i 

detta fall telefonintervjun eftersom dessa genomfördes i realtid och medan de som 

gjorde videointervjuer inte fick någon direkt feedback.  Sett till de nackdelar som 

de sökande uppgav rörande de två olika tillvägagångssätten så blir skillnaden att 

videoverktyget kan ses som överlägset telefonintervjun då den varken var 

överraskande eller vid ett olämpligt tillfälle. Detta då videointervjuerna kunde 

göras när de sökande själva ville, under en viss tidsperiod, samt att de kunde välja 

lämplig plats för intervjun och på så sätt förmedla sitt budskap tydligare än på 

exempelvis en buss eller matvarukön. 

Avslutningsvis anser traineerna överlag att rekryteringsprocessen skiljde sig från 

tidigare erfarenheter utifrån det faktum att alla moment kunde göras online förutom 

assessmentdagen. Detta innebar en större flexibilitet för de sökande vilket, enligt 

Champan et al. (2005) leder till positiva utfall hos den sökande så som strävan efter 

jobbet, benägenhet att tacka ja och bättre bild av organisationen. Detta är en fördel 

för organisationen i fråga eftersom resultatet tyder på att de skiljer sig ifrån andra 

processer. Genom att vara medvetna om detta är det möjligt att spela på dessa 

fördelar och stärka de utfall som de sökandes upplevelser kan leda till. Strävan 

efter jobb, attraktion till jobb/organisation, sannolikhet att tacka ja till erbjudande 

och jobb val är alla möjliga konsekvenser som en positiv upplevelse kan bidra till 

och genom att skilja sig från andra processer kan detta bli en konkurrensfördel. 
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6. SLUTSATSER 
Följande kapitel inleds med en presentation av studiens slutsatser och avslutas 

med förslag på framtida forskning. 
 

Efter att ha utfört denna studie har det framkommit att utformningen på 

rekryteringsprocessen främst tar hänsyn till aspekter som resurser, tid och det stora 

antalet sökande. De sökande upplevde rekryteringsprocessen som bra i sin helhet 

men upplevde vissa moment orättvisa och som föremål för förbättring.  
 

Denna kvalitativa studie visar även på existensen av ett motsatsförhållande mellan 

kravet på effektivitet och behovet av en rättvis process, vilket tar sig i uttryck i 

både HR och traineers utsagor. En lärdom blir således att när organisationer inför 

verktyg och metoder i syfte att effektivisera så påverkar detta de sökande och deras 

upplevelser. Ett exempel är då organisationer drar ner på den personliga kontakten 

och inför andra verktyg för att hantera ett stort sökantal. För organisationen innebär 

detta en effektivisering och besparingar av tid och resurser men för de sökande 

innebär detta en mer opersonlig och orättvis process. Denna balansgång leder till 

en slutsats om att när effektiviteten ökar så ökar även orättvisan. 
 

En intressant lärdom är att traineerna uppgav sig ha en förståelse 

rekryteringsprocessen och varför den var utformad som den var. Trots att 

traineerna upplevde vissa moment som orättvisa så kunde de se på processen 

utifrån ett organisationsperspektiv och finna rimlighet i den. Utifrån ett 

rättviseperspektiv ansågs inte rekryteringsprocessen som fläckfri men det verkar 

som att de sökande har haft överseende med detta vilket kan ha mildrande 

konsekvenser. Om organisationer kan skapa en sådan förståelse hos de som 

rekryteras, och de som inte får tjänsten, så kan det mildra konsekvenserna av en 

process som uppfattas som orättvis.  
 

Balansgången mellan effektivitet och rättvisa blir därför en viktig aspekt att 

förhålla sig till och det är vår åsikt att detta fenomen inte enbart är bundet till den 

organisation som studien genomförts på. Istället är det rimligt att anta att 

organisationers krav på effektivitet och sökandes behov av rättvisa i 

rekryteringsprocesser är något som existerar även utanför den studerade 

organisationen.  
 

För att avslutningsvis anknyta till titeln på denna studie “Balansgången mellan 

effektivitet och rättvisa - utesluter det ena det andra?” så anser vi att det ena inte 

nödvändigtvis behöver utesluta det andra. Däremot så ter det sig mer 

förekommande att fokus ligger på någon utav dessa två faktorer och inte på en 

balansgång av de båda. Det är en svår fråga att svara på och då alla organisationer 
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skiljer sig ifrån varandra lämnar vi det upp till läsaren och organisationerna själva 

att avgöra svaret.  

 

Vi anser att vi med denna uppsats bidrar till utvecklingen av HRM/HRD-området 

då vi utforskat ett perspektiv som idag fortfarande är relativt outforskat, nämligen 

de sökandes perspektiv. I den litteratur och forskning som vi tagit del av ligger 

fokus ofta på organisationens perspektiv så genom att belysa detta är vår 

förhoppning att skapa en ökad medvetenhet kring området. Vi menar även på att då 

vi undersöker just rekryteringsprocessen till ett traineeprogram bidrar vi med en 

pusselbit till det området som i dagsläget i princip inte har någon forskning eller 

teori.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna studies fokus har legat på kompetensförsörjning och närmare bestämt det 

inledande steget rekrytering. Ett naturligt nästa steg vore att undersöka 

socialiseringsprocesser och hur de rekryterade traineerna socialiseras in i 

organisationen i samband med introduktionen. Hur många traineer som blir kvar 

inom organisationen och hur många som hoppar av eller säger upp sig efter en viss 

tid är av intresse att studera eftersom lärdomar av detta kan bespara organisationer 

många kostnader. 
 

Till sist så tror vi att en annan intressant aspekt att undersöka är den förståelse som 

traineerna i denna studie uppvisade för rekryteringsprocessen och vad den kan 

grunda sig i. Detta då det kan ge bättre upplevelser av rekryteringsprocessen för de 

sökande vilket inte bara organisationen skulle tjäna på men även de traineer som 

deltar. Genom att samla data från de rekryterade och de sökande som inte gick 

vidare i processen skulle det bli möjligt att jämföra utsagor med mellan grupperna i 

syfte att se om rättviseaspekterna ser annorlunda ut.  
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BILAGA 1  
 

Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som studerar masterprogrammet för 

Human Resource Management & Development. Vi utför en undersökning gällande 

ert traineeprogram där vi gärna skulle vilja ha era åsikter och reflektioner kring 

rekryteringsprocessen. Nedan följer information för dig som deltar som kan vara 

nyttig att ha kollat igenom. 

 

Vi arbetar efter de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet har utformat och som 

ligger till grund för den samhällsvetenskapliga forskningen i dag. Vi kommer 

nedan presentera det olika riktlinjerna och visa hur vi tolkar och arbetar efter dem. 

Vi hoppas på ert förtroende och därmed ert deltagande som vi högt önskar för vårt 

kommande resultat. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och teknik för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka 

vi är, var vi kommer från och hur du kan kontakta oss. 

 

Samtyckeskravet – innebär att du känner att du kan ge ditt medgivande till 

studien. Är det något du ogillar eller inte känner dig bekvämt med att diskutera så 

finner vi nya alternativ. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen förutom vi kommer att förstå att det är 

just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd med studiens syfte och 

vad den kommer att användas till. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig väl införstådd och motiverad till att delta i 

vår studie. För oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina 

erfarenheter då det är just dem vi är intresserade av. Du är viktig för 

genomförandet av denna studie och vi uppskattar ditt deltagande. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Forsberg & Joakim Karlsson  
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BILAGA 2 
 

FOKUSGRUPPSINTERVJU (traineer m. telefonintervju) 

Förklaring till upplägg: 
Vi kommer ställa ett antal frågor angående rekryteringsprocessen till traineeprogrammet. Ta 

gärna hjälp av varandra när ni besvarar frågorna då fokusgruppen är till för just detta. Tänk på 

att tala en åt gången och inte avbryta varandra. Vår intervjuguide är uppbyggd utifrån teman 

men en rad underliggande frågor. Innan varje tema så förklarar vi hur vi tänker med det temat 

samt tydliggör vad vi menar med olika begrepp, om det skulle behövas. Ni kan när som helst 

under sessionen avbryta och ställa frågor eller be om en paus. Deltagande är frivilligt så ni kan 

när ni vill välja att lämna studien.   

 

 

1. Rekryteringsprocessen 
Här söker vi svar som rör rekryteringsprocessen till ert traineeprogram. Utgå ifrån att 

rekryteringsprocessen startar då de sökande lämnat in sin ansökan till att de skriver på avtal för 

tjänsten. 

 
 Skulle ni kunna ta oss igenom rekryteringsprocessen steg för steg så som ni upplevde den? 

Vi tänkte gå in närmare på de olika stegen i processen: 

Kan ni beskriva hur ni upplevde: 

o Ansökan 

 Hur gick den till?  

o Onlinetester (avser alla tester som gjorts) 

 Vilka tester fick ni göra? 

 Hur var det att göra onlinetester? 

 Vad var positivt/negativ med att göra onlinetester? 

 Var det enkelt att förstå hur ni skulle genomföra testet?  

 Har ni gjort onlinetester tidigare? Om ja utveckla gärna.  

o Telefonintervju 

 Hur var det att göra en telefonintervju? 

 Vad var positivt/negativt med detta tillvägagångssätt? 

 Hur upplevde ni de frågor som ställdes? 
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 Har ni tidigare erfarenhet av telefonintervjuer? Om ja; utveckla gärna. 

o Assesmentdagen 

 Hur upplevde ni assementdagen? 

 Vad var positivt/negativt 

 Vad fick ni för bild av företaget efter dagen? 

 Förändrades er tidigare bild av företaget efter assesmentdagen om ja isåfall på 

vilket sätt? 

 

 Togs det referenser i samband med er rekrytering? 

 

 Skiljer sig denna rekryteringsprocess från tidigare rekryteringsförfaranden ni varit 

med om? 

o Utveckla på vilket sätt?  

 

 Utifrån rekryteringsprocessen som helhet, berätta gärna vad ni tycker var bra, mindre 

bra och vad som kan utvecklas? 

2. Kompetenser och egenskaper 

Här menar vi de kompetenser och krav som finns i organisationens kravprofil. Med andra ord de 

kompetenser och egenskaper som krävs för att få en tjänst som trainee enligt företaget.  

 Vilka kompetenser och egenskaper tror ni att organisationer söker hos en trainee? 

 Vilka kompetenser och egenskaper anser ni att en trainee bör ha? 

3. Kommunikation 

Här menar vi först och främst de kommunikationskanaler som ni använde er utav under hela 

rekryteringsprocessen. För att ge ett exempel så skulle en kommunikationskanal kunna vara en 

telefon. Vi menar även vilken information som kommunicerades ut av organisationen till er. 

 Hur skedde kommunikationen mellan er och företaget under rekryteringsprocessen? 

o Hur upplevde ni kommunikationen? 

o Hur ofta skedde det någon typ av kommunikation mellan er och företaget? 

o Vad var övergripande positivt respektive negativt med de kommunikationsmedel som 

användes? 
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o Om ni skulle rangorda, vilken av kommunikationskanalerna tyckte ni var bäst? 

o Vad fick ni för intryck av företaget baserad på sättet de kommunicerade? 

o Har ni några ytterligare frågor eller något som ni anser att vi inte har täckt av under 

intervjun? 
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BILAGA 3 
 

FOKUSGRUPPSINTERVJU (traineer m. videointervju) 

Förklaring till upplägg: 
Vi kommer ställa ett antal frågor angående rekryteringsprocessen till traineeprogrammet. Ta 

gärna hjälp av varandra när ni besvarar frågorna då fokusgruppen är till för just detta. Tänk på 

att tala en åt gången och inte avbryta varandra. Vår intervjuguide är uppbyggd utifrån teman 

men en rad underliggande frågor. Innan varje tema så förklarar vi hur vi tänker med det temat 

samt tydliggör vad vi menar med olika begrepp, om det skulle behövas. Ni kan när som helst 

under sessionen avbryta och ställa frågor eller be om en paus. Deltagande är frivilligt så ni kan 

när ni vill välja att lämna studien.   

 

 

1. Rekryteringsprocessen 
Här söker vi svar som rör rekryteringsprocessen till ert traineeprogram. Utgå ifrån att 

rekryteringsprocessen startar då de sökande lämnat in sin ansökan till att de skriver på avtal för 

tjänsten. 

 
 Skulle ni kunna ta oss igenom rekryteringsprocessen steg för steg så som ni upplevde den? 

Vi tänkte gå in närmare på de olika stegen i processen: 

Kan ni beskriva hur ni upplevde: 

o Ansökan 

 Hur gick den till?  

o Onlinetester (avser alla tester som gjorts) 

 Vilka tester fick ni göra? 

 Hur var det att göra onlinetester? 

 Vad var positivt/negativ med att göra onlinetester? 

 Var det enkelt att förstå hur ni skulle genomföra testet?  

 Har ni gjort onlinetester tidigare? Om ja utveckla gärna.  

o Telefonintervju 

 Hur var det att göra en telefonintervju? 

 Vad var positivt/negativt med detta tillvägagångssätt? 

 Hur upplevde ni de frågor som ställdes? 
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 Har ni tidigare erfarenhet av telefonintervjuer? Om ja; utveckla gärna. 

o Assesmentdagen 

 Hur upplevde ni assementdagen? 

 Vad var positivt/negativt 

 Vad fick ni för bild av företaget efter dagen? 

 Förändrades er tidigare bild av företaget efter assesmentdagen om ja isåfall på 

vilket sätt? 

 

 Togs det referenser i samband med er rekrytering? 

 

 Skiljer sig denna rekryteringsprocess från tidigare rekryteringsförfaranden ni varit 

med om? 

o Utveckla på vilket sätt?  

 

 Utifrån rekryteringsprocessen som helhet, berätta gärna vad ni tycker var bra, mindre 

bra och vad som kan utvecklas? 

2. Kompetenser och egenskaper 

Här menar vi de kompetenser och krav som finns i organisationens kravprofil. Med andra ord de 

kompetenser och egenskaper som krävs för att få en tjänst som trainee enligt företaget.  

 Vilka kompetenser och egenskaper tror ni att organisationer söker hos en trainee? 

 Vilka kompetenser och egenskaper anser ni att en trainee bör ha? 

3. Kommunikation 

Här menar vi först och främst de kommunikationskanaler som ni använde er utav under hela 

rekryteringsprocessen. För att ge ett exempel så skulle en kommunikationskanal kunna vara en 

telefon. Vi menar även vilken information som kommunicerades ut av organisationen till er. 

 Hur skedde kommunikationen mellan er och företaget under rekryteringsprocessen? 

o Hur upplevde ni kommunikationen? 

o Hur ofta skedde det någon typ av kommunikation mellan er och företaget? 

o Vad var övergripande positivt respektive negativt med de kommunikationsmedel som 

användes? 
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o Om ni skulle rangorda, vilken av kommunikationskanalerna tyckte ni var bäst? 

o Vad fick ni för intryck av företaget baserad på sättet de kommunicerade? 

o Har ni några ytterligare frågor eller något som ni anser att vi inte har täckt av under 

intervjun? 
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BILAGA 4 

 
INTERVJU MED HR 

 

Förklaring till upplägg: 

Vi kommer att ställa ett visst antal frågor angående rekryteringsprocessen till 

traineeprogrammet. Vi kommer att utgå från vår intervjuguide som vi utformat utifrån olika 

teman som vi vill besvara med vårt syfte och frågeställning. Varje tema har frågor och vi 

kommer innan varje tema förklara vad vi menar med det temat så att det inte blir något 

missförstånd. Du kan närsomhelst under intervjun avbryta oss och ställa frågor om det är något 

du skulle uppleva som oklart.  

 

1. Rekryteringsprocessen  
Här söker vi svar som rör rekryteringsprocessen till ert traineeprogram. Utgå ifrån att 

rekryteringsprocessen startar då de sökande lämnat in sin ansökan tills att de skriver på avtal 

för tjänsten. 

 

 Skulle du kunna beskriva er rekryteringsprocess? 

 
o Varför har ni valt att utforma rekryteringsprocessen på det här sättet? 

o Vilka mål vill ni uppnå med rekryteringsprocessen?  

o Varför har ni valt just dessa mål? 

o Anser du att det finns något som saknas i rekryteringsprocessen? 

 Om ja; vad? och varför? 

 Om nej; Varför inte? 

 

 Om du idag måste utvärdera processen. Vad är bra respektive mindre bra med dess 

nuvarande utformning? 

 

 Vi tänkte gå in närmare på de olika stegen i processen. Kan ni beskriva hur ni 

resonerar kring följande: 

o Ansökan 

 Vad är tanken bakom upplägget på ansökningsprocessen?  

o Onlinetester 

 Vilka tester får traineerna göra? 

 Vad tänker ni att ni får ut av det här? 

 Vad kan ni se som positivt/negativ med att göra onlinetester? 

 Hur är onlinetestet utformat i termar av användarvänlighet?  

o Assesmentdagen 
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 Beskriv assessmentdagen 

 Vad är syftet med assesmentdagen? 

 Varför ser uppläget olika ut på assessmentdagen? 

 Om vi återgår till de HR-intervjuer ni utför under assessmentdagen. Vad är 

tanken bakom dessa?  

 Vad vill ni få ut av denna intervju? 

 Intervjuguiden ni använder er av under assessmentdagen är den 

anpassad till just detta tillfälle? 

 Sker någon form av referenstagning? 

o Om ja, varför då? 

o Om nej, varför inte? 
 

 Skiljer sig rekryteringsprocessen från andra rekryteringsförfaranden inom 

organisationen?  

o Om ja, på vilket sätt?  

o Om ja, varför skiljer den sig? 

o Om nej, varför inte? 

o Om nej, varför har ni samma rekryteringsprocess för olika sammanhang? 
 

2. Kompetens och egenskaper  

Här menar vi de kompetenser och egenskaper som ni har i er kravprofil för traineeprogrammet.  

 

 Vilka kompetenser och egenskaper efterfrågas hos traineerna? 

o Varför efterfrågas just dessa kompetenser och egenskaper? 

o Finns det någon egenskap eller kompetens som du i dagsläget upplever saknas? 

 Om svar ja i så fall vad och varför? 

 Om nej, varför inte?  

(rörande kompetensprofil) 

o Finns det någon egenskap eller kompetens som i dagsläget känns som överflödig?  

 Om svar ja i så fall vad och varför? 

 Om nej, varför inte? 

(rörande kompetensprofil) 
o Av de kompetenser och egenskaper du nämnt, skulle du kunna rangordna vad som är 

viktigast till det som är minst viktigt?  

 Motivera din rangordning 
 

3. Kommunikation 
Här menar vi först och främst de kommunikationskanaler som ni använde er utav under hela 

rekryteringsprocessen. För att ge ett exempel så skulle en kommunikationskanal kunna vara en 

telefon. Vi menar även vilken information som kommunicerades ut av er och i vilket syfte den 

kommunicerades ut. 
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 På vilket sätt kommunicerade ni med traineerna under rekryteringsprocessen? 

o Finns det någon bakomliggande tanke med valet av media? 

o Hur ofta kommunicerade ni med de sökande under rekryteringsprocessen? 

o Hur ger man feedback mellan varje moment? 

o Vad anser ni vara positivt eller negativt med sättet ni kommunicerar på? 

 Förmedlar ni era värderingar, programmål och företagsbild genom kommunikation 

med sökande? 

o Om ja, på vilket sätt och varför gör ni det? 

o Tror ni detta är något som traineerna uppfattar? 

 Vad tror du det beror på? 

o Om nej, varför inte? 

 

 

4. Utvärdering av effektiviteten i rekryteringsprocessen 
Detta tema avser främst videoverktyget som vi har i uppdrag att utvärdera närmare. 

 

 Skulle du kunna berätta om telefonintervjuer och varför ni använde er av detta 

tillvägagångssätt? 

o Vad var övergripande positivt/negativt med att använda sig av telefonintervjuer? 

o Hur upplevde du detta tillvägagångssätt? 

 Hur upplever du (införandet av videoverktyget) den nya rekryteringsprocessen? 

o Vad är bra? 

o Vad är mindre bra? 

o Om du jämför telefonintervjuerna med videoverktyget, vad är de främsta 

skillnaderna?  

 Varför valde ni att införa ett videoverktyg? 

o Hur gjorde ni valet mellan olika leverantörer? 

o Varför valde ni just denna leverantör? 

 I termer av effektivitet, har videoverktyget förbättrat processen och i så fall på vilket 

sätt? 

o Om NEJ: utveckla, förklara varför? 
 


