
 

LUNDS  
UNIVERSITET 
 
INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨Föreställningsdiskrepans vid rekrytering¨ 
 

Kandidatuppsats i psykologi, HT-2003 
 

Författare: Sara Skånberg & Henrik Öhlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Handledare: Clemens Weikert 



Abstract 

 

The aim of this study is to examine how students’ perceive and value their prior merits. We 

will also study whether there is a discrepancy in how employers and applicants perceive and 

value their images and representations of applicants prior merits. In addition we will try to 

suggest that discrepancy may harm the possibility to carry out a successful recruiting; in that 

effect incongruity may lead to instability in the recruiting process. Thus instability may create 

dysfunctionality in certain elements which are essential to a successful recruiting. The thesis 

discusses important issues concerning cognitive motivational theories as well as essential 

parts of theories with reference to negotiation, personnel selection and recruiting.  

 

The data were collected from students at Lund University, Sweden. The selections were made 

from a matched population, both women and men aged from 19 – 28. The data were collected 

in two separate ways, one survey, with 115 students participating, and one semi-structured 

interview, with 15 students participating.  

  

The results showed that there are mainly two differences between how students and 

employers view merits. The employers considered looking for a job fulltime to be qualifying, 

whereas students did not, thus Academic research was more valued by students than by 

employers. 
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Förord 

 
Varje dag ställs vi inför nya förhandlingar. Det kan vara ifråga om middagsbeslut eller 
huruvida tv:n ska visa sporten eller söndagsfilmen. Det kan också röra större beslut som 
freden i mellanöstern, budgetbeslut i riksdagen eller en eventuell anställning.  
 
En rekrytering är en förhandlingssituation där en fortsatt interaktion diskuteras. Utgången av 
denna förhandling influeras starkt av våra förväntningar på densamma. Uppsatsen beskriver 
och diskuterar viktiga begrepp inom forskningen kring urval och rekrytering, förhandling och 
motivation. Dessa kunskaper kan förhoppningsvis hjälpa studenter och företag att genomföra 
mer skickliga rekryteringar.    
 
Vi vill med denna uppsats bidra med att undersöka hur studenter uppfattar och värderar sina 
tidigare meriter i en rekryteringssituation. Syftet är också att undersöka den diskrepans som 
kan finnas mellan arbetssökande och arbetsgivare i hur dessa meriter uppfattas. Dessutom 
försöker uppsatsen ge en teoretisk referensram som sammanför en rekryteringssituation med 
en förhandlingssituation och ger förutom objektiva kriterier för densamma en explicit 
illustration som kan belysa grundläggande element i en egen nykonstruerad modell, s.k. 
Förväntanskub, där vi bl.a. avser visa hur omnämnda situationer influeras av 
förväntansteorier.    
 
Vi vill rikta ett stort tack till Universum AB som låtit oss ta del av en tidigare studie riktad 
mot företag. Dessutom vill vi tacka alla de studenter som deltagit i studien. Vi vill även tacka 
Clemens Weikert, vår handledare vid Institutionen för Psykologi vid Lunds Universitet, för 
god handledning och konstruktiv kritik.   
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Introduktion  

 

Bakgrund 

Denna uppsats handlar om urval och rekrytering. Ett av uppsatsens syften är att visa på de 

många gemensamma drag som finns i en rekryteringssituation och en förhandlingssituation. 

Ett annat syfte är att undersöka hur studenter uppfattar och värderar sina tidigare meriter vid 

en rekryteringssituation. 

 

Vi lever i en föränderlig värld där avstånd och spelregler kontinuerligt ändras. Alexander 

Graham Bell konstaterande redan i slutet av 1800-talet att:  

 

”Vi är på väg in i nästa århundrade – med ny teknik kommer vi få ett nytt samhälle. Där kan 

folk arbeta och leva var som helst.” ( Tson Söderström, 2001, sid. 51) 

 

Arbete är en viktig del av vårt liv inte bara av ekonomiska skäl utan även då arbetet i mångt 

och mycket hänger samman med människors identitet. Att söka arbete har därför blivit ett 

viktigt verktyg i människors strävan efter identitet och överlevnad. Arbetet ska inte bara ge 

ekonomisk kompensation utan även en tillfredställelse samt ett självförvekligande. I takt med 

att arbetsstyrkans kompetens ökat har också möjligheten att specialisera sin egen arbetsprofil 

ökat liksom möjligheten att differentiera och specialisera den aktuella arbetsbeskrivningen, 

vilket i sin tur skärpt till konkurrensen och därav kraven på rekryteringsprocessen.  

 

I en rekryteringssituation uppstår ett förhållande mellan två parter, arbetssökanden och 

rekryteraren. Båda parter träder in i förhållandet med vissa uppfattningar och förväntningar 

om hur och på vilket sätt relationen ska fortlöpa. Relationen är en interaktiv process där 

parterna förhandlar om ett vidare samarbete och situationen kräver en kongruens samt 

förståelse för de ingredienser och element som innefattas.  Relationen mellan rekryteraren och 

den arbetssökande inbegriper flera faktorer bl.a. perceptionen av varandra, arbetet, företaget 

samt längden på relationen. 

 

Att söka arbete är en process som i stort sett berör alla individer, därför intresserar frågan 

kontinuerligt de flesta. Uppslaget till uppsatsen grundar sig i att en av författarna involverades 
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i en incitament – och kompensationsförhandling vilket väckte tankar rörande den sökandes 

värde och möjlighet att påverka utgången av en eventuell rekrytering. En rekryteringssituation 

kan i mångt och mycket liknas vid en förhandlingssituation med de ingredienser som en sådan 

består av. H.Öhlin, en av författarna, upptäckte under förhandlingens fortskridande en 

diskrepans mellan hur den sökande och den som rekryterar ser på den sökandes roll, historia 

och situation, vilket i sin tur påverkat hur parterna ser på varandra och 

förhandlingssituationen.   

 

Litteraturstudie  

I detta avsnitt kommer olika teorier att diskuteras utifrån litteratur rörande urval och 

rekrytering, förhandling samt motivation och dessas relation till uppsatsämnet. Genomgången 

är disponerad så att varje del klargörs och beskrivs utifrån teorins bakgrund och dess mest 

centrala element. Slutligen sammanförs viktiga beröringspunkter från ovannämnda teorier för 

att tillsammans bilda en teoretisk referensram. Det är relativt väl beställt med litteratur som 

behandlar förväntningar, urval, rekrytering och förhandling var för sig men det är besvärligare 

att finna litteratur som sammankopplar dessa fenomen. Avslutningsavsnittet bidrar med att 

belysa faktorer som är viktiga i en förhandling eller rekryteringssituation samtidigt som den 

belyser hur diskrepans mellan parternas perception skulle kunna medföra dysfunktioner vilket 

kan medföra inadekvata förhandlingsbeslut och rekryteringar.     

 

Förhandling 

Forskningen kring förhandlingar har förändrats de senaste 25 åren. Från att tidigare fokuserat 

på förhandlaren som en beslutsfattare har fokus flyttats mot kognitiva och sociala aspekter 

(Bazerman et al., 2000). Detta betyder att förhandlingen undersöks så som den upplevs och 

konstrueras av förhandlaren bestående av specifika ramar och mentala modeller (Bazerman et 

al. 2000, och Putnam et al. 1992). Tidigare, med utgångspunkt från spelteorier, ansågs 

förhandlaren vara fullständigt rationell (Brams et al. 2001). Numera anser forskarna att 

förhandlingen genomförs av två, eller flera, inte helt rationella parter som agerar intuitivt och 

genom en interaktiv dialog. (Fisher et al. 1992; Putnam et al. 1992) 

 

En förhandling kan ses som bestående av fyra basala element; människor, intressen, alternativ 

och kriterier (Fisher et al., 1992). Grundläggande för en framgångsrik förhandling är att dessa 

element kräver olika behandling och att det måste göras en distinktion mellan människorna 
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och problemen. I en förhandling är det intressena som är det primära inte ståndpunkterna, 

vilket för med sig att det är parternas flexibilitet som är det centrala. Detta påverkar i sin tur 

deras möjlighet att interaktivt skapa nya möjligheter och nya förutsättningar (ibid.).  

Roloff et al. ( i Putnam, 1992) i sin tur beskriver förhandlingen utifrån dess syfte och mål. 

Målet eller syftet med förhandling kan vara att skapa en relation, komma över en produkt eller 

tjänst men oavsett vad som är målet följer dock Roloff et al. den logik som Fisher et al. (1992) 

anför. Båda författarna menar att relationen mellan parterna är av yttersta vikt och att denna 

relation präglas av altruism, förtroende och grad av fortsatt interaktion. Miller et al. ( i Roloff 

et al., 1987) tillägger att relationsstrukturen i en förhandling består av tre grundläggande 

fundament: förtroende, kontroll och närhet. 

 

Relationen i en förhandling utgår utifrån förväntningar, mål, värden, känslor samt förståelse. 

Om parterna har förväntningar om en långtgående relation ökar sannolikheterna för en 

framgångsrik förhandling där dysfunktioner undviks. Förväntningarna påverkas dessutom av 

parternas altruism och maktbalans (Donohue et al., i Putnam, 1992).   

 

Målen kan vara att distribuera resurser, skapa förtroende eller upptäcka och lösa problem. Det 

är viktigt att maktbalansen är relativt jämn och att ett professionellt, inte alltför personligt, 

förtroende byggs upp.  Att kommunicera vilka värden som parterna uppskattar är viktigt 

eftersom ärlighet skapar ett förtroende samtidigt som för parterna centrala aspekter inte blir 

negligerade. Därför bör parterna diskutera sinsemellan vilka mål och syften som är centrala, 

sekundära och önskade. Slutligen påverkas relationen av vilka känslor som parterna har mot 

varandra samt vilken förståelse man har för varandras önskemål. Slutsatsen från detta är 

ganska rättframt då medvetenhet om parternas känslor samt förståelse för desamma ökar 

sannolikheten för att vilja uppnå en överenskommelse (Donohue et al., i Putnam, 1992; Weir, 

1990).   

 

De två vanligaste felkällorna vid en förhandling är en diskrepans i fråga om hur parterna 

föreställer sig utgången av mötet samt den inkompatibilitet som finns mellan parterna. 

Dessutom visar det sig att de flesta förhandlare går in i rummet med en föreställning om att 

motparten har motstridiga åsikter (Thompson et al., 1990). Detta ser Bragg (1999) som ett 

allvarligt problem och beskriver en adekvat förhandling såsom en förhandling där målet är att 

skapa en förståelse för de gemensamma intressen som finns mellan parterna. Viktigt är också 
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att skapa en fungerande relation mellan parterna där båda sidorna är medvetna om hur den 

andra parten upplever värdet av förhandlingen. Balakrishnan et al. (1993) skriver om vikten 

av maktfördelning, fokus på frågan och förväntan på fortsatt interaktion, det senare poängterar 

även Kellermann (i Roloff, 1987) som en förutsättning för att uppnå förhandlingens mål.  Se 

även Kharbanda et al. (1991).  

 

Det centrala i en förhandling är att skapa en förståelse för frågan, överensstämmelse om 

alternativ, gemensam agenda samt en jämn maktfördelning (Long, 1994). Förmågan att se 

situationen så som den andra parten ser den är den allra viktigaste egenskapen hos en 

framgångsrik förhandlare (Fisher et al., 1992). Perceptionen av motparten är då kritisk 

(Harris, 1989; Tutzauer, i Putnam, 1992) och utgången av förhandlingen beror till stor del på 

motpartens nyttofunktion, vilken i nästan alla fall förhandlaren inte har kännedom om 

(Tutzauer, i Putnam, 1992).  

 

Kommunikation och information är därför grundläggande element i en förhandling vilket 

medför att båda parter aktivt bör söka och dela med sig av information (McGovern, 2001; 

Kellermann, i Roloff, 1987). En förhandling måste ses utifrån båda parter vilket förutsätter en 

öppen och insiktsfull kommunikation, vilket dessutom förhindrar uppkomsten av 

dysfunktionella stereotyper (Kaplan 1985) då det enklaste och mest effektiva sättet att komma 

till rätta med skiljaktiga perceptioner är att öppet kommunicera dem. (Fisher et al., 1992) .  

 

Mötet där en förhandling sker och ett kontrakt diskuteras bör involvera samstämmiga 

förväntningar inför vad som ska ingå, annars väntar långdragna förhandlingar (Baker, 1985). 

En förhandling ska inte ses som ett nollsummespel där en part vinner och en förlorar. Det 

betyder att målet med förhandlingen inte är att till nöds nå en uppgörelse som är 

paretooptimal, d.v.s. en uppgörelse som maximalt utnyttjar de ingående resurserna oberoende 

av den individuella fördelning, utan en uppgörelse som anses rättvis och som bägge parter har 

som avsikt att följa (Brams et al., 2001; Varian, 1993). Roloff et al. (i Putnam, 1992) skriver 

att förhandlare som känner till sin egen samt motpartens potential med större sannolikhet 

uppnår ett för båda parter acceptabelt förslag. 

 

Bazerman et al. (2000) och Putnam et al. (1992) diskuterar hur förhandlingssituationen är 

uppbyggd och menar att förhållandet mellan parterna till stor del beror på mentala kartor eller 
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mentala ramar. Den förstnämnda definierar kartorna som de kognitiva representationer av den 

förväntade förhandlingen mellan förhandlarna som består av den perception och den kunskap 

samt de attribut som finns om förhandlingens struktur. Den förra tar upp tre olika 

teoriansatser som definierar ramarna på olika vis. Den första som beslutsfattarens förväntning 

av handlingar och utfall som följer av ett speciellt val, den andra som en samling 

erfarenhetskategorier som förhandlaren besitter och slutligen den tredje som definitionen och 

meningen samt uppfattning av förhandlingsfrågan.  

 

Kartorna är inledningsvis individuella, och en framgångsrik förhandling uppnås genom att 

individerna strålar samman dessa individuella kartor till en gemensam (Bazerman et al., 

2000). En effektiv förhandling inträffar följaktligen då bägge förhandlingsparter har lyckats 

konvergera de ramar som konstruerar förhandlingssituationen (Putnam et al., 1992).  

 

Kartorna och ramarna kan beskrivas som de visionsfält som förhandlarna tar med sig in i en 

förhandling vilka består av referenser samt begrepp som konstruerar mening för förhandlaren 

i situationen. Ramarna bestämmer hur förhandlarna uppfattar situationen och inbegriper 

tidigare erfarenheter och förhållanden. Hur parterna ser på ramarna och kartorna beror på 

interaktionen mellan tre olika parförhållanden; relation – problem, samarbete – vinst och 

förnuft – emotion (Pinkley, 1994).  

 

Framställningen ovan visar på att en effektiv och framgångsrik förhandling vilar på en 

adekvat perception av den andra partens ramar och mentala kartor. Dessa ramar och kartor 

inbegriper förhandlarnas visionsfält samt dess olika syften och kan klargöras genom en öppen 

kommunikation samt en konstruktiv dialog mellan parterna. En konstruktiv dialog är både 

explicit och ärlig samt implicerar de element som är nödvändiga i förhandlingen; motparten, 

självet, problemet och kontexten.    

 

Förhandlingen bör dessutom ses ur ett längre perspektiv där gemensam överenskommelse är 

det primära. Detta medför att ingen part bör driva igenom ett beslut som den andra parten inte 

är tillfreds med vilket förutsätter ett jämbördigt förhållande mellan parterna eller två 

hänsynstagande förhandlare.  
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Urval och rekrytering 

Urval och rekrytering handlar om att finna rätt person till rätt jobb. Detta har under senare år 

blivit allt mer påtagligt men även än mer besvärligt beroende på urvalets selektionsgrad, 

arbetets specialiseringsgrad och personalens tilltagande kompetens. En urvals- och 

rekryteringsprocess är en kostsam och tidskrävande process. Oberoende av vilket urvals- och 

rekryteringsinstrument som används har processen ett gemensamt syfte, d.v.s. att predicera 

hur den sökande klarar av det arbete som utlyses. Det faktum att ett felaktigt urval och en 

felaktig rekrytering skulle medföra ännu större utgifter gör att resurser bör allokeras för att 

genomföra en adekvat sådan (Prien, 1992; Cook, 1995; Smither, 1994).  

 

En rekrytering kan ses som en förhandlingsprocess som slutar i en uppgörelse om en 

anställning (Prien, 1992). En överordnad ambition för en rekryterare är att finna en kongruens 

mellan arbetskraven, individens kompetens, motivation och intressen samt den 

organisatoriska miljöns krav (ibid.).  

 

Prien (1992) menar att en viktig beståndsdel är att matcha den aktuella kravprofilen med den 

anställning som uppdragsgivaren söker. Denna matchning består i princip av två centrala 

element; en arbetsanalys med påföljande kravspecifikation, och en rekryteringsanalys 

innehållande urvalsmetoder och bedömningskriterier. När matchningen är genomförd skall 

sedan denna kommuniceras mellan parterna för att en överensstämmelse skall kunna nås 

(ibid.). 

 

Matchningens första element består av en arbetsanalys där kravspecifikationer och en 

arbetsbeskrivning ingår. En arbetsanalys bör innehålla en beskrivning av arbetsrollen och 

arbetssituationen men även arbetskulturen (Prien, 1992; Kahlke, 2002). Arbetsanalysen är 

viktig då det är en förutsättning att veta vilken arbetsprestation som eftersöks för att på ett 

lämpligt sätt kunna söka efter den individ som ska utföra arbetsprestationen (Cook, 1998). Av 

betydelse är då hur arbetsgivaren uppfattar arbetet och företaget samt den sökande men i 

samma utsträckning hur den sökande uppfattar rekryteraren och arbetsgivaren samt arbetet.  

 

Kravspecifikationen är sprungen ur arbetsanalysen och delas in efter olika grader av krav. 

Vissa krav är centrala andra sekundära samt vissa mer betydande för arbetets genomförande. 

Överensstämmelsekravet är ett exempel, vilket syftar till den överensstämmelse som finns 
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mellan den sökandes förväntningar på arbetet och arbetskamrater samt arbetskultur (Prien, 

1992, Weir, 1990).  

 

Strategiskt sammanförs denna diskussion med resonemangen kring vikten av effektivitet i 

urvals- och rekryteringsprocessen. Betydelsefullt är att framhäva skillnaden mellan den inre 

effektiviteten, att rekrytera rätt personer, och den yttre effektiviteten, att rekrytera på rätt sätt. 

Analogt med detta poängteras därför betydelsen av en adekvat arbetsanalys vilket härleds till 

just diskussionen om inre och yttre effektivitet. (Bruzelius et al. 1999; Samuelson, 2001) 

 

Ett aber med arbetsbeskrivningar är att de antingen är för diffusa, vilket skapar ett stort 

utrymme för missförstånd eller för breda, vilket skapar en förvirring om vad som är det 

centrala (Cook, 1995). Arbetsbeskrivningen ska skildra de uppgifter som arbetet innebär och 

det ansvar som medföljer men även de möjligheter som arbetet ger (Smither, 1994). Den 

definierar vad som är det mest centrala med arbetet och visar på de prestationer som krävs 

(Cook, 1995).  

 

Matchningens andra element i rekryteringsanalysen innehåller de urvalsmetoder och 

bedömningskriterier som används i urval och rekryteringsprocessen.  

 

Vanliga bedömningskriterier är kapacitet och begåvning. Dessa kan hänföras till de 

egenskaper som individen besitter samt i den utvecklingspotential som finns (Prien, 1992). 

Individens personlighet, såsom karaktär och temperament, är ett annat viktigt 

bedömningskriterium, liksom de drivkrafter som motiverar individen. Ytterligare ett viktigt 

kriterium är de förväntningar och rollperceptioner som individen har på sin arbetsroll och 

arbetssituationen. Undersökningar visar på att det finns en skillnad i hur rekryterare och 

sökande uppfattar rekryteringsprocessen (Kaplan, 1985).  

  

Bedömningskriterierna påverkas följaktligen av vilket intryck individen gör på sin motpart 

(Sims et al., 1994, Postuma, 2002). Denna sociala färdighet är dock inte något bevis på övrig 

faktisk kompetens (Sims et al., 1994, Cook, 1995).  

 

Urvalsmetoder skall innan de väljs sättas i relation till faktorer som validitet och reliabilitet 

samt till deras relativa kostnad. I vissa situationer är dessutom inte urvalsmetoderna praktiskt 
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genomförbara. Därför är det viktigt att i rekryteringsprocessen finna en acceptans för 

urvalsmetoderna hos båda parterna (Cook, 1995). Vanliga urvalsmetoder är intervjuer, tester 

och referenser (Prien, 1992; Cook, 1995; Smither, 1994).  

 

 

Boyatzis kompetensmodell utgår från tre punkter: arbetskrav, individens särart och den 

organisatoriska miljön (Prien, 1992). I modellen samspelar dessa utgångspunkter och 

arbetsprestationen blir som mest framgångsrik då beröringspunkterna konvergerar tydligast 

och mest framträdande. Arbetsrollen och kravet på densamma som är den första av 

utgångspunkterna i modellen beskriver de handlingar och det beteende som förväntas av 

individen. Kompetens som är den andra utgångspunkten, refererar till det som individen tar 

med sig till företaget i fråga om erfarenhet, skicklighet och förmåga. Den organisatoriska 

miljön är den tredje utgångspunkten i modellen och den poängterar arbetskulturens roll för 

hur individen hanterar arbetet. 

 

En förbättrad rekryteringsprocess bör innefatta en större förståelse för motparten och en större 

uppmärksamhet mot stereotyper (Kaplan, 1985) vilket skulle medföra en ökad kompatibilitet 

(Thompson et al., 1990). Dessutom bör en tydligare distinktion mellan ansökan och intervju 

göras (Kaplan, 1985).  

 

Rekryteringsprocessen skulle gynnas genom att maktfördelningen utjämnades och att fokus i 

större utsträckning riktades mot arbetets art och längd (Balakrishnan et al., 1993). En 

diskrepans i maktperception skapar ett snedvridet förhållande redan från första stund vilket 

påverkar rekryteringsprocessen negativt (Kharbanda et al., 1991). En ytterligare brist är att 

parterna ofta ser rekryteringssituationen som en förhandling med en motpart som har 

motstridiga syften istället för att försök att åstadkomma ett gemensamt mål (Thompson et al., 

1990). Därför är det viktigt att skapa en förståelse för gemensamma intressen som bör 

involvera människor och deras upplevda värden (Bragg, 1999). 

 

Posthuma (2002) trycker på vikten av att finna en kongruens och förståelse mellan främst tre 

centrala aspekter och för in begreppet ”fit”. Författaren menar att det måste finnas 1. en fit 

mellan rekryteraren och den sökande vad gäller attityder och värderingar. Viktigt enligt 

författaren är dessutom att finna 2. en fit mellan det faktiska jobbet och det jobb som söks. 
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Detta stöds av Harris (1989) som menar att perception av motparten och arbetets karaktär är 

kritiskt för en lyckosam rekrytering. Larkin et al. (1991) resonerar liknande, men menar att 

undersökningar visar på att perceptionen av företaget är det mest betydelsefulla. Scholarios et 

al. (1999) nämner också ”fit”, samt vikten av att den sökandes perception kongruerar med 

organisationen och det faktiska arbetet. Slutligen menar Posthuma att det bör finnas 3. en fit 

mellan kommunikation och information mellan parterna vilket även McGovern (2001) 

vidhåller.  

 

Papadupoulous et al. (1996), Longs (1994) och MacDougalls (1986) menar att utgången av 

rekryteringen är beroende av följande tre faktorer; 

 

• Kompetensen hos den sökande  

• Kompetensen hos rekryteraren   

• Jobbeskrivningen och jobbförväntningar 

 

Sammanfattningsvis för vi in diskussionen kring det som Baker (1985) och Kahlke et al. 

(2002) beskriver som det psykologiska kontraktet. Författarna menar att det psykologiska 

kontraktet består av en överensstämmelse om arbetets roll, sociala relationer, ekonomisk 

kompensation samt den kulturella omgivning som rör arbetet. Författaren anser vidare att 

mötet där detta kontrakt diskuteras involverar samstämmiga förväntningar inför vad som ska 

ingå, om inte väntar långdragna förhandlingar med dysfunktionella följder.  Detta kan kopplas 

till det som Prien (1992) och Weir (1990) beskriver som överensstämmelsekrav.  

 

En effektiv och framgångsrik rekrytering vilar på en adekvat perception av arbetsrollen och 

arbetsgivaren, men även på en lämplig överensstämmelse mellan den sökande och 

rekryteraren. En lämplig maktfördelning mellan parterna och en överenskommelse om det 

psykologiska kontraktets innehåll kan ytterligare bidra med detta. Dessa faktorer påverkar 

följaktligen hur förhållandet mellan parterna artar sig och dysfunktioner kan undvikas.  

 

Motivation 

Motivation är en viktig och vanlig komponent för att förklara vårt beteende. Vårt beteende 

beror på en intern process som styr riktningen på vårt handlande samt vilken hängivelse och 

uthållighet vi visar i en viss situation (Brody et al., 1998; Smither, 1994; Vroom, 1964). 
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Motivation beror på flera biologiska, psykologiska samt sociala faktorer och forskningen 

inom detta mycket divergerande ämne, utgår från fem olika perspektiv; ett biologiskt, ett 

behavioristiskt, ett humanistiskt, ett psykodynamiskt och ett kognitivt (Smith, 1993; Weiner, 

1992; Pervin et al., 1997).  

 

Det biologiska perspektivet fokuserar på våra primära och basala behov såsom 

överlevnadsinstinkten kopplat till föda, värme och skydd samt sexualdriften. Forskningen rör 

då de interna och externa processer som relateras till variationer i nerv- och endokrinsystemet 

samt hur detta påverkar vårt beteende. Det behavioristiska perspektivet intresserar sig för 

sambandet mellan människors motiv samt de yttre omständigheter där individen verkar och 

hur inlärning påverkar vårt beteende utifrån stimulus- och responsteorier. Det 

psykodynamiska perspektivet menar att vår motivation beror på, och influeras av, omedvetna 

tankar och konflikter samt att mycket av vårt beteende styrs av en alltid pågående kamp 

mellan kontroll och frigörande av dessa tankar. Det humanistiska perspektivet menar att vårt 

beteende styrs av våra olika behov och att våra olika behov i varierande grad påverkar vårt 

beteende. Med detta menas att basala behov först måste tillfredställas innan andra mer 

sekundära behov kan försöka uppnås. (Brody et al., 1998; Pervin et al., 1997; Vroom, 1964; 

Smith, 1993; Weiner, 1992; Smither, 1994). 

   

Enligt det kognitiva perspektivet speglas vårt beteende av huruvida vi uppfattar och förväntar 

oss att vårt handlande kommer att påverka oss, samt vilka effekter vårt handlande ger. Den 

kanske mest välkända kognitiva motivationsteorin är förväntansteorin vilken menar att 

handlandet i stor utsträckning är beroende av vilken förväntan som individen har på utgången 

eller effekten av ett visst beteende (Ibid.). 

 

Enligt förväntansteorins grunder är förväntan en kognitiv representation av vad som leder till 

vad, d.v.s. en föreställning av att en viss slags kausalitet råder (Smith, 1993; Vroom, 1964). 

Förväntansteorin menar att motivation beror på flera faktorer och enligt Vrooms proposition 1 

så besitter en individ fri vilja att välja mellan olika handlande vilka påverkas av hur individen 

uppfattar värdet av handlandet och eftertraktar dess eventuella utfall. Vidare påverkas 

motivationen av sannolikheten för en viss utgång samt individens förmåga och kraft att agera 

för utfallet vilket relateras till Vrooms proposition 2 (Vroom, 1964).   
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Smith (1993) skriver att handlandet, enligt denna teori, i stor utsträckning beror på vilken 

förväntan som individen har på utgången eller effekten av ett visst beteende. Detta hänger 

väldigt starkt samman med vilka värderingar personen har. Den enklaste typen av 

förväntansteori menar att förväntan beror på sannolikheten för ett visst utfall samt hur 

individen värderar detta utfall. Detta medför att en individ som värderar akademisk framgång 

och hårda studier, med stor sannolikhet kommer att tillbringa mer tid åt att studera än en 

individ som värderar socialt umgänge högre (Smither, 1994). Johnson (2002) resonerar 

analogt med detta men menar att förväntningarna kompletteras av de egenskaper som 

individen har samt i det sammanhang i vilket besluten ska tas. 

När en sådan kausalitet inträder inleds simultant en intern process som analyserar situationen 

(Weiner, 1992). Flera variabler påverkar då utgången av denna interna process, såsom tidigare 

erfarenheter, kommunikation från andra och logiska orsakslagar. Denna kausalitet har tre 

dimensioner: lokus, stabilitet samt kontrollerbarhet (ibid.).      

 

Förväntansteorin grundar sig på tre basala faktorer (Smither, 1994; Vroom, 1964). Först och 

främst på den ansträngning och intensitet som en individ lägger ner på ett visst handlande. 

Sedan beror det på i vilken frekvens individen förväntar sig att olika alternativa utfall ska 

förekomma och hur dessa utfall värderas. Weiner (1992) beskriver i stort samma sak, men i 

hans ekvation ingår kausalitetens beständighet som en funktion av kompetens och svårighet 

samt ansträngning och slump. Vroom (1964) beskriver förhållandet som att vårt beteende 

beror på det förväntade värdet som en konsekvens av handlandets relation till utgången. Detta 

medför följaktligen att beteendet ändras beroende på vad som är tillgängligt samt efter vad 

som är eftersökt. För att kunna beräkna eventuella utfall måste variablerna kunna antas vilket 

medför att individen prövar att identifiera alternativa handlanden och beslut. Utifrån dessa 

alternativa handlanden och beslut förväntar sig individen olika utfall vilket i sin tur påverkar 

beteendet (Smither, 1994; Vroom, 1964; Weiner, 1992).  

 

Motivation, enligt förväntansteorin, vilar på hur individen uppfattar utgången av ett visst 

handlande, men också på ansträngningen som läggs ner samt hur individen värderar de 

ingående faktorerna. Detta medför i sin tur att en adekvat perception av frågan, omvärlden 

och motparten samt självet innebär ett mer beständig och konstant utfall. I sin tur påverkar 

detta de ansträngningar som individen lägger ner samt då också individens motivation.  
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Sammankoppling  

I detta avsnitt sammanförs viktiga beröringspunkter från teorier rörande urval och rekrytering, 

förhandling samt motivation för att tillsammans bilda en teoretisk referensram. Som ovan 

beskrivet, finns i en ansenlig omfattning, litteratur som behandlar förväntningar, urval, 

rekrytering och förhandling var för sig. Nedan gör vi en koppling mellan dessa, och likheter i 

rekryterings – och förhandlingssituationer illustrerar vi samtidigt som vi länkar dessa 

teoriansatser till förväntningsteorier. 

 

En rekryterings – och förhandlingssituation kan ses som en början på en relation som tydligt 

berörs av parternas ärlighet och närhet till varandra. Av stor betydelse är även huruvida 

relationen kommer fortlöpa eller om det enbart rör sig om en enstaka interaktion. Det bör i 

relationen parterna emellan finnas en överensstämmelse och förståelse för hur man uppfattar 

ramar och mentala kartor. Ett sätt att förenkla en kongruens är att konstruera ett hypotetiskt 

kontrakt mellan parterna. Ett sådant hypotetiskt kontrakt skulle kunna innefatta en 

överensstämmelse av perceptionen av problemet, arbetet och arbetsrollen, perceptionen av 

kontexten och arbetsgivaren, perceptionen av motparten, rekryteraren och sökande samt 

perceptionen av självet. 

 

Ett hypotetiskt kontrakt skulle kunna beskriva och belysa de förväntningar som parterna har 

på relationen. Då vårt beteende styrs av huruvida vi uppfattar och förväntar oss att vårt 

handlande kommer att påverka oss kan därför ett sådant hypotetiskt kontrakt få effekter på 

vårt beteende. Handlandet är i stor utsträckning beroende av vilken förväntan som vi har på 

utgången eller effekten av ett visst beteende. 
  
Detta hypotetiska kontrakt kan då illustreras i form av en förväntanskub. Denna av författarna 

nykonstruerade modell är uppbyggd av fyra grundläggande och kritiska fundament (se bilaga 

1). Kubens stabilitet grundas på till i vilken grad fundamenten passar samman som i sin tur är 

beroende på huruvida det finns en överensstämmelse mellan de båda parternas perception och 

förväntning av fundamenten. 

 

En relation kan i mångt och mycket beskrivas utifrån de förväntningar som parterna som ingår 

relationen har på varandra och på det förväntade utfallet av relationen. Förväntningarna berör 

fyra grundläggande aspekter, vilka interaktivt påverkas simultant av båda parters syn på 

desamma;  
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• den första aspekten är perceptionen av kontexten och arbetsgivaren 

• den andre aspekten är perceptionen av problemet, arbetet och arbetsrollen  

• den tredje aspekten är perceptionen av motparten, rekryteraren och sökande 

• den fjärde aspekten är perceptionen av självet. 

Första beröringspunkten i kuben är i vilket sammanhang relationen ter sig. Här gestaltas 

parternas förväntan och perception av kontexten såsom politiska, ekonomiska och sociala 

aspekter. Exempelvis i en rekryteringssituation påverkas utgången av hur parterna ser på 

arbetsgivaren och dennes ställning.  

 

Andra beröringspunkten i kuben innefattar de fundament som problemet i relationen 

behandlar. Problemet kan vara av långsiktig eller kortsiktig karaktär, beröra komplexa eller 

enkla frågor etc. Exempelvis så påverkar parternas förväntningar och uppfattning om arbetets 

karaktär och arbetsrollen hur de engagerar sig och agerar i rekryteringssituationen.  

 

Tredje beröringspunkten i kuben behandlar perceptionen av motparten. En viktig del av 

kubens stabilitet beror på hur pass överensstämmande uppfattningen och förväntningen är av 

den andra parten.  I en rekryteringssituation så påverkar t ex den bild som parterna har av den 

andra parten de beslut de tar, de krav de ställer och det förtroende de ger. Om parterna har en 

riktig bild av varandra ökar sannolikheten att man beskriver problem och svårigheter på 

liknande sätt och lämnar information samt kommunicerar på samma grundval.  

 

Fjärde beröringspunkten är självperception. Viktiga ingredienser är individens bild av sig 

själv vad gäller historia, bakgrund, erfarenheter och kompetens. Den bild den sökande har av 

sig själv påverkar hur rekryteraren ser denne. Samtidigt påverkar rekryterarens bild av sig 

själv hur den sökande uppfattar denne. I en rekryteringssituation så påverkar dessa bilder som 

parterna har av sig själva de beslut de tar, de krav de ställer och det förtroende de ger.   

 

Relationen utifrån en förväntanskub ska betraktas utifrån så många dimensioner relationen 

eller mötet innefattar. I en rekryteringssituation är dessa dimensioner vanligen två, 

rekryteraren och den sökande.   
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Förväntanskuben är en teoretisk föreställning som kognitivt gestaltas och representeras i 

rekryteraren och i den sökandes medvetande. Kubens stabilitet grundas på i vilken grad 

fundamenten passar samman som i sin tur beror på huruvida det finns en överensstämmelse 

mellan de båda parternas perception av fundamenten. För att en adekvat förhandling ska 

uppstå krävs alltså kongruens mellan parternas fundament. Om så inte är fallet så ruckas 

stabiliteten och det finns då en ökad sannolikhet för olika typer av dysfunktioner.  

 

Handlandet styrs av den överensstämmelse i förväntningar som parterna har av de fyra 

beröringspunkterna samt på hur parterna förväntar sig att ett visst beteende uppfattas. 

Beteendet ändras efter vad som är tillgängligt och eftersökt, vilket medför att för att kunna 

beräkna eventuella utfall måste vissa beröringspunkter kunna antas. Detta leder till att 

parterna prövar att identifiera handlingar och beslut som följer av de olika 

beröringspunkterna. Utifrån dessa alternativa handlingar och beslut förväntar sig individen 

olika utfall, vilket leder till att vårt beteende beror på det förväntade värdet som en 

konsekvens av handlingens relation till resultatet vid varje beröringspunkt.  

 

För att en lämplig förhandling eller rekrytering ska uppstå krävs alltså kongruens mellan 

parternas perception och förväntningar av kubens fundament. Om kongruens i perception inte 

upplevs så ruckas stabiliteten och sannolikheten för  dysfunktioner ökar. Diskrepans mellan 

parternas perception medför analogt med detta försämrade förutsättningar för en adekvat 

förhandling och rekrytering då förväntningarna på desamma förvrids. I enlighet med 

förväntansteorier påverkar detta individers motivation då dessa inadekvata förväntningar och 

perceptioner ligger till grund för beteendet. Inadekvata förväntningar och perceptioner 

påverkar individer till att ta beslut på missvisande grunder vilket inverkar på individers 

motivation och därav i slutändan på beteendet. 

 

Syfte och problemställning 

Vi intresserade oss för de föreställningar som en individ har när denne ställs inför en 

rekryteringssituation samt hur denna individ uppfattar att dess möjligheter påverkas allt efter 

de val som görs och de alternativkostnader som följer.  

 

Syfte: Vi vill studera hur studenter uppfattar och värderar sina tidigare meriter vid en 

hypotetisk rekryteringssituation. Vi vill vidare undersöka huruvida det finns en diskrepans i 
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hur rekryterare och den sökande ser på den sökande och dennes tidigare meriter i en 

rekryteringssituation.  

 

Problemställning: Är det så att diskrepansen mellan studenters och rekryteringsansvarigas 

uppfattning vad gäller tidigare meriter påverkar utgången av rekryteringen?   

  

Antagande: En rekryteringssituation kan ses som en förhandling mellan två parter om ett 

vidare samarbete.  

 

Hypotes: Det finns en diskrepans mellan studenters föreställning och rekryteringsansvarigas 

föreställning vad gäller bedömning av tidigare meriter. 

 

 

Metod 

Försökspersoner  

Undersökningen vi gjorde bygger på en undersökning utförd av universum AB där de 

undersöker hur rekryteringsansvariga ser på studenters meritering. De fick svar från 87 

företag, och vi kommer använda deras resultat som jämförelse i vår undersökning. I deras 

undersökning sökte de rekryteringansvariga studenter som har en samhällsvetenskaplig 

(ekonomisk, juridisk) och teknisk utbildning, vi valde därför en matchad population i vårt 

försök. 

Undersökningens populationen bestod av studenter från Lunds universitet. Studenterna 

valdes, med samma representativitet, vid Ekonomicentrum, Juridikum, Universitetsbiblioteket 

samt Eden (på de båda senare platserna sökte vi studenter från tekniska högskolan). I 

enkätundersökningen ingick till en början 100 studenter. Urvalet till de semistrukturerade 

intervjuerna gjordes efter samma betingelser som vid urvalet till enkätundersökningen. 

Antalet deltagare i de semistrukturerade intervjuerna var 15 studenter. Dessa deltagare 

genomförde först enkätunderökningen och sedan efter det, den semistrukturerade intervjun.  

 

I enkätundersökningen ingick 66 kvinnor och 49 män. Åldersfördelningen var mellan 19-28. 

Könsfördelningen i de semistrukturerade intervjuerna var 7 kvinnor och 8 män. Här var 

åldersfördelningen mellan 19-27. 
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Design 

Uppsatsens val av vetenskaplig ansats är den hermeneutisk-dialektiska. Vi valde denna 

eftersom syftet varit att få en kunskapsutveckling genom att tidigare kunskap applicerats och 

fått ny mening i en ny kontext. Vår avsikt har varit att successivt öka vår förståelse för 

enskilda företeelser genom att sätta dem i ett större sammanhang och att därigenom kunna få 

en bättre förståelse för helheten vilket i sin tur leder till att vi förstår delarna på ett nytt sätt 

med fördjupad insikt.  

 

Uppsatsens val av metod är den abduktiva. Vi valde denna metod för att den utnyttjar den 

dialektik som finns mellan empiri och teori samt frambringar en kunskapsutveckling analog 

med vår hermeneutisk-dialektiska vetenskapsansats. Medelst att en kunskapsgenerering 

alstras då teser och antiteser sammansmälter för att sedan övervinnas i övergripande synteser.  

 

Uppsatsens val av studieansats har varit i form av en enkätundersökning med kompletterande 

semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg detta lämpligt då vårt syfte initialt varit att kartlägga 

tendenser och fördelningar. Enkäten var utarbetad så att studenterna fick 10 olika förslag på 

vad man kan göra efter att man tagit examen, men innan man har något jobb, med syftet att 

ange hur meriterande de förslagen tedde sig för dem på en fyragradig skala där 1 var 

instämmer inte alls och 4 var instämmer helt. Förslagen som framlades är jobba inom 

servicebranschen, studera språk, ta extra kurser på universitetet, resa, starta eget företag, 

arbeta inom hjälporganisation, arbetssökande på heltid, arbeta som försäljare, starta familj 

samt akademisk forskning. 

 För att förstå studenternas tankar och reaktioner när de valde hur de ville gradera förslagen 

följde vi upp våra enkäter med semistrukturerade intervjuer. Frågorna för intervjun var breda, 

övergripande och täckte enkätens syfte samt sökte information om studenterna och deras 

tidigare bakgrund, åsikter och funderingar. Som följd av detta har vår undersökningsmetod 

varit dels kvantitativ i fråga om enkäten och dels kvalitativ i fråga om de semistrukturerade 

intervjuerna. 

 

Material 

Materialet i undersökningen bestod av en enkät (se bilaga 2) som gick ut till 115 studenter och 

en semistrukturerad intervju (se bilaga 3) som genomfördes med 15 studenter. 

Enkätundersökningarna och intervjuerna grundar sig på en tidigare undersökning (se bilaga 4) 
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bland 84 nordiska företag som genomförts av Universum AB. De semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes efter det att 100 enkäter genomförts. Intervjuernas struktur 

grundades då på dessa enkäter och kompletterade enkätundersökningen. De 15 studenter som 

genomförde intervjun fick i anslutning fylla i enkäten. 

 

Procedur 

Undersökningens datainsamling skedde i två steg. I båda undersökningarna förklarade vi i 

vilket syfte studien genomfördes och i vilket sammanhang data skulle nyttjas. Deltagarnas 

integritet och anonymitet försökte vi säkerställa dels genom en öppen och konstruktiv dialog 

där oklarheter och frågor behandlades innan undersökningen samt dels genom en försäkran 

om anonymitet från oss. I anslutning direkt efter enkätundersökningen och intervjun höll vi en 

briefing med deltagarna och frågade om de var intresserade av en eventuell uppföljning.  

 

Enkäten tog ca fem minuter att genomföra. Om det dök upp frågor under genomförandet 

förklarade vi konsekvent att tillräcklig information fanns i enkätens ingress. Detta 

accepterades i samtliga fall och deltagarna ansågs sig till fullo förstå alla frågor. Då enkäten 

var rättfram och enkel ansågs det tillräckligt med endast en försöksledare.   

 

Intervjun tog i samtliga fall mellan 20 – 30 minuter och alla de semistrukturerade spörsmål 

som vi på förhand formulerat behandlades. P.g.a. naturliga övergångar skiftades ordningen på 

frågorna i de olika sessionerna.     

 

Intervjuerna genomfördes med båda försöksledarna närvarande i en lugn och avslappnad 

miljö. Alla sessioner, givetvis med deltagarnas medgivande, bandades med hjälp av en mini-

disc. Vi använde det inspelade materialet för att kontrollera eventuella oklarheter under 

intervjun och för att inte behöva besvära deltagarna ytterligare. För att inte äventyra deras 

anonymitet och integritet behölls inspelningen endast under de fyra timmar som följde på 

intervjun. 

 

 

Resultat 

 
I detta kapitel kommer resultatet av enkätundersökningarna och de semistrukturerade 
intervjuerna att redovisas.  
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Enkätundersökningen 
 

Tabell 1  Visar fördelning mellan de olika grupperna i undersökningen av den totala populationen. 

n= 115 Frekvens Procent 

Man 49 42.6 

Kvinna 66 57.4 

studietid 1-3 år 69 60 

studietid 4-6 år 46 40 

översta 25 % 41 35.7 

övriga 75 % 74 64.3 

samhällsvetare 28 24.3 

tekniker 87 75.7 

 

Tabell 2 Tabellen visar hur studenterna valt att meritera de olika förslagen.  

 Frekvens för 

högsta poäng  

medelvärde procent std.av. 

service 13 2,28 11,3 0,91 

språk 71 3,57 61,7 0,59 

kurser 34 2,90 29,6 0,90 

resa 12 2,14 10,4 0,95 

eget företag 51 3,15 44,3 0,91 

hjälporg 25 2,84 21,7 0,82 

arbetssöka 13 2,01 11,3 0,99 

försäljare 11 2,2 9,6 0,87 

bilda familj 2 1,5 1,7 0,70 

ak forskning 59 3,31 51,3 0,84 

 

 

Tabell 1 och 2 beskriver studenterna och deras svar på vad de anser vara meriterande att göra 

efter det att man tagit sin examen, men innan man fått något arbete. Ur tabell 2 kan utläsas att 

språk, akademisk forskning och att starta eget företag toppar listan. 
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Gruppskillnader 

Se Appendix A, diagram ”Skillnad mellan kön” 

Se Appendix B,diagram ”Skillnad mellan betyg”  

Se Appendix C, diagram ”Skillnad mellan inriktningar”   

 

Figur 1  
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Diagrammet visar hur meriterande de rekryteringansvariga anser de olika förslagen vara.  

 
 
 prickigt= strongly agree  blankt= disagree 
 randig=agree   rutigt= strongly disagree 
 
 
 
 
1 Arbeta på McDonalds/service inriktat jobb 6 Arbeta inom hjälporganisation 
 
2 Ta kurser i improvisationell teater  7 Söka jobb på heltid 
 
3 Ta extra kurser på universitetet  8 Bilda familj 
 
4 Resa    9 Akademisk forskning 
 
5 Starta eget företag 
 
 
Figur 1 visar de rekryteringsansvarigas svar på vad de anser vara mest meriterande för 
studenter att syssla med. 
Man kan utläsa att starta eget företag, söka jobb på heltid och extra kurser kommer högt upp.  
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Figur 2 
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 Diagrammet visar hur studenters och rekryteringsansvarigas bild av vad som är meriterande förhåller sig till 

varandra. 

 
serie 1 = studenter 
serie 2 = rekryteringsansvariga 
1 McDonalds/service inriktat arbete 5 Hjälporganisation 
 
2 Kurser   6 Söka jobb på heltid 
 
3 Resa   7 Bilda familj 
 
4 Starta eget företag  8 Akademisk forskning 
 
Figur 2 visar hur studenternas och de rekryteringansvarigas svar skiljer sig åt. Eftersom de 
båda enkäterna såg lite olika ut har vi bara med de variabler som var lika. Det framgår ur 
figuren att akademisk forskning, söka jobb på heltid är de som skiljer sig aldra mest åt. 
 
 
Semistrukturerade intervjuer 
I de 15 semistrukturerade intervjuerna framkom att de flesta studenter, oavsett bakgrund, hade 

en liknande uppfattning i hur de tänkt och vad de förväntade sig från företagen. 

 

När de skulle försöka bedöma hur meriterande förslagen tedde sig, tänkte studenterna sig in i 

rollen som arbetsgivare och utgick från vad de i så fall skulle förvänta sig, och meritera, hos 

en arbetstagare. De var alla överens om att typen av arbete var avgörande för hur man skulle 

gradera förslagen, men också att det var bra att ge intryck av att verka aktiv, målmedveten och 

intresserad oavsett vilket slags arbete det var frågan om. 
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Dock ansåg studenterna att även om arbetsgivaren skulle ha uppfattningen att något som man 

själv ansåg vara tråkigt och ointressant skulle vara meriterande, skulle de själva inte välja att 

syssla med det och meritera sig på så sätt, utan istället göra det som de personligen ansåg vara 

spännande och givande. 

 

En skillnad som framkom mellan den tekniska och samhällsvetenskapliga, särskilt den 

juridiska, inriktningen var gällande betygen. Juridikstudenten ansåg betygen som relativt 

avgörande och man lägger stor betoning på det akademiska, till skillnad från de studenter som 

läser på LTH vilka inte ansåg sig utsättas för liknande betygshets. LTH-studenterna gav 

uttryck för uppfattningen att det viktiga var vilka akademiska kurser man tenterat av, och att 

man tenterat av akademiska kurser, men inte vilket betyg man fått. 

 

Respondenterna gav uttryck för att arbetsmarknaden efterfrågade driftiga och initiativtagande 

personer, varför många ansåg att det var viktigt att visa att man besitter dessa egenskaper 

genom att utveckla sina språkfärdigheter, starta eget företag och syssla med akademisk 

forskning (det var också dessa tre förslag som avgjort sattes som högst meriterande i såväl i 

de semistrukturerade intervjuerna som i enkätundersökningen) och det var dessa förslag man 

ansåg utmärka sig som extra meriterande i förhållande till de andra. 

 

Att bilda familj kom långt ner på listan. Flera av kvinnorna påpekade att det är lite av en ond 

cirkel. Har man ännu inte skaffat barn förväntar sig arbetsgivaren att man inom en relativt 

snar framtid kommer att göra det, och har man redan gjort det så finns risken att man kommer 

att vara hemma med sjukt barn och ha en ovillighet att satsa på företaget och jobba extra. Man 

sa faktiskt rent ut att i ett val mellan två lika kompetenta personer men då den ena var kvinna 

och den andra man, antog studenten att arbetsgivaren avgjort skulle välja mannen. 

 

I dagens samhälle har internationellt och gränsöverskridande arbete fått allt större utrymme, 

varför många studenter ansåg att språkfärdigheter kommer att bli allt viktigare. 

 

Flera av respondenterna ansåg att man kan uppfylla flera av dessa kriterier samtidigt; det 

viktiga är att visa att man är målmedveten, viljestark och självsäker, men vidare poängterade 
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de återigen att det beror på vilken typ av arbete man söker. Att ha arbetat med något inom 

samma bransch nämndes ofta som en god idé. 

 

Det var också många som nämnde social kompetens som en viktig merit, men samtidigt är det 

ofta en egenskap man har eller inte har, och det kan vara svårt att ”skaffa” sig den, även om 

vissa typer av arbete kan främja den. 

 

Diskussion 
 
 

Starta eget företag hamnade bland de översta tre förslagen både hos de rekryteringsansvariga 

och hos studenter. Detta tyder på att båda grupperna sätter målmedvetenhet, driftighet och 

eget initiativ högt. Detta fann vi även stöd för i de semistrukturerade intervjuerna, där 

studenterna själva tyckte och förmodade att företagen menade, att dessa egenskaper är något 

starkt positivt. 

Överraskande nog kom företagens andrahandsval, att söka jobb på heltid, först på nummer 7 

hos studenterna. Enligt studenterna anses det bättre att ha åstadkommit något, än att bara söka 

arbete, något de tyckte tyder på lathet. Anledningen till att företagen faktiskt satte detta så 

högt kan vara att de anser att det visar på en stark vilja att få ett arbete, att man anstränger sig 

för att få ett jobb, istället för att kanske ge sig ut och resa eller göra andra ”onyttiga” men 

roliga saker. Dock finns ju här en viss diskrepans, eftersom ju faktiskt de 

rekryteringsansvariga och de som ska rekryteras ser ganska olika på vikten av att söka jobb på 

heltid. Vad denna skillnad beror på, och om den påverkar rekryteringssituationen, beror på 

vilken typ av arbete man söker, och om detta i så fall har någon relevans. Naturligtvis är det ju 

bäst om båda parter är medvetna om var de har varandra, även om de inte håller med 

varandra. 

En annan diskrepans är att studenterna flera gånger betonade vikten av språk, medan 

företagarna sätter kurser, en kategori som kanske språk kan falla under, på tredje plats.  Språk 

har ju kommit att bli allt viktigare i dagens multikulturella och internationella samhälle, och 

kommer förmodligen att fortsätta öka i vikt i framtiden, något som förr kanske inte hade lika 

stor betydelse varför företagarna kanske inte skattar det fullt så högt. En annan anledning till 

att studenterna förespråkar det framför företagare, kan ju vara att de senare inte behövt 

använda olika språk i sitt yrkesverksamma liv, och därför inte behärskar det fullt så bra, vilket 

i sin tur bidrar till att de inte anser det vara något av hög prioritering. 
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Anledningen till att så många studenter satte akademisk forskning så högt, kan vara att de 

färgats av sin omgivning. För tillfället befinner sig studenterna mitt i sin utbildning, i en 

akademisk värld där studier av akademisk art är något som prisas och klassas som högt. 

 

Att bilda familj kom både för studerande och rekryteringsansvariga i sista hand, vilket inte är 

speciellt förvånande. Att slå sig ner och bilda familj innebär ju att man blir mindre flexibel, att 

fler personer blir påverkade av ens beslut och att man i fortsättningen kommer att sätta sin 

familj framför sitt arbete. 

 

Det visade sig att kvinnor anser att läsa kurser är meriterande i högre grad än vad män gör. 

Detta kan bero på att kvinnor allmänt anses göra bättre ifrån sig i studier än män, och alltså 

har högre snittbetyg något som därför skulle ge dem en fördel. 

 

Det fanns följaktligen en skillnad mellan vad rekryteringsansvariga och studenter anser vara 

meriterande, men denna diskrepans låg snarare i vilken ordning som de rangordnade dem. 

Vad rekryteringsansvariga ansåg ligga överst på listan, var också de saker som studenterna 

valde att placera där, bara i en lite annorlunda ordning. Det som skilde sig mest var gällande 

söka jobb på heltid, men i övrigt återfanns de andra alternativen på respektive listor. 

 

Det fanns en skillnad mellan teknisk och samhällsvetenskaplig inriktning, och den utmärker 

sig mest i hur de ser på vikten av att starta eget företag. Av de tekniska har över 60% satt 4 

poäng, om man jämför med samhällsvetarna där endast 40% valt detsamma. Denna skillnad 

berör inte direkt vår hypotes, men är likväl intressant. Det gäller även skillnaden mellan de 

som anser sig ha högt respektive medel betyg, där de med högt snitt inte anser det lika viktigt 

att resa som de med medel. Kanske kan detta bero på att om man har höga betyg värderar man 

betyg och akademiskt kunnande högre, än om man inte har det och då kanske värderar 

upplevelser högre. 

 

Eftersom det, som vi i teoriavsnittet konstaterat, är viktigt att stå på samma grund, med 

liknande förväntningar, för att förhandlingen ska vara framgångsrik och för att man ska kunna 

nå en bra uppgörelse, är det ju också viktigt vad som anses vara meriterande. Det som är 
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meriterande för den ene, är kanske inte lika meriterande för den andre, vilket ger läget en 

obalans. 

 

Vidare tas det upp att vårt beteende speglar hur vi uppfattar och förväntar oss att vårt beteende 

kommer att påverka oss. Om vi då förväntar oss en viss utgång, exempelvis ett bättre läge i en 

förhandlingssituation, till följd av ett visst handlande, till exempel att vi gjort det som vi anser 

vara det mest meriterande fram tills vi får arbete, och det sedan inte visar sig vara så att den 

rekryteringsansvariga anser detta handlande vara det bästa, så innebär detta att det val man 

gjort med tanke på att få en så meriterande förteckning som möjligt har baserats på en felaktig 

bild, vilket i sin tur för oss tillbaka till förväntningsteorin och dess följder ovan. 

 

Kuben underlättar att se hur många komponenter som är beroende av varandra för att ett 

fullgott kontrakt ska kunna uppnås. Om en stabil och stadig uppgörelse ska kunna nås, krävs 

att så många som möjligt, om inte alla, perceptioner stämmer med verkligheten, annars bildas 

en skev bild, och stabiliteten försämras. 

 

En annan intressant aspekt är den huruvida de flesta rekryterarna som svarat på företagen i 

grunden har en teknisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund, liksom om majoriteten var 

kvinnor eller män, och om de i snitt hade höga eller låga betyg. I så fall kunde detta ha varit 

ytterligare en variabel att ta i anspråk, och något som kan vara intressant att ta i akt i vidare 

forskning. 

 

Slutdiskussion  

Vårt syfte med uppsatsen var att studera om det fanns någon skillnad mellan hur den sökande 

värderar sina tidigare meriter och hur rekryterare värderar den sökandes tidigare meriter vid 

en hypotetisk anställningssituation. Detta föranledde oss att studera hur studenter uppfattar 

och värderar sina tidigare meriter vid en rekryteringssituation. Vi menade dessutom att 

ovannämnda skillnad mellan studenters och rekryteringsansvarigas uppfattning rörande 

tidigare meriter påverkar utgången av rekryteringen.   

 

I uppsatsens inledning gjordes ett antagande om att en rekryteringssituation kan ses som en 

förhandling mellan två parter om ett vidare samarbete. Vi menar att uppsatsen styrker detta 

antagande då det finns flera liknande element i en förhandlingssituation och en 
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rekryteringssituation, vilket visades i uppsatsens teoretiska bidrag, Förväntanskuben. 

Uppsatsens empiriska bidrag är att dels visa på hur studenter uppfattar och värderar sina 

tidigare meriter i en hypotetisk rekryteringssituation men även på att jämföra detta med hur 

rekryterare uppfattar och värdera studenters tidigare meriter. Denna jämförelse svarar på 

uppsatsens hypotes, som verifieras då det finns en diskrepans mellan studenters föreställning 

och rekryteringsansvarigas föreställning vad gäller bedömning och värdering av vissa tidigare 

meriter. 

 

För att då sammanfatta svaret på frågan vi ställt oss, huruvida det finns en diskrepans mellan 

rekryterares och studenters bild av vad som är meriterande, kan vi konstatera att enligt våra 

svar, som inte kunnat testas mot varandra statistiskt i brist på tillgång på sådana data, är det 

bara två ting som skiljer sig åt, nämligen att de rekryteringsansvariga klassar att söka jobb på 

heltid väsentligt högre än studenterna gör, och att studenterna anser akademisk forskning vara 

betydligt viktigare än vad de rekryteringsansvariga gör. Varför diskrepans, med stöd av 

Förväntanskuben, skulle kunna påverka utgången av rekryteringen. 

 

Feldiskussion 

En undersökning är inte bättre än summan av kvaliteten på mätmetodens delar och för att 

mäta en underöknings kvalitet används begreppen reliabilitet och validitet. Uppsatsens 

enkätundersökning får anses besitta acceptabel validitet. Formuläret var noga utarbetat efter, 

och jämfört med, en tidigare validerad enkätundersökning gjord av Universum AB, där man 

undersökte rekryteringsansvarigas syn på vad som anses vara meriterande. Urvalet av 

deltagarna i enkätundersökningen gjordes noggrant och med logik analogt med den förra. 

Dock utfördes uppsatsens enkätundersökning med hjälp av personliga möten där författarna 

träffade respondenterna till skillnad mot den andra undersökningen som skedde via 

korrespondens. Detta torde enbart stärka uppsatsens enkätunderökning. Dock bör det påpekas 

att enkäten som utformats för denna undersökning inte var identisk med den som användes då 

de rekryteringsansvariga undersöktes, vilket medför att statistiska belägg för att en diskrepans 

mellan de båda grupperna existerar ej har kunnat erhållas. Vi är medvetna om att detta kan 

vara en brist, samtidigt som vi haft anledning till att ändra formuläret, eftersom det på bästa 

sätt ska kunna mäta studenternas åsikter. Vårt val har alltså fått konsekvenser, både goda och 

mindre bra.      
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De semistrukturerade intervjuerna får även de anses besitta acceptabel validitet. Som grund 

för dem låg en formaliserad mall som intervjuaren utgick ifrån och kunde relatera till. Urvalet 

av respondenter gjordes noggrant och jämförbart med enkätundersökningen. Vid de 

semistrukturerade intervjuerna så sker en större interaktion mellan respondenten och 

intervjuaren vilket kan leda till s.k. respondent effekt. Vår medvetenhet om detta innebär inte 

att problemet försvinner men att vi lättare kan handskas med svårigheten men framförallt att 

vi genom att semistrukturerade intervjun förebygger en del av de effekter som kan bli följden.   

Enkätundersökningen är av kvantitativ karaktär vilket per definition underlättar målet att nå 

reliabilitet. Återigen spelar urvalet en viktig roll och då detta gjordes noggrant samt med stor 

tillförsikt påverkas reliabiliteten positivt. De semistrukturerade intervjuerna är mer kvalitativa 

av sin karaktär och medför då att reliabiliteten är svagare i sitt fundament. Urvalet är gjort 

utifrån samma principer som vid enkätundersökningen och strukturen på intervjuerna är 

formaliserade efter en bestämd mall vilket möjliggör replikation. För att nå en hög reliabilitet 

bör intervjun mäta samma sak varje gång. Detta kan vi inte veta men vad vi med all säkerhet 

kan stödja oss till är att variablerna i den semistrukturerade intervjun besitter vissa 

förutsättningarna för att en del variabler kan hållas konstanta, eftersom att vi vid varje intervju 

följt en mall och därmed till viss del begränsat graden av påverkan från slumpinflytande. 

Respondenterna i studien är relativt välutbildade och frågornas karaktär får anses som 

relevanta och inte integritetskränkande för respondenten. Detta påverkar det faktum att svaren 

borde bli sanningsenliga och ärliga men även att frågorna var korrekt uppfattade.   

Intervjueffekten i undersökningen är naturligtvis som mest framträdande i de 

semistrukturerade intervjuerna. Detta då interaktionen mellan respondent och intervjuare där 

är som störst. Undersökningen har genomförts vid tillfällen då intervjuaren varit förbered och 

utvilad vilket stärkt dennes förmåga att utföra studien konsekvent. Undersökningens urval var 

tänkt att grunda sig på ett obundet och slumpmässigt urval. Att göra detta vid en specifik plats 

blir de facto i princip utsiktslöst. Givetvis befinner sig en viss typ av individer på just dessa 

platser och givetvis är det enbart en viss typ av individer som kan tänkas sig delta i en studie 

av detta slag. Sonderingen har haft ett obundet och slumpmässigt urval som underliggande 

syfte vilket lett till en acceptabel selektion.  

 

Instrumenteffekten i enkätundersökningen får anses som liten då formuläret var enkelt 

formulerat och relativt tydligt vilket troligen har medfört att respondenten har tolkat frågorna 
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såsom det var avsett. Det semistrukturerade formuläret som låg till grund för intervjun 

genomgick inget förtest, och hade därav en större felmarginal. 

      

Det inspelades materialet behölls i enbart fyra timmar vilket tvingade oss att i direkt 

anslutning sammanställa intervjun. Detta medförde två omedelbara effekter. Dels att 

försöksledarnas uppfattning och redovisning av sessionerna behölls starkare men dels även en 

eventuell negativ effekt då försöksledarna kvarhöll vid ett första intryck som möjligen var 

snävt och inskränkt. Nettovinsten av denna konstruktion ansågs dock klart överväga 

alternativa lösningar.      
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Appendix A 
 
Skillnader mellan kön gällande kurser 

KURSER

4,003,002,001,00

Pe
rc
en
t

50

40

30

20

10

0

KÖN

man

kv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32
 



Appendix B 
 
Skillnad mellan betyg gällande resa 
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Appendix C 
 
Skillnad mellan inriktningar gällande starta eget företag 
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Bilaga 1 Förväntanskuben 
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(Egen 2003) 
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arbetsgivaren  
 
 
Perception av 
arbetet 
 
 
 
Perception av  
självet 
 
Perception av den 
sökande 
 
 
 

(Egen 2003) 
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Bilaga 2 
Denna enkät ingår i studie som rör rekrytering & urval. Dina svar kommer 
att vara anonyma och enbart att användas i denna studie. Markera det 
alternativ som passar bäst in! 

 
Kön Man Kvinna 

Ålder   

Studietid, år 1-3 4-6 
Hur graderar du 

dina studieresultat 
Av de översta 25% i 

kursen. 
Bland de övriga 

75%. 

Huvudsaklig 
inriktning 

Samhällsvetenskaplig Teknisk 

 
Föreställ dig att du har en månad kvar innan  du får ut din examen, och fortfarande inte har 
något arbete. Enligt dina vänner inom samma bransch kan det dröja ett tag innan du lyckas 
hitta ett. En god merit medan du söker jobb skulle enligt dig vara: 
 
Gradera följande påståenden från 1-4, där 4= instämmer helt och 1= instämmer inte alls. 
 
Arbete inom serviceyrken  1 2 3 4 
 
Utveckla sina språkfärdigheter 1 2 3 4 
 
Ta extra kurser på universitetet 1 2 3 4 
 
Tåg- och flygluffa jorden runt 1 2 3 4 
 
Starta eget företag  1 2 3 4 
 
Arbeta inom en hjälporganisation 1 2 3 4 
 
Arbetssökande på heltid  1 2 3 4 
 
Arbeta som försäljare på ett   1 2 3 4 
försäkringsbolag 
 
Bilda familj   1 2 3 4 
 
Akademisk forskning, doktorera 1 2 3 4 
 
Annat   1 2 3 4 
 
Om annat, specificera                              
..................................................................................................................................... 
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Tack för din medverkan! 

Clemens Weikert
Tycker att det vore bättre att skriva ’på ett försäkringsbolag’ i stället för att namnge ett.



Bilaga 3 
SEMISTRUKTURERAD INTERVJU 

 
 
Djupintervjun kommer göras utifrån enkäten. Försökspersonen ombedes fylla i enkäten, 
därefter kommer vi diskutera dennes svar kring följande punkter: 
 
*Hur tänkte du när du graderade de olika förslagen? 
 
*Tror du att du meriterar sådant som företagen meriterar? 
 
*Vilka komponenter tror du kan påverka hur meriterande ett förslag ter sig? 
 
*Är det något av förslagen som du tycker sticker ut som extra meriterande? 
 
(Berätta för försökspersonen vilket av förslagen som majoriteten av studenterna markerat som 
extra meriterande.) 
*Varför tror du att detta anses viktigt av majoriteten av studenterna? 
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Bilaga 4 
 
Enkät till företag 
 
Merits 
....................................................................................................................................................... 
 
Please rate the following statements. 
 
I have one month before I graduate –and I still don’t have a job. Considering my friends 
situation on the labour market it might still take a while before I find a job. A good merit 
while looking for a job would be to: 
 
Please rate one option per question. 
 
 
 
   Strongly Agree Disagree Strongly 
   agree   disagree 
 
Work at McDonalds. .................................................................................................................................................. 
 
Take a course in improvisational theatre .................................................................................................................... 
 
Take extra courses at the University. ......................................................................................................................... 
 
Travel with a backpack in South America 
for  four months.                                       ................................................................................................................... 
 
Start my own company and take small jobs 
on a consultancy basis.                                ................................................................................................................ 
 
Work as a volonteer – with homeless people. ............................................................................................................ 
 
Look for a job full time.                              ................................................................................................................ 
 
Start a family.                                            .................................................................................................................. 
 
Academic research.                                    ................................................................................................................. 
 
Other...                                                       .................................................................................................................. 
 
 
If you selected ‘Other’ please specify __________________________________ 
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