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Sammanfattning  

En bransch som vuxit kraftigt de senaste 20 åren är rekrytering-och bemanningsbranschen. 

Inom rekryteringsprocessen är det viktigt att behålla kandidaters intresse och vilja att arbeta 

via rekrytering-och bemanningsföretaget. Det finns ingen generell modell för hur man skapar 

en god service, utan idag handlar det främst om att skräddarsy en tjänst utifrån sin 

verksamhet. Studiens syfte är att analysera kandidaternas upplevda kvalite av 

rekryteringsprocessen. Utifrån SERVPERF-modellen och emotionell intelligens undersöker 

studien vilka kvalitetsaspekter och känslor som är viktiga under rekryteringsprocessen. Denna 

kvalitativa fallstudie undersöker kandidaters upplevda tjänst genom rekryteringsprocessen hos 

ett rekrytering-och bemanningsföretag genom semistrukturerade djupgående intervjuer med 

tio respondenter. Studien visar på tre känslor som inte kan härledas till SERVPERF-

modellens dimensioner, trygghet, tillhörighet och oro/osäkerhet som i sin tur kan härledas till 

Maslows behovstrappa. De viktigaste kvalitetsdimensionerna under rekryteringsprocessen är 

försäkran och pålitlighet.  

  

Nyckelord: SERVPERF, upplevd tjänstekvalitet, rekryteringsprocess, känslor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

The staffing and recruitment industry has grown rapidly during the past 20 years. It is 

important to retain candidates interests and willingness to work through the staffing and 

recruitment company during the recruitment process. Today there is no general model for how 

to create good service, it is mainly about creating tailor-maid service. The purpose of the 

study is to examine the candidate's' perceived quality of the recruitment process with 

emphasis on emotions. Based on the SERVPERF model and emotional intelligence, this study 

examine the quality aspects and feelings that are important during the recruitment process. 

This qualitative case study investigates consultants perceived service through the recruitment 

process of a staffing and recruitment business through semi-structured, in-depth interviews, 

with ten respondents. The study shows three emotions that cannot be related to the 

dimensions; security, belonging and concern/uncertainty. These emotions are related to the 

Maslow hierarchy of needs. The most important quality dimensions under the recruitment 

process are assurance and reliability. 

 

Keywords: SERVPERF, perceived service quality, recruitment process, emotional 

intelligence, emotions.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
 

En bransch som blomstrat de senaste åren är rekrytering-och bemanningsbranschen. Denna 

bransch har under de senaste 20 åren vuxit snabbast i Sverige (Bemanningsföretagen, n.d). 

Forskningen inom bemanning och rekrytering handlar främst om effekter av att använda dessa 

tjänster, intervjuteknik och säkerställande gällande hantering av ansökningar (Shen, 2005).  

 

Att erbjuda en god tjänst är idag aktuellt för många företag, att finnas tillgängliga och kunna 

skapa goda relationer med sina kunder anses vara viktigt för sina affärer. En tydlig definition 

och modell av hur man erbjuder en god tjänst är något forskare inom marknadsföring forskat 

länge inom. Idag talas det om att det inte finns en generell modell för hur man erbjuder en god 

tjänst, utan det handlar främst om att skräddarsy en tjänst utifrån sin verksamhet och bransch 

(Powpaka,1996). Forskning inom tjänstekvalitet indikerar många parametrar som visar vad en 

god tjänst är. Vanligast är att studierna är utförda inom kundtjänst, bank eller onlinecasinon 

(t.ex. Bloemer, Ruyter och Peeters, 1998; Prentice, King och Ohtsuka, 2012; Jung-Hsing Lee, 

Leu och Huang, 2016). Wehner, Giardini och Kabst (2012) påpekar att de endast funnit fyra 

tidigare studier som undersökt rekrytering och urvalsprocessen (rekryteringsförfarandet) och 

att det saknas forskning på hur kandidaterna upplever den processen (Wehner, Giardini och 

Kabst, 2012). 

 

Ett problem som uppstår är balansen mellan att erbjuda den tjänst som kandidaterna söker, 

testa kandidaten och samtidigt behålla kandidatens vilja för att jobba via bemanning- och 

rekryteringsföretaget. För att skapa en djupare förståelse för kandidatens upplevelse under 

rekryteringsprocessen behövs de upplevda känslorna undersökas och tas tillvara på för att i sin 

tur kunna utforma en skräddarsydd tjänst.  

 

I existerande forskning på upplevd tjänstekvalitet lyfter forskare fram empati och 

tillförlitlighet. Några författare påpekar dock att det saknas mer djupgående forskning på hur 

känslor påverkar den upplevda tjänsten. (Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985; Slåtten, 

2009). 
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1.2 Problematisering 
I ett rekryteringsförfarande handlar det om att ge det som efterfrågas i form av t.ex. 

återkoppling eller att ge information och att ställa krav och testa kandidaten men samtidigt 

behålla kandidatens och dennes vilja att stanna i rekryteringsprocessen. Shen (2005) nämner 

tjänstekvalitet i sin studie som belyser en oro gällande hanteringen av den jobbsökandes 

ansökan och att den inte sprids. Vidare nämner Purcell (1996) att det saknas forskning för att 

göra tydliga uttalanden om effekter av rekryteringsprocessen vid rekrytering och att forskning 

på kandidaters upplevelser saknas och borde undersökas vidare (Kessler, Coyle-Shapiro och 

Purcell, 1999). Andra forskare påpekar också att det saknas forskning ur kandidatens 

perspektiv (Wehner, Giardini och Kabst, 2012). De menar att tidigare forskning saknar fokus 

på själva processen och urvalet ur kandidatens perspektiv. Det finns empiriska bevis på att 

företag väljer rekrytering för att minska t.ex. kostnader. Dock, påpekar de, saknas det 

fortfarande forskning som undersöker vilken påverkan rekryteringsprocessen har på 

kandidaterna. I sin studie undersöker de kandidaters reaktioner på rekryteringsprocessen, där 

resultatet visar att det finns stöd för negativa reaktioner på rekryteringsprocessen. I 

rekryteringsprocessen betraktas kandidater som kunder i denna studie.  

 

Att definiera tjänstekvalitet och vad som påverkar det är sedan länge diskuterat. Kvalitet 

beskrivs av Olshavsky (1985) som en översiktlig utvärdering av en produkt eller som ett 

relativt globalt omdöme av värde. I sin forskning beskriver Parasuraman, Zeithaml och Berry 

(1985) kvalitet som en översiktlig utvärdering liknande attityd. Kvaliteten på en tjänst är ett 

mått som beskriver hur den levererade tjänsten stämmer överens med kundens förväntningar. 

Att leverera tjänstekvalitet innebär att löpande bekräfta kundens förväntningar (Parasuraman, 

Zeithaml och Berry, 1985). Powpaka (1996) menar att forskningen idag till stor del handlar 

om att anpassa tjänsten utifrån specifika fall och att enbart applicera en modell på flera 

varierande situationer inte är empiriskt genomförbart.  

 

Känslospektrat återfinns i forskning inom rekrytering. Detta i själva rekryteringsförfarandet 

och betydelsen av företagets image. Wehner, Giardini och Kabst (2015) undersöker i sin 

studie huruvida företagets image har inflytande över kandidaters reaktioner och upplevelser 

vid bemanning. Deras studie undersöker populationen studenter och deras slutsats är att 

varumärket inte har betydelse för kandidaternas upplevelse, men i sin hänvisning till vidare 

forskning belyser de att en likvärdig studie på population i arbetslivet inte är undersökt och 

skulle kunna ge ett annorlunda resultat.  
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I den existerande forskningen som denna studie tagit del av återfinns inte en studie för de 

känslor som upplevs vid en tjänst. Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) skriver att de tio 

dimensioner (t.ex. pålitlighet, mottaglighet, kommunikation, trovärdighet) de funnit för 

utvärdering av en upplevd tjänst behöver djupare studier för att fylla ut dessa begrepp. De 

känslor som beskrivs i Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) är trovärdighet, tillförlitlighet 

och empati. Dessa känslor återfinns i den upplevda tjänsten men behöver undersökas 

ytterligare. 

 

Känslor återkommer i begränsad omfattning i forskning inom tjänstekvalitetsstyrning och 

rekryteringsprocesser. Inom tjänstekvalitetsstyrning återfinns forskning där känslor 

uppmärksammas i kvantitativa undersökningar (Slåtten, 2009). Det som uppmärksammas i 

Slåttens (2009) studie är att känslorna mäts utifrån extrempunkter utan hänsyn till variationen 

inom känslospektrat, där glädje ställs mot frustration samt belöning och delaktighet ställs mot 

varandra. Det Slåtten (2009) belyser i sina hänvisningar till vidare forskning är att istället för 

att ställa endast två känslor emot varandra är ett bredare känslospektra behövligt att undersöka 

för att kunna ge ett mer nyanserat resultat där fler känslor har utrymme att belysas (Slåtten, 

2009).  

 

Studiens ambition är att bidra till teoretisk förståelse för känslors inverkan på upplevd 

tjänstekvalitet i rekryteringsförfarandet.  

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Hur har kvalitetsfaktorer betydelse under rekryteringsprocessen?  

Hur förekommer känslor under rekryteringsprocessen? 

 

1.2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera kandidaternas upplevda kvalite av 

rekryteringsprocessen. 
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2. Teori  
 

2.1 Rekrytering 
Resultaten från en undersökning gjord av Carless och Imber (2007) visade förhållandet 

mellan jobbet och organisatoriska egenskaper, intervjuarens egenskaper, sökandes ångest och 

jobbvalets attraktion och avsikter i en rekryteringsprocess. En hypotes som stärktes föreslog 

att intervjuarens egenskaper kan minska den sökandes ångest. Det denna undersökning visar 

är att den sökande tolkar intervjuarens egenskaper som värme, kunskap om jobbet, kompetens 

och humor, som positiva signaler för organisationen och jobbet. Dessutom påverkar 

intervjuarens egenskaper den sökandes ångest genom att minska den. Carless och Imber 

(2007) påpekar en viktig upptäckt i resultatet; upplevd ångest hos sökande under 

urvalsprocessen hade ingen påverkan på attraktionen till organisationen eller avsikten att 

tacka ja till ett jobb. Detta innebär att sökande som upplever oro under urvalsprocessen inte 

nödvändigtvis bildar en negativ uppfattning gentemot organisationen (Carless och Imber, 

2007). 

 

Carless och Imber (2007) poängterar att en positiv upptäckt i studien var att intervjuarens 

egenskaper minskar omfattningen av negativa känslor som upplevs av den sökande. I studien 

bedömdes intervjuarens egenskaper som värme, ovänlighet, kunskap om jobbet, generell 

kompetens och humor. Värme beskrevs ytterligare med begrepp som empatisk, 

samarbetsvillig, omtänksam och varm personlighet. Studiens resultat visar att intervjuare som 

uttrycker mycket värme är bättre på att uppfatta ångest hos sökande och sedan använda 

strategier som humör för att minska den (Carless och Imber, 2007). 

 

 

2.2 Tjänstekvalitet 
 

För att beskriva tjänstekvalitet och vad det innebär brukar oftast tre begrepp användas; 

immateriell (intangibility), heterogenitet (heterogeneity) och oskiljaktighet (inseparability). 

(Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985) Den vanligaste beskrivningen av en tjänst är 

immateriell (Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985), eftersom det handlar om prestationer 

istället för ett objekt. Nästan ingen tjänst kan bli räknad, mätt, inventerad, testad eller 

verifierad i förväg för att försäkra kvaliteten. På grund av det immateriella är det svårt för 

företag att förstå vad kunder förväntar sig av en tjänst och hur de utvärderar kvaliteten.  
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Heterogenitet kan beskriva en tjänst då utförandet varierar från företag till företag, kund till 

kund och dag till dag. Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) menar att det finns svårigheter 

i att försäkra kvalitet eftersom det företaget vill leverera kan vara helt annat än det kunden får. 

 

Oskiljaktighet beskriver konsekvenserna som uppstår mellan produktion och konsumtion. På 

grund av oskiljaktigheten får företag mindre kontroll över kvaliteten av en tjänst Det går inte 

på förhand att konstruera hur kvaliteten ska upplevas. Tjänstekvalitet uppstår i interaktionen 

mellan kunden och företaget. Utvärderingen av tjänstekvaliteten utgörs inte endast av den 

slutliga tjänsten, utan innefattar också en utvärdering av tjänsteprocessen (Parasuraman, 

Zeithaml och Berry, 1985). 

 

 

2.3 Upplevd tjänstekvalitet  
Upplevd tjänstekvalitet handlar om hur en kund värderar processen av en given tjänst. 

Grönroos (1984) redogör forskning som visar att desto bättre utförande (av en tjänst) ju bättre 

utvärdering. Han nämner vidare att en tjänst innebär att kunden är involverad till stor del i 

processen, vilket i sin tur innebär att det finns mycket som kunden kan utvärdera. Därmed, 

menar Grönroos (1984), är det rimligt att säga att upplevd tjänstekvalitet är resultatet av en 

utvärderingsprocess, där kunden jämför förväntningarna av tjänsten med den upplevda 

tjänsten. Kritik kan riktas mot Parasuraman, Zeithaml och Berry då deras modell ser till 

tjänstekvalitet som en ögonblicksbild, medan Grönroos pratar om att tjänstekvalitet levereras 

genom en process (Grönroos, 1984). Att se det som en process är viktigt då Grönroos (2002) 

menar att specialisering av varje avdelning inte leder till totalt värde i processen, utan endast 

lokalt värde, eftersom tjänster går ihop i produktion och konsumtion. Istället, för att skapa 

totalt värde, bör det finnas samverkan mellan varje verksamhet (Grönroos, 2002). I 

utvärderingen av tjänstekvalitet nämner Grönroos (1984) att om en kund tycker sig gå till en 

bra restaurang och t.ex. måltiden inte är perfekt, kan kunden ändå uppleva att tjänstekvaliteten 

är tillfredsställande. Kundens positiva inställning till restaurangen innan besöket ursäktar den 

negativa upplevelsen (Grönroos, 1984).  
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2.4 Mätning av tjänstekvalitet; SERVQUAL och SERVPERF 
 

Grunden för SERVQUAL-modellen kommer från Parasuraman, Zeithaml och Berry’s (1985) 

gap model och de tio dimensionerna av tjänstekvalitet (Parasuraman, Zeithaml och Berry 

(1988). GAP-modellen har grund i paradigmet som menar att skillnaden mellan en kunds 

förväntningar vid en given tjänst och deras bedömning av det verkliga utförandet, är grunden i 

den upplevda tjänsten (Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985; Jain och Gupta, 2004). De tio 

dimensioner som nämns är materiell (tangibles), pålitlighet (reliability), mottaglighet 

(responsiveness), kommunikation (communication), trovärdighet (credibility), säkerhet 

(security), kompetens (competence), tillmötesgående (courtesy), förstå kunden 

(understanding/knowing the customer) och tillgång (access) (Parasuraman, Zeithaml och 

Berry, 1988). Genom ytterligare en faktoranalys identifierades 22 variabler som konstaterade 

att kunder använder fem dimensioner för värdering av tjänstekvalitet. De fem identifierade 

dimensionerna, som blev SERVQUAL-modellen, är materiell (tangibility), pålitlighet 

(reliability), mottaglighet (responsiveness), försäkran (assurance) och empati (empathy) 

(Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1988). 

 

Grönroos (1984) påpekar att alla kvalitetsdimensioner är sammanhängande. Den levererade 

kvaliteten (technical quality) anses vara nödvändig för att lyckas med processen att leverera 

tjänsten (functional quality). Samtidigt anses eventuella problem i den levererade kvaliteten 

(technical quality) ursäktas, om tjänsten (functional quality) är bra nog (Grönroos, 1984).  

Hur ett företag och dess anställda levererar en tjänst, vad de säger och hur de säger det har 

inflytande på hur kunden upplever tjänstekvaliteten. Andra kunder, anställda och nyttjande av 

självbetjäning kan också påverka hur en kund upplever en tjänst (Grönroos, 1984).  

 

Cronin och Taylor (1992) är några av de forskare som gick till full attack (Cronin och Taylor, 

1992; Jain och Gupta, 2004) mot SERVQUAL-modellen. De menade att skalan är otillräcklig. 

Därmed skapade de SERVPERF-modellen, vilken förkastar komponenten ”förväntningar” 

och istället fokuserar på ”utförandet”. Detta med grund i tidigare forskning som föreslår att 

det är utförandet som bestämmer den upplevda tjänstekvaliteten (Cronin och Taylor, 1992). 

SERVPERF-modellen är en variant av SERVQUAL-modellen och handlar endast om den 

upplevda tjänsten istället för både den förväntade och upplevda. Därmed består SERVPERF 

av endast 22 variabler och fem dimensioner och att högre upplevt utförande antyder högre 

tjänstekvalitet (Cronin och Taylor, 1992). De fem dimensionerna som nämns i SERVPERF-
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modellen är desamma som SERVQUAL; materiell, pålitlighet, mottaglighet, försäkran och 

empati. 

 

Det finns även andra studier som gjort kontextuella anpassningar. Ett exempel på en sådan 

studie är gjord av Ban och Ramsaran (2017), undersöker tjänstekvaliteten på eko-certifierade 

stugor i Australien. Djupgående intervjuer genomfördes för att undersöka tjänstekvaliteten 

och SERVPERF anpassades till intervjufrågorna för att ta reda på om modellen kunde 

tillämpas på ecolodge-industrin. Ban och Ramsaran (2017) antog en kvalitativ ansats då det 

ansågs lämpligt eftersom det skapar en djupare förståelse för komplext beteende. Det är också 

en lämplig metod när forskare inte vet exakt vilka variabler som ska undersökas. Djupgående 

intervjuer gjordes för att undersöka tjänstekvalitetsaspekter och fastslå underliggande 

konstruktioner och subkonstruktioner av tjänstekvalitetsdimensioner i ecolodge-kontexten. 

Studien resulterade i ytterligare tre dimensioner; eco-friendly practices, eco-activities och eco-

learning. Med de nya dimensionerna omarbetades SERVPERF, vilket bildade ECOPERF-

dimensioner.  

 

 

2.5 Känslor  

 
Resultat från forskning av Barbara Frederickson visar de psykologiska effekterna av empatisk 

förståelse. Hon förklarar det som ”feeling gotten” eller att någon annan förstår en på djupet, 

visar empati (Zubizaretta, 2015). Dessa typer av kontakter eller situationer menar hon har stor 

betydelse för människans välmående. Rosa Zubizaretta (2015) skriver om en undersökning 

med fokus på “feeling gotten” som visade att empati skapar öppenhet till och för andra 

människor.  

 

Dean och Rainnie (2009) är två forskare som undersökt anställda på ett callcenter och hur 

deras förmåga att leverera tjänstekvalitet till kunder påverkas av faktorer i organisationen. 

Undersökningen resulterade i nio teman som beskrev bl.a. att stress, orsakat av flertalet 

faktorer, påverkar kvaliteten negativt (Dean och Rainnie, 2009).  

En studie av Daniela Raccanello (2015) undersökte studenters förväntningar utifrån ett brett 

spektrum av känslor som upplevs i samband med prestationer som de ansåg karaktäriserade 

dem själva som intervjuade eller karaktäriserade intervjuaren under framtida jobbintervjuer. 

Studenterna förväntade sig att de intervjuade skulle karaktäriseras av nöje, stolthet, hopp, 
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ångest och skam, medan intervjuaren förväntades karaktäriseras av lättnad, avslappning och 

långtråkighet (Raccanello, 2015). 

 

Dessa resultat liknar till stora delar tidigare data om utvärderande och icke-utvärderande i 

skolsammanhang, med undantag för nöje, ilska och hopplöshet. Skillnader gällande nöje kan 

förklaras av vilken betydelse intervjun har för den intervjuade, givet att intervjun har 

relevanta konsekvenser för deras framtida karriär. Ilska och hopplöshet var inte ofta 

förekommande känslor. Avvikelserna gällande dessa känslor kan relateras till studenternas 

tolkningar av dem som tillbakablickande känslor, resulterande från negativa utfall. Detta var 

inte i åtanke när undersökningen genomfördes. Vanligast förekommande, 

känslor, både positiva och negativa, för de intervjuade var hopp, nöje, stolthet och ångest 

(Raccanello, 2015). 

 

Det saknas en enighet om hur känslor definieras och detta har resulterat i ändlösa diskussioner 

som troligtvis kommer att fortsätta framöver (Mulligan och Scherer, 2012). Diskussionen 

kring “att ha en känsla” eller “känna något” är också en diskussionspunkt som Mulligan och 

Scherer (2012) belyser. De menar att ofta är personer medvetna om att de känner något och 

det övergår då till känslor, att de har en känsla över något.  

 

Den dominerande uppfattningen av känslor är att de uppkommer efter en relativ kognitiv 

analys av situationen, att personens värderingar och bedömning av kommande 

handlingsalternativ har betydelse för hur personens känslor dyker upp. Den alternativa synen 

som existerar är att känslor utlöses per automatik och är helt omedvetet efter nästintill ingen 

kognitiv analys av en situation (Mulligan och Scherer, 2012).  

 

Forskningen ifrågasätter också den traditionella synen att känslor och logiskt tänkande är 

åtskilda, där reflektionen mellan känslor och tänkande är det som en person faktiskt upplever. 

Känslor är en grundläggande del av vårt tänkande, inte bara en indikator, utan känslor har ett 

faktiskt inflytande över våra beslut menar Fleten, Gilchrist och Darby (2006). LeDoux (1996) 

förklarar detta som att känslor är något som egentligen bara händer oss, inget vi styr över. Vi 

har minimal kontroll över våra känslor och ändå försöker vi styra dem. Fleten, Gilchrist och 

Darby (2006) menar att känslor samverkar med vårt tänkande snarare än att det är två 

parallella processer som sker när en person upplever något.  
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2.6 Känslor och manligt/kvinnligt  

 

Känslor kan både uttryckas och upplevas, och upplevas utan att uttryckas (Ragins och Winkel, 

2011). Sociala regler som indikerar när, hur mycket och vilka känslor som bör uttryckas är det 

som influerar de uttryckta känslorna (Ekman, 1973). Hur känslor uttrycks och upplevs skiljer 

sig mellan manligt och kvinnligt. Dock, påpekar Ragins och Winkel (2011), att det mest 

troligt finns skillnader i hur känslor uttrycks än i hur de upplevs. Vidare nämner Brody och 

Hall (2000) att kvinnor vanligtvis upplever känslor mer intensivt och oftare än män samt är 

mer benägna att uttrycka känslor icke associerade med makt som rädsla, sorgsenhet, skam och 

skuld. Män, däremot, är mer benägna att uttrycka känslor associerade med makt, så som, ilska 

och stolthet (Ragins och Winkel, 2011). Gällande uttryck av känslor är kvinnor mer benägna 

än män att uttrycka alla upplevda känslor med undantag för ilska (Brody och Hall, 2000; 

Ragins och Winkel, 2011). Viktigt att komma ihåg är dock att sociala sammanhang har 

betydelse i hur känslor uttrycks (Ragins och Winkel, 2011), till exempel är män benägna att 

uttrycka mindre känslor eftersom de inte stereotypiskt uttrycker andra känslor än ilska (Brody 

och Hall, 2000).  

 

Förväntningar baserade på stereotyper som indikerar lämplig typ och grad av emotionellt 

uttryck för män och kvinnor i sociala sammanhang kallas för “gendered display rules” 

(Ragins och Winkel, 2011). Forskning av bl.a. Brescoll och Uhlmann (2008) och Kelly och 

Hutson-Comeaux (1999) visar att män och kvinnor förväntas att uttrycka specifika känslor 

som anses manligt och kvinnligt i sociala sammanhang. Forskningen visar på positiva och 

negativa känslor och vilka känslor som bör uttryckas av män respektive kvinnor. Positiva 

känslor som kvinnor är mer benägna  uttrycka är glädje, omvårdnad och medkänsla, medan 

män förväntas uttrycka självsäkerhet och stolthet. Motsatsen, de negativa känslor som 

associeras med kvinnliga känslor, är rädsla, sorgsenhet, osäkerhet, sårbarhet och förvirring. 

Några av de negativa känslor en man är mer benägen att uttrycka är ilska och envishet 

(Brescoll och Uhlmann, 2008; Kelly och Hutson-Comeaux, 1999; Ragins och Winkel, 2011).  

 

“Gendered display rules” leder till känslomässig dubbelmoral, som handlar om olika 

förväntningar och standarder på hur män och kvinnor ska uttrycka känslor (Ragins och 

Winkel, 2011). Om t.ex. en man skulle uttrycka ilska, uppfattas denna man som passionerad 
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och rationell, medan en kvinna som uttrycker lika mycket ilska uppfattas som en emotionellt 

instabil (Hochschild, 1983). 

 

 

2.7 Analysmodell  

 

För att konstruera en analysmodell som uppnår studiens syfte att analysera kandidaternas 

upplevda kvalite av rekryteringsprocessen, utgår analysmodellen från den teori som 

avhandlats i detta kapitel. Utifrån SERVPERF-modellen hämtades de fem dimensionerna 

(Cronin och Taylor, 1992), eftersom SERVPERF-modellen anses överlägsen i relation till 

SERVQUAL-modellen då den på ett bredare angreppssätt beskriver tjänstekvalitet. 

 

För att närmare undersöka känslors inverkan under rekryteringsprocessen behövs 

kandidaternas känslor tas tillvara på under rekryteringsprocessen olika delar. Detta för att 

kunna skapa en djupare förståelse för om känslor har inverkan på den upplevda kvalitén 

utöver de dimensionerna SERVPERF presenterar. Analysmodellen konstrueras på så vis att 

SERVPERF-dimensionerna i samband med känslor analyseras utifrån de olika delarna i 

rekryteringsprocessen, med ett avslutande avsnitt i resultat-och analysdelen om 

rekryteringsprocessen i stort. Analysmodellen har även legat till grund för konstruktionen av 

intervjufrågorna, se metodkapitel.  
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Figur 1. Analysmodell.  
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3.  Metod  

3.1 Metodval  

 

I linje med studiens syfte, att analysera kandidaternas upplevda kvalite av 

rekryteringsprocessen, valdes en fallstudie. Studien utfördes vid ett rekrytering-och 

bemanningsföretag beläget i Sundsvall. Att mäta känslor och upplevelser utan vetskap om 

kandidaters upplevda känslor i en enkät riskerade att skapa vidare frågor om vad de beskrivna 

känslorna har för betydelse för respektive respondent och en risk att missa faktiskt upplevda 

känslor. För att undvika missförstånd och tveksamheter samt för att kunna nå en djupare 

förståelse för respondenterna valdes en kvalitativ fallstudie.  

 

3.2  Datainsamling och urval  

 

Fallet som undersöktes hade ca 100 kandidater som genomgått hela rekryteringsprocessen i 

Sundsvall. För att uppnå en population som var realistisk i relation till tidsåtgången för 

studien och i förhållande till respondenternas närhet i tid till de genomgått 

rekryteringsprocessen, valdes respondenter som anställts de senaste tre månaderna 

(20170117-20170417) som målpopulation. De kandidater som inte genomgått hela 

rekryteringsprocessen inom denna tid valdes bort. Till undersökningspopulationen 

inkluderades enbart de som blivit uthyrd personal genom rekrytering-och 

bemanningsföretaget men inte de som direkt rekryterats till företagets kunder eller som enbart 

genomgått delar av rekryteringsprocessen och sedan fallit bort under rekryteringsprocessen. 

Detta resulterade i en undersökningspopulation på 23 respondenter. 

 

Dessa 23 personer lades in i ett excel-ark och en slumpgenerator (http://gallerit.se/slumptal/) 

valde sedan ut vilka av dessa 23 som skulle kontaktas för intervju. Till en början slumpades 

tio personer. Därefter kontaktades dessa tio respondenter som fick förfrågan om de hade 

möjlighet att delta i studien. Kontakten skedde inledningsvis via telefon, där studiens syfte 

beskrevs och vilka författarna var, intervjutid bokades och samtliga intervjuer utfördes på 

plats hos rekrytering-och bemanningsföretaget. De lokalerna valdes då de är anpassade för att 

hålla intervjuer och inredda för att intervjupersonen skulle känna sig trygg, bekväm och kunna 

vara fokuserade. 

 

http://gallerit.se/slumptal/
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Studiens författare valde att börja intervjua tio personer av de tillgängliga respondenterna för 

att kunna göra en bedömning om samtliga 23 behövdes intervjuas. Författarna upplevde 

empirisk mättnad efter sju intervjuer, ytterligare tre intervjuer hölls efter empirisk mättnad 

upplevts och därför kontaktades inte resterande 13 som fanns kvar i urvalspopulationen 

(Bryman och Bell, 2011). 

 

 

3.3 Konstruktion av intervjufrågor  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade intervjuer, 

dels för att kunna ta reda på respondenternas känslor i rekryteringsprocessen på ett djupare 

plan och dels för att kunna etablera en personlig kontakt och skapa en tillit till studiens 

författare (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012).  

 

Grunden till intervjufrågorna är hämtade från SERVPERFs dimensioner (materiell, 

pålitlighet, mottaglighet, försäkran och empati), som i tidigare studier främst mätts i enkäter. 

En studie av Ban och Ramsaran (2017) där SERVPERFs dimensioner omvandlats till 

semistrukturerade frågor användes som utgångspunkt vid konstruktion av frågorna för denna 

studies syfte. Vidare adderades, utöver kvalitetsdimensionerna, frågor gällande känslor och 

upplevd kvalite i rekryteringsprocessens olika steg för att kunna besvara studiens syfte. Dessa 

dimensioner var inlagda i frågorna istället för att direkt använda SERVPERF-begreppen. 

Detta för att undvika att respondenterna skulle känna sig osäkra gällande de begreppens 

betydelse och för att kunna säkerställa att respondenternas fokus låg på deras upplevda 

känslor och upplevelser under rekryteringsprocessen. De fem dimensionerna som SERVPERF 

innefattar är; materiell, pålitlighet, mottaglighet, försäkran och empati. Fråga två återspeglade 

mottaglighet. Fråga tre återspeglade mottaglighet, försäkran och pålitlighet. Fråga fyra och sju 

återspeglade mottaglighet, försäkran, empati och pålitlighet. Fråga fem och sex återspeglade 

dimensionerna pålitlighet och försäkran. Fråga nio återspeglade pålitlighet, mottaglighet och 

försäkran. Fråga åtta och tio var övergripande frågor och innefattade samtliga dimensioner 

och respondentens känslor och upplevelser. Fråga elva återspeglade dimensionen materiell. 

 

Intervjufrågorna delades upp utifrån rekryteringsprocessen. Information om 

rekryteringsprocessen återfanns i en intervju med en Regionchef vid rekrytering-och 

bemanningsföretaget och en schematisk bild över rekryteringsprocessen återfinns i resultat-

och analysavsnittet.  
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3.4 Genomförande av intervjuer 

 

Innan de utvalda respondenterna intervjuades hölls en provintervju med en person som också 

genomgått rekryteringsprocessen. Efter provintervjun adderades några fler följdfrågor till 

frågebatteriet, dessa frågor var:  

“Generellt när du söker en tjänst, vad har du för förväntningar på en rekryteringsprocess?” 

Frågan lades till för att veta vad kandidaterna har för utgångspunkt när de söker en tjänst samt 

för att skapa dialog för att mjuka upp respondenten.  

 

och “Stötte du på något problem/funderingar under processen, vad gjorde du då?  

Fick du någon hjälp? Hur upplevde du den?”. Detta för att kunna analysera den upplevda 

mottagligheten och försäkran hos kandidaterna.  

 

Inför intervjuerna kontaktades respondenterna på telefon och intervjutid bestämdes. 

Respondenterna fick efter samtalet ett mail med intervjutid och datum samt information om 

var de kunde vända sig om de hade vidare frågor. Under intervjuerna deltog båda studiens 

författare, varav en höll i intervjuerna och den andra transkriberade löpande. Intervjuerna 

spelades även in för att sedan kunna fylla i det som inte hann antecknas under intervjuerna. 

Respondenterna fick alla samma information i början av intervjun om dels studiens syfte samt 

om studiens författare. Vid avslutningen av varje intervju frågades respondenterna om det var 

okej för dem att studiens författare återkom till dem om författarna hade frågor eller 

funderingar i efterhand. Ingen respondent valde att efter intervjun kontakta studiens författare.  

 

Efter intervjun fick respondenten ta del av transkriberingen för att säkerställa att 

transkriberingen återspeglade deras svar korrekt. Respondenten fick återigen informationen 

om att deras intervju var helt anonym för att säkerställa att de kände sig säkra i att den 

information de delat med sig av inte sprids vidare till rekryterings-och bemanningsföretaget i 

deras namn. Respondenterna fick då möjlighet att lägga till något ytterligare om de så 

önskade. Detta valde ingen respondent att göra.  

 

Resultatet och analysen redovisas utifrån rekryteringsprocessens olika steg för att tydliggöra 

resultatet. Datan operationaliserades inte utan svaren har tolkats utifrån de fem dimensionerna 

från SERVPERF sammanvävt med respondenternas känslor i varje del av 

rekryteringsprocessen.  
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3.5 Analysmetod  

 

För att analysera den insamlade datan som framkommit under studiens datainsamling 

konstruerades en analysmodell för att besvara studiens syfte. Denna analysmodell bygger på 

SERVPERF-modellens fem dimensioner materiell, påtaglighet, mottaglighet, försäkran och 

empati. I samband med SERVPERF-modellen dimensioner lades tonvikten på 

respondenternas känslor under rekryteringsprocessen. Frågorna formulerades utifrån 

SERVPERF-modellens dimensioner och vävdes samman med frågor om respondenternas 

känslor och upplevelser. Utifrån detta transkriberades intervjuerna, för att sedan sorteras och 

redovisas i resultat-och analys avsnittet utifrån rekryteringsprocessens olika delar. 

Respondenternas känslor och upplevelser om den upplevda kvalitén under 

rekryteringsprocessen i sin helhet togs också tillvara och redovisas och analyseras i sista 

avsnittet i resultatdelen. Analysen delades upp i de olika delarna i rekryteringsprocessen och 

intervjuerna granskades utifrån identifierbara kvalitetsdimensioner och beskrivna känslor som 

respondenterna upplevde.  

 

Vid varje del av rekryteringsprocessen redovisas även respondenternas svar i citatform. Dessa 

analyserades sedan utifrån den teoretiska referensramen som inkluderar tjänstekvalitet med 

utgångspunkt i SERVPERF-modellens dimensioner, känslor associerade med 

manligt/kvinnligt samt tidigare studiers resultat om kandidaters upplevelser av jobbsökande.  

 

3.6 Etiska aspekter  

 

För att säkerställa transparens och öppenhet i studien valde studiens författare att delge 

studiens syfte till de respondenter som studiens författare var i kontakt med. Efter en initial 

kontakt på telefon sändes även ett mail över till respondenterna med avtalad tid, information 

om studiens syfte samt kontaktuppgifter ifall respondenterna hade funderingar eller frågor. 

Studiens syfte och hur resultatet skulle komma att redovisas delgavs även 

undersökningsfallet. Respondenterna i studien deltog på frivillig basis där de informerades 

dels vid den initiala kontakten om att de när som under studiens gång kunde välja att inte delta 

längre. Denna information delgavs även till respondenterna vid intervjutillfället.  

För att säkerställa respondenternas anonymitet har de delgivits maskerade namn som inte har 

anknytning till deras riktiga namn. Inga personliga detaljer har tagits med i beskrivningen om 
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respondenterna för att ytterligare säkerställa deras anonymitet. Respondenterna fick även efter 

sin intervju ta del av transkriberingen med möjligheten att tillägga, diskutera eller neka 

användandet av materialet som framkommit under intervjun.  

Den insamlade datan har enbart använts till forskningsändamålet och kommer inte att lämnas 

ut till andra personer eller till undersökningsfallet. Den information som kommer delges till 

undersökningsfallet är enbart det som framkommit och redovisats i studien.  

 

 

3.7 Trovärdighet  

Inom den kvalitativa forskningen presenterar Bryman & Bell (2013) fyra alternativa kriterier 

till validitet och reliabilitet anpassade för den kvalitativa forskningen.  

    

Trovärdigheten försöker återspegla den interna validiteten (Bryman och Bell 2013). Efter 

intervjuerna fick respondenterna ta del av transkriberingen för att säkerställa att deras intervju 

återspeglade det de själva berättade och deras upplevelse. Detta var ett avvägande som 

studiens författare stod emellan, då risken att respondenterna skulle ändra sina svar fanns. 

Detta avvägande togs i beaktning men valde att låta respondenterna validera sin intervju, för 

att undvika att respondenterna önskade ändra sina svar förtydligades det i mailet som gick ut 

till respondenten med deras intervju transkriberade att deras svar var helt anonyma. Ingen 

respondent valde att ändra eller addera intervjumaterialet. För att sedan säkerställa att 

författarna hade samma bild av intervjuerna lyssnades intervjuerna igenom gemensamt och 

transkriberingarna lästes tillsammans.  

   

Överförbarheten försöker återspegla den externa validiteten (Bryman och Bell 2013). 

Samtliga respondenter tillfrågades om de hade något emot att deras intervju spelades in, ingen 

respondent sade nej till detta.     

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Med beaktningen att olika ord och känslor kan 

ha olika betydelse för olika människor i olika kontext försökte studiens författare att efterlikna 

varje intervju så identiskt som möjligt, att samma information gavs till alla respondenter och 

att samma frågor ställdes. Vid genomförandet av intervjuerna har studiens författare försökt 

tagit tillvara på de sex punkter som enligt Yin (2013) bör beaktas vid genomförandet av 

kvalitativa intervjuer; att tala måttligt mycket, var inte styrande, förbli neutral, upprätthåll en 

god relation, använd ett intervjuprotokoll och analysera medan du intervjuar. Yin (2013) 
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belyser även vikten av att inleda och avsluta kvalitativa intervjuer och vikten av hur man 

närmar sig den person man avser intervjua, studiens författare hade på förhand bestämt hur 

inledningen till varje intervjuperson skulle ske och att samtliga respondent skulle ta del av 

samma information vid början och slutet av intervjuerna. 

Pålitlighet försöker återspegla reliabiliteten i studien (Bryman och Bell 2013). För att ge 

läsaren största möjliga insikt i arbetet återfinns intervjufrågorna i bilaga ett.  

 

Konfirmering försöker återspegla studiens objektivitet (Bryman och Bell 2013). Med grund i 

hermeneutiken hade författarna en förförståelse för att ren objektivitet inte kan uppnås i 

studien. För att säkerställa en sådan hög riktighet i tolkningarna som gjorts från det insamlade 

materialet har författarna utgått från Johanssons (2009) kriterier för tolkningars riktighet. Där 

återfinns att centrala begrepp som återkommer skall tolkas på så vis att inga motstridigheter 

kan uppstå, vilket i sig är problematiskt då känslor och ord kan ha olika betydelse för olika 

respondenter inom samma kontext. Johansson (2009) nämner aktörskriteritet, det avser att 

tolkningen ska accepteras av författarna själva som korrekt. Trots dessa två kriterier på 

riktighet belyser Johansson (2009) att det är en omöjlighet att hänvisa till något allmängiltigt 

kriterium av korrekthet. Detta då tolkning har olika syften och dessa syften kan variera över 

exempelvis tid och kulturer samt att det av samma text alltid går att göra olika översättningar 

och tolkningar som inte stämmer med en annan persons tolkning. Slutligen, en kvalitativ 

studie byggd på tolkningar är omöjlig att kalla objektiv då dessa studier är subjektiva och 

baserade på respondenternas känslor och upplevelser.  
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4. Resultat och analys  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Rekryteringsprocessen.  

 

 

4.2 Rekryteringsprocessen hos det undersökta caset   

 

Rekrytering-och bemanningsföretaget där studien utförts startades för ca två och ett halvt år 

sedan. Bolaget arbetar med rekrytering-och bemanning inom samtliga branscher med 

undantag för sjukvården. Figur 2 visar på rekryteringsprocessen vid det undersökta 

rekrytering-och bemanningsföretaget. Information om rekryteringsprocessen kommer ifrån en 

intervju med en regionchef vid det undersökta fallet. 

 

Utöver det som visas i figur två delges även en kandidatpresentation mellan stegen intervju 

hos rekryteringsföretaget och intervju hos kund. Kandidatpresentation är en sammanfattning 

av intervjun och kandidatens erfarenheter som presenteras till kunden i ett dokument 

tillsammans med eventuell praktisk information (exempelvis när personen tillgänglig för 

anställning). Dessa kandidatpresentationer sker ibland bara muntligen i telefon.   
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Efter intervju hos kund tillämpas, om kund så efterfrågar, referenstagning och presenteras via 

ett dokument som sammanfattar det centrala från referenstagningen som fungerar som ett 

kompletterande underlag när kund ska fatta beslut kring anställning.   

 

Studien baseras på tio intervjuer. De intervjuade är anställda konsulter hos 

undersökningsfallet, varav sju män och tre kvinnor inom åldersspannet 20-45 år.  

 

 

4.2 Steg ett: Ansökan  

4.2.1  Resultat  

Respondenterna fick besvara frågan om vilken respons de upplevde när de hade skickat in sin 

ansökan för den tjänsten de sökte. Samtliga respondenter svarade att de hade förväntat sig 

någon form av återkoppling från företaget, t.ex. ett mail eller telefonsamtal om att företaget 

mottagit ansökan.  

 

“Jag förväntar mig en bekräftelse på att den kommit in, sen så brukar jag personligen 

ge en till två veckor för att få personlig återkoppling, och det gjorde jag här också 

men jag tror de ringde innan den tiden hade gått…” - Bertil  

 

En respondent nämnde att denne inte hade mottagit ett mail när vederbörande hade skickat in 

sin ansökan, men blev snabbt kontaktad för en telefonintervju.  

 

“... hon ringde dagen efter redan så det var väldigt positivt, inte alltid man får 

återkoppling så snabbt.” - Sanna  

 

Två respondenter nämnde sårbarheten när man skickar in sin ansökan, att respondenten 

förväntar sig en säker hantering av ansökan och att detta var viktigt för denne.  

 

“…vet jag inte om det är en orimlig förväntning eller inte, men jag tycker att, man är 

ganska sårbar när man skickar iväg sitt CV, så man vill, och särskilt jag, veta vad som 

sker med min ansökan” - Adam  

 

En respondent sade följande gällande sin ansökan.  
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“Sen när man söker själv, alltså, på dom tjänster ni utannonserar så ja, då räknar 

man med att ni gör ert jobb och placerar ni mig så anser ni att jag har dom 

färdigheterna. - Pontus  

 

 

4.2.2 Analys  

Respondenternas upplevelse av responsen är i det stora hela positivt, förutom den kandidaten 

som inte fick ett mail när hon skickade in sin ansökan. Hon blev däremot kontaktad snabbt, 

redan dagen efter att hon skickat in sin ansökan, så hennes upplevelse återspeglar att hon ändå 

kände sig ihågkommen. Denna del återspeglar dimensionen mottaglighet i SERVPERF-

dimensionerna, att företaget tagit emot respondenternas ansökan och bekräftat detta.  

 

Shen (2005) belyser hantering av ansökan och kandidaters känsla av trygghet i att deras 

ansökan inte sprids, vilket även två respondenter tar upp som sårbarhet då de antyder att de 

känner sig utelämnade när de skickat sin ansökan.  

 

De två respondenterna som nämnde säker hantering av ansökan var män. Detta kan relateras 

till studiens teoriavsnitt om känslor, där Ragins och Winkel (2011) nämner att kvinnor är mer 

benägna att uttrycka känslor icke associerade med makt, som rädsla, sorgsenhet, skam och 

skuld. Män däremot, är mer benägna att uttrycka känslor associerade med makt, som ilska och 

stolthet. Säkerheten kring hanteringen av ansökan kan härledas till känslor som stolthet och 

säkerhet, vilket ska enligt Ragins och Winkel (2011) vara typiskt för män. Samtidigt skulle 

denna känsla lika gärna kunna hänvisas till rädsla som ska vara en mer kvinnlig känsla att 

uppfatta enligt Ragins och Winkel (2011).    

 

Gällande respondenten Pontus som räknar med att företaget gör sitt arbete och placerar ut 

honom om han har rätt kvalifikationer, så kan detta härledas till SERVPERF-dimension 

tillförlitlighet. Detta då Pontus har stor tillit till att företaget kommer att hantera hans ansökan 

och värdera detta utifrån de kvalifikationer tjänsten han sökt kräver. Utifrån Pontus svar så 

visar han på en stor tillit till personalens kompetens, då det utifrån detta kan antas att han 

skulle hantera att inte gå vidare i en rekryteringsprocess på samma sätt.  
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4.3 Steg två: Telefonavstämning  

4.3.1  Resultat  

 

Samtliga respondenter berättade att de fått ett trevligt eller positivt bemötande över telefon 

med konsultchefen under telefonavstämningen. De upplever också att de har fått information 

och den återkoppling de behöver för nästa steg i rekryteringsprocessen.  

 

”...det var väl [konsultchefen] som ringde och hon var ju görtrevlig… 

Intervjuare: kände du att du fick den information som du behövde? 

Jo, det fick jag, för om det var något var det bara att fråga i så fall, så det fick jag.” - 

Agneta 

 

“Hon var trevlig. Hon var ödmjuk och det var bara bra.” - Martin  

 

En respondent uppskattade att konsultchefen hade gett bra och exakt information om 

kommande steg i processen under telefonavstämningen. Han menade att det skapade ett 

förtroende och att det var något han hade saknat från tidigare erfarenheter med andra 

rekryteringsföretag.  

 

“När jag hade frågor om någonting frågade jag, och hon [konsultchefen] gav mig 

jättebra information och jag måste säga att det var, på engelska, credible. Hon gav 

mig exakt information om när hon ville ha nästa intervju. Många [rekryterings- och 

bemannings]företag, säger att de kommer ringa eller maila efter en vecka eller 

nånting. Jag har jättedåliga erfarenheter från många bemanningsföretag, ibland 

säger dem att de vill ha en andra intervju också, men efter ett tag när jag frågar [efter 

att de inte hört av sig] säger dem att de inte är intresserade. Så det är en dålig 

erfarenhet för mig, men [konsultchefen] sa exakt vad de ville ha och vem dom sökte. 

Det är en jättepositiv erfarenhet från [rekryteringsföretaget]” - Christer 

 

Utöver ett trevligt bemötande och återkoppling upplevde en respondent osäkerhet och att det 

kan tänkas att man framställer sig i sämre dager när man inte är beredd på att bli intervjuad. 
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“För det är det som sker dock när man blir uppringd, när man inte riktigt är helt 

beredd. För det är ju så du får ett telefonsamtal, och det är sällan en person som 

söker jobb säger nej till en person som säger att de ringer angående det jobbet. Så att 

man sätter sig lite grann i sämre dager samtidigt för man inte är påläst riktigt som 

man ska och stapplar lite på orden och så där.” - Bertil  

 

Ytterligare en respondent nämner osäkerhet under telefonavstämningen, då han upplevde det 

svårt att prata med rekryterare och att de ställer svåra frågor.  

 

“...det är alltid svårt att prata med rekryterare tycker jag, det är svåra frågor[...]alltid 

lite osäker efter intervjuer” - Adam  

 

Vidare talar samma respondent om att telefonavstämningen kändes avslappnad och inte 

opersonlig, vilket han inte hade tidigare erfarenheter av.  

 

“...om man ska jämföra med andra rekryteringsfirmor som jag varit i kontakt med så 

kändes det ganska avslappnat och det gillade jag, det var ändå uppstyrt men det var 

inte den opersonliga processen som jag varit med om innan.” - Adam  

 

Genomgående upplevelser från telefonavstämningen var att det kändes positivt och bra. Några 

nämner att det kändes bra att gå vidare i processen, medan vissa upplevde att det var 

bemötandet som gjorde att känslorna efter telefonavstämningen var positiva.  

 

”…känslan i övrigt var positiv. Det kändes bra att hon hade ringt och att man var 

intressant i tjänsten om man säger så” - Martin  

 

”Men just telefon, när man ringde upp och sa att vi ska ha skypeintervju och så, det 

var ju bara positivt och roligt liksom.” - Agneta  

 

”Den [upplevelsen] var väldigt bra faktiskt. Det var inga konstigheter 

överhuvudtaget. 

Intervjuare: vad hade du för tankar/känslor efter samtalet?  

Inga speciella tankar eller känslor. Det enda jag hade var väl att jag skulle få platsen 



 

 

 23 

då. Sen var det varken svar ja eller nej på om jag skulle få den eller inte så man går ju 

och undrar över sånt också. Men det var ju första samtalet så att säga” - Ringo  

  

 

Respondenten ovan påpekar att upplevelsen var bra, men nämner samtidigt att känslorna efter 

var likgiltig. Han nämner att ovissheten i om han skulle få tjänsten var det enda han tänkte på 

efter telefonavstämningen.  

 

4.3.2 Analys   

 

Frågorna gällande telefonavstämningen motsvarade mottaglighet, försäkran och pålitlighet. 

Utifrån resultatet återfinns dessa dimensioner i det respondenterna delade med sig av under 

intervjuerna, där de upplevde att de fått ett positivt bemötande, blivit återkopplade och fått 

den information de behövde inför nästa steg i processen.  

 

Respondenten Christer uppskattade att han fick exakt information om hur processen såg ut, då 

han tidigare har dåliga erfarenheter från andra rekrytering-och bemanningsföretag. Han 

berättar själv att det uppfattas som trovärdigt, vilket i sig skapar en tillit till konsultchefen. 

Han berättar öppet om sina tidigare dåliga erfarenheter och att hans upplevelse hos detta bolag 

är jättepositiv. Denna positiva erfarenhet, eller känsla, som Christer upplever säger han själv 

baseras på den trovärdighet som skapades när konsultchefen var transparent och berättade om 

rekryteringsförfarandet. Detta kan härledas till försäkran och pålitlighet, där detta skapat en 

tillit till konsultchefen. Att konsultchefen var ärlig med honom ledde till att han kände sig 

trygg, vilket i sin tur kan leda till lojalitet. Nämnas bör, utifrån det Christer berättar, att detta 

hade troligtvis inte varit hans uppfattning ifall han inte fått den återkoppling han var utlovad. 

 

Bertil nämner en osäkerhet när det kom till telefonavstämningen. Han menade på att man kan 

framställa sig i sämre dager genom att bli uppringd utan att vara förberedd på en kort intervju 

över telefon. Detta menar han beror på att man som arbetssökande inte säger nej till en 

telefonintervju även om man inte är riktigt påläst och kan då ha svårare att sälja in sig själv. 

Detta i relation till empati kan vara skadligt, beroende på konsultchefens bemötande, vilket 

respondenten Adam nämner då han säger att det är svårt att prata med rekryterare 

(konsultchefer) då de ställer svåra frågor och att han alltid känner sig lite osäker efter 
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intervjuer. I kontrast till Bertil och Adams upplevelser från telefonavstämningarna är det 

genomgående positiva från de andra respondenterna. De belyser att de blivit 

uppmärksammade, att det kändes positivt och bra att de ringt.  

 

Respondenten Ringo nämner en osäkerhet efter samtalet gällande om han kommer få tjänsten 

eller inte. I övrigt minns han ingen annan känsla i samband med telefonavstämningen, men 

nämner ändå att det var “första samtalet” som kan tolkas som en likgiltighet eller att han inte 

hade så stora förväntningar för att få arbetet. Utifrån teorin kan detta härledas till att sociala 

sammanhang har betydelse i hur känslor uttrycks (Ragins och Winkel, 2011), t.ex. är det 

troligt att män uttrycker mindre känslor eftersom de inte bör uttrycka andra känslor än ilska 

enligt Brody och Hall (2000).  

 

 

4.4 Steg 3 och 4: Intervju och intervju hos kund  

Dessa två steg har lagts samman under samma rubrik eftersom svaren på frågorna flöt 

samman under intervjuerna från respondenterna.  

4.4.1 Resultat  

Respondenten Bertil berättar om hans upplevelse om skillnaderna mellan att vara en del av ett 

mindre, mer lokalt rekrytering-och bemanningsföretag, och stora bolag.  

 

“...jag har jobbat för konsultfirmor som är mycket mindre och lokalt och de har ett 

mycket mycket bättre personligt tillmötesgående än tex. de stora [större rekryterings-

och bemanningsföretag]. Där man bara är en siffra, jag tycker det är, de har bemött 

mig här på ett sånt sätt så jag ändå känner att jag är en del av det här. Jag är en 

konsult för [rekrytering-och bemanningsföretaget]!” - Bertil  

 

Bertil menar på att han fick ett mer personligt bemötande hos det lokala rekrytering-och 

bemanningsföretaget än vad han fått när han sökt hos de större bolagen. Detta har han tidigare 

upplevt när han varit konsult hos andra mindre lokala aktörer med. Denna känsla noterade 

Bertil under intervjutillfället hos rekrytering-och bemanningsföretaget.  
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Bertil nämner även vid frågan om hans upplevelse/känslor efter intervjun att han kände sig 

trygg.  

 

“Jag kände nog att jag var i trygga händer. De var väldigt lyhörda de hade lyssnat på 

vad det var för något och på min sida och vad jag hade att erbjuda för den här 

tjänsten. Så det var, jag kände att det var tryggt.” - Bertil  

 

Även under intervjun och intervjun hos kunden upplevde alla respondenter att de fick den 

information och återkoppling de behövde. Många uppskattade den återkoppling som 

rekryteringsföretaget gett efter intervjun hos kund i form av t.ex. ett samtal efter och upplevde 

förståelse och empati av konsultcheferna. Bemötandet var också något som upplevdes bra, 

trevligt eller professionellt.  

 

”Ja hon [konsultchefen] var ju väldigt trevlig, väldigt glad hela tiden och hon fråga 

väldigt bra frågor och lyssnade på vad jag sa, så det var väldigt professionellt så om 

man säger det.” - Agneta 

 

“...det var jättebra, för han ringde både innan och efter min intervju, så han gav mig 

lite återkoppling direkt och det var uppskattat tycker jag.” - Adam  

 

Liknande tidigare steg i rekryteringsprocessen nämner respondenten Adam att intervjun 

kändes avslappnad men att det samtidigt fanns struktur.   

 

“Det kändes som det fanns kompetens och att det fanns struktur på det, men ändå 

liksom ganska avslappnat möte.” - Adam  

 

En respondent nämnde en orolighet efter intervjutillfället då rekryteringsföretaget skulle 

vidarebefordra information till kunden. Han upplevde att som sökande vill man veta hur 

informationen kommer vidarebefordras så att inte felaktig information skickas vidare.  

 

”Hon berättade att hon skulle återkomma och att hon skulle vidarebefordra 

informationen till kunden. Så där återkommer jag till första punkten där oroligheten 

växer, för man vet att det är med kunden och i mitt fall var tjänsten lite oklar, det 

fanns inga riktlinjer på vad jag skulle göra, så hur informationen kommer 
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vidarebefordras. Som sökande vill man också veta att inte felaktig information ska 

skickas vidare och därför får jag typ ett avslag.” - Emil 

 

Angående om respondenterna upplevt förståelse/empati från konsultcheferna har 

upplevelserna varit varierande. En respondent upplevde att konsultchefen hade förståelse för 

respondentens situation och att det kunde vara svårt att förstå vad kunden sökte. 

 

”Ja, det skulle jag säga. Både jag och hon visste att det fanns oklarheter kring jobbet, från 

titeln ända till vilka krav och arbetstider, så det fanns lite oklarheter där. Men hon visade 

empati och förståelse att det var svårt och hon hade också större förståelse för min bakgrund, 

att jag är en student.” - Emil 

 

Vanligast förekommande var att respondenterna upplevde att konsultcheferna hade 

förståelse/empati för vad respondenterna sökte för tjänster.  

 

“...de kämpade på ganska mycket och hade mer eller mindre förslag till mig, så efter min 

första ansökning så sökte jag inget mer, utan då behövde inte jag göra nånting nästan 

förutom att gå på intervjuer.” - Adam 

4.4.2 Analys  

Bertils upplevelse visar att han känner tillhörighet till rekrytering-och bemanningsföretaget 

han sökt sig till, något han nämner är återkommande hos de mindre aktörerna. Bertils 

upplevelse härleder studien till dels försäkran, då Bertil upplever att han fått ett personligt 

bemötande och känslan av att vara en del av rekryterings-och bemanningsföretaget. Det Bertil 

också visar är en stolthet i sitt sätt att uttrycka sin glädje i, detta anses enligt Kelly och 

Hutson-Comeaux (1999) som typiskt manligt sätt att uttrycka positiva känslor, där män 

förväntas uttrycka självsäkerhet och stolthet.  

 

Respondenten Bertil nämner även att han kände sig i trygga händer under intervjun och under 

processen i sin helhet. Denna känsla kan härledas delvis till försäkran, men en känsla av 

trygghet ökar troligtvis förtroendet för rekrytering- och bemanningsföretaget, åtminstone för 

rekryteraren Bertil mött. Att skapa en känsla av trygghet kan vara bidragande till att bibehålla 

kandidaterna i rekryteringsprocessen och kan även bidra till att skapa lojalitet till bolaget. 

Bertil nämnde i sitt tidigare citat tillhörigheten, som i sin tur också kan bidra till ökad lojalitet. 
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Även respondenten Emil upplevde en trygghet i att konsultchefen hade empati/förståelse för 

hans situation (då det fanns oklarheter kring arbetet och arbetstiderna). Empati och förståelse 

för kandidatens situation kan också öka lojalitet och tryggheten hos kandidaten.  

 

Genomgående från alla respondenter var att de upplevde att de fått ett bra bemötande 

och/eller bra återkoppling. Vidare nämnde även alla respondenter att de hade en bra eller 

positiv känsla efter intervjuerna. Ett bra bemötande kan därför rimligtvis kopplas till en bra 

eller positiv upplevelse efter intervjuerna. Som Grönroos (1984) nämner så påverkas den 

upplevda tjänsten av vad anställda säger och hur de säger det. Många respondenter påpekar 

även att de upplevde bra återkoppling och att det uppskattades. Det kan härledas till försäkran, 

då det är troligt att återkoppling relateras till trygghet och bekräftelse. Grönroos (1984) 

nämner, att en tjänst innebär att kunden (respondenten i detta fall) till stor del är involverad i 

processen och att kunden utvärderar tjänsten därefter. När respondenten får återkoppling kan 

det härledas till involvering genom att respondenten hela tiden blir involverad i vad som sker i 

processen och även hur processen kommer att se ut. Eftersom respondenterna upplever en bra 

känsla efter återkoppling är det troligt att den upplevda tjänstekvaliteten blir densamma.  

 

Som respondenten Adam nämner så upplevde han att intervjun med konsultchefen var 

avslappnad, vilket kan leda till att respondenten känner tillit till konsultchefen. Upplever 

respondenten tillförlitlighet är det också troligt att han eller hon upplever trygghet. Genom 

tillförlitlighet och trygghet tillåter det troligtvis respondenten att vara öppen och avslappnad. 

Detta kan bidra till att respondenten vill stanna i rekryteringsprocessen samt ökad lojalitet.  

 

Respondenten Emil berättar återigen om sin oro gällande informationsspridning. Han vill veta 

att inte felaktig information förs vidare till kunden då han räds att få ett avslag. Denna 

osäkerhet handlar delvis om pålitlighet, att ha en tilltro till konsultchefen och att denne inte 

sprider information vidare, eller irrelevant information. Denna oro kan även härledas till 

känslor som är associerade till manligt/kvinnligt, där oro och rädsla är en typisk kvinnlig 

känsla, samtidigt som säkerställandet av hantering av information kan härledas till känslor 

som stolthet och säkerhet, vilket ska enligt Ragins och Winkel (2011) vara typiskt för  män. 

Däremot är det inte en tolkning som täcker in den oro/rädsla som Emil berättar om och denna 

rädsla saknar konkret stöd i SERVPERF-dimensionerna. Däremot nämner Carless och Imber 

(2007) att oro och ångest kan dämpas av rekryterarens egenskaper. De belyser även att den 
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sökande som upplever denna ångest och oro inte har betydelse för attraktionen till arbetet eller 

är avgörande för att tacka ja till en tjänst (Carless och Imber, 2007).  

 

Emil talar vidare om att han upplevde att konsultchefen hade förståelse och empati för att han 

var student och att det fanns oklarheter kring tjänsten. En dimension i SERVPERF är empati, 

vilken kan härledas till de flesta respondenter. Det var vanligast att respondenterna upplevde 

empati och förståelse när de kände att konsultchefen tog hänsyn till vad de sökte i en tjänst.  

Exempelvis påpekade respondenten Adam att bolaget strävade efter att finna ett arbete till 

honom och att han inte behövde söka mer än en gång, utan de kom ihåg hans önskemål. Som 

tidigare forskning påpekat skapar empati öppenhet till och för andra människor (Zubizaretta, 

2015). Öppenhet i sin tur, kan troligtvis leda till trygghet och tillit hos respondenten och 

därmed bidra till att respondenten vill stanna hos rekrytering-och bemanningsföretaget.  

 

 

4.5 Steg fem: Avtalsskrivning  

4.5.1 Resultat  

På frågan angående hur respondenterna upplevde avtalsskrivningen svarade de flesta att 

processen var snabb och smidig. Samtliga svarade att de fick bra information och att 

bemötandet var bra och professionellt.  

 

“Det var, det var bra, a det har varit bra hela vägen, jag tycker det har varit raka 

puckar” - Adam 

 

Respondenten Adam berättade också att han kände sig på vakt under avtalsskrivningen och att 

han kände sig chockad. Han upplevde att han inte fick tid till att tänka igenom vad som stod i 

kontraktet.  

 

“Något jag upplevde då, var att [...] jag fick inte riktigt tid att, det är klart jag fick ju 

hem kontraktet så jag fick läsa, men det vart ändå väldigt snabbt det här är det som 

gäller, så jag fick ju inte riktigt utrymme att betänka vad som stod i kontraktet just 

under själva beskrivningen av kontraktet” - Adam 
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4.5.2  Analys 

Alla utan en respondent berättade att de upplevde ett bra bemötande och att de delgavs bra 

information vid avtalsskrivningen. Detta kan härledas till SERVPERF dimension försäkran 

och pålitlighet.  

 

Respondenten Adam påpekar att han inte upplevde att han fick utrymme att betänka det som 

stod i kontraktet inför avtalsskrivningen, utan att han fick all information vid tillfället för 

avtalsskrivningen, som han även beskrev som en chock och att han var avvaktande.  

Detta kan härledas till en brist på pålitlighet och försäkran, men kan också härledas till en 

känsla av osäkerhet gällande om konsultchefen har hans bästa i åtanke.  

 

 

4.6 Rekryteringsprocessen i sin helhet  

Respondenterna fick några frågor som berörde hela rekryteringsprocessen och deras 

helhetsupplevelse under rekryteringsförfarandet.  

 

4.6.1 Resultat 

En respondent nämnde att det kändes tryggare att söka direkt till ett företag istället för via ett 

rekrytering-och bemanningsföretag. 

 

“... när jag söker en tjänst till ett företag, vilket är direkt, känns det mycket tryggare 

och det känns också att rekryteringsprocessen kommer vara mycket striktare.  

Intervjuare: direkt hos ett företag? 

Ja, men om det är via bemanningsföretag så känns det som att de har en helt annan 

approach och det känns också lite osäkert för man träffar inte kunden, man träffar den 

som man ska jobba för, man träffar mellanhanden i början. Så det är en längre 

process och det känns lite osäkert ibland.” - Emil  

 

Det Emil belyser är att det känns tryggare att söka direkt till ett bolag och inte via ett 

rekrytering-och bemanningsföretag, detta då Emil upplever att processen blir längre när han 

går genom ett rekrytering-och bemanningsföretag.  
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Respondenten Agneta nämner att hon inte upplevt något negativt alls under 

rekryteringsprocessen, eftersom hon fick jobbet hon ville ha.  

“Jag kan inte säga att jag har något negativt faktiskt, eftersom jag tyckte att allt gick 

så väldigt bra och sen sökte jag en tjänst som jag ville ha och som jag fick” - Agneta  

 

Några respondenter nämner att de uppskattar återkopplingen de fått under 

rekryteringsprocessen.  

 

“Kontakten, under tiden [uppskattades] skulle jag kunna tänka mig, det var bara 

liksom att ringa in och få svar på en gång” - Ringo  

 

“...sen positivt är att jag har fått vart med, de har ju gett mig information hela tiden 

och så fort de vet nått så delger dem mig det.” - Agneta  

 

Respondenten Emil påpekar att antalet intervjuare under processen var positivt, då han 

upplevde att det skapade mindre press.  

 

“Ja, det jag tycker är positivt är antalet intervjuare. Det tycker jag är positivt för jag 

har varit med om andra intervjuer tidigare där det finns tre till fyra personer i ett och 

samma rum. Det lägger större press på en att prestera.” - Emil  

 

Majoriteten av respondenterna upplevde inget negativt under rekryteringsprocessen. Agneta 

säger bl.a. att allt var bra under hela processen, eftersom hon fick jobbet hon ville ha. De 

negativa upplevelserna från processen handlar om konsultchefens ögonkontakt, trånga 

intervjurum, chock över löneupplägg och att respondenten inte fick svar på sin fråga direkt, 

utan var tvungen att upprepa den.  

 

“Negativt, jag vet inte, det var ju det jag beskrev lite innan här att jag vart lite ställd 

över [löne]upplägget.” - Adam 

 

“...det enda som jag var lite negativ till var att jag en gång var tvungen att fråga ett 

par gånger för att få intervjutillfälle ute hos kund.” - Bertil  
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“Det jag tycker är negativt kan va ögonkontakten som hon höll under hela intervjun. 

Det var lite svårt att keep up, det här rummet är lite trångt och speciellt när 

intervjuaren håller ögonkontakt så har man ingenstans att fly och titta bort.” - Emil 

4.6.2 Analys 

Emils berättelse visar på en osäkerhet då processen uppfattas som längre när ansökan skickas 

till ett rekrytering-och bemanningsföretag. Han nämner att det känns tryggare att processen 

utförs av företaget direkt och att den processen skulle uppfattas som striktare. Här påvisas det 

att en känsla av osäkerhet finns, att rekrytering-och bemanningsföretaget inte försäkrat Emils 

upplevelse att söka via dem till ett bolag. Känsla av osäkerhet noteras enligt Ragins och 

Winkel (2011) som en kvinnlig känsla då kvinnor är mer benägna att uttrycka känslor som 

inte är associerade med makt, medan typiskt manligt är att uttrycka känslor som är 

associerade med makt, som stolthet. Det Emil upplever motsäger därmed Ragins och Winkel 

(2011) då han som man upplever osäkerhet, vilket sägs vara en kvinnlig känsla.  

 

Däremot lyfter Emil problemet med att man inte möter den man ska jobba för direkt, utan det 

blir ytterligare en mellanhand som behandlar ansökan. Detta motsäger sig delvis teorin, där 

företag använder sig av rekrytering-och bemanningsföretag för att de är specialister inom sitt 

område och effektivisera rekryteringsförfarandet (Shen 2005). Dock sker effektiviseringen 

främst för företaget som önskar anställa och inte kandidaterna som får uppleva en längre 

process, med fler mellanhänder, innan de blir anställda. Däremot bör, enligt teorin, 

rekryteringsförfarandet utföras av specialister inom sitt område och således ett mer strikt 

rekryteringsförfarande.  

 

Respondenten Agneta påpekade under intervjun att hon inte upplevt något negativt 

överhuvudtaget under rekryteringsprocessen. Utifrån citatet kan det tolkas att Agneta inte har 

upplevt något negativt på grund av att hon fick det jobb hon ville ha. Som Grönroos (1984) 

nämner, kan en kunds positiva inställning till en förväntad tjänst ursäkta en negativ händelse. 

Eftersom Agneta fick jobbet hon ville ha är det troligt att detta ursäktar eventuella negativa 

händelser som Agneta stött på under rekryteringsprocessen. Det är också troligt att Agneta 

hade svarat annorlunda om hon inte hade fått jobbet.  

 

Som nämnt tidigare har även flertalet respondenter påpekat att de uppskattat återkopplingen 

de fått under hela rekryteringsprocessen. Agneta nämner att hon har känt sig involverad i 
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varje steg av rekryteringsprocessen och konsultchefen har gett återkoppling direkt när han 

eller hon fått reda på ny information. Detta kan härledas till Grönroos (1984) som menar att 

kunden (respondenten) är en stor del av processen och utvärderar den därefter. Om 

respondenten då blir involverad mycket i processen är det också troligt att han eller hon 

kommer att uppleva processen positivt och att tjänstekvaliteten är bra. Även Ringo påpekar att 

han uppskattat återkopplingen. Förutom återkopplingen har han uppskattat kontakten med 

konsultcheferna och att han kunnat höra av sig om han haft frågor eller funderingar. Att han 

upplevt sig trygg med att höra av sig kan härledas tillförlitlighet.  

 

Respondenten Emil tyckte att antalet intervjuare var positivt under processens gång. Han hade 

tidigare erfarenheter av att det ibland kunde vara tre-fyra personer som intervjuade på samma 

gång, vilket han upplevde skapade press. Att uppleva prestationsångest, kan vara både positivt 

och negativt. Utifrån det Emil säger i sin intervju kan det dock tolkas som att han tidigare 

upplevt det som en negativ press. I detta fall uppskattade han att det endast var en intervjuare 

under dessa steg i processen. Eftersom det tidigare skapade press är det troligt att det nu 

istället gjorde honom mer avslappnad. Det är därmed sannolikt att han kände trygghet under 

intervjuerna. Som tidigare nämnts kan trygghet bidra till förtroende för rekryteraren och att 

kandidaten vill stanna i rekryteringsprocessen.   

 

De negativa aspekter som framkommit under rekryteringsprocessen är dels att Adam nämner 

att han blev ställd över löneupplägget och Bertil som fick återupprepa sin fråga till sin 

konsultchef. Att Adam blev ställd kan tolkas som att han inte fått tagit del av den 

informationen innan tillfället där löneupplägget presenteras. Detta tolkas som en osäkerhet 

hos respondenten och kan inte vidare härledas dimensionerna.  

 

Respondenten Emil påpekar att konsultchefen höll ögonkontakt med honom under intervjun. 

Detta skapade troligtvis en osäkerhet hos respondenten då han berättar att han fick svårt att 

hålla sitt fokus på intervjun. Han belyser också att rummet uppfattas som litet och detta blev 

än mer påtagligt då konsultchefen höll ögonkontakt med honom. Utifrån dimensionerna kan 

enbart den materiella dimensionen kopplas till Emils upplevelse, då han nämner att rummet 

uppfattades som trångt. Osäkerheten återfinns inte inom dimensionerna.  

 

Studien har identifierat tre återkommande känslor som inte kan direkt härledas till 

SERVPERF-modellens dimensioner. Dessa är oro/osäkerhet, tillhörighet och trygghet.   
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Resultaten motsäger till viss del teorin om vilka känslor som är manliga och kvinnliga.  

De känslor som framkommit har inte kunna härledas till direkt generaliserbara resultat utifrån 

manligt/kvinnligt. Resultatet visar också att dimensionen materiell inte belysts av någon 

respondent förutom Emil vilket tolkas som att i detta fall har den dimensionen ingen större 

betydelse för den upplevda tjänstekvaliteten. 

 

En sökande som upplever oro/osäkerhet under urvalsprocessen bildar nödvändigtvis inte en 

negativ uppfattning gentemot organisationen (Carless och Imber, 2007). En av denna studies 

respondenter redovisar att han har en jättepositiv upplevelse av hela rekryteringsprocessen 

men berättar samtidigt att flertalet problem uppstått under processen där han exempelvis 

hamnade hos tre olika kunder innan han hamnade på den arbetsplatsen han är idag, blev 

kontaktad av flertalet konsultchefer samt fick påminna sin konsultchef att besvara en av hans 

frågor under rekryteringsprocessen. Detta kan härledas till Grönroos (1984) i utvärderingen av 

tjänstekvalitet där han nämner att om en kund tycker sig gå till en bra restaurang och t.ex. 

måltiden inte är perfekt, kan kunden ändå uppleva att tjänstekvaliteten är tillfredsställande. 

Kundens positiva inställning till restaurangen innan besöket ursäktar den negativa upplevelsen 

(Grönroos, 1984) precis som respondentens upplevelse fortfarande är positiv trots de problem 

som uppstått under processen. I och med detta blir det påtagligt att det första bemötandet och 

den inledande relationen kan vara av betydelse för hur kandidaten kommer att uppleva 

rekryteringsprocessen i sin helhet. Det är inte enbart det första intrycket som kan påverka den 

upplevda processen. Respondenten Agneta nämner att eftersom hon fick jobbet hon ville ha är 

det troligt att detta ursäktar eventuella negativa upplevelser som Agneta stött på under 

rekryteringsprocessen, vilket tyder på att även ett bra avslut kan påverka upplevelsen. Känslan 

av oro/osäkerhet kan härledas till Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa består av 

fem steg; fysiologi, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. (Poston, 2009) 

Oro/osäkerhet härleds till steg fyra, självkänsla, eftersom osäkerhet kan tänkas leda till lägre 

självkänsla. Lägre självkänsla i sin tur kan tänkas leda till sämre prestationer under 

rekryteringsprocessen.  

Som Grönroos (1984) nämner innebär en tjänst att kunden (respondenten i detta fall) till stor 

del är involverad i processen och att kunden utvärderar tjänsten därefter. När respondenten får 

återkoppling kan det härledas till känsla av tillhörighet och trygghet genom att respondenten 

hela tiden blir involverad i vad som sker i processen och även hur processen kommer att se ut. 

Tillhörighet och trygghet har varit återkommande begrepp under intervjuerna, där 

respondenterna påvisat att återkopplingen och delgivandet av information har skapat den 
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känslan. Tillhörighet och trygghet härleds till steg tre respektive steg två i Maslows 

behovstrappa.  
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5. Slutsats   
 

Syftet med studien var att analysera kandidaters upplevda kvalite av rekryteringsprocessen 

vilket resulterade i att respondenterna upplevt en god kvalite utifrån SERVPERF-modellens 

dimensioner. De dimensioner som värderats viktiga är framförallt försäkran och pålitlighet, 

detta har varierat utifrån vilken del av rekryteringsprocessen respondenten befunnit sig i. 

Känslor som inte kan härledas till dimensionerna men som har uppkommit under olika delar 

av rekryteringsprocessen är tillhörighet, trygghet och oro/osäkerhet. Utifrån denna studies 

resultat och de känslor som framkommit i samband med rekryteringsprocessen konstrueras en 

utvecklad analysmodell, där dimensionerna och de upplevda känslorna redovisas i de steg de 

uppkommit.  

 

 

Figur 3. Utvecklad analysmodell.  

Sammantaget har studien kommit fram till följande slutsatser.  

• De kvalitetsdimensioner som visat sig varit av störst betydelse under 

rekryteringsprocessen är försäkran och pålitlighet, men vikten av de olika 

kvalitetsdimensionerna varierar genom processen. 
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• De känslor som identifierats som inte kan härledas till kvalitetsdimensionerna är 

oro/osäkerhet, trygghet och tillhörighet. Dessa känslor kan härledas till steg två - 

trygghet, steg tre - tillhörighet och steg fyra - självkänsla i Maslows behovstrappa.  

Grönroos (1984) ser tjänstekvalitet som en process till skillnad från SERVQUAL som endast 

fokuserar på ögonblicksbilder av den upplevda tjänsten. Det denna studie visar är att 

kvalitetsdimensionerna har olika betydelse i varje steg i rekryteringsprocessen, vilket innebär 

att för att mäta kvalitetsdimensionerna är det av vikt att se till samtliga steg i processen.  
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6. Vidare forskning  
Denna studie är endast baserad på ett fall, vilket även är studiens största begränsning. Studien 

anser sig inte vara generaliserande då det avser enbart ett fall inom rekrytering-och 

bemanningsbranschen och kan därför inte representera alla rekrytering-och 

bemanningsföretag. Respondenterna består endast av de kandidater som blivit anställda via 

uthyrning hos undersökningsfallet. Kandidater som inte genomgått hela rekryteringsprocessen 

och således inte blivit anställda har inte intervjuats för denna studie. För framtida studier 

skulle det kunna vara intressant att titta på dessa kandidaters upplevelse av 

rekryteringsprocessens, då det är troligt att deras upplevelse är annorlunda i jämförelse med 

de kandidater som fick tjänsten. Att då även addera de känslor som identifierats i denna studie 

till SERVPERF-modellens dimensioner skulle kunna vara av intresse för att kunna identifiera 

om dessa känslor återkommer även hos de kandidater som inte fått anställning.   
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Intervjufrågor 

1.  Hur ser en rekryteringsprocess ut för dig? Generellt när du söker en tjänst, vad har du för 

förväntningar på en rekryteringsprocess?  

2. När du skickade in din ansökan, vad förväntade du dig för respons? (Följdfrågor utifrån 

svar. Om svaret blir “jag förväntade mig återkoppling” - vad för typ av återkoppling) 

3. Efter att du skickade in din ansökan blev du kontaktad av Professionals Nord för en 

telefonavstämning, hur upplevde du den? Bemötande? Känsla efter telefonavstämningen? 

Kände du att du fick den information du behövde? Vad hade du för tankar/känslor efter 

samtalet? 

4. Vid intervjutillfället, vad kände du/upplevde du efter intervjun? Om du tänker tillbaka på 

Konsultchefens bemötande - hur upplevde du det? Träffade du någon annan från kontoret? 

Vad var din känsla/upplevelse kring det bemötandet? Upplevde du att Konsultchefen hade 

förståelse/empati för vad du sökte och vad du ville? 

5. Efter din intervju med ansvarig Konsultchef, upplevde du att du fick den information du 

behövde? Fick du den återkoppling/service som du hade hoppats på? 

6. Efter intervjutillfället hos kunden (bolaget konsulten är anställd hos), vad var dina tankar 

då? Vad skedde efter kundintervjun? (här ska Konsultchefen prata med kandidaten). 

7. Om du tänker tillbaka till avtalsskrivningen, vad kommer du ihåg att du upplevde/kände? 

Konsultchefens bemötande? 

8. Vad upplevde du som positivt/negativt under rekryteringsprocessen? 

9. Stötte du på något problem/funderingar under processen, vad gjorde du då?  

Fick du någon hjälp? Hur upplevde du den?  

10. Om du tänker tillbaka på hela rekryteringsprocessen, vad skulle kunna bli ännu 

bättre/förbättras? 

11. Hur nöjd är du med företagets (rekryterarens) lokaler? 
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