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Förord 

Att skriva en kandidatuppsats kräver stöd och vägledning från många håll. Jag vill därför rikta ett stort 

och varmt tack till min handledare, Limin Gu, som bidragit med viktig feedback och stöttning längs den 

alltifrån spikraka processens gång. Ett stort tack också till Johan Örestig och Leif Stening för värdefulla 

synpunkter och råd.  

Sist men inte minst vill jag tacka mina informanter som tog sid tid att så engagerat och generöst dela 

med sig av sina upplevelser och åsikter om sina matchningsarbeten. Utan er hade det inte blivit någon 

uppsats.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och få en förståelse för på vilka sätt konsultchefer från olika 
bemanningsföretag säkerställer kundernas krav på kompetens och egenskaper i sina 
rekryteringsprocesser. Vidare har också undersökts vad de anser om tillförlitligheten i de urvalsmetoder 
de använder. För att uppnå studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex 
konsultchefer verksamma på olika bemanningsföretag. Resultatet visade att samtliga respondenter 
utgår från kravspecifikationen i rekryteringsprocessen, enligt modellen för kompetensbaserad 
rekrytering. Vidare visar resultatet att kunderna inte alltid lägger ner önskvärd tid på att utforma 
kravspecifikationen. Sammantaget med det faktum att de inte alltid själva definierar 
kompetensbegreppen för den kandidat de eftersöker, riskerar att minska rekryteringens träffsäkerhet 
då konsultchefens subjektiva tolkning av ett begrepp inte nödvändigtvis går i linje med kundens. Oavsett 
medvetenhet om forskningsresultat gällande olika HR praktikers validitet, använder konsultcheferna 
urvalsmetoder med hög validitet. Således visar resultatet att den diskrepans som enligt många forskare 
finns mellan forskning och praktik snarare beror på fundamentalt olika referensramar än att använda 
sig av urvalsmetoder med låg validitet.  

Nyckelord: Kompetensbegrepp, kravspecifikation som röd tråd, matchningsarbete, olika referensramar 
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Inledning  
Den stora utmaningen för organisationer idag är enligt Aronsson et al (2012) förmågan att kunna se in 

i framtiden för att säkerställa rätt beslut i rekryteringen. Denna prognostiska förmåga benämns inom 

forskningen som prognostisk validitet och resultatet från en välkänd metaanalys av Hunter och Schmidt 

(1998) visade att olika urvalsmetoder varierar stort i validitet och att använda sig av metoder med låg 

validitet kan innebära ekonomiska förluster genom minskad produktion. Sjöberg (2014) menar att trots 

den stora volym av forskningsbevis som finns om gällande urvalsmetoders validitet, väljer rekryterare 

ändå metoder med en lägre validitet och att det finns ett lågt förtroende för standardiserade metoder, 

särskilt psykologiska tester. Denna diskrepans mellan forskning och praktik är enligt Rynes, Bartunek 

och Daft (2001) inget nytt och vad klyftan beror på samt förslag på hur den ska överbryggas har sedan 

länge vida diskuterats.  

Att rekrytera rätt personal är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa ett företags fortlevnad 

(Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbjörn, 2012). Att identifiera och anställa 

högpresterare är också nödvändigt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Sjöberg, 2014). 

Rekryteringen blir därför strategiskt viktig och innebär att rekryterarna spelar en viktig roll, oavsett om 

rekryteringen hanteras av företaget eller av ett bemanningsföretag (Aronsson et al, 2012). Enligt 

Lindelöw (2008) förmedlar rekryteringen ett viktigt budskap om organisationen i det sätt människor 

bemöts och den professionalitet som visas genom medieval, tonfall och information. Vidare utgör 

rekryteringen en marknadsföringssituation och är en viktig faktor i att attrahera rätt medarbetare, vilket 

enligt Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin och Jones (2005) är kritiskt för många företag då 

konkurrensen över de bäst kvalificerade kandidaterna har ökat de senaste åren.  

Intervjun är den vanligaste metoden för urval, som enstaka metod eller en del av ett samlat 

bedömningsförfarande (Kahlke & Schmidt, 2002). Andra vanliga metoder är referenstagning och 

arbetspsykologiska tester (Lindelöw Danielsson, 2003). Syftet med alla urvalsmetoder är att samla in så 

mycket information som möjligt om de sökandes kompetenser och egenskaper för att rekryteringen ska 

bli så träffsäker som möjligt (Ibid). Walter (2005) definierar matchning som ”en uppsättning 

handlingar som bidrar till att koppla ihop enskilda människor med arbete” (s. 17). Enligt honom är 

matchning varken självklart eller trivialt och kan kräva många aktiviteter för att komma till stånd. Enligt 

Kahlke och Schmidt (2002) utgör arbetsanalysen det underlag bedömningen bör byggas på och 

innehåller de ramar och villkor som finns i arbetet, de resultat som ska skapas i ett givet arbete samt de 

personkrav som är relevanta och nödvändiga för att en sökande ska klara av de uppgifter som 

åstadkommer de önskade resultaten. De betonar vikten av arbetsanalysen då ”inget 

bedömningsinstrument, hur avancerat det än är, har större förmåga än slumpen att göra 

förutsägelser, om man inte vet vad det är man bedömer” (s 51).  

Sedan 1990-talet har det skett en kraftig ökning i användandet av inhyrd arbetskraft i Sverige 

(Bergström et al. 2007). I och med avregleringen av arbetsmonopolet 1993 har antalet anställda inom 

bemanningsföretag ökat från 5 000 - 60 000 (Johnson, 2010). Liknande utveckling har även skett 

utanför Sveriges gränser. Andra förklaringar till den ökade arbetskraftsinhyrningen är 

omvärldsförändringar i form av ökad globalisering, internationalisering och konkurrens samt 

förändringar av arbetskraftens sammansättning  (Bergström et al. 2007).  

Dagligen matchas anställda på bemanningsföretag och placeras ut på nya uppdrag men trots det finns 

det få studier om hur denna matchning sker i praktiken (Walter, 2005). Syftet med denna uppsats är 

därför att närmare undersöka hur matchningsarbetet ser ut för konsultchefer från olika 

bemanningsföretag, med förhoppning att den kan bidra med ytterligare kunskap inom gällande 

forskningsområde. Vidare undersöks också vad de anser om tillförlitligheten i de urvalsmetoder de 

använder. För att åstadkomma detta genomfördes en kvalitativ intervjustudie.  
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Pedagogisk relevans 
Rekrytering utgör en viktig del av företagens kompetensförsörjning och med tanke på de högre krav som 

ställs på företag i dagens informationssamhälle och de förändringar det innebär, är det nödvändigt för 

dem att utveckla nya kunskaper. Enligt Filstad (2012) består organisationslärande av ständigt pågående 

processer av kunskapsutveckling, kunskapsdelning och förändring vilket gör att studien får pedagogisk 

relevans. Rekryteringen innebär också en påverkansprocess såväl för företagen som den enskilde 

individen som söker anställning. Förutom pedagogik innehåller även vissa delar av 

rekryteringsprocessen psykologiska inslag. Detta är svårt att bortse ifrån men är något jag snarare anser 

styrker studien då det innebär en integration av kunskaper.   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och få en förståelse för på vilka sätt konsultchefer från olika 

bemanningsföretag säkerställer att kundernas krav på kompetens och egenskaper träffas i 

rekryteringsprocessen.  

 Vilka urvalsmetoder används under rekryteringsprocessen? 

 Vad anser konsultcheferna om tillförlitligheten i de urvalsmetoder de använder? 

Kunskapsöversikt 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen utifrån tidigare svensk och internationell 

forskning som är av betydelse för studiens syfte. Avsnittet inleds med en överblick om begreppet 

kompetens och kompetensbaserad rekrytering samt den kravspecifikation de efterfrågade 

kompetenserna baseras på. Därefter beskrivs förmågan att attrahera rätt medarbetare och val av 

media för annonsering. Vidare redogörs för de vanligaste urvalsmetoderna inom rekrytering, deras 

validitet samt den diskrepans som enligt många forskare finns mellan forskning och praktik gällande 

Human Resource Management.  

Kompetens 
Enligt Illeris (2013) är ett viktigt och grundläggande förhållande i samband med kompetenser att de 

finns på alla nivåer och i alla möjliga sammanhang och kontexter. Alla människor har kompetenser 

vilket ger kompetensbegreppet ett demokratiskt perspektiv; alla kan vara med och det är inget elitistiskt. 

Enligt författaren handlar kompetens om att kunna hantera de sammanhang man är involverad i, 

oavsett kön, ålder, utbildning, yrke och ställning. ”Kompetenser handlar om vad vi kan, vad vi är i 

stånd att göra och hur vi kan reagera i olika situationer och sammanhang” (Illeris, 2013, s 37). Han 

menar att genom att betrakta kompetenser som det man omedelbart kan blir det tydligt att de skiljer sig 

från kvalifikationer, då de bara har karaktär av eller ingår i en kapacitet eller kompetens i den mån man 

är kapabel att omsätta den i praktik. ”Kompetenser omfattar således till att börja med de kapaciteter 

man har och är i stånd att använda i ett givet sammanhang” (Illeris, 2013, s 37).  

Enligt Lindelöw (2008) utgörs kompetens av de färdigheter och förhållningssätt som används för att 

åstadkomma en yrkesmässig prestation. Färdigheter handlar om förmågor, analytiska, kognitiva eller 

verbala. Förhållningssätt beskriver en persons typiska beteende och hur en person reagerar och agerar 

i olika situationer och utgör ett komplement till färdigheterna.  

Kompetenser är enligt Illeris (2013) situationsrelaterade då de går ut på att hantera bestämda typer av 

situationer i förhållande till ett jobb eller andra människor, samtidigt som de är handlingsrelaterade och 

kommer till uttryck genom de handlingar som situationen genererar. Han framhäver också att 

kompetenser i hög grad handlar om att vara i stånd att göra kvalificerade bedömningar och fatta 

relevanta beslut i relation till kompetensområdet. Vidare anser han att två personer med likartade 
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kvalifikationer inom ett visst område kan reagera väldigt olika och därmed demonstrera olika 

kompetenser i samma situation. Dessa mer personliga förhållanden är ofta av stor betydelse för hur 

kompetenser används i praktiken men att de oftast inte ingår i de flesta kompetensdefinitionerna. Enligt 

honom är det personliga elementet något av det mest centrala och avgörande i kompetenserna och att 

ett utövande av en kompetens utan ett personligt element innebär att handlingen blir utan signifikans. 

Han menar att den personliga profilen ger kompetensen en särskild praktisk karaktär där ”profilen 

måste harmoniera med karaktären hos det praktikområde som den ska användas i” (Illeris, 2013, s 

47). 

Kompetensbaserad rekrytering 

Kompetensbaserad rekrytering har sin utgångspunkt i kompetensmodeller där företagen har 

sammanställt och definierat de olika begrepp som krävs för en given befattning (Lindelöw, 2008). 

Kompetensmodellen utgör grunden för rekryteringen och vävs in i alla dess steg. Fördelarna med 

kompetensmodeller är enligt författaren att de på ett bra sätt sammanfattar de färdigheter och 

förhållningssätt som de olika befattningarna kräver, att de definierar de olika begreppen och på så sätt 

skapar en gemensam förståelse för hela organisationen samt att de beskriver och gör begreppen mätbara 

och möjliga att utvärdera vilket förtydligar kompetensbegreppet i rekryteringen (Ibid).  

Tabell 1. Tolv steg till lyckad kompetensförsörjning (Lindelöw, 2008, s.26) 

 
Kravspecifikation 

Kravspecifikationen innehåller de krav och önskemål organisationen har med avseende på utbildning, 

erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse- och utvecklingspotential, praktiska förutsättningar samt 

övriga krav (Lindelöw, 2008). Dess primära syfte är att ta fram iakttagbara personkrav som bildar 

utgångspunkten för den efterföljande bedömningsprocessen (Kahlke & Schmidt, 2002). En 

kravspecifikation bör enligt författarna vara heltäckande och beskriva önskemålen inom samtliga 

områden relevanta för arbetet. Den måste också förtydliga formella krav, kunskap, personliga 

egenskaper och praktiska förutsättningar. Vidare anser författarna att det är viktigt att vara noggrann i 

utformandet av kravprofilen då den ligger till grunden för bedömningsarbetet då oavsett hur avancerat 

ett bedömningsinstrument är, har det inte större förmåga än slumpen att göra förutsägelser, om man 

inte vet vad som ska bedömas (Ibid).  

Enligt Lindelöw Danielsson (2003) är det vanligt att kravspecifikationen innehåller en lång önskelista 

med onödiga krav vilket kan utgöra ett hinder då kraven kan bli omöjliga att leva upp till och företaget 

riskerar att välja bort bra kandidater. Hon menar att det är viktigt att tänka över vad som verkligen är 

avgörande och vad som bara är önskvärt. Detta styrks av Kahlke och Schmidt (2002) som betonar vikten 

av att prioritera och vikta personkraven samt att det är viktigt att utforma dem i iakttagbara beteenden 

då det innebär att de går att mäta på ett mer tillförlitligt sätt. Kraven kan vara direkta eller indirekta 

(Lindelöw, 2008). Direkta krav har en direkt påverkan på arbetsprestationen, till exempel beteenden, 

kunskap eller förmågor som påverkar arbetsprestation och nytta för organisationen. Indirekta krav 

påverkar inte arbetsprestationen i sig men kan indirekt skapa förutsättningar för en viss prestation, 

framförallt utbildning- och erfarenhetskrav (Ibid).  

Förberedelser för rekrytering Urval Fortlöpande utveckling 

Identifiering av rekryteringsbehov 

och bakgrundsanalys 

Behovsanalys genom formulerande 

av en mål- och ansvarsbeskrivning 

och kravspecifikation 

Formulerande av 

ansökningsformulär eller 

strukturerat CV 

Medieval och annonsering 

Att ta emot ansökningar 

Gallring 

Första intervjuer 

Ytterligare intervjuer, 

tester eller 

personbedömningar 

Referenstagning 

Beslut och förhandling 

Introduktion av nyanställda 

Uppföljning 

Medarbetarsamtal, coaching 

och andra utvecklingsinsatser 

Lönesamtal, lönesättning och 

andra belöningssystem som 

främjar utveckling 



 

4 
 

Att attrahera rätt medarbetare 
Förmågan att attrahera rätt kandidater är idag kritiskt för många företag och de senaste åren har 

konkurrensen om de bäst kvalificerade kandidaterna ökat, ett fenomen som kallas ”the war for talent” 

(Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin & Jones, 2005). Enligt Baum och Kabst (2014) säkrar attraktiva 

företag de bästa anställda, en åsikt som delas av Lindelöw (2008). Hon menar att det finns stora 

skillnader mellan olika organisationers attraktionskraft vilket har en direkt påverkan på deras förmåga 

att förvärva viktiga kompetenser. Enligt Cable och Turban (2003) visar forskning att en avgörande 

faktor i företags förmåga att rekrytera nya talanger är deras rykte, statusen ett företags namn har jämfört 

med konkurrenter. De menar att ett givet jobb är mer attraktivt för jobbsökanden när jobbet erbjuds av 

ett företag med ett gott rykte och att företagets rykte därför fungerar som ett ”brand” och ger ytterligare 

värde till ett jobb utöver attributen för själva jobbet. I deras studie utförde de ett experiment där 

deltagare fick utvärdera jobbannonser med manipulerade företagsrykten (bra eller dåliga bedömningar 

från tidningen Fortune), reklam för ryktet (närvarande eller frånvarande) och lönenivå (hög eller låg). 

Efter att deltagarna läst igenom annonserna fick de svara på en enkät som bedömde uppfattningar om 

företagets rykte, förtrogenhet, jobbattribut, förväntad stolthet från medlemskap, intentioner till att söka 

jobb och den minimilön som krävdes för att acceptera jobbet. En vecka senare fick deltagarna ett 

frågeformulär som utvärderade hur väl de kom ihåg materialet i jobbannonsen. 368 deltagare från en 

ledarskapskurs genomförde första delen av experimentet och 339 av dem svarade på frågeformuläret. 

Studiens resultat visade att jobbsökanden med större sannolikhet ansöker om jobb hos företag med gott 

rykte då de använder ryktet för att dra slutsats om jobbets attribut och de förväntar sig en större stolthet 

genom medlemskap. Studien visade också att individer var villiga att acceptera en lägre lön för samma 

jobb hos ett företag med ett gott rykte samt att potentiella jobbsökanden kommer ihåg mer information 

från jobbannonser hos företag de känner sig mer förtrogna med.  

En rekrytering utgör för organisationen ett fönster mot omvärlden och det sätt man bemöter människor 

och visar professionalitet genom medieval, tonfall och information, förmedlar ett viktigt budskap om 

organisationen (Lindelöw, 2008). På samma sätt som den som rekryterar värderar de sökande kan 

rekryteraren förvänta sig att själv bli bedömd och enligt Lindelöw (2008) måste alla inblandade vara 

medvetna om att det också är en marknadsföringssituation. Faktorer bakom attraktionskraften kan 

enligt författaren bland annat vara löneskillnader, styrkan i varumärket och företagets image. Chapman 

et al (2005) fann dock i deras metaanalys att lön och andra ersättningar hade en låg påverkan på 

attraktionskraften. Resultatet från deras studie visade att jobb- och företagsegenskaper, rekryterarens 

beteende, uppfattningar om hur rekryteringen genomfördes och de sökandens subjektiva uppfattningar 

om att passa in var faktorer som påverkade ett företags attraktionskraft. Deras metaanalys utfördes med 

syfte att analysera korrelationer mellan sökandes attraktion mot företag och rekryteringsutfall. Urvalet 

av studier som analyserades baserades på sökningar via olika databaser med 26 olika sökord, 

konferensprogram från 1996-2002 för the Academy of Management och the Society for Industrial and 

Organizational Psychology och genom att kontakta 18 rekryteringsforskare med många och nyligt 

publicerade artiklar för eventuella pågående arbeten. Totalt identifierades och granskades 298 studier 

relaterade till rekrytering, varav 71 innehöll data relevanta för de framtagna variablerna för studien.  

Medieval och annonsering 

Enligt Lindelöw (2008) bör jobbannonsen innehålla detaljerad information om organisationen, arbetets 

innehåll samt kraven på den sökande. Medievalet samt formuleringen av annonsen styrs av målgruppen 

och hur man bäst når dem. Hon menar att företagen måste ta reda på: 

 Vilka massmedier har målgruppen tillgänglig och är uppmärksam på 

 Kan målgruppen aktivt förväntas söka jobb eller måste de sökas upp 

 Vilken typ av annons och tonfall fungerar bäst för målgruppen 

 Vad ska förmedlas om företaget 

 

Annonsen bör formuleras så att den passar målgruppens språk och förväntningar, samtidigt som 

företagets profil och värderingar förmedlas (Lindelöw, 2008). Information om företaget och arbetet 

samt vilka krav som ställs på den sökande bör stå med, såväl som hänvisningar till kontaktperson och 

information om den formella ansökningsprocessen och de datum som gäller. ”Ju mer korrekt 
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information som kan förmedlas till potentiella sökanden, desto bättre underlag får de att göra ett 

självurval” (Lindelöw, 2008, s.110).  

Val av media för annonsering är ett viktigt verktyg i att attrahera kandidater (Baum & Kabst, 2014). 

Enligt författarna har användandet av webannonsering ökat markant jämfört med de klassiskt tryckta 

jobbannonserna och utgör en större informationskälla då de ger kandidaten möjlighet att samla 

information om företaget, lediga jobb och företagskulturen. I deras studie undersöktes den påverkan 

tryckta jobbannonser och webannonsering har på attraktionskraften hos den sökande och dess kunskap 

om företaget. Resultatet visade bland annat att attraktionskraften inte påverkas direkt av websidor eller 

tryckta annonser men att websidor har en större förmåga att kommunicera specifik information till 

potentiella sökanden vilket leder till en förtrogenhet för företaget. Studien baserades på online 

frågeformulär av 284 ekonomi- och administrationsstudenter.  

Urval 

Intervjuer 

Intervjuer är den vanligaste och allmänt använda urvalsmetoden vid rekrytering (Lindelöw Danielsson, 

2003) och enligt Mabon (2005) anses de vara en självklarhet för alla som jobbar med rekrytering. Enligt 

Levashina, Hartwell, Morgeson och Campion (2014) kan utförandet av intervjun variera så länge det 

finns en interaktion och kommunikation mellan intervjuaren och den som intervjuas. De definierar 

anställningsintervjun som ”a personally interactive process of one or more people asking questions 

orally to another person and evaluating the answers for the purpose of determening the qualifications 

of that person in order to make employment decisions” (Levashina et.al, 2014, s 243). Enligt Kahlke och 

Schmidt (2002) kan en intervju ha många olika syften och bör organiseras och genomföras utifrån det 

syfte som eftersträvas.  

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Forskningen visar att strukturerade intervjuer har 

en högre reliabilitet och validitet än ostrukturerade intervjuer (Levashina et.al, 2014) och att den 

prognostiska validiteten ökar i takt med graden av struktur (Kahlke & Schmidt, 2002). Enligt Chen, Tsai 

och Hu (2008) beror den högre validiteten på att strukturerade intervjuer minskar risken för 

intervjuarens partiskhet i bedömningen. Trots det föredrar organisationer enligt dem att använda sig av 

ostrukturerade intervjuer. Enligt Levashina et.al (2014) saknas det dock en samstämmighet bland 

forskare vad struktur egentligen innebär och att framtida forskning borde fokusera på att ta fram en 

gemensam definition av begreppet.  

En strukturerad intervju utmärks av att frågorna utgår från de kompetenser som är viktiga för arbetet, 

att samtliga sökanden ställs samma frågor samt att svaren bedöms med hjälp av systematiska och 

viktade bedömningskriterier (Kahkle & Schmidt, 2002). Den ostrukturerade intervjun saknar ett 

övergripande syfte, det finns ingen plan för behandling av olika ämnen, informationen om olika 

sökanden är inte alltid jämförbar och intervjuaren kan förlora kontrollen över intervjun om den 

sökanden är bättre på att styra förloppet (Ibid). Enligt Levashina et.al (2014) är det nödvändigt att 

intervjuaren följer den etablerade strukturen för att intervjun ska bli en framgång. Även om företagen 

investerar i utvecklandet och implementeringen av strukturerade intervjuer kan intervjuarna avvika 

från procedurerna på grund av att de till exempel upplever minskad kontroll och ser intervjun som tråkig 

och monoton (Ibid). Chapman och Zweig (2005) anser att utövarna måste tro att deras intervjuer på ett 

effektivt sätt kan bidra till rekryterings- och urvalsprocessen om de ska använda dem. Enligt dem visar 

forskningen att utövare som fått formell utbildning med större sannolikhet väljer strukturerade 

intervjuer än de som saknar utbildning.  

Arbetspsykologiska tester 

Enligt Skorstad (2011) förekommer arbetspsykologiska tester inom arbetslivet och mäter personlighet, 

motivation, intressen, begåvning och färdigheter. Vid rekrytering är de vanligaste arbetspsykologiska 

testerna personlighetstester, begåvningstester och assessment centers (Mabon, 2005). Enligt honom är 

syftet med att använda testen en önskan att förutse en persons arbetsprestation vilket bygger på kunskap 

om vederbörandes personlighet och begåvning. Vidare anser han att fördelarna med arbetspsykologiska 

tester är att de ger en bättre struktur, att det blir möjligt att enkelt jämföra kandidaterna och att det är 

ett effektivt sätt att samla in information. Gemensamt för alla tester är att de är standardiserade och 
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rangordnar personerna efter en numerisk skala eller en systematisk kategorisering (Lindelöw 

Danielsson, 2003). Hon betonar vikten av standardiseringen då det bidrar till objektivitet och att skapa 

samma förutsättningar för alla kandidater, utan värderingar och personliga hänsynstaganden, bidrar till 

att minska diskriminering.  

Testerna delas oftast in i de som mäter maximal och typisk prestation (Mabon, 2005). Ett maximalt 

prestationstest mäter vad individen som bäst kan prestera, vanligtvis genom ett begåvnings- eller 

färdighetstest. Ett typiskt prestationstest mäter genom ett personlighetstest hur en individ reagerar i en 

given situation. Ett begåvningstest kan till exempel användas för att fastställa en hög eller låg numerisk 

förmåga hos sökanden med utgångspunkten att ett bra testresultat innebär att sökanden kommer att 

prestera bra på ett jobb som kräver en sådan förmåga. Ett personlighetstest bedömer inte vem som har 

en bättre eller sämre personlighet, den försöker istället ge en bild av kandidatens personlighet (Ibid). 

Lindelöw Danielsson (2003) anser dock att ordet test blir missvisande i sammanhanget och att formulär 

eller självskattning är mer lämpliga terminologier då det handlar om personens egen syn på sig själv än 

om en objektiv sanning.   

Referenstagning 

Referenstagningen är ett vanligt komplement till anställningsintervjun och innebär att samla in 

information om en persons tidigare erfarenheter, prestationer och kompetenser från tidigare 

arbetsgivare eller andra kontakter (Lindelöw, 2008). Referenserna kan bekräfta eller förkasta det 

tidigare bedömningsunderlaget och kan därför enligt Kahlke och Schmidt (2002) ses som en systematisk 

uppföljning och kontroll. Enligt dem har referenstagningen följande syften: 

 Att bekräfta eller förkasta insamlade uppgifter från ansökan, intervjun och eventuella 

testresultat 

 Att få mer information om vissa uppgifter 

 Att få fram eventuell negativ information om den sökanden som inte sannolikt skulle 

framkomma i intervjun 

 Att få information om tidigare arbetsprestationer och personlighet avseende kraven i det 

kommande arbetet med syfte att försöka förutspå framtida arbetsprestation 

Vad gäller insamlandet av faktauppgifter och beteenden kan referenstagningen ha en god prognostisk 

validitet om uppgifterna är relevanta för arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). Irrelevant information kan 

å andra sidan påverka informationsinsamlandet då den kan vara svårt att bortse från. Enligt författarna 

finns det också fallgropar kopplade till syftet att få in information om tidigare arbetsprestationer och 

personlighet. Referensgivaren kan ge en medveten eller omedveten positiv eller negativ snedvridning av 

upplysningarna och om den sökande är anställd hos referensgivaren kan den antingen vilja behålla eller 

bli kvitt den och därför medvetet eller omedvetet färga sina uttalanden (Ibid). Enligt Lindelöw (2008) 

kan man göra metoden mer effektiv genom att behandla den lika seriöst som en vanlig intervju med 

insikten att även referensgivaren måste analyseras då uppfattningen om kandidaten är subjektiv, inte 

objektiv. Hon anser att samtalet bör ha en tydlig struktur och att fler än en referent ska tillfrågas samt 

att det är viktigt att ta hänsyn till de etiska frågorna som omgärdar referenstagningen. Till exempel att 

aldrig ta kontakt med andra referenser än de som kandidaten uppgivet om inte kandidaten godkänt det 

samt att vara försiktig med att återgå information som kommit fram i samband med referenstagningen 

då det kan innebära ett utlämnande av referenten (Ibid).  

Validiteten i olika urvalsmetoder 
Enligt Schmidt och Hunter (1998) är organisationers förmåga att genom olika bedömningsmetoder 

förutse arbetsprestation, arbetsrelaterat lärande och andra kriterier den viktigaste egenskapen. För att 

beskriva denna förmåga använder de sig av termen prognostisk validitet. Enligt dem står prognostisk 

validitet i direkt proportion till ekonomiskt värde och att använda sig av urvalsmetoder med låg validitet 

kan innebära ekonomiska förluster. I en omfattande studie från 1998 genomförde de metaanalyser 

baserade på 85 års forskning inom personalurval. Studiens syfte var att undersöka nitton olika 

urvalsmetoder (prediktorer) i hur väl de förutsåg framtida arbets- och lärandeprestation. Resultatet av 
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analyserna visade att prediktorerna med högst validitet är GMA (general mental ability), 

arbetsprovstester, och strukturerade arbetsintervjuer. Författarna framhäver GMA på grund av att den 

har högst validitet och lägst användningskostnad av alla prediktorer som kan användas för både låg- och 

högkvalificerade jobb, samt att den har högst vetenskaplig förankring. Arbetstestprover har en högre 

validitet men är mer kostsam och kan enbart användas av personer som redan kan jobbet. Strukturerade 

intervjuer har samma validitet som GMA men är mer kostsam och kan ibland kräva specifika 

jobbkunskaper vilket författarna anser inte gör den lämplig för sökanden med lite erfarenhet. Enligt 

författarna kan GMA anses vara den primära bedömningsmetoden för rekryteringsbeslut och att de 

andra arton urvalsmetoderna kan ses som komplement. 

På grund av den mängd vetenskapliga bevis som styrker validiteten i GMA som prediktor har det länge 

funnits ett intresse att se om validiteten går att öka ytterligare genom att kombinera den med andra 

prediktorer. Detta har tidigare inte varit praktiskt möjligt på grund av otillräcklig data (Hunter & 

Hunter, 1984) men i Hunter & Schmidts studie från 1998 testar de även kombinationerna av GMA 

tillsammans med de arton resterande prediktorerna. Resultatet från den metaanalysen visar att 

tillförandet av GMA ökar validiteten för alla övriga prediktorer och att de tre kombinationerna med 

högst validitet är GMA + arbetsprovstester, GMA + integritetstester och GMA + strukturerade 

intervjuer. Enligt författarna är kombinationerna av GMA + integritetstester och GMA + strukturerade 

intervjuer att föredra då de kan appliceras på både låg- och högkvalificerade jobb samt att de är mer 

kostnadseffektiva.   

Styrkan hos GMA som prediktor för arbetsprestation bekräftas även i en nyare studie av Sjöberg, 

Sjöberg, Näswall och Sverke från 2012. Genom att analysera tidigare validitetsanalyser om förhållandet 

mellan GMA och arbetsprestation med två metoder som korrigerar för direkt och indirekt spridning, 

bekräftar resultatet att GMA är den mest pålitliga prediktorn för arbetsprestation och att den är av stor 

nytta i urvalsprocesser. 

Diskrepansen mellan forskning och praktik 

Att det finns en klyfta mellan forskning och praktik är inget nytt och diskussioner om orsaker och möjliga 

sätt att överbrygga den har vida debatterats under en längre tid (Rynes, Bartunek & Daft, 2001). Att inte 

använda sig av forskningsstödda HR praktiker kan ha en negativ påverkan på ett företags prestation 

(Colbert, Rynes & Brown, 2005). Trots det väljer företag att använde de metoder forskningen anser vara 

mindre effektiva. Enligt författarna kan en orsak till detta vara det faktum att cheferna inte är medvetna 

om vad forskningen säger men också att de inte prioriterar att hålla sig uppdaterade om 

forskningsresultat då de anses vara mer abstrakta än praktiska. De hävdar att chefer inte kommer vara 

benägna att omsätta forskning i praktik om de inte är motiverade eller håller med om vad forskningen 

säger. Det senare styrks av Highhouse (2008) som anser att den största bedriften och misslyckandet 

inom industri- och organisationspsykologi de senaste 100 åren är utvecklandet av beslutshjälpmedel, 

till exempel papper- och penna test och strukturerade intervjuer och oförmågan att övertyga 

arbetsgivare om att använda dem. Han menar att uppdragsgivare inte tror att forskningen är relevant 

till deras egen situation och att många tror på myten att det är möjligt att göra intuitiva bedömningar 

om en kandidats möjliga framgång. Enligt Shrivastava och Mitroff (1984) beror klyftan mellan forskning 

och praktik på att akademiker och utövare har fundamentalt olika referensramar när det kommer till 

information som tros utgöra en valid bas för handling. Andra forskare har visat att det finns noterbara 

skillnader mellan akademiker och utövare gällande målen för påverkan, de sociala system inom vilka de 

bedrivs och acceptabla tidsramar (Rynes, Bartunek & Daft, 2001). 

Rynes, Colbert och Brown (2002) genomförde en enkätstudie för HR utövare gällande i vilken 

utsträckning de håller med om forskningsresultat inom HR. Urvalet bestod av medlemmar ur ”Members 

of the Society for Human Resource Management” där databasen gav ett stratifierat stickprov på fem 

tusen medlemmar med titeln HR chef eller högre. Totalt svarade 959 personer på enkäten som bestod 

av 39 frågor. Resultatet visade att det råder stor skillnad mellan vad HR utövarna vet om ”best practices” 

inom HR och att den genomsnittliga nivån av kunskap inte är hög. De fann att det största glappet mellan 

forskningsresultat och utövarnas övertygelse gällde några av de mest centrala delarna inom HR; hur 

man väljer de bästa anställda och hur man effektivt motiverar dem genom lämplig målsättning och 
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effektiv resultathantering. Resultatet visade också att begåvningstester har en negativ stämpling bland 

HR utövare och i media samt att HR utövare generellt är omedvetna om den volym av forskning som 

finns gällande urval, något författarna tror kan bero på att urvalsforskning är mer teknisk än andra 

områden inom HR då de ofta innehåller metaanalyser och korrigeringar av mätfel. De menar att 

forskningen behöver översättas till ett oakademiskt språk om den ska kunna läsas och förstås av de flesta 

utövarna. Andra förklaringar till detta glapp är enligt författarna att forskare inom urval fokuserar på 

utmärkande drag som intelligens eller samvetsgrannhet medan de flesta rekryteringsmetoder utgår från 

själva jobbet, samt att intelligenstester fortfarande har en negativ stämpling. 

GMA har bevisats vara den bästa prediktorn för framtida arbetsprestation (Hunter & Schmidt, 1998). 

Trots det fann Colbert, Rynes och Brown (2005) i sin studie att majoriteten av svaranden underskattade 

värdet av intelligens för att förutspå arbetsprestation och även att intelligens kan vara skadligt för många 

jobb. Med sådana övertygelser, menar författarna att det inte är troligt att HR chefer kommer förespråka 

begåvningstester för sökanden trots de mångåriga bevisen som antyder att de borde. De föreslår mer 

formella samarbeten mellan akademiker och utövare för att öka utövares enighet med 

forskningsresultat. Enligt dem kan dessa samarbeten resultera i förbättrad överföring av kunskap 

mellan akademiker och utövare och vice versa. Till exempel kan artiklar skrivna av både akademiker och 

utövare undvika specialiserat akademiskt språk som gör vetenskapliga artiklar mindre tillgängliga för 

utövare, i enlighet med Rynes, Colbert och Brown (2002). Artiklarna kan också erbjuda mer explicita 

praktiska riktlinjer baserade på forskningsresultaten. På så vis blir artiklarna mer tillgängliga för utövare 

och de kan resultera i nya insikter på grund av kombinationen av kunskap från både akademiker och 

utövare. Deras studie baseras på enkäter utskickade till ett stratifierat slumpmässigt urval av 

medlemmar från Society for Human Resource Management med befattningar som HR chefer eller 

högre.  

Metod 
I följande avsnitt presenteras val av forskningsansats och det undersökningsfokus som har använts 

för att belysa studiens frågeställningar. Här beskrivs hur litteratursökningen gått till, 

tillvägagångssättet för insamling, urval, bearbetning- och analys av data. Slutligen redogörs de etiska 

överväganden som gjorts under studien.  

Kvalitativ studie 
Då studiens syfte är att undersöka och få en förståelse för hur bemanningsföretag matchar kundens 

kompetenskrav i sina rekryteringsprocesser, valdes en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa 

metoden använder data i form av språkliga utsagor, till exempel observationer eller intervjuer, för att 

beskriva verkligheten (Fejes & Thornberg, 2009). Syftet enligt författarna är att förstå det som 

analyseras till skillnad från den kvantitativa metoden som med sifferdata vill förklara och beskriva 

verkligheten. Därav ansågs den lämplig som metod med tanke på studiens syfte.   

Det finns mycket forskning om rekrytering, urval och om bemanningsföretag men inte mycket om hur 

matchning mellan bemanningsföretag och kunden sker i praktiken (Walter, 2005). Således kan en 

kvalitativ studie på det området bidra till ytterligare kunskap och en djupare förståelse.  

Litteratursökning 

Under hela arbetsprocessen har en omfattande litteratursökning genomförts. Inledningsvis utgjorde 

den grunden för studien men i efterhand har den kompletterats efter det som framkommit i intervjuerna 

samt databearbetningen. Enligt Bryman (2002) bör man se litteraturgenomgången som gjorts innan 

datainsamlingen som preliminär, då resultatet från datainsamlingen kan innebära omfattande 

förändringar. Vidare anser han att en bra litteraturgenomgång kan stärka författarens trovärdighet på 

det utforskade området.  

Vetenskapliga artiklar erhölls genom artikelsökning på Umeå Universitetsbiblioteks hemsida och via 

databasen ”Eric”. Olika sökord och kombinationer av sökord på engelska och svenska användes för att 

begränsa sökområdet. De sökord som använts är bland annat: employee selection, personnel selection, 

rekrytering, metoder för rekrytering, predictive validity och personnel measures. Av de drygt 40 artiklar 
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som erhölls i sökandet sorterades de som inte var relevanta för studien bort. Kunskapsöversikten består 

främst av vetenskapliga artiklar. Övriga referenser som ligger till grund för studien är böcker och 

hemsidor. Med syfte att öka kvaliteten och trovärdigheten har strävan varit att hitta ursprungskällorna 

samt så pass nutida och relevant forskning som möjligt. En av de vetenskapliga artiklarna är från 1998 

men hänvisas ofta till i nyare artiklar vilket styrker dess värde och relevans.  

Datainsamlingsmetod 

För att ge informanterna frihet att själv utforma svaren och för att få en djupare förståelse för deras 

utsagor med hjälp av följdfrågor, valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt 

Bryman (2002) blir intervjuprocessen mer flexibel vid användandet av semistrukturerade intervjuer och 

tonvikten ligger på respondenternas upplevelser och förståelse. Intervjuer anses också enligt Kvale 

(1997) bättre fånga den subjektiva upplevelsen än vid exempelvis enkäter, då de senare innebär en risk 

att svaren blir för styrda. Av den anledningen ansågs semistrukturerade intervjuer som en lämplig 

datainsamlingsmetod för att uppfylla studiens syfte.  

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med syfte att strukturera intervjun och få det 

underlag som enligt Bryman (2002) behövs för att besvara forskningsfrågorna. Intervjuguiden 

säkerställer också att samtliga informanter ställs samma frågor (Bryman, 2002). Intervjuguiden 

utformades efter två teman; rekryteringsprocessen och rapportering till kunden. Varje tema hade 

tillhörande frågor som fungerade som stöd under intervjuerna.  

Innan de egentliga intervjuerna genomfördes en pilotstudie med två personer med erfarenhet från 

samma bransch som informanterna. Syftet var att säkerställa frågornas tydlighet och träffsäkerhet. 

Enligt Bryman (2002) är fördelen med en pilotstudie att den ger möjlighet till omformulering av 

eventuella problematiska frågor vilket ökar studiens kvalitet. Efter pilotstudien var genomförd 

reviderades två frågor då de upplevdes som svåra att förstå och en togs bort då den besvarades genom 

andra frågor i intervjuguiden.  

Urval 

För att finna deltagare med direkt hänvisning till forskningsfrågorna kontaktades nio konsultchefer på 

olika bemanningsföretag. Enligt Bryman (2002) är detta målstyrda urval vanligt vid kvalitativa studier 

då det innebär ett försök att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Då syftet 

inte var att generalisera resultatet togs ingen hänsyn till ålders- eller könsfördelning. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör studiens syfte styra antalet intervjupersoner. Dock måste  hänsyn även tas till 

den tid och resurser som finns tillgänglig. Av nio tillfrågade respondenter deltog sex representanter från 

olika bemanningsföretag i studien, övriga tre tackade nej till att delta. Slutresultatet med sex intervjuer 

upplevdes rimligt utifrån de gällande förutsättningarna.  

I det missivbrev som skickades ut informerades informanterna om studiens syfte, användningsområde 

samt de etiska riktlinjer jag som forskare tar hänsyn till. Detta gjordes för att ge dem en inblick över 

studiens innehåll samt vad deras deltagande skulle innebära.  

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna utfördes under två veckor på plats hos respektive konsultchef. För att tillgodose brist på tid 

och bekvämlighet gavs intervjupersonerna själva möjligheten att välja tid och plats för intervjuerna. Vid 

varje intervju tillfrågades kandidaternas godkännande för att ljudinspela intervjuerna och samtliga 

godkände. Enligt Bryman (2002) är ljudinspelningen ett viktigt underlag för den kommande analysen 

då den fångar intervjupersonernas exakta svar. Inledningsvis upprepades informationen från 

missivbrevet kandidaterna redan mottagit, med betoning på avidentifiering och konfidentialitet av 

intervjumaterialet. I slutskedet tillfrågades även alla intervjupersoner om tillstånd att vid behov ställa 

kompletterande frågor i efterhand vilket samtliga godkände. Intervjuerna följde den utformade 

intervjuguiden och tog mellan 35 och 60 minuter beroende på hur deltagarna utvecklade sina 

berättelser.   
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Databearbetning och analys 

Databearbetning 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället. Vid en av 

inspelningarna uppstod ett fel i inspelningen efter halva intervjun, vilket inte uppmärksammades förrän 

intervjun var avslutad. De frågor som saknades i inspelningen besvarades i efterhand via e-post.  

Transkriberingen utfördes enbart av intervjuaren, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) bidrar till 

enhetlighet och underlättar analysarbetet. Intervjumaterialet transkriberades utförligt med 

utfyllnadsord då det enligt Kvale och Brinkmann (2014) stärker utskrifternas reliabilitet och validitet 

Med tanke på konfidentialitet och rapportering anonymiserades namn och eventuella lokala angivelser 

i utskrifterna. Allt transkriberingsmaterial lästes igenom noggrant och syftet och frågeställningarna 

lades åt sidan, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) möjliggör för en öppen inläsning. Inläsningen 

av transkriberingsmaterialet gav också en möjlighet att se mönster, likheter och olikheter i de olika 

informanternas utsagor. För att bibehålla anonymiteten numrerades det utskrivna materialet så att det 

inte kunde kopplas till den ordning intervjuerna genomfördes.  

Analysmetod 

Det empiriska materialet analyserades och kodades in i två teman då kodning enligt Bryman (2002) 

utgör startpunkten för en kvalitativ analys. De två teman utgick från syftet och frågeställningarna; 

rekryteringsprocessen och upplevelser om tillförlitlighet där varje tema gavs en särskild färg. Utsagor 

som enligt tolkning relaterades till temat rekryteringsprocessen blev blå och utsagor gällande tema 

upplevelser om tillförlitlighet blev blå. Detta gjordes med syfte att få en tydlig bild över 

intervjumaterialet samt för att underlätta sammanställningen av resultatet. Att koda materialet utifrån 

teman öppnade även upp för möjligheten att finna återkommande utsagor, något som Westlund (2009) 

anser att forskaren bör registrera. Informanternas utsagor sammanfattades och skrevs om med egna 

ord och sådant som inte tillhörde ett specifikt tema sorterades bort för att underlätta analysarbetet. När 

allt material analyserats sammanställdes sammanfattningarna från respektive intervju utefter de två 

teman som använts för kodningen med syfte att ge en bättre överblick över materialet. Informanternas 

utsagor separerades från varandra men behöll de siffror de numrerats med. Detta för att ha möjlighet 

att vid behov gå tillbaka och kontrollera för feltolkningar (Westlund, 2009).  

Etik 

I utförandet av en intervjustudie finns det etiska och moraliska frågor forskare bör förhålla sig till. Med 

hänsyn till detta har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska grundkrav följts; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Deltagarna informerades om studiens syfte både i 

missivbrevet och i inledningen av intervjuerna. På samma sätt informerades de även om hur 

intervjumaterialet skulle behandlas samt att inspelningarna raderas efter genomförandet av studien. 

Inledningsvis informerades det tydligt att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta 

intervjun närhelst de önskade. Deltagarna informerades också om att konfidentialitet skulle uppnås via 

avidentifiering samt möjligheten att ta del av den färdigställda studien. Informanterna gav samtycke till 

medverkan, inspelning samt utskrift av samtalet för bearbetning och analys.  

Under transkriberingen har inget gällande deltagarnas identitet avslöjats, det vill säga namn, ålder, 

befattning och lokala angivelser avidentifierades och ljudfilerna raderades efter transkriberingen. 

Intervjumaterialet avidentifierades sedan med siffror utan ordningsföljd för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. Att reflektera över de konsekvenser deltagandet i studien kan få för de 

personer som deltagit i studien, är enligt Kvale och Brinkmann (2014) något forskaren är skyldig att 

göra. Studien ansågs inte innebära en risk för skada för deltagarna vilket rättfärdigade genomförandet 

av den.  
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Resultat 
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av resultatet från det empiriska materialet. 

Resultatet presenteras under rubrikerna förberedelser för rekrytering, urval samt upplevelser av 

tillförlitlighet.  

Förberedelser för rekrytering 

Kravspecifikation 

Gemensamt för alla informanter är att de använder sig av en kravspecifikation eller kravprofil som 

underlag för hela rekryteringsprocessen. Det som skiljer sig åt är hur informationen till den samlas in. 

Det vanligaste är att inhämtandet sker genom ett inbokat kravprofilssamtal med kunden. I andra fall 

sker en första avstämning om vad kunden efterfrågar i säljmötet och att informanterna efter det 

kontaktar kunden för kontroll av uppgifterna samt en grundligare avstämning. I ett fall tas en färdig 

kravspecifikation emot från kunden.  

Kravspecifikationen följer som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Samtliga informanter 

betonar dess vikt och att ju mer arbete som läggs ner i utformandet av den, desto bättre blir resultatet 

vilket i slutändan ökar sannolikheten för att hitta rätt kandidat. ”… kravprofilen är ju grunden för att 

allt ska bli rätt i en rekrytering” (Informant 5) 

Det anses viktigt att kunden tar sig tid för utformandet av kravspecifikationen, att samarbetet mellan 

dem och kunden är viktigt. Detta sker dock inte alltid, ofta på grund av tidsbrist hos kunden vilket 

informanterna ser som problematiskt.  ”… i en rekryteringsprocess är det största problemet, att få 

kunden att sätta sig ner i en och en halv två timmar för att fundera på de här sakerna” (Informant 2). 

Uppfattningen bland informanterna är att kunderna inte inser vikten av kravspecifikationen och att det 

då ligger på dem att förklara varför det är viktigt och vad konsekvenserna kan bli. ”De tjänar in tiden. 

Det är ett av mina säljargument” (Informant 2). Samma informant uttrycker också att ” …ibland så 

tycker kunden bara att man är jobbig, att man bara klampar in på deras område men samtidigt så 

har de ju begärt vår hjälp för att och då får man väl va lite obekväm då. För någonstans måste de 

förstå att det är för deras skull det blir bra”.  

Informationen som inhämtas till kravspecifikationen handlar om kundens krav på sökanden i form av 

kompetenser, personlighetsegenskaper men även mer praktiska detaljer som lön, arbetskläder och 

uppgifter om arbetsplatsen. Kraven kan delas in i viktiga eller inte viktiga krav och bör enligt 

informanterna vara begränsade till de absolut viktigaste för att undvika långa önskelistor. 

Informationen används även i syfte att göra jobbannonsen mer attraktiv och för att kunna svara på 

kandidaternas frågor i intervjuerna. Enligt informanterna är kandidaterna nyfikna på arbetsplatsen, 

företaget och vad arbetet innebär vilket innebär att det är nödvändigt att samla in så mycket information 

som möjligt. Det kan också vara så att informanterna själva behöver mer information om en utbildning 

eller specifika arbetsuppgifter som de själva inte har mycket kunskap om. I vissa fall inhämtas 

information som går utöver kravprofilen. Det kan vara framtidsvisioner, värderingar och företagets 

styrkor och svagheter, vilket exemplifieras i citatet nedan.  

” För oss handlar det om att träffa inte bara den rekryterande chefen, träffa gärna andra personer 

också. Vi är väldigt nyfikna , vi går omkring och frågar, snappar upp vad är det för stämning på 

kontoret. Vad ser framtidsvisionerna ut, vars ska ni? Vad har ni för mjuka värderingar, för att alla 

företag har en personlighet men det har kandidaterna också. Det ska gå ihop. Så att ju mer 

information vi får för kravprofilen  desto bättre. Och i vissa fall så gör vi också, kan vi också göra 

personlighetstester på de som finns där” Informant 5) 

För att säkerställa att matchningen mellan kraven och rätt kandidat är det viktigt att kunden funderat 

över vad de specifika kraven innebär. Det är dock bara en av informanterna som aktivt efterfrågar 

kundens egna definitioner. ”Vad betyder det för dig? Vad betyder det för mig? Jag förväntar mig att 

kunden ska komma själv med förslag” (Informant 4). Bland de övriga är det inte vanligt att kunden 

själv definierar de olika begreppens innebörd eller att de efterfrågas då kunderna, enligt dem, litar på 

deras förmåga att göra ett bra jobb. Det uttrycks dock att det skulle vara av betydelse att få reda på 

kundens egna definitioner av begreppen och att kunderna skulle kunna vara lite mer kritiska.  
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Medieval och annonsering 

Samtliga informanter skriver ihop annonsen efter utformandet av kravspecifikationen. Beroende på 

kundens önskemål kan de delta i utformandet av annonsen och i de flesta fall bestäms val av media 

tillsammans med kunden. Annonserna publiceras på företagens hemsida där de exporteras till vanliga 

jobbsökningssajter som Arbetsförmedlingen och Monster. Annonseringen är också ett sätt att attrahera 

rätt kandidater. En av informanterna har börjat med talande annonser som läggs ut på deras Facebook- 

och Instagramkonto, något som hittills har fått väldigt bra respons enligt nedan citat. 

”…så jämförde vi hur många som har öppnat, man kan mäta när man har företagsannons, och jag 

tror det var 400 som sett på pappers, på bara texten men det var ett och ett halvt tusen människor 

som tittat på filmen. Där kan man ju säga att den rörliga bilden fick en mycket större 

genomslagskraft” (Informant 2).  

Urval 

Första gallring 

Första gallringen görs utifrån kravprofilen och kandidaterna rankas eller kategoriseras efter kraven. En 

del informanter betonar vikten av att läsa igenom samtliga ansökningar, även om det är tidsödande. ”… 

men vi går igenom varenda ansökan, personligt brev och cv. Den tiden ska vi ta oss för att vi kan 

missa något. Ibland kan det vara någon som kanske inte kan skriva en bra cv. Det är jätteviktigt, man 

kollar igenom högen ordentligt” (Informant 5).  

Kandidaterna kan också sorteras på förhand genom att lägga in kontrollfrågor i ansökningsformuläret 

som beroende på svaret sållar bort redan i det skedet. I ett fall utförs denna gallring med ett test kopplat 

direkt till annonsen. ”… det är något vi kan koppla till annonseringen så att för att överhuvudtaget 

kunna söka tjänsten via platsbanken eller vår hemsida måste du genomföra testet för att gå vidare 

genom första gallringen så att säga” (Informant 3).  

De av informanterna vars företag har databaser med registrerade ansökningar kan använda dem för att 

söka fram lämpliga kandidater. Det görs genom att använda olika sökord på kriterier. För att få fram 

lämpliga kandidater används olika sökord, till exempel Det händer också att en första screening sker via 

video där kandidaten får svara på frågor via video. Än så länge är den metoden under utvärdering men 

fördelen är att kandidaten kan utföra screeningen hemma i mån av tid.  

Efter första gallringen genomförs kortare telefonintervjuer med de aktuella kandidaterna för att stämma 

av att kraven uppfylls och för att få en bild av kandidaten. En informant betonar vikten av att hellre fria 

än fälla när det kommer till telefonavstämningen enligt nedanstående citat. 

”…  jo det jag skulle säga om telefonavstämning också där får man försöka vara lite alltså bara för att 

personen låter lite oengagerad uppfyller den ändå kraven så tycker jag det är bättre att ta in personen 

på intervju ändå hellre fria än fälla för det kan ju hända att personen är ja sitter dåligt till det kan 

vara faktorer som spelar in de kanske inte är van att prata i telefon eller så blir det lite tagna på 

sängen” (Informant 1) 

Intervjuer 

De fysiska intervjuer som utförs är kompetensbaserade, där intervjuerna baseras på kravprofilen. De 

flesta intervjuer sker på informanternas kontor men kan också göras via Skype eller på annan ort. 

Intervjuerna utgår från färdiga intervjumallar och i vissa fall hämtas frågor ur ett kompetensbibliotek 

beroende på vilka kompetenser som efterfrågats. I en av intervjuerna uttrycks tydligt att det enbart är 

kompetenser som efterfrågas, enligt nedanstående citat.  

”… vi har liksom inga frågor om fritid, hur familjesituationen ser ut alltså inga såna frågor alltså vi 

frågar om tillgångar vad är dina största tillgångar vad är dina största utmaningar vad är det som 

driver dig vad är det som kan få dig att tappa intresset. Det är såna frågor vi alltid ställer” (Informant 

6).  

Vikten av att ställa samma frågor till samtliga kandidater anses också viktigt. ”Så tycker jag också när 

man ställer frågor i intervjun att man håller sig till sin mall att man ställer samma frågor till allihopa 

så man kan jämföra med varandra. Och så ska man bara ställa frågor man vill ha svar på inte vara 

det man tycker är roligt att veta” (Informant 2).  
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Intervjuerna bedöms efter viktning mot kravprofilens efterfrågade kompetenser. De bedöms också på 

hur väl de svarat på frågor kopplade till de egenskaperna, att de visar att de förstått frågan och att de 

kan ge exempel på hur de dragit lärdomar från tidigare arbete eller studier.  

Arbetspsykologiska tester 

Arbetspsykologiska tester är något alla informanter använder sig av i olika utsträckning. Ibland är det 

skillnad om det är en uthyrning eller en rekrytering vilket beskrivs i nedanstående citat. 

”…rekrytering blir lite mer djupgående. Eh eftersom att där är det ju liksom skarpt läge personen ska 

bli anställd av företaget. Det finns som inte man kan inte prova på på samma sätt som man gör på 

bemanning så där finns det tester dels är det såna här personlighetstester OPQ som vi gör och sen har 

vi olika jamen främst för IT tjänster programmeringstester eller logiska numeriska” (Informant 1).  

Gemensamt för alla informanter är att deras företag utför personlighetstester. I vissa fall ingår de i 

baskonceptet, beroende på om det är en uthyrning eller rekrytering, och i vissa fall är det en tilläggstjänst 

kunden kan välja. I de fall där testet erbjuds som tilläggstjänst är det dock inte vanligt att kunden 

efterfrågar dem.  

Det som anses vara positivt med personlighetstesterna är att det går att identifiera personlighetsdrag 

hos kandidaterna som kan vara avgörande för hur de kommer att klara jobbet. Det finns många olika 

personlighetsprofiler och det är viktigt att matcha dem mot kunden och vad den efterfrågar. 

Nedanstående citat exemplifierar det. 

”… tänk dig en som ska vara företagsledare som inte gillar människor och inte vill tala med någon 

eller en företagsledare som inte är målinriktad, inte gillar processer utan bara gillar att skjuta från 

höften. Det skulle bli svårt. Och därför är det som rätt viktigt att förstå. Alla människor kan göra 

allting, så är det absolut, men det krävs ju mer för att göra vissa saker” (Informant 2) 

Personlighets- och begåvningstester ingår i vissa fall i det baspaket kunden köper men kunden har alltid 

möjlighet att välja bort något av dem. Begåvningstesterna används oftast för högre tjänster, till exempel 

chefsrekryteringar och anses inte alltid nödvändiga för alla typer av rekryteringar. ”… vissa tjänster 

skulle man kanske ta in ett begåvningstest eller ett personlighetstest för att kunna bedöma speciellt 

men det tycker jag kanske är vid chefsrekryteringar eller lite mer avancerade tjänster jag tycker inte 

man behöver det för vanliga jobb” (Informant 6) 

Vid administrationen av testerna är det möjligt att lägga in de egenskaper kunden efterfrågar som sedan 

jämförs mot kandidaternas svar. I de flesta fall får kandidaterna en återkoppling av testresultatet. Den 

sker i form av en intervju där kandidaten får en möjlighet att godkänna resultatet. Uppfattningen bland 

informanterna är att det är viktigt med återkoppling dels på grund av Personuppgiftslagen men också 

på grund av att kandidaten ska känna igen sig i resultatet. Intervjuerna ses som viktiga men utförs för 

vissa i mån av tid eller om kandidaten svarat på ett sätt som totalt går emot kraven och hur de upplevt 

kandidaten under intervjun. Vikten av att återkoppla till kandidaten efter eventuella tester exemplifieras 

i nedanstående citat. 

”… sen gör vi en återkoppling till kandidaten där vi sitter en timme och gör en djupare intervju för de 

måste känna, det är ju PUL där också det är de som äger testresultaten, känns det ok och känner du 

igen dig i det här för det finns alltid någonting som sticker ut. Nä men det här känns inte ok då är det 

viktigt att vi lyfter det med kandidaten och återkopplingen som sker till kunden måste också 

godkännas av kandidaten. Det är väldigt viktigt att vi lyfter det muntligt och det står också i vår 

testpolicy. Ska vi återkoppla så ska vi göra det ordentligt (Informant 5) 

Resultaten från testerna dras ut i en tredjepartsrapport som lyfter styrkor och utvecklingsområden. 

Förutom att ge kunden en överblick över kandidaten kan den också användas för att se de 

förutsättningar kandidaten behöver för att kunna starta på jobbet, men också som underlag för 

kommande utvecklingssamtal. Alla anser dock inte att det är nödvändigt att dra ut hela rapporter från 

testen. ”Alltså jag tar aldrig ut färdiga rapporteringar från tester, de är allmänt hållna i princip från 

alla leverantörer så det är bara babbel skulle jag vilja säga utan det är mer det man vet är det vi kan 

ta hänsyn till” (Informant 4).  
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De bland informanterna som utför tester är noga med att poängtera att tester generellt inte kan ses som 

facit och att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till personlighetstest. Testens reliabilitet 

och validitet benämns också, enligt nedanstående citat.  

”… använder vi testerna på olika sätt med olika kandidater så tappar vi reliabiliteten och tappar vi 

den så har vi ingen validitet. Det gäller att hela processen säkras och man väljer ut ett par saker som 

är viktiga och verkligen försöker mäta dessa på samma sätt hela tiden. Det är inte så att ju mer vi 

mäter desto bättre blir det lätt att tro det men många gånger mäter vi samma sak med olika metoder 

och det kan ju bli lite onödigt dyrt” (Informant 4) 

Det anses inte vanligt att rekryteringsbeslut grundas på resultat från arbetspsykologiska tester. 

”…personlighetstest det är ju ett självskattningstest där du kan manipulera svaren om du vill men du 

kan inte ljuga om din begåvning. Antingen har du det eller så har du det inte. Och vad jag vet är det 

ingen som tar ett beslut grundat på ett test, inom rekrytering, att man måste alltså haft en intervju 

och träffa personen liksom” (Informant 6). Istället ses testerna som ett komplement till intervjun då 

testet kan säga en sak även om kandidaten menat något annat, ett så kallat syftningsfel. Intervjun och 

det personliga mötet anses vara viktigast. Även om tester anses vara bra är vissa av uppfattningen att de 

är dyra, tidsödande och att betydelsen av dem ibland överdrivs. 

Referenstagning 

Referenstagningen är ett sätt att säkerställa att bilden informanterna fått av kandidaterna under hela 

rekryteringsprocessen stämmer överens med vad de visat på tidigare arbetsplatser. Oftast tillfrågas två 

personer, beroende på vad kunden vill och om det är en rekrytering eller en uthyrning. Vid en uthyrning 

kan det räcka med en referens. Att kontakta två referenser är också ett sätt att säkerställa att kandidaten 

inte angett en kompis eller familjemedlem. Det händer också att referenstagning sker utöver de personer 

som kandidaten lämnat, men då frågas alltid om kandidatens tillåtelse. Informationen som samlas in 

under samtalen används enbart i verifieringssyfte och återrapporteras aldrig till kandidaten.  

Referenssamtalen är uppbyggda efter de egenskaper kunden efterfrågat, information om tidigare 

arbetsuppgifter, sjukfrånvaro och personliga egenskaper. Om det är en gammal arbetsgivare efterfrågas 

orsak till varför kandidaten slutade och om något fungerat mindre bra. I vissa fall utgår 

referenssamtalen utifrån färdiga mallar.  

Upplevelser av tillförlitlighet  
Vid frågan om vad de ansåg om tillförlitligheten i de urvalsmetoder de använder ansåg samtliga 
informanter att den är bra, något som uttrycktes extra tydligt i en av intervjuerna: ”… jag litar liksom 
100 % på det här på vad jag gör” (Informant 1). I ett fall anses dock att det läggs för stor vikt vid 
referenstagning som enligt den informanten inte är så tillförlitligt. För två av informanterna ingick 
kompetensbaserad intervjuteknik i deras utbildning vilket gör att de upplever att den modellen är 
tillförlitlig. ”… vi använder ju oss av kompetensbaserad intervjuteknik och den är ju vetenskapligt 
liksom vad ska man säga beprövad och även något som vi har läst om i vår utbildning så därför 
känner jag ju att det är ett en välbeprövad metod som ska funka” (Informant 1).  

En annan källa till tillförlitlighet bland informanterna är att de istället för att använda sig av hypotetiska 
frågor ber om exempel på hur kandidaterna hanterat tidigare situationer, samt att alla kandidater ställs 
samma frågor vilket gör att de kan bedömas på likvärdiga grunder. Vikten av detta konsekventa 
agerande och att intervjufrågorna ska vara relevanta för processen betonas genom detta citat: ”… jag 
tror att då vi håller oss till en strukturerad intervju men förvalda frågor som är lika till alla så är det 
valid. Att bara ställa frågor som rör processen och inte för att stilla sin egen nyfikenhet tror jag bidrar 
till att öka validiteten för då har alla fått lika mycket plats att uttala sig” (Informant 2).  

Tillförlitlighet baseras också på grund av att de valda metoderna baseras på erfarenhet och att de 

ständigt uppdateras.”… det gör ju också att vi har en lite högre kvalitet i våra processer men de här 

mallarna bearbetas efter erfarenhet skulle jag säga. Och de är kontinuerligt föränderliga, eftersom 

att sättet att ansöka förändrats, sättet att locka de bästa kandidaterna förändrats, vi måste också 

hålla oss uppdaterade hela tiden. Vi måste alltid vara på tå” (Informant 5). Något som också anses vara 

tillförlitligt är det faktum att de använde metoderna sällan leder till felrekryteringar, att testerna är 

certifierade samt att metodiken är väl utarbetad och används av flera olika bemanningsföretag.  
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Ett fåtal av informanterna har kunskap om forskningsresultat gällande olika urvalsmetoders validitet 

när det kommer till att förutse arbetsprestation. De är medvetna om vad forskningen anser är de bästa 

prediktorerna och de som har lägre validitet. Denna medvetenhet uttrycks genom följande citat: 

” Vi vet att begåvning är starkast och att det korrelerar med att lyckas i alla roller. Målmedvetenhet 

och samvetsgrannhet är också viktigt att mäta. Ett valid bigfive test och begåvningstest som mäter 

generell begåvning är bra men sen beror validiteten på hur resten av processen ser ut” (Informant 4) 

”… sen vet jag att forskningen säger att om man bara ska göra en sak så ska man göra kapacitetstest. 

Det är det som är mest utgörande om man ska passa i sin roll. Vi har också gått igenom hur det är 

med acessment, ostrukturerade intervjuer om man går ner långt ner på skalan till att titta på 

namnteckningen så är det klart att vi tittar på delar som är valida och sen har ju vår rekryteringschef 

berättat att det är de här metoderna vi ska ha i vårt företag” (Informant 2) 

Kunskapen om forskningsresultat baseras på erfarenhet, nytta och eget intresse men också att det finns 

anställda inom företaget som tittar på trender och forskning och lär ut till övriga anställda. Vikten av att 

använda sig av forskningsresultaten betonas särskilt av en informant: ”… jag tror det är viktigt att man 

jobbar på vad forskningen säger, vad de mäter för tron kan jämna berg alltså. Och så länge slumpen 

gör att tron att det blev så då då går det ju bra men man kan ju inte chansa” (Informant 4).  

Bland de informanter som saknar direkt kunskap om forskningsresultaten är uppfattningen att det finns 

en medvetenhet högre upp i organisationen, att de som jobbar centralt är akademiker som förlitar sig 

på forskning och förstår vikten av den. De anser också att intervjun borde vara den mest valida 

urvalsmetoden, vilket uttrycks i citatet nedan.  

”…  i en strukturerad intervju när du sitter en timme med någon så lär du dig väldigt mycket om den 

personen och genom att ställa rätt frågor så får du väldigt bra svar och det är alltid intervjuerna, 

testerna ska vara ett komplement till det och oftast ser vi en röd tråd när vi fått en uppfattning från 

cv och personliga brevet, vi har fått en uppfattning vid den telefonintervju vi gjort och vi har fått en 

uppfattning efter intervjun. Tanken är ju att personlighetstestet ska vara ett komplement till det för 

att stärka, för att vi ska kunna hålla den kvalitet vi vill. Men de personliga intervjuerna är alltid bäst” 

(Informant 5) 

Det finns dock en del skepsis mot forskningsresultaten, oavsett kunskap om dem. Ingen anser att 

kompetenstest är viktigare än både personlighetstestet och intervjun. Som nämnt tidigare anses 

intervjun ge det bästa underlaget för bedömning och att tester utgör ett komplement till den.  

Analys 
Studiens syfte var att undersöka och få en förståelse för på vilka sätt konsultchefer på olika 

bemanningsföretag säkerställer kundens krav på kompetens och egenskaper i sina 

rekryteringsprocesser. Vidare undersöktes också vad de anser om tillförlitligheten i de metoder som 

används. I följande avsnitt analyseras resultatet i relation till kunskapsöversikten. 

Rekryteringsprocessen  
Av intervjuerna framkom att kravspecifikationen inleder rekryteringsprocessen, att den följer som en 

röd tråd genom hela rekryteringsprocessen samt att den är väsentlig för att öka träffsäkerheten, vilket 

enligt Lindelöw (2008) är definitionen av kompetensbaserad rekrytering. Kravspecifikationen utformas 

vanligtvis tillsammans med kunden och innehåller kraven i form av bland annat kompetenser och 

egenskaper. Kraven kategoriseras som viktiga och mindre viktiga och bör enligt informanterna 

begränsas. Detta går i linje med Lindelöw Danielsson (2003) som menar att det är viktigt att tänka över 

vad som verkligen är avgörande och vad som bara är önskvärt då onödiga krav kan utgöra ett hinder och 

kan leda till att bra kandidater väljs bort. Enligt Lindelöw (2008) är det företaget med 

rekryteringsbehovet som definierar kompetensbegreppen med syfte att skapa ett gemensamt språk och 

göra kompetenserna mätbara. Enbart en av informanterna påtalar dock att kunden förväntas komma 

med egna definitioner på begreppen, till exempel driven, då det är viktigt att fastställa vad begreppet 

innebär för kunden såväl för den som ska sköta rekryteringen.  

Något som framställs som problematiskt är det faktum att kunden inte lägger ner tillräckligt med tid på 

kravprofilen. Detta beror på tidsbrist eller att de inte inser vikten av den. Kahkle och Schmidt (2002) 
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betonar dock vikten att lägga ner tid i utformande av kravprofilen då den ligger till grund för 

bedömningsarbetet och genom att inte veta vad det är som ska bedömas i rekryteringsprocessen är det 

mer sannolikt att slumpen avgör, vilket minskar chanserna att hitta rätt kandidat.  

Förmågan att attrahera rätt kandidater är idag kritiskt för många företag och konkurrensen över de bäst 

kvalificerade kandidaterna har ökat (Chapman et al, 2005). En aspekt av attraktion är kopplat till 

jobbannonsen och de val av media som används för marknadsföring (Baum & Kabst, 2014). 

Informanterna använder ett flertal kanaler för publicerandet av jobbannonserna; dels på deras egna 

hemsidor men också jobbsökningssajter som Arbetsförmedlingen och Monster.se. I vissa fall sker 

annonseringen i relevanta facktidningar och tidskrifter, beroende på målgrupp, men mestadels är de 

webbaserade. Det styrker Baum och Kabst (2014) studie som visar att webbaserade annonser ökat 

markant och är vanligast idag. De möjliggör också att mer information om företaget kan förmedlas till 

sökanden vilket leder till en ökad förtrolighet. Annonserna marknadsförs på företagens sociala nätverk 

som Facebook, Instagram och Linkedin. Det innebär att annonserna når fler personer i målgruppen och 

visar på en medvetenhet bland informanterna om målgrupper och hur den ska nås, vilket enligt 

Lindelöw (2008) är viktigt att tänka på i valet av publicering.  

Efter första gallringen som består av att sortera bort sökanden som inte uppfyller kravspecifikationen 

samt att utföra telefonintervjuer, kallas kandidater för en strukturerad intervju. Intervjun är den 

vanligaste metoden för urval bland respondenterna och anses också som den bästa metoden för 

beslutsunderlag, vilket går i linje med Lindelöw (2008) och Mabons (2005) resonemang om att 

intervjun är den vanligaste urvalsmetoden för urval och att den anses självklar bland 

rekryteringsutövare. Intervjuerna utgår från strukturerade mallar med utgångspunkt i 

kravspecifikationen, vilket enligt Levashina et.al (2014) är nödvändigt för att intervjun ska bli 

framgångsrik. Respondenterna betonar vikten av att bara ställa frågor relevanta för arbetet, vilket enligt 

Kahkle och Schmidt (2002) är utgångspunkten för en strukturerad intervju. Strukturerade intervjuer 

innebär också enligt författarna att bedömningen underlättas då kandidaterna bedöms enligt samma 

kriterier. Att samtliga informanter använder sig av och högt värderar strukturerade intervjuer går i linje 

med Chapman och Zweigs (2005) artikel där de hävdar att utövarna måste tro att deras intervjuer på ett 

effektivt sätt kan bidra till rekryterings- och urvalsprocessen om de ska använda dem samt att 

forskningen visar att strukturerade intervjuer med större sannolikhet väljs av utövare med formell 

utbildning.  

Enligt Mabon (2005) är personlighetstest och begåvningstest de vanligaste arbetspsykologiska testerna 

vid rekrytering. Det bekräftas av intervjumaterialet där personlighets- och begåvningstester används 

beroende på tjänst eller om det gäller en uthyrning eller rekrytering. Samtliga företag erbjuder båda 

testen men inte alla respondenter utför dem på grund av att de saknar utbildning. Av de som utför 

testerna betonas vikten av att alla kandidater testas på samma sätt. Denna standardisering är viktig 

också enligt Lindelöw Danielsson (2003) då den bidrar till objektivitet och på så sätt bidrar till att 

minska diskriminering. Standardiseringen är också viktig då det avgör testets reliabilitet, vilket också 

påtalas av en av informanterna som vidare uttrycker att utan reliabilitet tappas validiteten. Att testerna 

inte bör ses som facit och att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till personlighetstester 

betonas också av informanterna. Lindelöw Danielsson (2003) delar denna åsikt då personlighetstester 

handlar om kandidatens subjektiva skattning av sig själv och inte en objektiv sanning. Terminologin test 

blir därför enligt henne missvisande. Även om begåvningstester generellt anses bra enligt informanterna 

ses de också som överflödiga, mer lämpade för kvalificerade tjänster samt att de är underlägsna 

intervjun i fråga om beslutsunderlag. Detta går dock emot Schmidt och Hunters (1998) metaanalys som 

visar att GMA som mäts genom begåvningstest ger det mest valida beslutsunderlaget för både låg- och 

högkvalificerade jobb.  

Referenstagningen kan ses som sista steget i bedömningen, ett komplement till den strukturerade 

intervjun, där bedömningsunderlaget antingen bekräftas eller förkastas (Kahkle & Schmidt, 2002). Det 

går i linje med det som kom fram i intervjuerna, att referenstagningen blir ett sätt att bekräfta att bilden 

de fått av kandidaten under rekryteringsprocessen stämmer överens med vad den presterat på tidigare 

arbetsplatser. Referenssamtalen är uppbyggda utifrån de efterfrågade egenskaperna, men även annan 

information samlas in om kandidaten som sjukfrånvaro och utmärkande beteenden. Kahkle och 

Schmidt (2002) anser att referenstagningen är bra om den insamlade informationen är relevant för 
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arbetet. Irrelevant information kan enligt dem dock påverka uppfattningen negativt då den kan vara 

svår att bortse ifrån. De menar också att referensgivaren kan ge en medveten eller omedveten positiv 

eller negativ snedvridning av uppgifterna. Lindelöw (2008) menar att man därför även bör analysera 

referensgivaren då dennes uppfattningar är subjektiva. I vissa fall används färdiga strukturerade mallar 

vilket enligt Lindelöw (2008) gör referenstagningen mer effektiv. Antalet referenter som efterfrågas är 

två eller fler, beroende på vad kunden efterfrågar. Detta görs för att kontrollera att kandidaten inte 

lämnat en familjemedlem eller vän som referens. I ett fall tillfrågas, efter godkännande, referenser 

utöver de kandidaterna lämnat. Detta är enligt Lindelöw (2008) viktigt då det hör till de etiska 

aspekterna av referenstagningen, såväl som att vara försiktig med vad som återges till kandidaten efter 

referenstagningen. Även detta följs av informanterna som enbart använder informationen i 

verifieringssyfte.  

Upplevelser av tillförlitlighet 
Gemensamt för alla informanter är att de upplever att tillförlitligheten i de urvalsmetoder de använder 

är bra. Tillförlitligheten baseras på att metoderna ingått i en högskoleutbildning, att de är 

standardiserade, att de fokuserar på information som rör arbetet, att de gett positiva utfall samt att de 

är baserade på lång erfarenhet. Ser man till forskningen innebär tillförlitlighet en urvalsmetods förmåga 

att förutse arbetsprestation, dess validitet (Hunter & Schmidt, 1998). Två av urvalsmetoderna med högst 

validitet är enligt Schmidt och Hunter (1998) begåvningstester (som mäter GMA) och strukturerade 

intervjuer. Båda metoderna används av informanterna eller av deras kollegor, beroende på tjänst. Det 

styrker inte den diskrepans som enligt forskning finns mellan forskning och praktik (Rynes, Bartunek & 

Daft, 2001) eller att företag trots de forskningsresultat som finns ändå väljer att använda de med lägre 

validitet (Colbert, Rynes & Brown, 2005). Det som kan ses som en diskrepans mellan forskning och 

praktik är det faktum att informanterna inte anser att begåvningstester utgör ett tillräckligt 

beslutsunderlag för rekrytering samt att den inte är nödvändig för alla tjänster, jämfört med den 

strukturerade intervjun. Enligt forskning (Hunter & Schmidt, 1998) är dock begåvningstester den bästa 

urvalsmetoden för både låg- och högkvalificerade jobb. Diskrepansen i detta fall går att härleda till 

Shrivastava och Mitroff (1984) vars tolkning av diskrepansen mellan forskning och praktik beror på att 

akademiker och utövare har fundamentalt olika referensramar gällande vilken typ av information som 

ligger till grunden för en valid handling.  

Även om arbetspsykologiska tester generellt bland informanterna anses vara bra, finns det en negativ 

uppfattning om att de är dyra, tidsödande och att deras betydelse överdrivs. Denna negativa syn på 

begåvningstest stämmer överens med resultatet från Rynes, Colbert och Browns (2002) studie som fann 

att intelligenstester har en negativ stämpling både bland HR utövare men också i media. Sjöberg (2014) 

påtalar också att det finns ett lågt förtroende bland utövare för standardiserade metoder, något som 

motbevisas av denna studies resultat där standardisering är en källa till tillförlitlighet.  

Ett fåtal informanter är medvetna om forskningsresultaten gällande olika urvalsmetoders validitet. 

Denna brist på medvetenhet bland informanterna går i linje med Rynes, Colberts och Browns (2002) 

studie som visade att HR utövare generellt är medvetna om den volym av forskning som finns om urval. 

De menar också att utövare inte kommer omsätta forskning i praktik om de inte är motiverade eller 

håller med om resultaten. Detta styrks av intervjumaterialet som visar att de informanter som är 

medvetna om forskningsresultaten, att begåvningstester har en hög validitet, inte håller med om att de 

är tillräckliga för ett rekryteringsbeslut samt att det finns en brist på motivation bland informanterna 

att använda testerna då de ses som dyra, tidsödande och att de inte är nödvändiga för alla typer av 

rekrytering.  
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet och de centrala slutsatserna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare förs en diskussion gällande de metodval som gjorts och hur dessa kan ha 

påverkat studiens resultat. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Resultatdiskussion 
Baserat på det faktum att rekryteringsprocessen grundas i kravspecifikationen och att intervjuerna är 

strukturerade och utgår från de efterfrågade kompetenserna, går det att dra slutsatsen att samtliga 

informanter använder sig av kompetensbaserad rekrytering som enligt (Lindelöw, 2008) utgår från 

definierade kompetensmodeller. Kompetensbaserad rekrytering handlar också om att skapa 

gemensamma begreppsdefinitioner, att skapa ett gemensamt språk, så att kompetenserna blir mätbara 

(Lindelöw, 2008). Det innebär att kunden i egenskap av framtida arbetsgivare är den som ska definiera 

de kompetenser som efterfrågas. Enbart en av respondenterna förväntar sig dock att kunden tar fram 

egna begreppsdefinitioner. De övriga påtalade vikten av kravspecifikationen men inte att få kundens 

definitioner av de kompetenser de ska matcha i rekryteringsprocessen. Om det beror på att de anser att 

det är tillräckligt att kunden tar fram de efterfrågade kompetenserna och litar på sin egen förmåga att 

definiera dem eller om det beror på en oförmåga hos mig som intervjuare att få fram utförligare svar, 

ska lämnas osagt. Det innebär likväl att kunden i de övriga fallen överlåter definieringen av 

kompetenserna till en extern rekryterare, vilket enligt mig innebär en risk då rekryterarens subjektiva 

tolkningar av begreppet inte nödvändigtvis går i linje med kundens. Sammantaget med den uttalade 

problematiken att det är svårt att motivera kunden att ta sig tid för att utforma en kravprofil, anser jag 

precis som Kahlke och Schmidt (2012) att det finns en ökad risk att slumpen avgör vilket innebär att 

träffsäkerheten för att hitta rätt kandidat minskar.  

Förmågan att attrahera rätt kandidater är idag kritiskt för många företag (Chapman et al, 2005). En 

aspekt av attraktion är enligt Baum och Kabst (2014) jobbannonsen och de val av media som används 

för marknadsföring. Informanterna använder sig av ett flertal kanaler för publicering av 

jobbannonserna och marknadsför den på olika sociala media. Det går således att dra slutsatsen att 

informanterna skapar förutsättningar för att attrahera rätt kandidater. Lindelöw (2008) menar att 

rekryteringen utgör ett fönster mot omvärlden och det sätt kandidaterna bemöts genom processen och 

den professionalitet som visas genom medieval, tonfall och information förmedlar ett viktigt budskap 

om organisationen. Det kan enligt mig också ses som en aspekt av attraktion och då användandet av 

bemanningsföretag innebär att de agerar som kundens ombud i rekryteringsprocessen, innebär det att 

kunden måste säkerställa, eller förlita sig på, att bemanningsföretaget förmedlar deras budskap på ett 

korrekt sätt. Det ställer krav på bemanningsföretaget i form av professionellt bemötande av 

kandidaterna men också att kunden delat med sig av information som krävs för att deras företag ska 

framstå som attraktivt för kandidaten i intervjun med den externa rekryteraren, utöver det värde deras 

rykte tillskriver dem.  

Enligt Nationalencyklopedin (2016) innebär tillförlitlighet en ”kvalitetsdimension hos ett system som 

speglar dess förmåga att fungera på ett tillfredsställande sätt med ett minimum av störningar, fel och 

reparationer”. Deras definition av begreppet speglas av informanternas upplevelse av tillförlitlighet som 

grundas på trygghet, standardisering och positiva utfall. I forskningssammanhang används istället för 

tillförlitlighet begreppet prognostisk validitet, förmågan att genom bedömningsmetoder förutse 

arbetsprestation, arbetsrelaterat lärande och andra kriterier (Hunter & Schmidt, 1998). Således går det 

att dra slutsatsen att för denna studie har begreppet tillförlitlighet olika betydelse för utövare än 

forskare. Då förmågan att rekrytera rätt personal enligt Aronsson et al (2012) är en av de viktigaste 

faktorerna för att säkerställa ett företags fortlevnad och att identifiera och anställa högpresterare enligt 

Sjöberg (2014) är nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga, behöver urvalsmetoderna enligt mig 

fungera på ett mer än tillfredsställande sätt då metoder med låg validitet enligt Colbert, Rynes och 

Brown (2005) kan få en negativ påverkan på ett företags prestation och att validitet enligt Schmidt och 

Hunter (1998) står i direkt proportion till ekonomiskt värde. 

Forskningsresultat visar att GMA som mäts med begåvnings- och kapacitetstest är den bästa prediktorn 

för arbetsprestation, även om den har samma grad av validitet som den strukturerade intervjun (Hunter 

& Schmidt, 1998). Begåvningstester utförs men inte för alla tjänster och företag som respondenterna 

representerar. Åsikterna om dem är delade. Även om de anses göra nytta bland de som utför dem anses 
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de inte vara facit, betydelsen av dem är överdrivna och de utgör ett sämre beslutsunderlag än den 

strukturerade intervjun och fungerar bättre som komplement. Huruvida något som har med människor 

att göra kan anses vara facit ska lämnas osagt men då forskningen visar att begåvnings- och 

kapacitetstest är den enskilt bästa prediktorn för arbetsprestation och att en kombination av dem och 

en strukturerad intervju får ännu högre validitet (Hunter & Schmidt, 1998), blir slutsatsen därmed att 

de informanter som använder sig av begåvningstest agerar i enlighet med forskningsresultaten. 

Detsamma kan även sägas om de som enbart utför strukturerade intervjuer då de utför en metod med 

hög validitet, även om de bortser från den enligt forskningen mest rekommenderade och vetenskapligt 

förankrade metoden samt att tillförandet av begåvningstester skulle öka träffsäkerheten i deras 

matchningsarbete. Det faktum att enbart ett fåtal av informanterna är medvetna om 

forskningsresultaten gällande olika urvalsmetoders validitet, kan ses som en rimlig förklaring till det.  

Enligt Sjöberg (2014) väljer rekryterare, trots de forskningsbevis som finns, metoder med lägre validitet 

och Rynes, Bartunek och Daft (2001) vittnar om det glapp som finns mellan forskning och praktik. Långt 

ifrån alla respondenter är medvetna om forskningsresultaten men använder trots de strukturerade 

intervjuer. Det tyder rimligtvis på en medvetenhet högre upp i organisationerna då informanterna inte 

ingår i företagsledningen. Om så är fallet anser jag att kunskapen borde spridas ut i organisationerna så 

att de som jobbar aktivt med metoderna förstår värdet av dem. Studien som Rynes, Colbert och Brown 

(2002) utförde inriktade sig på HR utövare med högre befattningsgrad. I studien framgick inte huruvida 

HR chefer på bemanningsföretag ingick men det är möjligt att anta att för bemanningsföretag, vars 

huvudsakliga sysselsättning är rekrytering, är glappet mellan forskning och praktik inte lika stort. De 

jobbar dagligen med rekrytering och med tanke på den ökning som skett av bemanningsföretag och 

konkurrensen om de bästa kandidaterna, måste de leverera resultat i sina tjänster. Därför känns det 

logiskt att de håller sig uppdaterade om trender och vilka metoder som ger bäst resultat. Denna studies 

resultat visar att den diskrepans som enligt forskare finns mellan forskning och praktik inte beror på val 

av urvalsmetoder med låg validitet. Den beror snarare på en brist på medvetenhet om forskningsresultat 

(Rynes, Colbert & Brown, 2002) samt Shrivastava och Mitroffs (1984) antagande om att forskare och 

utövare har fundamentalt olika referensramar när det kommer till information som tros utgöra en valid 

bas för handling.  

Metoddiskussion 
Studien skrevs på uppdrag av en arbetsgivare som frekvent använder sig av bemanningsföretag. Jag 

valde att inte ta upp det i början av uppsatsen på grund av att det syfte som uppdraget skulle utgå ifrån 

var för snävt och saknade akademisk relevans. Under processens gång har syftet omarbetats och fått en 

mer allmän prägel, vilket är anledningen till att jag inte ansåg det nödvändigt att inledningsvis upplysa 

om det faktum studien skrevs på uppdrag. Det definierar inte denna uppsats vilket är anledningen till 

att deltagarna i studien inte heller meddelades om det, då jag ville att deras svar skulle vara 

sanningsenliga och inte de svar de trodde att uppdragsgivaren ville höra. Missivbrevet och 

intervjuguiden utformades efter det ursprungliga syftet, vilket innebär att viktig kunskap kan ha gått 

förlorad då mitt fokus låg på andra frågor än det omarbetade syftet. Om de istället utformats efter det 

omarbetade syftet hade jag haft möjlighet att få djupare och mer beskrivande svar och eventuellt andra 

insikter. Jag anser dock att det insamlade materialet från intervjuerna var tillräckligt för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.   

Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman (2002) gör det 

möjligt att fånga informanternas egna upplevelser om rekryteringsprocessen och tillförlitlighet i de 

valda urvalsmetoderna. De semistrukturerade intervjuerna gav också informanterna frihet att ge mer 

utförliga och djupgående svar, något jag inte anser hade varit möjligt med en enkätundersökning. Vidare 

hade inte en enkätundersökning gjort det möjligt att ställa följdfrågor, vilket jag fann i intervjuerna 

öppnade upp för intressanta diskussioner och i vissa fall nya insikter. För att ge intervjuerna en tydlig 

struktur och för att säkerställa att samtliga informanter ställdes samma frågor, sammanställdes en 

intervjuguide med två teman och tillhörande frågor. Även om intervjuguiden är ett strukturerat stöd 

strävade jag efter att vara flexibel under intervjuerna och låta samtalen styra ordningsföljden av 

frågorna. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är denna flexibla ordningsföljd av intervjufrågorna viktig 

under intervjuer. Genom att utföra en pilotstudie gavs tillfälle att revidera otydliga intervjufrågor samt 

de som inte speglade frågeställningarna på ett tydligt sätt, vilket jag anser har förhöjt studiens kvalitet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan forskningsintervjun ses som ett hantverk där kvaliteten på det 

material som produceras i en kvalitativ intervju beror på intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. 
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De menar att de färdigheter, kunskaper och bedömningsförmågor som krävs för att göra en intervju av 

hög kvalitet kräver omfattande träning. Detta var min första intervjustudie så det är möjligt att min brist 

på färdigheter kan ha lett till mindre nyanserade svar från intervjudeltagarna. Jag anser dock att jag 

lyckades uppnå de svar som krävdes för att besvara studiens syfte.  

Vad gäller urvalet av respondenter anser jag att ett målstyrt urval var lämpligt då uppdraget var att 

intervjua konsultchefer som jobbar aktivt med rekrytering och har insikter om företagets 

rekryteringsprocesser. Enligt Bryman (2002) innebär ett målstyrt urval ett försök att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval och rekommenderas vid kvalitativ forskning som 

grundar sig på intervjuer. Andra tänkbara alternativ hade varit att intervjua rekryterare från andra 

företag än bemanningsföretag men det hade inte uppfyllt uppdraget och studiens syfte. Samtliga 

intervjuer spelades in, vilket enligt Bryman (2002) kan innebära att informanterna blir oroliga eller 

medvetna över vad de säger. Jag upplevde dock inte att inspelningen utgjorde ett hinder i samtalen med 

mina informanter då de blivit informerade om de rådande etiska riktlinjerna. I en av intervjuerna blev 

det ett fel på inspelningen vilket gjorde att halva intervjun inte spelades in. De frågor som saknades 

besvarades istället via e-post. Det innebär att vissa svar från den informanten blev mindre nyanserade 

och att viss information gick förlorad helt och hållet, men jag anser ändå att jag fick tillräcklig 

information för att besvara syftet och frågeställningarna. Efter ett bortfall på tre personer intervjuades 

sex konsultchefer från olika bemanningsföretag vilket upplevdes rimligt tidsmässigt och var tillräckligt 

för att kunna besvara syftet och uppleva en mättnad i datainsamlingen, vilket enligt Bryman (2002) 

innebär att inga nya eller relevanta data framkom i intervjuerna.  

Analysen utfördes genom att datamaterialet färgkodades enligt de två frågeställningarna. En sådan 

strukturerad kodning utifrån ett förbestämt kodningsschema var en effektiv metod under 

analysprocessen men en sådan styrning kan ha lett till en annan resultatframställning än att utgå ifrån 

en analysmetod som utgår helt och hållet från det empiriska materialet. Det faktum att jag är ensam 

författare till denna studie kan ha påverkat den grad av analys som genomförts, med risk att tolkningen 

blev för grund. Att ha en medförfattare hade gett möjligheten till en diskussion om tolkningen med syfte 

att säkerställa dess trovärdighet och legitimitet. Istället har jag fått förlita mig på min egen analytiska 

förmåga.  

Vidare har jag för att öka trovärdigheten och noggrant redovisat för de tillvägagångssätt jag valt. För att 

förhålla mig till de etiska och moraliska frågorna en intervjustudie innebär har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska grundkrav. Jag reflekterade också över de eventuella 

risker studien kan innebära för informanterna, enligt Kvale och Brinkmann (2014), men ansåg inte att 

studien innebar en risk då själva forskningsämnet inte kräver intima eller avslöjande data för att 

besvaras. Det kan dock vara så att deras rekryteringsmetoder är något de vill hålla hemligt för andra 

bemanningsföretag då det rör sig om ett konkurrensverktyg men genom att anonymisera svaren från 

intervjuerna anser jag inte att det finns en risk att deras identiteter kan avslöjas. Jag har också sökt att 

för studien uppnå en hög vetenskaplig kvalitet, något Kvale och Brinkmann (2014) anser hör till de 

etiska kraven som ställs på forskaren. För att uppnå detta har jag strävat efter att presentera studiens 

resultat på ett korrekt och rättvist sätt samt varit transparent över de sätt de erhållits. Att noggrant 

redovisa för de tillvägagångssätt jag valt anser jag också ökar studiens trovärdighet.  

Förslag på vidare forskning 
Studiens fokus har legat på hur anställda på bemanningsföretag matchar kundens kompetenskrav i sina 

rekryteringsprocesser men även vad de anser om tillförlitligheten i de metoder som används. Resultatet 

visar att trots den diskrepans många forskare anser finns mellan forskning och praktik, använder 

respondenterna sig av urvalsmetoder med hög validitet. Ett förslag på vidare forskning skulle vara att 

undersöka hur denna diskrepans ser ut hos företag som inte sysslar primärt med rekrytering. Ett annat 

förslag på vidare forskning skulle vara att se rekryteringsprocessen från kundens perspektiv, hur de 

upplever matchningsarbetet och dess utfall, och kanske ett jämförande av de båda perspektiven. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Isabel Palmebjörk och jag läser sista terminen vid Pedagogiska institutionen på Umeå 

Universitet. Jag har påbörjat arbetet med min kandidatuppsats som handlar om hur bemanningsföretag 

säkerställer uppdragsgivarnas kompetens- och personlighetskrav i sina rekryteringsprocesser samt i 

vilken utsträckning uppdragsgivaren får ta del av denna verifiering.  

För att lyckas med detta är det min avsikt att utföra intervjuer med relevanta personer på 

bemanningsföretag som aktivt jobbar mot uppdragsgivare och rekryterar å deras vägnar. Därmed vill 

jag gärna intervjua dig som har kunskap, utbildning och erfarenhet som kan vara värdefull för mig och 

mitt arbete. Intervjun kommer att ta cirka en timme och min förhoppning är att en givande diskussion 

kan uppstå.  

I intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är helt frivilligt och att du närsomhelst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande.  

Om du väljer att delta kommer informationen du lämnar under intervjun att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller min handledare för mer 

information.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Isabel Palmebjörk 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Viktiga punkter att ta upp 

 Kort presentation av mig 

 Info om studien 

 Konfidentialitet 

 Frivilligt att delta 

 Informationen kommer endast att användas till studiens syfte 

 Information om att de får ta del av slutprodukten 

Inledande frågor 

 Kön 

 Ålder 

 Befattning 

 Yrkeserfarenhet 

 Kort beskrivning om företaget 

Tema 1: Rekryteringsprocessen 

 Hur inleder ni rekryteringsprocessen? 

 Vad utgår ni ifrån när ni letar sökanden? 

 Vad använder ni er av för urvalsmetoder? T.ex. intervjuer, tester  

- Om ni använder er av tester, vem utför dem? 

- Är de certifierade? 

- Vad är referensgruppen? 

 Hur har dessa urvalsmetoder tagits fram? 

 Vad anser du om tillförlitligheten i de metoder ni använder? 

  Hur bedömer ni sökanden?  

-     Dokumenteras detta på något sätt? 

 Hur går slutbedömningen till? 

- Vem har slutgiltiga beslutet? 

 Hur vet ni att ni lyckats med ert uppdrag? 

- Har ni kriterier för att mäta det? 

 Utför ni utvärderingar av ert arbete mot kunden?  

- Vad resulterar det i? 

 Utför ni förbättringsarbeten? 

- På vilket/vilka sätt? 

Tema 2: Rapportering till kunden 

 Hur ser rapporteringen av slutkandidaterna ut till kunden? 

- Vad får kunden veta? 

- Vad brukar kunden vilja veta? 

 Får kunden ta del av bedömningar och testresultat? 

 Framgår det isåfall vad som har testats och hur? 

 


