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Förord 
 

I vått och torrt, i med- och motvind och med piskan i ryggen kämpade sig även vi igenom 

processen av att skriva en kandidatuppsats. Hundratals koppar kaffe under 

universitetsbibliotekets tak utgjorde centrala aspekter för en ypperlig studiemiljö. Vi hade på 

förhand aldrig kunnat tro att så mycket missförstånd och meningsskiljaktigheter kunde leda 

till något gott. I dessa prövotider har vi ett flertal individer som vi skulle vilja uttrycka 

uppriktig tacksamhet och uppskattning till.  

 

Först av allt skulle vi vilja rikta ett stort tack till våra samarbetsvilliga respondenter. Vi vill 

visa vår tacksamhet för att ni valde att dela med er av både kunskap och erfarenheter och för 

att ni medgörligt ställde upp på intervjuerna. Utan ert bidrag hade vi inte kunnat slutföra vår 

studie.  

 

Vi vill också rikta tacksamhet till vår handledare Olle Duhlin för ditt engagemang, intresse för 

vårt ämne, värdefulla feedback och din förträffliga vägledning genom hela arbetet. Vi vill 

dessutom tacka vår examinator Mikael Lundgren, för din konstruktiva kritik framförd med 

glimten i ögat gav du oss flera lämpliga sparkar i baken. Vi vill även tacka våra opponenter 

för att ni, trots ert eget arbete, la ner mycket tid för att ge oss värdefulla tips så att vi 

ytterligare kunde förbättra vårt arbete.  

 

 

Kalmar, Sverige, 24 Maj, 2017 

 

 

 

__________________      _________________       ________________ 

 

  Simon Thune                     Emmie Svensson            Elin Erlandsson 
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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation och ledarskap, 15 hp, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet i Kalmar. Vårtermin 2017.  

 

Författare: Simon Thune, Emmie Svensson och Elin Erlandsson 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Mikael Lundgren 

Titel: Att vara eller inte vara: En definitionsfråga.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att tillföra förståelse och kunskap för hur rekryteringskonsulter 

arbetar med att definiera och bedöma personliga egenskaper som inkluderas i en 

kravspecifikation. Vidare vill vi kartlägga de verktyg som rekryteringskonsulter använder för 

att utföra denna bedömning. En större förståelse för dessa processer och begrepp kan skapa 

ökad medvetenhet och i förlängningen professionalisering av både företag och rekryterare, 

och framför allt i kommunikationen dem emellan.  

 

Metodik: Vi har använt oss av en deduktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Vi har 

utfört elva kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med elva personer aktiva inom 

rekryteringsbranschen. 

 

Resultat: Vi har uppmärksammat att rekryteringskonsulter finner en svårighet med att 

definiera de personliga egenskaperna i en kravspecifikation. Orsakerna har preciserats bero på 

en kommunikationsbrist mellan rekryteringskonsult och kundföretag. En bristande 

kommunikation resulterar i att definitionen av de personliga egenskaperna inte är 

överensstämmande mellan parterna, vilket försvårar rekryterarens arbete med att finna den 

rätta medarbetaren. Vi har kommit fram till att ett fysiskt möte skapar möjligheten för 

rekryteringskonsult och kundföretag att nå en god kommunikation. Den goda 

kommunikationen har i sin tur visats vara det verktyg som minskar risken för att en 

tolkningsvariation ska uppstå. 

 

 

 

Nyckelord: Rekrytering, Rekryteringskonsult, Kravspecifikation, Personliga egenskaper, 

Bedömning, Kommunikation. 
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Abstract 

Bachelor Thesis Business Administration, Organization and leadership, 15hp, School of 

Economics at Linnaeus University of Kalmar. Spring 2017.  

 

Authors: Simon Thune, Emmie Svensson och Elin Erlandsson 

Advisor: Olle Duhlin 

Examintor: Mikael Lundgren 

Title: To be or not to be: A matter of definition.  

 

Purpose: The purpose of the essay is to provide an understanding and knowledge of how 

recruitment consultants work to define and assess personal qualities that are included in a 

requirement specification. Furthermore, we want map the tools that recruitment consultants 

uses to perform this assessment. A greater understanding of these processes and concepts can 

create an increased awareness and, in the long run, professionalization of both companies and 

recruiters, especially in the communication between them. 

 

Method: We have used a deductive and qualitative research approach. We conducted eleven 

qualitative and semi-structured interviews with people working within the recruitment 

industry.  

 

Conclusion: We have seen that recruitment consultants find it difficult to define the personal 

characteristics found in a requirement specification. The reasons are clarified to be due to the 

lack of communication between the recruitment consultant and the customer. A lack of 

communication results in the fact that the definition of the personal characteristics is not 

consistent between the parties, which significantly complicates the recruitment consultant’s 

work to find the right employee. We have therefore come to the conclusion that a physical 

meeting creates the opportunity for recruitment consultants and customers to achieve a good 

communication. The good communication has, in turn, been shown to be the way to reduce 

the risk of a definition variation.    

 

 

Keywords: Recruitment, Recruitment Consultant, Requirements Specification, Personal 

Qualifications, Assessment, Communication. 
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1.  Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrund och en problemdiskussion av de huvudsakliga problem 

som utgör basen för denna uppsats. Vi belyser en problematik inom det valda 

forskningsområdet vars relevans för vidare forskning argumenteras för. Baserat på 

problemdiskussionen har två frågeställningar utformats som belyser uppsatsens fokusområde. 

Avslutningsvis mynnar kapitlet ut i en syftesformulering som tillsammans med frågeställningen 

utgör plattformen för uppsatsen struktur och som vidare blir använt för analys och slutsats. 

 

1.1 Bakgrund 

Arbete har sedan urminnes tider varit en central del i människors liv (Bergström, 1998). 

Arbetsmarknadens struktur har däremot förändrats från ett bondesamhälle till ett 

kunskapssamhälle. En rekryteringsenkät presenterad i Svenskt Näringsliv av Patrik Karlsson 

(2016) konstaterar att företag verksamma på den svenska arbetsmarknaden idag präglas av en 

miljö i ständig förändring, hög konkurrens och konstant förnyade förutsättningar. Genom 

globalisering, digitalisering och teknikutveckling har såväl samhället som arbetsmarknaden 

genomgått en markant förändring under de senaste åren. Förändringarna har medfört att 

företags kompetensförsörjning ombildats. Företagen medverkande i rekryteringsenkäten blev 

förfrågade vilken kompetens en medarbetare idag behöver för att utföra ett bra jobb på en 

specifik tjänst på företaget, jämfört med för fem år sedan (ibid.). Ett av fyra företag påstod att 

kompetensen en medarbetare behöver för att utföra ett bra arbete i hög grad, eller helt har 

förändrats, med anledning för samhälls- och arbetsmarknadsutvecklingen. Således ses det 

rimligt att även profilen för vad som avser “rätt” medarbetare ständigt förändras. Företag måste 

därför lära sig att både hantera och förstå de förändrade kompetenskraven för att kunna 

upprätthålla sin konkurrenskraft (ibid.).  

 

Cooper, Robertson och Tinline (2003) kunde redan under tidigt 2000-tal utläsa en liknande 

framväxt i samband med att det förelåg en stegrad arbetsspecialisering och ett större utbud av 

kvalificerade jobb. Det ansågs därför bli viktigare att matcha rätt arbetssökande till rätt 

arbetsuppgift. I och med specialiseringen i tjänsterna är det rimligt att anta att önskemålen blir 

mer specifika vilket i sin tur innebär att antalet potentiellt lämpliga kandidater med exakt rätt 

kompetens minskar. För att hitta den bäst lämpade individen till ett arbete antas 

rekryteringsförfarandet ha en central roll där fokus till viss del har förflyttats från exakt rätt 

kompetens till en närliggande kompetens med rätt personlighet (ibid.).   
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För att lyckas med att rekrytera den individ som lämpar sig bäst till en specifik tjänst, blir valet 

av rekryteringskanal avgörande (Karlsson, 2016). Beslutet gällande rekryteringsstrategi kan 

förbättra möjligheten att finna rätt person. Detta tillsammans med att vi numera lever i ett 

samhälle med hög personalomsättning där arbetsuppgifter varierar i hög frekvens, har gett 

upphov till en ny aktör, rekryteringsföretag (Brown, Hesketh & Williams, 2003). Andersson 

(u.å.) betonar att eftersom rekryteringsföretag specialiserar sig på rekryteringsprocessen har de 

idag tagit en tydlig position på arbetsmarknaden. 

 

Rekryteringsföretag har kommit att hjälpa både företag och myndigheter i kampen att 

framgångsrikt lyckas genomföra en rekrytering (Klingberg, u.å.). Resultatet har blivit att 

rekryteringsbranschen i Sverige ökat sin omsättning år 2015 med 16 procent vilket motsvarar 

en summa på 6.2 miljarder kronor (Nandorf, 2015). Rekryteringsföretag arbetar med att aktivt 

söka, attrahera och rekrytera nya medarbetare för lediga tjänster på företag (Hedman, 2016). 

Littorin (1994) förklarar att företag som anlitar externa konsulter till att överta stora delar av 

rekryteringsprocessen, har en ökad chans att matcha rätt individ med rätt arbetsuppgift. 

Rekryteringskonsulter kan således ses som en lika viktig resurs som ordinarie medarbetare i det 

moderna företagandet (Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007). För att 

rekryteringskonsulter ska kunna tillfredsställa företag är det viktigt att de är effektiva i 

rekryteringsprocessen och matchningsförfarandet. När en rekryteringskonsult visar precision i 

sin matchning är det enklare att bygga upp ett förtroende gentemot företag, potentiella företag 

och kandidater (ibid.).   

 

När det enskilda företaget överlämnar större delen av ansvaret för rekryteringen till en extern 

aktör är tydlig kommunikation väsentlig vid förmedlingen av den information som avser 

företaget och den aktuella tjänsten (Nandorf, 2015). Kommunikation är viktig för att kunna 

etablera ett tillräckligt bra förberedande arbete inför en rekrytering (Granberg, 2011). 

Förberedelsearbetet avser att utforma en kravspecifikation som är det första steget i en 

rekryteringsprocess (ibid.). Kravspecifikationen kan ses som en plattform för de krav och 

önskemål som ställs på kandidater vid en rekrytering. Det kan beröra krav som 

arbetslivserfarenhet, utbildning, kompetens och färdigheter och personliga egenskaper 

(Knocke, Drejhammar, Gonäs, Isaksson, 2003).  
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Inom många branscher och yrken finns det idag en brist på individer med relevant utbildning 

eller tillräckligt lång erfarenhet (Karlsson, 2016). Således får ofta personliga egenskaper och 

en individs framtida potential en större betydelse vid en rekrytering. Brown et al. (2003) belyser 

att det kan förmodas vara svårare att komma underfund med om den sökandes personliga 

förutsättningar och kompetenser motsvarar de krav som en tjänst kräver. Skapar man en utförlig 

och relevant kravspecifikation kan det bli en avgörande faktor när det kommer till att hitta rätt 

kandidat (Klingberg, u.å.). Är kravspecifikationen däremot bristfällig tenderar det att öka risken 

till att fel medarbetare anställs (Kihlgren, 2014). Trots att det finns strikta linjer angående vad 

en kravspecifikation ska innehålla, visar studier att företag ofta har problem med att specificera 

de kvalifikationer i form av personliga egenskaper som en viss tjänst kräver (Knocke, et al., 

2003).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

“Är du en driven problemlösare?[...] Du som person är kommunikativ och serviceorienterad, 

samt har en förmåga att ta för dig vilket är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Är du 

dessutom kvalitetsmedveten, pedagogisk och tålmodig kommer du att trivas här. “ 

          Arbetsförmedlingen, Platsannons HR-support, April 2017. 

 

I och med utvecklingen av rekryteringsförfarandet, genom det till synes kontinuerliga flödet av 

rekryteringsmodeller och anställningsförhållanden, har rekryteringsprocessen under åren 

förändrats och därmed även synen och kraven på en sökandes kompetens och egenskaper 

(Brown et al., 2003). Utdraget från arbetsförmedlingen är ett exempel på hur platsannonser 

tenderar utformas idag och kommer förtydligas längre fram i problemdiskussionen. Det centrala 

vid en rekrytering har tidigare varit den formella kompetensen och tidigare erfarenheter som 

förr ansetts vara stöttepelarna vid bedömningen av en individ under rekrytering (ibid.). De mer 

traditionella måtten är enklare att bedöma objektivt, vilket också resulterar i att de gör det lättare 

att sålla bort kandidater. Med tiden har istället de personliga egenskaperna, såsom 

initiativförmåga, kreativitet, social färdighet och beslutsförmåga fått en allt mer central roll och 

större uppmärksamhet än kandidatens utbildning och tidigare erfarenhet (Granberg, 2011). En 

annan form av bedömningskriterie som blivit betydelsefullt i rekryteringssammanhang är 

personlig lämplighet (Mlekov & Widell, 2003). Hammer och Hanborg (u.å.) belyser det faktum 

att “stor vikt läggs vid personlig lämplighet” och att det kan vara svårt att förstå innebörden av 
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det. Personlig lämplighet avser en samling egenskaper som både bygger på och ska stämma 

överens med vad ett företag har för kultur, värderingar och beteenden. Det urskiljs att “vara 

bra” och att “vara rätt”, och att personlig lämplighet är vad som gör en person “rätt” (Hammar 

& Hanborg, u.å.).  

 

Vid avseendet att en person inte passar in på en arbetsplats anser Hallén (2005) att det är viktigt 

att poängtera att många misslyckade rekryteringar beror på ett dåligt förberedelsearbete. Det är 

ofta i förberedelsearbetet som företag tenderar att slarva och inte lägger ned tillräckligt med tid 

eller energi vid utformningen. Bristerna i förberedelserna blir ofta tydligast i 

kravspecifikationen som till följd blir otillräcklig och svårförstådd. De flesta företag är därför 

överens om att förarbetet, i form av kravspecifikationer bör ta den tid som krävs för att det ska 

bli utförligt (Lindelöw, 2016). Trots detta samtycke lägger sällan kund- och rekryteringsföretag 

ned den tid som krävs och tillsammans bestämmer vilka krav som ska ställas på kandidaten. 

Ifall kravspecifikationen inte är tillräckligt genomarbetad från företagets sida kan det medföra 

att rekryteringskonsulten skapar sig en egen definition på de personliga egenskaper som 

efterfrågas, och inte alltid med utgångspunkt för vad företaget efterfrågat (Lindelöw, 2016). Vi 

menar således det är rimligt med antagandet att problematiken bygger på någon form av 

kommunikationsbrist mellan företag och rekryteringskonsult. Målet med ett företags 

kommunikation bör vara att anta rollen som ett strategiskt ledningsverktyg som ska leda till 

önskat resultat på både lång och kort sikt (Marklund, 2011). Att kommunicera effektivt och 

därigenom öka möjligheten för mottagaren att förstå, handlar i många fall om att hålla 

budskapet konkret, kortfattat och rakt på sak (ibid.). I de fall där kommunikationen inte kan 

hållas effektiv blir rekryteringsprocessen sårbar för såväl feltolkning som fel besluttagande. 

Således finns det anledning att förmoda att frånvaron av kommunikation kan försvåra 

rekryterarens arbete med att placera rätt kandidat hos företaget. Vi har kunnat se att en stor del 

av problematiken ligger hos rekryteringsföretag som har till uppgift att tolka företags 

kravspecifikationer. Studien kommer därav enbart att fokusera på den ena parten i 

rekryteringsprocessen, rekryteringsföretag.  

 

En problematik som lyfts ligger bland annat i att begreppen som ska förklara de önskade 

egenskaperna i kravspecifikationen inte hanteras med tillräcklig omsorg (Irving, 2004). 

Resultatet blir att kundföretag använder sig av mångtydiga begrepp som ska försöka förklara 

de egenskaper som tjänsten efterfrågar. Begreppen tenderar att övergå till att bli generella 

formuleringar som varken analyserats eller diskuterats mellan rekryteringskonsulten och 
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företaget, vilket ofta resulterar i att de blir svårtolkade (Lindelöw Danielsson, 2003). Följden 

av detta riskerar att bli en onyanserad önskelista med alla goda egenskaper kundföretaget lyckas 

komma på och som tenderas ses mer som ett hinder snarare än ett hjälpmedel. Personliga 

egenskaper kan med andra ord ha olika definitioner beroende på vilken tjänst och individ man 

ska rekrytera, och om man enbart använder sig av ett begrepp som social färdighet kan det vara 

svårt för rekryteringskonsulten att förstå vad som utgör denna egenskap (Kantor, 2006). Trots 

att vaga termer som “social färdighet” är svårdefinierade och ibland tycks sättas i relation till 

att ha något av en magisk innebörd, är liknande termer vida omtalade och vitt spridda i tidigare 

forskning (Mlekov & Widell 2003).  Illeris (2013) framför att det finns omfattande forskning 

riktat mot ämnet kompetens och egenskaper som samtliga forskare definierar olika, vilket är 

orsaken till att forskningen utförs fortlöpande. 

 

En genväg som är vanligt förekommande vid utformningen av en kravspecifikation är att 

kundföretaget vänder sig till en tidigare befattningshavares mall i hopp om att hitta en identisk 

matchning (Lindelöw Danielsson, 2003). Att företag har en tendens till att vilja utforma sin 

kravspecifikation identiskt med företrädaren visade sig tydligt när VD:n på Bonnier News valde 

att avgå. Några få dagar senare skrev tidningen Resumé att Bonnier News letade efter en 

efterträdare som kunde ersätta henne ”rakt av” och som skulle besitta samma egenskaper 

(Thambert, 2016, 22 februari). Lindelöw Danielsson (2003) förtydligar att det kan finnas en 

risk att utgå ifrån tidigare befattningshavares mall på grund av att företag och tjänster ständigt 

förändras. Det kan öka risken för missbedömningar gällande vad som krävs av en specifik 

tjänst. Förändringen kan medföra att de personliga egenskaper som tidigare utgjorde 

kravspecifikationen anses inaktuella (ibid.). En problematik som kan uppstå vid användningen 

av tidigare kravspecifikationer är homosocial reproduktion som Mlekov och Widell (2003) 

belyser syftar till att anställa individer som efterliknar de som redan finns i företaget. Urvalet 

baseras på huruvida en kandidat anses passa in i företaget eller inte. Vid händelsen att en 

kravspecifikation är otillräcklig och innehåller svårtolkade kriterier gällande personliga 

egenskaper lämnar det ett större utrymme för stereotypa föreställningar och att rekryteraren helt 

utgår ifrån sin magkänsla och ett homogent urval snarare än att definiera begreppens betydelse 

(ibid.). 

 

I den platsannons som citeras i inledningen av problemdiskussionen eftersöks en person med 

en akademisk examen inom personalfrågor, vilket relativt enkelt kan kategoriseras, bedömas 

och användas för att sålla bort okvalificerade kandidater. De sociala och kulturella kriterierna 
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blir dock svårare vid tolkning och bedömning eftersom de bygger på ett brett 

definitionsunderlag. I annonsen framgår det även att den personen som eftersöks ska vara 

kommunikativ, pedagogisk och tålmodig. Egenskaper som kan vara svåra att tolka. Hur går 

egentligen rekryteraren tillväga vid bedömningen av vilka sökande som är serviceorienterade, 

kvalitetsmedvetna, pedagogiska och tålmodiga? Vad säger bedömningen och vart leder den? 

Använder rekryteraren verktyg under intervjun för att bedöma kandidatens egenskaper, eller 

baseras bedömningen på egna preferenser? Funderingar som dessa utgör forskningsgrund för 

denna studie där de oklarheter som presenterats ovan kommer att studeras.  

1.3 Problemformulering 

 Hur arbetar rekryteringskonsulter med att definiera och tolka de personliga 

egenskaperna som återfinns i ett kundföretags kravspecifikation?  

 

 Hur går rekryterare tillväga för att bedöma i vilken utsträckning en kandidat besitter 

dessa egenskaper? 

 

Inom ramarna för begreppet hur rekryteringskonsulter “arbetar” lägger vi in relationer och 

tillvägagångssätt med ett tydligt fokus på kommunikation.  

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att tillföra förståelse och kunskap för hur rekryteringskonsulter arbetar med 

att definiera och bedöma personliga egenskaper som inkluderas i en kravspecifikation. Vidare 

vill vi kartlägga de verktyg som rekryteringskonsulter använder för att utföra denna bedömning. 

En större förståelse för dessa processer och begrepp kan skapa ökad medvetenhet och i 

förlängningen professionalisering av både företag och rekryterare, och framför allt i 

kommunikationen dem emellan.  

 

1.5 Avgränsningar  

Studien kommer inte att behandla andra viktiga aspekter av en rekryteringsprocess som kan 

vara viktiga för att uppnå en lyckad rekrytering, som exempelvis korrekt jobbannonsering. 

Vidare avgränsas studien enbart till den svenska marknaden och till rekryteringsföretag vars 

huvudverksamhet är rekrytering till företag. Det vill säga att studien inte kommer behandla 

andra delar i en rekryteringsföretags verksamhet, som uthyrning av personal eller hyrköp.  
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1.6 Disposition för arbetet 
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2. Teoretisk referensram 

För att förstå forskningsobjektet presenteras teorier valda för att kunna uppfylla studiens syfte. 

Vidare relateras tidigare forskning med aktuella teorianknytningar med utgångspunkt i valt 

forskningsområde. Den teoretiska referensramen belyser forskningsområdet från olika 

perspektiv som används för formuleringen av intervjufrågorna. För att förtydliga relationen 

mellan valda teorier och forskningsområdet har en teoretisk modell utformats.  

 

2.1 Rekrytering 

Rekryteringsprocessen utgör den grund hela studiens forskningsområde vilar på. För att skapa 

sig en förståelse för studiens innehåll bör man i första hand förstå området rekrytering. En 

redogörelse för ämnet är därför högst relevant för att vidare kunna nå en slutsats för de 

forskningsområde vi ämnar undersöka.  

 

Redan vid millennieskiftet kunde Breaugh och Starke (2000) uttyda att forskningsintresset för 

rekrytering vuxit sig allt starkare. Rekrytering är ett strategiskt arbete som är väsentligt för ett 

företags framtid (Lindelöw, 2016). Med rekrytering hänvisar man till processen att hitta och 

attrahera individer som genom anställning kan tillgodose de personalbehov ett företag har. Det 

handlar om att kontraktera mänskliga resurser som är optimerade att utföra en viss typ av 

arbetsuppgift, antingen på kort eller lång sikt (Granberg, 2011). Rekryteringsprocessen 

omfattas av diverse aktiviteter förknippade med identifiering och anskaffning av en 

organisations personalstyrka (Rennstam, 2012).  

 

En rekryteringsprocess inleds först när ett rekryteringsbehov uppstår i form av att en ny tjänst 

ska tillträdas (Granberg, 2011). Både Lindelöw Danielsson (2003), Andersson, Hallén och 

Smith (2016) hävdar att det första steget i en rekryteringsprocess är att utforma en 

befattningsbeskrivning följt av en kravspecifikation som sedan ligger till grund för 

utannonsering. Därefter bedöms kandidaterna som sökt till tjänsten vilket kräver resurser i form 

av tid och kompetens (Lindelöw, 2016). Cooper et al. (2003) understryker förmågan att 

rekrytera och behålla bra personal och menar på att det är en avgörande faktor vad gäller att 

vinna konkurrensfördelar på marknaden. 

 

För många företag är proceduren att välja rätt person till rätt position inte långt ifrån ett lotteri 

(Cooper, et al., 2003). Även om rekryteringsprocessen följts till punkt och pricka är det svårt 
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att veta om det slutgiltiga valet av kandidat är rätt för tjänsten (Hallén, 2005). Att lyckas 

rekrytera rätt individ vid första rekryteringstillfället kan resultera i en mängd fördelar och ge 

utrymme för ett värdeskapande (Cooper, et al., 2003). Ett antal mätningar påvisar att de 

ekonomiska fördelarna med att rekrytera rätt vid första tillfället kan uppgå till en ökning av 

närmare sex till tjugo procentenheter av den existerande produktivitetsnivån (ibid.).  

 

Nyckeln till en lyckad rekrytering är att komma underfund med vilken kompetens och 

personlighet företaget söker (Lindelöw, 2016). En metod som enligt Hallén (2005) ökar 

chansen för en lyckad rekrytering är att utforma en väl arbetad och genomtänkt 

kravspecifikation som är relevant för den tjänst som ska tillsättas. På så sätt skapas riktlinjer för 

vilka kvalifikationer kandidaten bör inneha.  

 

2.1.1 Rekryteringsföretag 

Prestationen att hitta rätt personligheter för att stärka en personalstyrka och uppnå framgång 

har alstrat ett mer kritiskt tänkande hos företag (Kinnunen & Parviainen, 2016). Det kritiska 

tänkandet är en av orsakerna till att det blivit allt vanligare att företag vänder sig till 

rekryteringsföretag för att få hjälp med sin rekryteringsprocess (Hallén, 2005). Att anlita ett 

rekryteringsföretag är enligt Louw (2013) ett populärt tillvägagångssätt och ett beslut som 

Andersson et al. (2016) menar redan bör tas i förarbetet av en rekryteringsprocess. 

Rekryteringsföretaget, vars verksamhet präglas av att distribuera passande personligheter 

utefter kundens behov agerar som en tredje part i rekryteringsprocessen och arbetar mellan 

kundföretaget och den arbetssökande (Kinnunen & Parviainen, 2016).  

 

Företag uppger att de vanligaste orsakerna till att man tar in extern hjälp är den rådande tids- 

eller kompetensbrist som de präglas av (Bergström et al., 2007). Rekryteringsföretag anlitas 

därmed i syfte att bistå med ökad kompetens inom ramarna för en lyckad rekrytering (ibid.). 

Även Lindelöw Danielsson (2003) belyser fördelen med att anlita ett rekryteringsföretag för att 

tillhandahålla den kompetens en rekrytering kräver för att ses som tillförlitlig och professionell. 

För att bemöta de förväntningar kundföretaget ställer på framtida medarbetare menar Kinnunen 

och Parviainen (2016) att rekryteringsföretag behöver utvärdera kandidaternas 

personlighetsdrag, förmågor och kompetenser. Cooper et al. (2003) konstaterar vidare att det 

finns en kontinuerlig variation på efterfrågan av kompetenser, erfarenheter och personliga 

förmågor. Denna variation ger rekryteringsföretag en skälig grund till att utforma ett ramverk 



  
 

  

 

10 

som säkerställer att en individs kompetens och färdigheter stämmer överens med de krav som 

kundföretaget ställer på kandidaten (Cooper et al., 2003).  

 

2.2 Kravspecifikationens utformning 

För att kunna ta reda på hur rekryteringskonsulter arbetar för att uppfylla företags önskemål  

utgår vi från rekryteringsprocessens första steg, kravspecifikationen. Nedan kommer det 

redogöras för vilka aspekter som blir essentiella och som rekryterare bör ta hänsyn till i 

processen.   

 

Att utforma en kravspecifikation är inte bara den inledande delen i en rekryteringsprocess utan 

även den viktigaste (Granberg, 2011). En kravspecifikation bygger på en 

befattningsbeskrivning och karakteriseras som ett styrdokument som genomsyrar hela 

rekryteringsprocessen (Lindelöw, 2016). Granberg (2011) menar att en kravspecifikation 

motsvarar en form av framtidsanalys som innehåller en utvärdering av en organisation och den 

specifika tjänsten som ska tillsättas. När ett företag utformar en kravspecifikation skapas en 

idealbild över hur en anställd behöver vara för att anses lämpad för en arbetsuppgift. Bilden 

används sedan som underlag för rekryteringskonsulten i arbetet att finna den rätta framtida 

medarbetaren (ibid.). Lindelöw (2016) redovisar att de krav som ställs på en kandidat i en 

kravspecifikation ofta är beträffande de fysiska- och psykiska egenskaperna, utbildning, 

kunskaper och praktisk erfarenhet. En liknande inställning har Armstrong (2009), men han 

lägger tonvikten på beteenderelaterade förutsättningar. Med detta menar han olika slag av 

egenskaper som behövs för att en individ ska kunna utföra sin uppgift. Beteenden bör sedan 

kopplas samman med företagets struktur och kärnvärden för att kunna säkerställa att kandidaten 

passar in i företagskulturen (ibid.). Även Nilsson Fägerlind (2004) argumenterar för att det är 

en tjänsts arbetsuppgifter som bestämmer kompetenskraven på de arbetssökande. Knocke et. al 

(2003) visar på en liknande ståndpunkt och resonerar för att en kravspecifikation inte bör vara 

standardiserad utan helt ska utformas utifrån den tjänst som ska tillsättas. Lindelöw (2016) delar 

däremot inte samma åsikt och argumenterar istället för att en kravspecifikation bör vara 

standardiserad och avse de områden som rekryteringen kräver, oberoende för vilken tjänst som 

ska tillsättas. Genom att vi ser motsägande åsikter bland forskare insatta i ämnet finner vi det 

intressant att studera hur rekryterare arbetar med detta.  
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När man arbetar med en kravspecifikation är det viktig att alla i en organisation lägger samma 

innebörd i begreppen som staplas upp (Lindelöw, 2016). Ett välkänt begrepp inom en 

kravspecifikation är personlig kompetens vilket går att definiera som färdigheter och 

egenskaper och som enligt Andersson et al. (2016) exempelvis kan innebära att man är 

strukturerad, målmedveten och kommunikativ. I en kravspecifikation finns det likväl önskvärda 

som nödvändiga krav som behöver rangordnas efter relevans (ibid.).  

 

2.2.1 Problematiken vid uppbyggandet av en kravspecifikation 

Vi finner det relevant att lyfta att Ahrnborg Swenson (1997) redan för tjugo år sedan kunde 

utläsa att den traditionella rekryteringsprocessen gick igenom en förändring. Författaren kunde 

se att rekryteringsförfarandet skiftat fokus från att näst intill enbart titta på en persons erfarenhet 

och formella kompetens till att börja lägga vikt vid de personliga egenskaperna. Vi vill därför 

mäta denna lite äldre teori för att testa mot praktiken, och se ifall de personliga egenskaperna 

har växt fram till att bli en allt mer central del i rekryteringsförfarandet.  

 

Ett problem som ansågs tillkomma utveckling som Ahrnborg Swenson (1997) belyser var att 

företag tenderar att värdera dessa egenskaper som ledande och att de därmed kunde få större 

uppmärksamhet än en kandidats kvalifikationer. Det förtydligades dock att problematiken 

egentligen inte grundade sig på den ökade användningen av de personliga egenskaperna eller 

att de fått ett allt större fokus. Istället grundade sig problematiken i att användningen av de 

personliga egenskaperna ställde högre krav på rekryteraren som inte längre enbart kan förhålla 

sig till de formella kompetenserna, vilka är lättare att bedöma objektivt. De personliga 

egenskaperna ställer även högre krav på att en kravspecifikation innehåller en förklaring som 

beskriver en definition av egenskaperna och vilka som bör prioriteras. Ifall en kravspecifikation 

är bristfällig kan det innebära att det blir svårt för rekryteringskonsulter att kunna avgöra vilka 

av de personliga egenskaper som bör vara framträdande (ibid.).  

 

Ahrnborg Swenson (1997) menar därför att företag i många fall utformar kravspecifikationer 

utifrån en idealbild över hur en kandidat bör vara, vilket kan resultera i att rekryteringskonsulter 

behöver lägga tid på att försöka urskilja vilka av de uppradade egenskaperna som är krav och 

vilka som kundföretaget ser som önskvärda (ibid.). Andra teoretiker har även de satt ord på 

problematiken kring idealbilden som företag ofta förhåller sig till. Bland annat förklarar Cook 

(2004) att företag har en benägenhet att utveckla en bok innehållande perfekta 

personlighetsprofiler för samtliga arbetsroller. Det skapas således oftast en norm för vad som 
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krävs vid ett specifikt arbete, normer som skapar begränsningar i utformningen av den perfekta 

profilen. Företag som skapar den perfekta profilen tenderar ofta till att basera den på sig själva 

(Cook, 2004). Kinnunen och Parviainen (2016) styrker antagandet genom att förklara 

att rekryteringsföretag på grund av den konkurrens branschen präglas av, väljer kandidater som 

överensstämmer med de stereotypiska föreställningarna av en ideal arbetstagare. Genom att 

företag förhåller sig till idealbilden blir det lätt att kravspecifikationen sammanställs utifrån en 

beskrivning från en tidigare befattning som redan finns tillgänglig, eftersom idealbilden är 

densamma (Mlekov & Widell, 2003).  

 

Diffusa kriterier kan leda till ett homogent urval 

Vaga och informella kriterier i en kravspecifikation ökar risken för ett mer homogent urval 

genom att rekryterare skapar egna uppfattningar och definitioner av kvalifikationerna (Mlekov 

& Widell, 2003). Det homogena urvalet baseras således på en rekrytering där rekryteraren utgår 

från egna preferenser och fattar beslut efter kandidater som liknar denne. Pelled, Eisenhardt och 

Xin (1999) menar att det kan utgör en fara genom att individerna i homogena grupper tenderar 

att ha samma synsätt och värderingar, vilket Forsyth (2013) hävdar sätter käppar i hjulet för ett 

innovativt tänkande. Trost (2005) menar att urvalet bör vara heterogent i så stor mån som 

möjligt, de vill säga utgöras av olika typer av individer för att kunna uppmuntra till 

mångfaldsarbete. Vidare menar Mlekov och Widell (2003) att ett homogent urval kan leda till 

att företag anställer individer som efterliknar sig själva, vilket de benämner som homosocial 

reproduktion. Det innebär att man aktivt exkluderar de kandidater som inte anses passa in i 

företagets rådande norm, i förmån för de individer som liknar existerande personal (ibid.). 

Fenomenet förklaras av Björkmo (2008) som tydliggör att människor känner en trygghet och 

ökat förtroende till likasinnade individer. Resultatet anser Eriksson-Zetterquist (2009) har blivit 

ett mer homogeniserat samhälle där det blir allt vanligare att företag genomgår en 

homogeniseringsprocess.  

 

2.3 Kommunikationen för organisationer 

Vi anser det rimligt att rekryteringsförfarandet bygger på en kontakt mellan en rekryterare och 

flertalet olika aktörer där kontakten är av yttersta vikt för att en rekrytering ska funka i 

praktiken. Kommunikationen blir därför en enligt oss väsentlig faktor att förtälja. 

Kommunikation för organisationer går att definiera som en återkommande process där 

medarbetare förändrar och upprätthåller en organisation genom att kommunicera internt och 
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extern med andra individer (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Som resultat av en kontinuerlig 

samhälls-, arbetslivs- och teknikutveckling samt genom nyare organisationsstrukturer har 

kommunikation idag fått en allt viktigare roll för företag. Funktionen av kommunikation i 

företag är bred och blir sammanfattad som att ha ett flertal syften:  

                 

”1) Kommunikation förmedlar information, 2) Den utgör grunden för planering, 3) För 

målformulering, 4) För strategiutveckling, 5) Den styr beteende, 6) Den koordinerar beteende, 

7) Den bygger relationer, 8) Den utvecklar kultur, 9) Den binder samman organisationer i 

nätverk, och 10) Den presenterar organisationer för omvärlden.” (Jacobsen & Thorsvik, 

2013:256) 

 

Jacobsen och Thorsvik (2013) hävdar vidare att kommunikationen behöver förtydligas för att 

inte bara avse ett informationsutbyte utan även en förmedling av känslor, attityder och idéer 

som en grupp eller person innehar. Författaren påstår att mycket av kommunikationen inom 

organisationer är icke-verbala signaler som har som fokus att fastställa vad som menas med det 

som sägs. För att tydliggöra hur en kommunikationsprocess kan se ut har Shulman (1996, se 

Jacobsen & Thorsvik, 2013) utformat en basal kommunikationsmodell. 

  

 

Modell 2.1. Kommunikationsmodell. (Shulman, 1996, se Jacobsen & Thorsvik, 2013:259). 

 

2.3.1 Kommunikationsprocessen 

Modell 2.1 visualiserar två aktörers kommunikationsprocess vid utbytet av information. Det 

gjordes ett medvetet val att använda Schulmans (1996, se Jacobsen & Thorsvik, 2013) modell 

för att förklara kommunikationen mellan två aktörer. Trots att modellen är över tjugo år gammal 
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och kan anses ålderdomlig har vi kunnat konstatera att den än idag är applicerbar. Till skillnad 

från andra, mer komplexa och utvecklade modeller, ger modellens basala innehåll och form en 

lättförståelig och konkret bild av hur ett informationsutbyte mellan rekryterare och kundföretag 

kan se ut. Modellen kan således bringa en tillfredsställande förståelse för kommunikationens 

roll i vår studie.  

 

Kommunikationsprocessen inleds genom att en sändare formulerar det budskap han eller hon 

vill förmedla (Schulman, 1996 se Jacobsen & Thorsvik, 2013). Sändaren måste därefter ta reda 

på om meddelandet lämpar sig bäst som skriftligt eller muntligt. Mottagarens uppgift är därefter 

att tolka den information som sändaren förmedlat. Det sista steget i kommunikationsprocessen 

är återkoppling vilket avser att mottagaren erhållit meddelandet från sändaren och avger sin 

egen version och eventuella åsikter på den informationen som meddelandet innehöll (ibid.). En 

effektiv kommunikationsprocess illustreras som att mottagaren lyckas uppfatta budskapet på 

sättet som sändaren avsett, och att mottagaren tillsammans med sändaren kan nå en gemensam 

förståelse. För att lyckas med detta behöver sändaren ha förmågan att sätta sig in i mottagarens 

situation.  

 

2.3.2 God kommunikation 

Som komplement till Schulmans (1996, se Jacobsen & Thorsvik, 2013) teori valdes Scheins 

(1999) förklarande av vad som avser god kommunikation. Den goda kommunikationen anses 

går att nå genom att mottagaren använder sig av “active inquiry”. Begreppet innebär att 

mottagaren aktivt använder sig av en specifik arbetsmodell, uppmärksammar, delger och tar till 

sig information som framförs genom samtal med sändaren. Samtalet tillåter ett 

informationsutbyte där båda parter möjliggör ett lärande för varandra. Lärandet är 

förutsättningen för att informationen ska leda till ökad förståelse. Mottagaren får sätta sig in i 

och förstå sändarens situation och genom självreflektion erhåller sändaren en klarare syn på sin 

egen situation. Schein (1999) förtydligar fortsättningsvis tre steg för att lärandet i 

informationsutbytet ska vara så effektiv som möjligt. Första steget benämns “pure inquiry” och 

betyder att mottagaren på ett neutralt sätt lyssnar på sändarens information, vilket också innebär 

att sändaren får delge information från sin situation genom sitt perspektiv. Det är av stor vikt 

att sändaren är avslappnad och bekväm för att kunna ge en tydlig och sann bild, och även att 

mottagaren är uppmärksam och engagerad i vad som sägs (ibid.). Nästa steg förklaras som 

“diagnostic inquiry” och avser att mottagaren ställer öppna frågor kring sändarens situation, 

där känslor, handlingar och reaktioner antar nyckelroller i konversationen. I det tredje steget, 
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confrontative inquiry, avger mottagaren sina åsikter och reflektioner efter bearbetning av den 

information som erhållits från de två tidigare stegen. Genom hela kommunikationsprocessen är 

det viktigt att mottagaren är uppmärksam på när det passar sig bäst att gå från ett steg till ett 

annat, för att inte hämma informationsflödet (Schein, 1999).  

 

2.3.3 Störningar i kommunikationen 

Turaga (2016) påpekar att problematiken av dålig kommunikation grundar sig i att många inte 

vet konkreta sätt att försäkra sig om att de kommunicerar rätt och hur de undviker fallgropar 

under tiden de kommunicerar. Många av de problem som är kopplade till kommunikationen 

uppstår redan vid budskapets utformning (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Författarna menar att 

det är lätt att man i utformningen av budskapen tenderar välja ord och uttryck som kan uttrycka 

något annat än vad som ursprungligen var tänkt. Samtidigt kan sändaren välja att uttrycka sig 

med hjälp av begrepp som inte har samma associationer som mottagarens, och därmed skapas 

risken för att mottagaren tolkar det annorlunda. Problematik kan även uppstå när parterna som 

utför informationsutbytet har olika utbildningar och erfarenheter som influerar synen på 

begrepp och ordbruk (ibid.). Kaufmann och Kaufmann (2005) benämner denna form av 

kommunikationshinder som selektiv perception, vilket innebär att mottagaren tolkar budskapet 

baserat på egna perspektiv. Således kan mottagaren uppmärksamma och lägga större vikt vid 

vissa delar av informationen än andra. Faktorer som spelar in i den selektiva perceptionen är 

mottagarens bakgrund, motiv, behov, förväntningar och mottagarens syn på sändaren.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2013) belyser även en växande problematik i att budskap tenderar att 

drunkna i ett ständigt informationsflöde där allt kräver större uppmärksamhet än vad som 

vanligtvis prioriteras. I situationer där informationsflödet blir alltför brett uppstår risken att 

mottagaren omtolkar, förbiser eller aktivt väljer bort viktiga delar av budskapet. Författarna 

förtydligar att de störningar som kan uppstå i kommunikationen oftast framstår extra påtagligt 

när kommunikationen sker skriftligt (ibid.). Trots att mottagaren får meddelandet på papper och 

har fullt fokus på vad sändaren försöker meddela finns risken att meddelandet misstolkas. Den 

största nackdelen med en skriftlig kommunikation förklarar Jacobsen och Thorsvik (2013) är 

att den ger begränsat med utrymme för budskapets mening vilket sätter gränser för hur mycket 

information som ett skriftligt budskap kan innehålla. Det blir av denna anledning viktigt med 

ett möte där sändare och mottagare kan diskutera meddelandet ansikte mot ansikte vilket ger 

möjligheten att direkt få feedback på åsikter gällande informationen som förmedlas.  
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2.3.4 Översättningsteorin 

Teorierna som berör kommunikationen och översättningsteorin fokuserar på olika former av att 

ta emot och hantera ny information. Översättningsteorin skapar dock även paralleller till hur 

det kan komma att påverka och förändra arbete såväl som verksamhet. Czarniawska och Joerges 

(1996) fokuserar på de lokala handlingar som blir väsentliga för hur idéer översätts och omsätts 

till praktiken. Författarna redogör för hur den som översätter och det som översätts alltid 

förändras. Hur denna förändring ser ut kan dock skilja sig åt (ibid.). 

 

Enligt författarna Czarniawska och Joerges (1996) förklarar översättningsteorin hur idéer om 

förändringar tar sig fram från ett ställe till ett annat, där idéerna omvandlas till olika kontexter. 

De beskriver hur en process går ifrån en idé till att bli ett objekt som sedan översätts till praktik. 

När idéerna används blir det kontinuerligt översatta av olika individer och blir därmed 

omformade till nya varianter och versioner (Czarniawska & Joerges, 1996). Omformning och 

översättning kan ske oavsiktligt, exempelvis genom att man har ofullständig kunskap om 

konceptets innehåll (Johansson, 2002). Det kan även ske genom att organisationer omformar 

koncept och enbart tar med de element som de har användning för (Latour, 1986). Detta går i 

samband med att man inom nyinstitutionalismen ser individer i organisationer och 

organisationer som sociala aktörer snarare än strängt rationella som handlar utifrån en logik om 

vad som är passande att göra i en viss situation (Czarniawska, 2007).  

 

Översättning inom organisationer följer ofta en hierarkisk översättningskedja där idéer ofta 

mottages från toppen av hierarkin och att översättningskedjan efter det vertikalt går nedåt 

(Røvik, 2000). Idéer som anländer utifrån organisationen översätts oftast av flera olika aktörer 

och grupper inom en organisation. Det sker även i många fall att organisationer använder sig 

av externa organisationskonsulter som hjälper till med översättning (ibid.).  

 

Med hjälp av översättningsteorin och kommunikationsprocessens olika faser går det att 

undersöka hur rekryteringskonsulterna förmedlar de olika delarna av en kravspecifikation. Det 

kan därför antas att de olika teorierna samverkar med varandra. Teorierna kommer att användas 

för att analysera hur kommunikationen påverkar alternativt förändrar rekryteringskonsulternas 

arbetssätt.  
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2.4 Personliga egenskaper- en del av den personliga kompetensen  

En av problemformuleringarna för denna studie behandlar hur rekryteringskonsulter går 

tillväga för att definiera och tolka de personliga egenskaperna i en kravspecifikation. För att 

kunna besvara frågeställningen anser vi därför att termerna kompetens och personliga 

egenskaper behöver redogöras för. 

 

Kompetensbegreppet slog igenom på 1980-talet i Sverige och är idag det mest centrala 

begreppet inom rekrytering (Lindelöw, 2016). Enligt Illeris (2013) och Baran och Klos 

(2014)  är kompetens ett komplext och svårdefinierat begrepp med mångtydiga definitioner och 

tolkningar. Kompetens kan definieras som ett samlingsbegrepp av personliga egenskaper och 

färdigheter som används i utförandet av en specifik, i det här fallet, yrkesmässig arbetsuppgift 

(Lindelöw, 2016). Det handlar om vad personen i fråga är kapabel att åstadkomma (Illeris, 

2013). Enligt Baran och Klos (2014) kan kompetens inkludera mer abstrakta begrepp såsom 

tålamod, uthållighet, flexibilitet och självförtroenden, något Hallén (2005) och Cooper et al. 

(2003) beskriver som personliga egenskaper. 

 

En individs personliga egenskaper har över tid förklarats och beskrivits av olika 

forskningsgrenar och teorier. Personlighet handlar inte enbart om en persons beteende, utan 

består även av dennes känslomönster och tankegångar (Pervin & John, 2000). En personlig 

egenskap summerar tidigare beteende och förutser framtida beteende (Cook, 2004). En 

forskningsgren inom psykologin där personlighet studerats är egenskapsteorin, vilken syftar till 

att skildra individens personlighet utifrån grundläggande egenskaper (Fahlke & Johansson, 

2008). Teorin ställer inte frågan för huruvida en människa har eller inte har en viss egenskap, 

utan till vilken grad en människa besitter ett antal givna egenskaper.  

 

Organisationers rekryteringsprocess tenderar ofta att baseras på efterfrågan för en individs 

kunskap, färdigheter, talanger och attityder som i sin tur summeras till en specifik personlighet 

(Baran & Klos, 2014). Dessa personlighetsegenskaper kan användas för att förutse, 

sammanfatta och förklara en persons beteende, och hur väl personen sedan kan passa in på 

företaget (Pervin & John, 2000). Stafsudd (2003) menar att det minst är lika viktigt att passa in 

i företaget som vilken erfarenhet och kompetens en individ besitter. En liknande inställning 

visar Mlekov och Widell (2003) som menar att termer som personlig lämplighet i samband med 

rekrytering många gånger blir den avgörande faktorn. För att hitta passande personligheter som 



  
 

  

 

18 

lämpar sig i företaget menar Kinnunen och Parviainen (2016) att rekryterare utgår från sin 

magkänsla, förnuft och vilja när ett beslut om anställning ska tas. Som rekryterare blir 

kompetensfrågan extra aktuell vid nyanställningar när kundföretag strävar efter att hitta 

kandidater som motsvarar den kompetens som en tjänst kräver (ibid.). Med nyanställning syftar 

författaren på det första rekryteringstillfället med en ny kund. Risken för att missuppfatta vad 

som är ett lämpligt kompetenskrav att ställa på en kandidat vid en nyrekrytering påstås vara 

lättare att missuppfatta jämfört med en anställning till en kund de anställts åt tidigare.  

 

2.5 Bedömning av personliga egenskaper 

För att kunna ta reda på hur rekryteringskonsulter definierar och tolkar personliga egenskaper i 

en kravspecifikation finner vi det väsentligt att se till vilka verktyg rekryteringskonsulter kan 

använda sig utav för att bedöma huruvida en kandidat besitter specifika egenskaper.   

 

Det är viktigt att man bestämmer hur och i vilket skede de olika kraven som ställs upp i 

kravspecifikationen ska utvärderas (Lindelöw, 2016). Erfarenhetskrav och utbildningskrav är 

betydligt simplare att utvärdera i samband med en ansökan. Personliga egenskaper tenderar till 

vara svårare att utvärdera före intervjun, och ibland även under. För att kunna intervjua med 

personliga egenskaper i fokus är det viktigt att rekryteraren förstår att det i huvudsak är 

kravspecifikationen som styr (ibid.). För att undvika att stöta på de vanligaste fallgroparna i en 

intervju menar Lindelöw (2010) att rekryterare bör undvika att fatta beslut utifrån magkänsla 

och intuition. Författaren menar att ”bara veta” både saknar grund och motivering. Rekryteraren 

bör istället se intervjun som en rationell process. Intervjuaren måste därför under intervjun 

fokusera på rätt saker och få kandidaterna att berätta sådant som i sammanhanget är av betydelse 

(Lindelöw, 2016). Det finns tre verktyg som Lindelöw (2016) poängterar är viktiga att arbeta 

med om man vill åstadkomma detta: 

 

 “Förhållningssättet i intervjun” (Lindelöw, 2016:145). Det är av vikt hur man bemöter 

den som intervjuas och hur man formar en dialog som uppmuntrar till ett fritt 

informationsflöde.  

 

 “Frågetekniken” (Lindelöw, 2016:145). På vilket sätt man formulerar frågorna för att få 

fram rätt information och en rättvisande bild av kandidaten.  
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 “Intervjuns struktur” (Lindelöw, 2016:146). Hur man bygger upp flödet genom 

intervjun och fyller i alla de krav som finns i kravspecifikationen.  

 

Det är viktigt att man använder rätt frågeteknik - det är ju trots allt frågorna som är nyckeln till 

att få ut rätt information. Det handlar om att ställa frågor som kan få kandidaten att prata öppet 

och ge svar som är rika på konkreta exempel och associationer (Lindelöw, 2016).  

 

Om intervjun inte ger tillräcklig information om kandidaten är testning ett välkänt 

urvalsinstrument som används för att bland annat mäta begåvning, personlighet och färdigheter 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Det är två huvudsakliga typer som kan urskiljas: test som mäter 

typisk prestation och test som mäter maximal prestation (Mabon, 2004). Färdighets- eller 

begåvningstest är vanligtvis av typen maximal prestation. Personlighetstest är oftast av typen 

som mäter typisk prestation. Utgångspunkten är att individer kan delas in i olika kategorier som 

avgör vad för slags person kandidaten är (ibid.). I personlighetstester undersöker man de mjuka 

värdena som utgör en människas personlighet. Det finns med det sagt inga rätt eller fel utan alla 

svar resulterar i en uppmätt personlighet (Lindelöw, 2010). Vidare argumenterar författaren för 

att det handlar om den individuella synen på sig själv snarare än den objektiva sanningen. Ett 

personlighetstest består av begrepp och påståenden där kandidaten väljer ut, alternativt graderar 

de alternativ som passar bäst in på hur de fungerar. Testet har som syfte att nå en bild av en 

individs personlighet genom de frågor testet indikerar. Lindelöw (2010) beskriver dock att en 

av svårigheterna med att mäta personlighet är att det baseras på språket snarare än reella 

uppgifter. Det medför att det ställs högre krav på att de som utformar, tolkar och fyller i testet 

delar samma förståelse för de olika delarna testet inkluderar. Lindelöw (2010) belyser även att 

personligheter i längden kan förändras och att det bör tas i beaktning.  

 

Vid avslutade intervjuer och möjliga tester bör man enligt Lindelöw (2016) göra en 

sammanställning av de negativa och positiva indikationer som fanns, avseende de kriterier som 

fanns uppställda i kravspecifikationen. Denna sammanställning bör innehålla både direkta och 

indirekta observationer av kandidatens beteende. Man bör sedan sammanställa detta till en 

skattning, där man svarar på om den sökande lever upp till kriterierna i samma utsträckning 

som de andra kandidaterna, om den inte gör det, eller om den lever upp till kriterierna i större 

utsträckning än de flesta (ibid.). 
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2.6 Sambandet mellan personliga egenskaper och arbetsprestation 

För att infria förståelse för den relevans de personliga egenskaperna har för en rekrytering sätts 

de i relation till en innehavares arbetsprestation. Det är dock inte ett fenomen studien fördjupar 

sig i och kommer således bara belysa aspekter relevanta för forskningsområdet. 

 

Landy och Conte (2010) belyser att förhållandet mellan personliga egenskaper och en individs 

arbetsprestation är vida diskuterat i tidigare forskning. Specifika egenskaper kan visa hur bra 

en individ kan klara av och prestera vid specifika arbetsuppgifter. Landy och Conte (2010) 

teorin undersöker därmed i vilken grad det är möjligt att kunna förutse generella prestationer 

hos en individ. Exempelvis förklarar Baran & Klos (2014) att majoriteten av de vetenskapliga 

teorier som publicerats fastslår att en yrkesmässig framgång är beroende av personens 

egenskaper, intelligens och personlighetsdrag, vilket även Illeris (2013) styrker. Cook (2004) 

belyser istället att de personliga egenskaperna ligger till grund för hur en individ tar beslut och 

förhåller sig till arbetsrelaterade situationer. Vi kan därigenom se ett tydligt samband i att 

forskare kan se länkar mellan de två variablerna.  

 

Arbetsprestation kan förklaras på vilket sätt en medarbetare med sina egenskaper hjälper 

organisationer att uppfylla sina övergripande mål (Landy & Conte, 2010). Personliga 

egenskaper är till majoriteten basen för hur anställda väljer att ta beslut i arbetsrelaterade 

situationer (Cook, 2004). En kompetent person besitter enligt Illeris (2013) de kvalifikationer i 

form av personliga egenskaper som krävs för att hantera situationer inom ett bestämt område. 

Med detta sagt kan man dra slutsatsen att det finns en vinning i att bedöma personliga 

egenskaper vid en rekrytering (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

2.7 Teoretisk modell 

Mycket forskning som specifikt berört de område vi valt att studera visade sig belysa 

forskningsobjektet från endast ett fåtal perspektiv. Detta medför att den synvinkel vi valt att 

studera förblivit tämligen orörd. Etablerade teoretiska forskningsresultat har använts både för 

att få en djupare och mer generell förståelse för forskningsobjektet, men även för att bistå med 

byggstenar som underlättar förståelsen för studiens kontext. För att illustrera hur teorierna 

förhåller sig till studiens syfte och till varandra har vi etablerat en teoretisk modell. Den 

teoretiska modellen avspeglar processen av att skapa en kravspecifikation. Genom att sätta 
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teorierna i relation till processen tillåts en utveckling för vilka paralleller som går dras mellan 

teorier.  

 

 

Modell 2.2. Teoretisk modell. (Egen sammanställning).   

 

Modell 2.2 illusterar vilka aspekter som utgör studiens byggstenar samt hur de förhåller sig till 

varandra genom att sättas i relation till processen av att utforma en kravspecifikation. Det 

övergripande syftet med rekryteringen är att rekryteraren ska kunna kontraktera Rätt 

medarbetare till rätt tjänst, vilket utgör ramen för modellen. Innanför ramen presenteras de 

bland annat de två parter, Kundföretaget och Rekryteringskonsulten som spelar varsin roll vid 

utformningen av kravspecifikationen. Rekryteringsprocessen börjar med att Kundföretaget 

levererar en Kravspecifikation färdig till Rekryteringskonsulten, vilket också är det skede där 

den huvudsakliga Kommunikationen mellan de två parterna avbryts, se kommunikationsstreck 

enligt modell 2.2. Det vill säga att det är först när Rekryteringskonsulten får 

Kravspecifikationen som Kommunikationen mellan de två parterna är aktiv under utformingen 

av kravspecifikationen. Det är sedan upp till Rekryteringskonsulten att Tolka/definiera den 

kravspecifikation som erhållits, för att sedan Bedöma hur en kandidat besitter det som 

Tolkats/definierats.  

 

Teoretisk redogörelse 

Kundföretag avser den motpart som tillsammans med Rekryteringskonsult utgör de roller som 

inkluderas i rekryteringsprocessen. Vi riktar inga teorier i syfte att förtydliga kundföretagets 

roll för rekryteringen, annat än det som oundvikligen berör dess samspel med 

rekryteringskonsulten. Rekryteringskonsult avser den part som utgör studiens 

forskningsperspektiv. Här används teorier som berör rekryteringsföretags verksamhet och sätts 

i relation till teorier gällande rekrytering och rekryteringsprocessen. 
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Kravspecifikation utgör den egentliga plattform där problematiken grundar sig. Teorier som 

berör utformandet såväl som problematik vid utformandet av en kravspecifikation belyses. 

Dessa teorier sätts framförallt i relation till klassiska teorier berörande Kommunikationen och 

kommunikationsprocessen. Teorier för God kommunikation och störningar i kommunikationen 

influerar kravspecifikationens utformning och får därför ett tydligt fokus. 

Kommunikationsteorierna tar även hänsyn till vilken roll Rekryteringskonsulten och 

Kundföretaget får vid utformningen av en kravspecifikation. Vidare utvecklas de personliga 

egenskapernas roll i kravspecifikationen. Teorier som berör de personliga egenskapernas 

egentliga betydelse och bedömningen av dem utvecklas och förklaras i relation till 

kravspecifikationen. Översättningsteorin används för att koppla de personliga egenskaperna 

med Definition/Tolkning. Teorin går hand i hand med både Kommunikationsteorier, teorier 

som berör Kravspecifikationen och teori som avser rekryteringskonsultens Bedömning.   
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3. Metodansats 

För att utforma vår studie fanns det olika tillvägagångssätt att använda sig av. Vi kunde således 

fastställa ett förhållningssätt som lämpade sig bäst för studiens syfte. Det förfarande som 

ansågs mest lämpat för att nå syftet blev således riktlinjer som fortskred genom hela studien.  

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

En studies forskningsmetod förklarar relationen mellan teorin och empirisk data där författarna 

Patel och Davidsson (2000) uppmärksammar två olika traditionella forskningsansatser: 

deduktiv och induktiv. I den deduktiva ansatsen erhålls teorin ifrån fakta, logik och antaganden 

innan forskarna samlar in den empiriska datan. I den induktiva ansatsen erhåller man istället 

teorin genom den empiriska datan (ibid.). En mer nyligen utformad metod, benämnd abduktiv 

ansats, kombinerar den induktiva- och deduktiva ansatsen för att kontinuerligt genom ett arbete 

byta mellan de båda (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

 

Tack vare att denna uppsats problemformulering och syfte återfanns i tidigare forskning och 

teori, nåddes slutsatsen att den deduktiva ansatsen skulle lämpa sig bättre än den induktiva eller 

abduktiva. Valet att i första hand vända sig till befintlig teori innan det empiriska materialet 

samlades in föll sig därmed naturligt. För att insamlingen av den empiriska datan skulle vara 

väsentlig och användbar lade vi vikt vid att sätta oss in i ämnet och skapa oss en djupgående 

förkunskap. På så sätt kunde vi utröna omfånget av forskningen inom området och säkerställa 

att det material som samlades in hade hög relevans för det vi ämnade undersöka. Vidare ansåg 

vi att en deduktiva ansats ökade uppsatsens trovärdighet genom att den följde en väg som redan 

var bevisad. 

 

Kumar (2014) konstaterar att man genom en deduktiv ansats kan dra slutsatser som bygger på 

tidigare forskning, teori eller egna uppfattningar av omgivningen. Utifrån detta antagande, 

granskas och utvecklas teori samt litteratur i syfte att användas som bas för att erhålla det 

empiriska materialet (ibid.). Fortsättningsvis analyseras och diskuteras det empiriska materialet 

tillsammans med det teoretiska ramverket (Ghauri & Grøhaug, 2010). Således avser den 

deduktiva forskningsansatsen att finna en metod som antingen bevisar eller motbevisar den 

teoretiska referensramen. Kumar (2014) poängterar att en noggrann teoretisk referensram 

skapar grunden och en förbättrad förutsättning för att det empiriska materialet ska bli relevant 

och fylla ett syfte (ibid.). Genom att använda den deduktiva ansatsen söktes därmed slutsatser 
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genom att testa den teoretiska referensramen mot den praktiska verkligheten. Det för undersöka 

hur respondenternas arbetar med att definiera och bedöma de personliga egenskaperna som 

framställs i ett kundföretags kravspecifikation. Till följd av att skapa en utvecklad teoretisk 

referensram ville vi styra studien med de teoretiska påståenden och teorier som erhållits, för att 

vidare söka samband och svar genom intervjuer. Intervjuerna blev således formade baserat på 

den teoretiska modellen som utvecklats. Den deduktiva ansatsen skapade enligt oss en 

strömlinjerad process som underlättade förståelsen för sambandet mellan teori och empiri. Vi 

önskar därmed genom revidering av det empiriska materialet se om det finns brister i den 

teoretiska referensramen för att uppnå studiens syfte.  

 

3.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Studiens teori- och forskningsgrund baseras på relativa värden som vi förklarat genom att 

placera de i relation till begrepp som tolkning och översättning. Således ansågs det mest logiska 

alternativet till forskningsstrategi vara att genomföra studien kvalitativt, genom intervjuer med 

kompetenta personer som kan bringa klarhet i forskningsfenomenet. Med en kvalitativ 

forskningsmetod ämnar man nå insikt om de fenomen som innehar en direkt koppling till 

människor och situationer i den sociala verkligheten, vilket nås genom observationer och 

intervjuer som speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Kvantitativ- och abduktiv 

forskningsansats är två andra metoder som Bryman och Bell (2005) belyser. Den kvantitativa 

ansatsen bygger på statistiska antaganden som baseras på siffror för att lättare kunna 

generalisera resultatet, medans den abduktiva ansatsen förespråkar ett varierat användande av 

den kvalitativa och kvantitativa under studiens gång (Ibid.). En av skillnaderna mellan den 

kvalitativa kontra den kvantitativa metoden som vi ansåg föll till den kvalitativa metodens 

fördel är att kvantitativa studier förespråkar en mer restriktiv flexibilitet medan den kvalitativa 

tillåter en större forskningsfrihet (Kumar, 2014). Principen av att vara låst till en strikt 

traditionell inställning till forskningsprocessen bedömde vi hämmade insamlandet av data i 

studien. Vi har på grund av detta utnyttjat ett mer flexibelt sätt att förhålla sig till 

forskningsprocessen och kunde således se den kvalitativa metoden som den bäst lämpade för 

utformandet av studien.  

 

Valet av forskningsstrategi gynnade oss i den mån att vi genom kvalitativa intervjuer kunde nå 

gediget empiriskt material som en kvantitativ metod inte kunnat ge oss. Utifrån en deduktiv 

ansats avsåg vi söka insikt och förklaring för den teori som erhållits för forskningsfenomenet, 
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vilket tillsammans med den kvalitativa forskningsansatsen utgjorde nyckeln för en djupare 

förståelse för området som analyseras. Eftersom vi strävade efter att nå en ökad förståelse för 

hur rekryterare arbetar med att definiera och bedöma personliga egenskaper i en 

kravspecifikation, ansåg vi inte att enkäter lämpade sig. Enkäter kunde inte bistå med tillräckligt 

djupgående och utvecklade svar lämpade för att uppfylla studiens syfte. Av den anledningen 

kom vi till insikt att intervjuer och direkt dialoger med rekryteringskonsulterna gav oss en bättre 

möjlighet till utvecklade svar med möjlighet till följdfrågor. Fortsättningsvis tillskrivs syftet 

med en kvalitativ forskning att ge insikt i ett problem och belysa dess mening för individer och 

grupper (Creswell, 2007). Vi har, för att studera uppsatsens problemformulering använt oss av 

Creswells (2007) tillvägagångssätt och använt en ansamling av data för att kunna utläsa mönster 

och sammanhang. Resultatet presenteras i form av egna reflektioner, respondenternas synsätt 

och en definition för hur resultatet bidrar till vidare forskning i ämnet. 

 

Valet av forskningsmetod vilar även på Ahrne och Svenssons (2015a) yttrande om att 

forskningsfrågor gällande människors egna upplevelser och syn på verkligheten bör analyseras 

och undersökas utifrån en kvalitativ studie. En kvalitativ forskningsansats är tolkande med syfte 

att förstå och hitta samband genom en djupgående diskussion och analys kring det enskilda 

fenomenet (Fejes & Thornberg, 2009). Med tanke på det identifierade problemet om hur 

rekryteringskonsulter tolkar personliga egenskaper och hur de sedan bedömer att kandidater 

besitter dessa, var det enligt vår uppfattning att ett kvalitativt tillvägagångssätt var det bästa 

med anledning att det kan bidra med mer ingående förståelse för rekryteringskonsulternas 

tillvägagångssätt och dess effekt på rekryteringen. Vidare var målet att lyfta fram problemet 

från olika perspektiv. Genom denna uppfattning lämpade sig den kvalitativa forskningsmetoden 

bättre eftersom den förenar processen i ett sammanhang genom sammanlänkade antaganden. 

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamling är en viktig del av en forskningsprocess och avser en gedigen 

informationsinsamling som ämnar besvara den frågeställning forskningsstudiens disposition 

baseras på (Creswell, 2007). Enligt Ghauri & Grønhaug (2010) finns det två typer av 

datainsamling: primär- och sekundärdata. Primärdata avser information som forskare själv 

samlat in medans sekundära källor är reella uppgifter som redan existerar och som någon annan 

samlat in. Vi har utifrån vårt beslut om en kvalitativ forskningsmetod samlat in data via 

intervjuer, något Bryman och Bell (2005) belyser som den vanligaste och mest använda 
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kvalitativa formen för primär datainsamling. Valet av metod grundar sig även i möjligheten att 

genom kvalitativa intervjuer kunna ändra inriktning beroende på vad respondenterna anser 

relevant att lyfta. För att öka möjligheten för respondenterna att kunna delge sanningsenliga 

och utvecklade svar så la vi stor vikt på att eftersträva ett personligt och avslappnat samtal. 

Intervjuerna har således genomförts på respondenternas arbetsplatser. Vår ambition var att 

skapa en personlig atmosfär genom att inleda intervjun med enkla och allmänna frågor, för att 

sedan gå in på intervjuns huvudfrågor vars syfte var att finna respondenternas djupgående 

åsikter och synpunkter.  

 

En viktig aspekt som vi tagit i beaktande vid valet av intervjuer som datainsamlingsmetod är 

de skilda personligheterna som existerar hos individer. Wilson (2016) belyser i sin forskning 

fem olika typer av människor: den dominanta som tenderar att ta över diskussionen, den 

reserverade, ”experten”, den argumenterande och den blyga. Vidare menar Wilson (2016) att 

intervjuaren bör vara väl förberedd på hur man ska hantera dessa personlighetsdrag hos 

respondenterna eftersom problematik annars lätt kan uppstå. Problematiken kan exempelvis 

visa sig genom att båda parter känner svårigheter att göra sig förstådda eller att dialogen saknar 

struktur och inte leder någonstans. Att på förhand vara beredd på en respondents personlighet 

kan minimera risken att dialogen och förståelsen för informationen som delges misstolkas. För 

att minimera risken att stöta på den problematik Wilson (2016) nämner hade vi i förväg en 

dialog via telefon med respondenterna. Denna dialog resulterade i att det i ett tidigt skede gick 

att få en tanke för vilka personligheter som skulle intervjuas. Vi kunde vidare se att det hjälpte 

våra respondenter att få intervjufrågorna innan så att de fick chansen att förbereda sig. En 

negativ effekt som dock uppstod var att respondenterna hade en tendens till att hoppa från fråga 

till fråga i en annan ordningsföljd än vad vi avsett att intervjun skulle ha. Detta ledde till att 

några intervjuer blev mer ostrukturerade än vad som var tänkt, vilket komplicerade 

transkriberingen och sammanfattningen av den empiriska datan.  

 

Under intervjuerna har vi efterfrågat kravspecifikationer från respondenterna, vilket 

karaktäriseras som sekundärkälla. Valet att efterfråga en kravspecifikation gjordes för att föra 

diskussionen vidare till hur respondenterna tolkar de egenskaper som utformats i 

kravspecifikationer. Vi tillhandahölls sex stycken kravspecifikationer från sex olika 

respondenter. De kravspecifikationer vi fick bidrog till en ökad insikt i respondenternas 

processer och tillvägagångssätt vid en rekrytering. Vi har även nyttjat sekundära källor i form 

av företagsinformation. Både i syfte att samla information om rekryteringsföretagen 
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respondenterna arbetar på, och för att via arbetsförmedlingens databas gå igenom jobbannonser 

och därigenom fastställa vilka personliga egenskaper som tenderar att eftersökas. 

 

3.3.1 Teoretisk datainsamling 

För att styrka den problematik studien ämnar undersöka samlade vi in befintlig teori från 

böcker, akademiska artiklar, hemsidor och dagstidningar. Enligt Andersen (2012) är det 

essentiellt att ta del av redan befintligt datamaterial som dokument och rapporter för att 

åskådliggöra studiens problemformulering. Vi har använt oss av både engelsk och svensk 

forskningsdata för att få tillgång till internationella framsteg som gjorts i forskningsområdet. 

Artiklarna som använts i den teoretiska referensramen är hämtade från Linnéuniversitetets 

databas OneSearch som erbjuder publicerade artiklar av forskare från hela världen. En av 

fördelarna med användningen av teoretisk insamling är att det är finansiellt-, resurs- och 

tidssparande (Bryman & Bell, 2005). Av denna anledning såg vi det som ett naturligt val av 

datainsamling. 

 

Vi har inte begränsats av kriterier för hur nyligen artiklarna som använts bör ha publicerats, 

dock har vi i så stor mån som möjligt vänt oss till artiklar publicerade de senaste fem åren för 

att nå uppdaterad data för forskningsområdet. Vidare har vi förhållit oss källkritiska i vårt 

hämtande av källor genom arbetets gång. Samtliga artiklar har granskats i databasen Ulrichsweb 

för att säkerställa att de uppfyller kriterierna om att vara vetenskapligt granskade och refererade 

av andra forskare. För att undersöka relevans och värdet i valda artiklar har de bedömts utifrån 

antal citeringar för att komma fram till teorins trovärdighet. Studien har en blandning av artiklar 

utifrån antal citeringar. De artiklar som använts med många citeringar anser vi utgör en 

betydelsefull del i teorin eftersom de bidrar till en trovärdig och stabil grund. Även artiklarna 

som har få citeringar såg vi betydelsefulla, eftersom de uppmärksammar outforskade områden 

och ger teorin nya intressanta perspektiv.  

 

 

För att finna relevant data till den teoretiska referensramen användes specifika sökord till 

datainsamlingen. Vi har genomgående härlett oss till svenska och engelska sökord som har 

kombinerats med avsikt om att nå ett bredare spektrum av forskning. 
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       Tabell 3. Summering av sökord (Egen sammanställning). 

 

3.4 Undersökningsdesign 

Ständigt pågående processer och relationer tenderar att vara sammanlänkade och influera 

varandra, vilket medför att de går att ses som ett varierat samspel (Denscombe, 2009). Vi valde 

därför att forma studien efter tvärsnittsstudiens logik. Yin (2013) förklarar att en tvärsnittsstudie 

bygger på insamlandet av data från mer än ett fall för att fortsättningsvis kunna jämföra, hitta 

likheter och utläsa skillnader mellan fallen. När avsikten är att utforska uppfattningar om- eller 

betenden inom ett visst segment, anser Saunders, Lewis och Thornhill (2009) samt Bryman och 

Bell (2013) att en tvärsnittsstudie ger en djupare förståelse kring det valda segmentet. Vidare 

förklarar Saunders et al. (2009) att tvärsnittsstudie är en undersökning där insamlingen av data 

sker vid en specifik tidpunkt och därigenom ger en ögonblicksbild av de fall som forskas på. 

Denna ögonblicksbild blir av Lantz (2014) förtydligad som en överblick eller ett tvärsnitt som 

endast ger en förklaring för hur forskningsobjekt kan avläsas vara vid ett specifikt tillfälle.  

 

Valet av tvärsnittsstudie som forskningsmetod bygger på den relevans metoden bidrog med till 

studien. I vår strävan efter att nå en djupare förståelse för de område som täcks av 

frågeställningarna, ansågs en tvärsnittsstudie som forskningsmetod bäst lämpad för att samla 

önskat empiriskt material. Den empiriska datan får fortsättningsvis en stor relevans för att syftet 

med en tvärsnittsstudie ska säkerställas (Denscombe, 2009). Vidare vill vi argumentera för att 

en tvärsnittsstudie var ett passande val för den deduktiva ansatsen eftersom kombinationen 

möjliggjorde förmågan att finna relationer mellan fenomen och vald teori. Genom att datan som 

erhålls från intervjuerna går att jämföra för att hitta likheter och skillnader, sökes ett tvärsnitt 

som kan användas för att nå en generalisering för forskningsområdet. Således kom 

informationen som erhölls från intervjuer att utgöra en representativ generalisering av 
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rekryteringsföretag i hela Sverige. De slutsatser som nåddes och den analys som producerats i 

studien blev följaktligen baserat på att det empiriska materialet utgör saklig grund för en 

generalisering.  

 

Fortsättningsvis kan det diskuteras för huruvida generella slutsatser kan dras utifrån resultatet 

från forskningen av enstaka fall. Företagen som valts att undersökas är nationellt etablerade 

rekryteringsföretag som täcker stora delar av Sverige, vilket medför att de mycket väl kan stå 

för en generell bild av arbetsplatser inom samma område. Emellertid är antagandet att just dessa 

företag ska stå som representativa naturligtvis inte verifierat i denna uppsats eftersom det skulle 

krävas en väsentligt bredare studie på arbetsplatser som liknar de aktuella. 

 

3.4.1 Val av respondenter 

Merriam (2009) förklarar att för att kunna samla data behöver forskarna göra ett urval. Urvalet 

kan delas upp i sannolikhet och icke sannolikhet, där skillnaden mellan de två begreppen 

baseras på hur urvalet sker. Sannolikt urval är ett slumpmässigt urval som ger forskaren 

tillåtelse att göra statistiska generaliseringar, och hävdas därför inte vara en varken möjlig eller 

lämplig modell att använda för en kvalitativ forskning. Icke sannolikt urval anses vara mer 

lämplig för en kvalitativ forskning, och innebär att forskarna får utse respondenterna efter 

specifika kriterier. Vi har utgått ifrån ett icke sannolikt urval, och haft nedanstående krav på 

respondenter: 

 

Respondenterna behöver: 

1. Vara aktiva i en verksamhet som är etablerad i Sverige. 

2. Jobba i ett rekryteringsföretag som arbetar med direktrekrytering. 

3. Ha erfarenhet kring direktrekrytering och behandling av kravspecifikationer och 

intervjuer.  

 

Det empiriska urvalet består av elva rekryteringskonsulter inom rekryteringsbranschen som 

besitter rätt kunskap inom rekrytering och kravspecifikationer. Samtliga respondenter har varit 

verksamma inom rekrytering i minimum ett år. Urvalet av respondenter baseras, utöver de krav 

som ställs på ett icke slumpmässigt urval, på ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). 

Det innebär att vi i första hand kontaktade respondenter i närområdet, vilka utgör de fem 

respondenterna som är verksamma i Kalmar, Oskarshamn och Växjö. Resterande respondenter 

är ett icke slumpmässigt urval där vi valt ut respondenter utifrån en internetsökning på 
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rekryteringsföretag i Stockholm och Malmö. Vi ville utifrån val av respondenter från olika 

geografiska orter öka möjligheten till att nå en generaliserad och representativ bild av 

rekryteringsföretag i Sverige.  

 

Som nämnt i uppsatsens datainsamling har intervjuerna varit personliga där tid och plats för 

utförandet bestämts på förhand. Vi var väl medvetna om att personlig intervjuer inte är lika 

kostnadseffektivt som mail- och telefonintervjuer som Wilsons (2016) nämner. Trots det 

beslutades det att valet av personliga intervjuer bidrog till en mer flexibel intervju med en större 

möjlighet till ett djup i diskussionen, som andra metoder har svårt att uppnå.  

 

 

Tabell 3.1. Presentation av respondenter. (Egen sammanställning). 

 

3.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

I en kvalitativ undersökning har intervjuer en central roll för insamling av data (Yin, 2013). Det 

finns tre traditionella strukturer av intervjuer: strukturerade-, semistrukturerade- och 

ostrukturerade intervjuer (Merriam, 2009). Denscombe (2010) antyder att strukturerade 

intervjuer antar en hög nivå av kontroll med frågor som tenderar att vara strikta. 

Semistrukturerade intervjuer innebär ett mer flexibelt tillvägagångssätt med möjlighet för 
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respondenten att prata fritt. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst när syftet är att studera 

komplexa fenomen (Denscombe, 2010). Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer 

för att få den informationen som behövdes för att besvara frågeställningarna. Eftersom att 

frågeställningarna söker svar som återspeglar respondentens egna åsikter och tankar, ansåg vi 

att en strukturerad intervjuform skulle hämma möjligheten för respondenterna att utveckla 

svaren tillräckligt. Semistrukturerade intervjuer hjälpte således oss att fokusera på valt 

huvudämne och underlätta för respondenterna att ge utvecklade svar. 

 

Strukturen för en kvalitativ intervju är att både respondenten och intervjuaren är medskapare 

till samtalet (Patel & Davidson, 2000). Vi hade som huvudsakligt syfte under intervjuerna att 

leda respondenterna till att resonera kring utvalda intervjufrågor, utan att influera deras svar. 

På så vis blev det viktigt för oss att finna den balans som Patel och Davidson (2000) belyser. I 

situationen av en intervju kommer både respondent och intervjuare med förväntningar och idéer 

för vad den andra parten troligen kommer att förmedla respektive förvänta sig. Effekten av 

detta, oftast benämnt intervjuareffekten, kan givetvis inte bortses från varken när det gäller 

intervjusituationen eller resultatet av vår studie (ibid.). Det blev således viktigt för oss att vara 

medvetna om och göra ett försök att minimera påverkan på respondenterna. Det gjordes genom 

att vi ägnade all vår uppmärksamhet till respondenten under intervjuerna och var goda lyssnare 

istället för att flika in och avbryta. Vi ville nå en bekvämlighet hos våra respondenter där de 

kände att de kunde öppna upp sig med åsikter och tankar utan att bli dömda. Såldes fann vi, 

som tidigare nämnt att respondenternas arbetsplats var den mest optimala platsen för att nå 

denna bekvämlighet vi eftersträvade.  

 

För att skapa en behaglig situation för respondenterna såg vi till att två stycken närvarande 

under intervjun för att föra en mer lättsam dialog. Enligt vår mening kunde vi således dela upp 

arbetet mellan oss där intervjuaren helt fokuserade på respondenten och att föra intervjun medan 

den andra ansvarade för att materialet samlades in via ljudinspelning och observationer. 

Intervjuerna inleddes med en presentation om de ämne vi ämnar undersöka följt av mer 

personliga frågor om respondentens namn, yrke och erfarenhet. På så sätt ämnade vi nå en 

bekvämlighet redan från början. Huvudfrågorna utformades med avsikt att respondenterna 

själva skulle kunna dela med sig av tankar och åsikter utifrån mer öppna frågor som gick att 

direkt koppla till deras arbete inom rekrytering. Avslutningsvis ställdes en öppen 

diskussionsfråga där vi presenterade sex personliga egenskaper som respondenterna fick ge sin 

egna personliga tolkning på. 
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Icke-standardiserade frågor 

Svensson & Starrin (1996) menar att den kvalitativa intervjuformen är en icke-standardiserad 

intervjuform. Här utgår man ifrån antagandet att man på förhand inte har möjligheten att veta 

vilka frågor som blir betydelsefulla eller inte. Kumar (2014) förklarar att forskarna har frihet 

att formatera strukturen och innehållet, definiera vad man ska fråga och i vilken ordning det bör 

ske. Vi anpassade, utvecklade och följde upp med frågor som ansågs vara centrala för 

uppsatsens syfte genom att använda oss av en utformad och bearbetad intervjuguide (bilaga 1). 

I öppna frågor kan det skilja sig åt i graden av strukturering och standardisering (Trost, 2005). 

Standardisering i detta sammanhang innebär till vilken grad frågorna är samma i alla intervjuer, 

det vill säga att man ställer samma frågor till alla man intervjuar och i samma ordningsföljd 

(ibid.). Strukturen som användes i intervjuerna för studien utformades således efter denna logik, 

för att ge varje respondent samma förutsättningar och möjligheter. Materialet blev följaktligen 

enklare att sammanställa och utgjorde ett underlag som underlättade möjligheten för oss att 

urskilja mönster. 

 

Öppna frågor 

Kumar (2014) hävdar vidare att det finns två olika typer av frågor: öppna eller stängda. I den 

öppna frågan är svaret från respondenten inte tillgodosett av forskningsinstrument utan bestäms 

av respondenten själv. I en stängd fråga är svaren baserade på forskningsinstrumentet, vilket 

ger respondenten en uppsättning val som anses vara troliga svarsalternativ. Stängda frågor är 

generellt mest användbara när en forskning syftar till att uppnå fakta medan öppna frågor 

användas när forskare studerar attityder eller åsikter (Valentine, 2001). Svensson & Starrin 

(1996) påpekar att den kvalitativa forskningen förutsätter att intervjun utgörs av frågor som till 

en början ska vara så öppna som möjligt. Detta eftersom man vill kunna främja spontanitet hos 

den som blir intervjuad och därigenom få information genom företeelser och attityder. Det är 

dock viktigt att frågorna är uttänkta och har ett fokus, så att relevansen av frågeställningen inte 

brister (Dilley, 2000). Utifrån dessa antaganden nåddes vi av insikten om att öppna frågor ger 

mer information än vad slutna frågor hade gjort. Öppna frågor har inte ett givet svarsalternativ 

utan ger således större utrymme för flexibilitet och stimulerar respondenten att i sitt svar berätta 

och förklara. På så sätt kunde vi nå en mer verklighetsförankrad bild av forskningsområdet.  

 

Genom en semistrukturerad intervju, intervjuades respondenterna med öppna frågor. Vår 

utformade intervjuguide användes som ett hjälpmedel under intervjuerna för att säkerställa att 
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respondenterna besvarade frågeställningarna och för att kunna återfinna strukturen i det fall att 

vi avvek från ämnet. Valda intervjufrågor har sin grund i forskning och teori inom rekrytering. 

De utformade frågorna hade däremot inga fasta svarsalternativ, utan gav varje intervjuperson 

utrymme till att yttra sina egna tankar och åsikter från sitt eget perspektiv. Vi ansåg att öppna 

frågor gav ett bättre empiriskt material för att kunna utforska valt undersökningsområde. 

 

3.4.3 Operationalisering 

Hansen, Perry & Reese (2004) menar att en operationalisering skapar ett samband mellan 

teoretisk fakta och det empiriska materialet. Det framstår som en nödvändighet för att forskaren 

ska få insikt i vad som redan studerats och för att guida forskaren genom att identifiera vilka 

frågor som kommer att ställas (Jacob & Furgerson, 2012). Syftet med en operationalisering är 

att försöka avvika ifrån att behöva återuppbygga teori allteftersom empirin byggs upp 

(Ginsberg, 1988). Vi byggde intervjufrågor med förankring till den teoretiska referensramen 

som operationaliserats enligt Tabell 3.2. Frågorna utformades i syfte att angripa varje område 

som utgör den teoretiska modellen enligt modell 2.2 och således säkerställa relevansen för det 

empiriska materialet. Tabell 3.2 presenterar vilka områden som täcks av intervjufrågorna, hur 

många frågor som fokuserats till varje område samt ett resonemang för vad frågorna önskas 

uppnå.  

 

Tabell 3.2. Sammanfattning operationalisering. (Egen sammanställning). 

 

 



  
 

  

 

34 

3.5 Databearbetning 

Kvalitativa studier resulterar ofta i ett brett utbud av data som forskaren ska hantera (Ghauri 

& Grønhaug, 2010). Författarna menar att genom att forskaren analyserar datan får denne 

möjlighet till en djupare förståelse och insikt i det material som studien genererat. I en 

kvalitativ analys bearbetar forskaren aktivt den insamlade datan genom att summera den till 

ett hanterbart material och söka efter underliggande mönster (Fejes & Thornberg, 2009).   

 

När vi skulle analysera vårt empiriska material som vi samlade in från våra intervjuer var 

första steget att transkribera. Enligt Gillham (2008) betyder transkribering att svaren från 

intervjuerna omvandlas till en skriftlig text. Med hjälp av transkriberingen kunde vi summera 

och urskilja den viktigaste informationen som vi bedömde vara av värde för vår studie. Ahrne 

och Svensson (2015b) menar att det material som är av betydelse och relevans för forskaren 

att analysera bedöms utifrån studiens teoretiska ramverk. Genom att analysera datan utifrån 

de teorier vi valt möjliggjordes det att enklare bedöma vilken information som var relevant 

och användbar. Rennstam och Wästerfors (2015) belyser vikten i att man vid reduceringen av 

det empiriska materialet lyckas sålla och sortera utan att gå miste om komplexitet och 

nyanser. Under transkriberingsprocessen avlyssnade vi därför ljudinspelningarna av 

intervjuerna två gånger för att vara säkra på att vi inte gick miste om någon relevant 

information. Fortsättningsvis omformulerades informationen och kategoriserades efter 

frågeställningarna som ställdes under intervjuerna för att lättare se om respondenternas svar 

skiljdes åt eller överensstämde. Avslutningsvis användes kategoriseringen för att söka 

mönster och länkar som sedan användes för att analysera empirins relation till det teoretiska 

ramverket. 

 

3.6 Kvalitétsdiskussion 

En väsentlig faktor i forskningsförfarandet är bedömningen av trovärdigheten och kvalitén på 

en studie. Begrepp som är vanligt förekommande i dessa sammanhang är reliabilitet och 

validitet, vilka också oftast är förknippat med kvantitativa studier. I en kvalitativ studie behöver 

begreppen värderas genom andra kriterier (Bryman & Bell, 2013). Svensson och Starrin (1996), 

förespråkare för användandet av validitetsbegreppet i en kvalitativ forskning, menar att 

begreppen behöver anta en bredare och mer utvecklad form, som främst bygger på pragmatiska 

och praktiska skäl. Ahrne och Svensson (2015b) påpekar att problematiken kring användandet 

av reliabilitet och validitet är att de antyder till att studien resulterar i en enda absolut version 
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av forskningsfenomenets verklighet, vilket ofta är omöjligt att uppnå i kvalitativa studier. 

Således påpekar Bryman och Bell (2013) att begreppen behöver delas in i fyra delbegrepp vid 

en användning i kvalitativa studier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att bekräfta och styrka.  

 

3.6.1 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Tillförlitlighet för en studie bygger på att den ska kunna säkerställa att forskningen utförts 

regelrätt och att det resultatet som framställts av intervjuerna bekräftas av respondenterna för 

att garantera att rätt uppfattning skapats (Bryman & Bell, 2013). Vi har, med tillförlitligheten i 

åtanke, spelat in alla intervjuer som utförts och även transkriberat materialet. Inspelningen av 

intervjuerna möjliggjorde att vi kunde spela upp materialet igen och på så vis kunna verifiera 

och säkerställa att rätt uppfattning erhållits av respondenternas utsagor. Efter att det empiriska 

materialet färdigställts återkopplade vi till respondenterna för att nå ett samtycke till det 

material som framställts av deras svar och således få chansen att rätta till möjliga 

misstolkningar.  

 

Pålitlighet avser att samtliga delar av forskningsprocessen säkerställts för att ha skapat en 

sanningsenlig- och fullständig utsaga (Bryman & Bell, 2013). Logiken att redovisa för 

metodologiska val anses av Ahrne och Svensson (2015b) bidra till högre kvalitet och 

trovärdighet. Vi har kritiserat, motiverat och redogjort för alla valda moment i metodkapitlet, 

vilket bidragit till att pålitligheten förtäljts, utvecklats och därigenom säkerställs. Genom 

studiens utformning har vi haft tillgång till feedback och konstruktiv kritik från handledare, 

examinator och opponenter, vars inverkan har höjt pålitligheten för studiens process.  

 

3.6.2 Överförbarhet och möjligheten att bekräfta och styrka 

Bryman och Bell (2013) förklarar begreppet överförbarhet som förmågan att överföra studiens 

resultat till en annan miljö än den som studerats, och i vilken mån studiens resultat presenterar 

möjligheten för vidare forskning i området. Eftersom att vi har skapat en grundlig och väl 

utvecklad teori som satts i relation till empiriskt material som baserats på kompetenta 

respondenter inom forskningsområdet, utgör det en saklig grund för överförbarhet. Således 

ansåg vi att studiens resultat kan användas till såväl vidare forskning inom forskningsområdet, 

som pålitlig källa för annan forskning.  
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Förmågan att kunna bekräfta och styrka grundar sig på att forskarna ansträngt sig för att 

säkerställa att de handlat i god tro under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). Personliga 

åsikter och teoretiska val ska inte influera eller påverka slutsatserna som nåtts från en forskning. 

Vi har förhållit oss till möjligheten att bekräfta och styrka genom att anta en neutralt passiv roll 

under studiens gång för att neutralisera möjlig påverkan på studien.  

 

3.6.3 Forskningsetik 

Det tidigare okomplicerade kvalitativa tillvägagångssättet har med tiden blivit allt mer 

komplext på grund av de etiska övervägande som måste tas i beaktning i utförandet (Creswell, 

2007). Merriam (2009) styrker Creswells (2007) konstaterande genom att betona vikten av 

etiska övervägande när man samlar och översätter insamlad data.  

 

Denscombe (2010) argumenterar för rätten till anonymitet i deltagandet av en studie. 

Anonymiteten uppfylls genom att de personer som deltar i forskningsprojektet kan lita på att 

dennes identitet blir skyddad i alla situationer (Svensson & Starrin, 1996). Det är därför av allra 

största vikt för forskarna att överväga att det inte ska finnas några konsekvenser för 

respondenterna gällande deras deltagande i studien (Denscombe, 2010). Forskarna bör 

överväga de konsekvenser som kan uppstå i samband med studien och garantera säkerhet för 

respondenterna (ibid.). När vi startade intervjuerna togs varje respondents intresse i beaktning 

genom att erbjuda dem full anonymitet genom deras deltagande i studien. Valet för hur 

dokumentationen av intervjuerna genomfördes skedde genom visad hänsyn till våra 

respondenter. För att besvara respondenternas anonymitet har vi således, löpande i texten valt 

att använda oss av fiktiva efternamn som karakteriserar var enskild respondent. Fortsättningsvis 

önskade två av respondenterna även att hålla sitt företag anonymt och har därmed benämnts 

som företag X, se tabell 3.1. Vidare valde vi att inte anteckna på grund av att det kan störa den 

intervjuade och för att denne ska känna sig uppmärksammad. För resultatens tillförlitlighet 

spelades intervjuerna in och efter transkriberingar har all data som skulle kunna göra det möjligt 

att identifiera våra respondenter, tagits bort.  

 

Denscombe (2010) argumenterar vidare för att varje respondents deltagande ska vara frivilligt, 

och att ingen potentiell respondent ska bli tvingad till att medverka i studien. Innan en intervju 

genomförs bör man ge sanningsenlig information till intervjupersonerna (Forsman, 1997). När 

potentiella respondenter kontaktades, skickades bilaga 2 ut för att ge dem en upplysning och 

kort information om studien. De respondenter som besvarade mejlet med att de ville delta, 
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ringdes sedan upp för att få ytterligare information om intervjun och hur deras deltagande skulle 

komma att användas i studien. Genom detta tillvägagångssätt gavs varje respondent möjlighet 

till att i ett tidigt skede bestämma om de ville delta i studien eller inte.  

 

Tillvägagångssättet gav även möjlighet till att undvika bedrägeri som Denscombe (2010) 

argumenterar för. Genom att vara öppna och förklara studiens byggstenar samt syftet med 

insamlad data, kunde tidigt oklarheter från respondenterna besvaras och tydliggöras. Kvale och 

Brinkman (2012) framför vidare att respondenternas deltagande bör hanteras rättvist.  

Vi tog således beaktning till ett rättvist hanterande av den information som erhållits från 

respondenterna. Vi gav respondenterna möjligheten att säkerställa att de sammanställda 

materialet matchade deras muntliga tillkännagivande, genom återkoppling av en 

sammanställning av det empiriska materialet. 
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4. Empirisk tolkning 

Det empiriska materialet sätts här i relation till den teoretiska referensramen för att slutligen 

ställas mot varandra. Vidare har materialet analyserats för att fastslå om det finns någon 

koppling eller avvikelse mellan teori och verklighet. Med hänsyn till respondenterna och för att 

bevara deras anonymitet benämns de vidare med fiktiva efternamn, se tabell 3.1. Vad som 

tidigare benämnts företag kommer vidare benämnas kundföretag, efter respondenternas 

ordval.  

 

4.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation utformas med underlag från en befattningsbeskrivning och innehåller de 

kvalifikationer en tjänst kräver (Granberg, 2011). Alla respondenter beskrev en 

kravspecifikation som ett samlat dokument som avser hur en tänkt medarbetare bör vara för att 

passa in på kundföretaget. Vid åtskilliga tillfällen under intervjuerna argumenterades det för 

vikten av en kravspecifikation i en rekryteringsprocess. Ett flertal respondenter karaktäriserade 

den även som den viktigaste aspekten av en rekrytering. En respondent gick så långt som att 

säga: 

 

“Jag skulle aldrig få för mig att göra en rekrytering om jag inte har en kravspecifikation, 

även om det handlar om att rekrytera någon som ska vara min egen assistent.” 

Respondent, Björklund. 

 

Andersson et al. (2016) konstaterar att en kravspecifikation är den första delen i en 

rekryteringsprocess och att det därför bör läggas vikt vid att få den utförligt gjord. I relation till 

respondenternas tydliga inställning till kravspecifikationens betydelse finner vi det därför 

rimligt att rekryterare eftersträvar hög kvalité på en kravspecifikation för att kunna initiera 

rekryteringsprocessen på ett så bra sätt som möjligt. En utförlig kravspecifikation blir därför 

med största sannolikhet det som avgör kvalitén för resten av en rekrytering och för möjligheten 

att hitta rätt medarbetare. 

 

Den inledande frågan under intervjuerna behandlade vad respondenterna ansåg det betydde att 

hitta den “rätta” medarbetaren. Samtliga svar var övervägande i linje med att den rätta personen 

var en individ som stämde överens med kundföretagets krav och som hade de kompetenser och 
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färdigheter som krävdes för att utföra arbetsuppgifterna jobbet avser. Samsynen går att 

illustreras med: 

 

“Jag anser att det är att få rätt kompetens och rätt personlighet till rätt arbetsposition.” 

Respondent, Rhawi.  

 

Nilsson Fägerlind (2004) och Granberg (2011) förklarar att kravspecifikationen skapar en 

idealbild för hur en person behöver vara för att anses lämplig för arbetet. Idealbilden används 

senare som ett underlag för rekryterarens arbete med att hitta den rätta medarbetaren.  

 

4.1.1 Kravspecifikationens utformning 

Alla respondenter talar i liknande termer kring en uppdelning av kravspecifikationen i två delar: 

en “informell” och en “formell” del. Några respondenter benämnde dock istället delarna som 

“mjuk” och “hård” men avsåg samma betydelse som de informella respektive formella delarna. 

Vi har kunnat se att ett av de vanligaste orden som förekommer i beskrivningar av de informella 

delarna är personligheten. Vi har vidare sett ett samband mellan vad respondenterna kallar de 

informella delarna, och vad Pervin och John (2000) uttrycker som personliga egenskaper. 

Författarna menar att de personliga egenskaperna karaktäriseras som en persons beteende, 

tankemönster och tankegångar. Vidare framgår det att respondenternas förklaring för vad de 

formella delarna avser stämmer överens med vad Pervin och John (2000) förtydligar vara de 

krav som förklarar tidigare erfarenhet och utbildning. Vid utformningen av en kravspecifikation 

har vi kunnat utläsa att samtliga respondenter lägger vikt i båda delarna, vilket förtydligas av: 

 

“Jag lägger delvis vikt i den formella kompetensen, men som jag tidigare nämnt ska man inte 

underskatta hur personen ska kunna komma in i arbetsgruppen genom personliga 

egenskaper.” 

Respondent, Björklund.  

 

Från det empiriska materialet har vi dock kunnat utröna skillnader i strukturen av 

kravspecifikationers utformningar gällande de formella och informella delarna. Vi kunde 

därmed dela in våra respondenters tillvägagångssätt i två olika grupper, utifrån den grad av 

inflytande som respondenten har vid utformandet av en kravspecifikation. Den ena gruppen 

förespråkade en utformning som sker tillsammans med kundföretaget (benämns hädanefter 
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grupp X) och den andra gruppen tillhandahåller den färdig från kundföretaget (benämns 

hädanefter grupp Y).  

 

Tillvägagångssättet för upprättandet av en kravspecifikation 

Respondenterna i grupp X talade för att de vid utformandet av en kravspecifikation bokar in ett 

personligt möte med kundföretaget. Mötet består av ett informationsutbyte gällande vilka krav 

och önskemål kundföretaget har på den tänkta medarbetaren. Respondenterna berättade att det 

till största del förs resonemang kring vilka formella och informella krav som kandidaten 

behöver besitta. Redan innan kundmötet försöker även de flesta respondenter i mån om tid 

planera in en rundtur på kundföretaget för att skapa sig en ökad förståelse för deras verksamhet. 

Resonemanget påstår vi visar paralleller till Granberg (2011) som säger att en kravspecifikation 

bör innehålla en utvärdering av en organisation och tjänsten som ska tillsättas. Genom att 

respondenterna får en rundtur på företaget införskaffar de sig information för hur en typisk 

vardag för medarbetarna kan ser ut samt vilken stämning och kultur som företaget upplevs ha. 

Även Armstrong (2009) visar ett liknande resonemang kring mötet genom att belysa tonvikten 

för de beteenderelaterade förutsättningarna. Med detta menar han olika slag av beteenden som 

behövs för att en individ ska kunna utföra sin uppgift. Dessa beteenden menar författaren bör 

kopplas samman med företagets struktur och kärnvärden för att kunna säkerställa att kandidaten 

passar in i företagskulturen. Under det personliga mötet utformar respondenterna 

kravspecifikationen tillsammans med kundföretaget, baserat på vad som sägs vid mötet och vad 

som uppfattats av arbetsplatsen och tjänsten. 

 

Respondenterna i grupp X konstaterade att utformningen av en kravspecifikation behöver skilja 

sig åt beroende på vilken tjänst som ska tillsättas och vilken bransch kundföretaget är 

verksamma inom. Respondenterna menar att en standardiserad mall tenderar resultera i 

restriktion och att den därför blir svår att utgå från. Kravspecifikationer behöver enligt 

respondenterna även justeras efter kulturella aspekter på arbetsplatsen, kraven på utbildning 

och erfarenhet. Baserat på grupp Xs eftersträvade struktur har vi kunnat dra paralleller till 

Knockes et al. (2003) inställning till användandet av en kravspecifikation. Författaren säger att 

utformandet av en kravspecifikation inte ska vara standardiserad, utan bör skilja sig åt beroende 

på vilken tjänst som ska tillsättas.  

 

Respondenterna i grupp Y skickar istället antingen ut en standardiserad mall till kundföretaget 

om vad de bedömer behöver vara med i en kravspecifikation, eller tillhandahåller 
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kravspecifikationen direkt från kundföretaget. Lindelöw (2016) menar på att en 

kravspecifikation är ett styrdokument som behöver vara standardiserat och avse de områden 

som krävs för att en rekrytering ska vara möjlig, oberoende för vilken tjänst eller arbete som 

kandidaten ska anställas till. Den standardiserade mallen innehåller enligt respondenterna den 

information som de bedömer att kundföretaget behöver delge för att rekryteringsprocessen ska 

kunna bli lyckosam. Respondenterna mottager sedan en, enligt kundföretaget färdigställd 

kravspecifikation via mejl alternativt personlig överlämning som respondenterna utgår från 

under rekryteringsprocessen. Här ges respondenterna möjlighet att sålla mellan den information 

som kundföretaget skrivit ned och efter vad de anser är mest relevant vid sökandet av en 

kandidat. Respondenterna framförde att den standardiserade mallen infriar en känsla av 

säkerhet och bekvämlighet, främst för att de alltid vet vilka punkter kundföretaget kommer att 

utgå ifrån. Knocke et al. (2003) som förespråkar samma tillvägagångssätt som grupp X, riktar 

stark kritik till den standardiserade mallen eftersom den inte tar hänsyn till aspekter såsom 

kultur och atmosfär, vilket kan visa sig mer utmärkande beroende på tjänst och arbete. Vi kan 

därmed se praktisk relevans för både Lindelöws (2016) och Knockes et al. (2003) teorier. 

Eftersom att gruppernas åsikter kring kravspecifikationen likväl teoriernas skiljer sig åt kan vi 

därför bedöma att båda teorierna är applicerbara i en reell kontext.  

 

Erhållna kravspecifikationer 

Som beskrivits i metodkapitlet fick vi ta del av sex kravspecifikationer från våra respondenter. 

Vi tillhandahölls fyra kravspecifikationer från respondenter placerade i grupp X, och två 

kravspecifikationer av respondenter från grupp Y. Genom att vi erhöll sex kravspecifikationer 

kunde vi nå en resonlig grund för att komma till en slutsats som talar för hur resterande 

respondenter strukturerar kravspecifikationer. Det gavs även indikationer från hur resterande 

respondenter beskrev kravspecifikationer och dess innehåll, som talar för att de mycket 

möjligen förhåller sig likadant. De främsta skillnaderna mellan gruppernas kravspecifikationer 

upplevdes vara i hur de lade vikt vid att förklara de personliga egenskaperna. Vi uppfattade det 

som att det fanns en större förmåga till att utveckla förklaringen av de personliga egenskaperna 

i de kravspecifikationer som erhölls från respondenterna i grupp X. I kravspecifikationerna från 

respondenterna i grupp Y kunde vi istället utläsa att de personliga egenskaperna summerats till 

begrepp som inte utvecklats lika omfattande. Ytterligare förklaringar för skillnaderna mellan 

kravspecifikationerna avser kommunikativa aspekter och kommer att förtydligas i kapitel 4.2. 
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4.1.2 Problematiken vid uppbyggandet av en kravspecifikation 

Som tidigare nämnt behöver rekryteringskonsulter förhålla sig till både de informella och 

formella delarna av en kravspecifikation för att hitta rätt kandidat till en tjänst. Uppsatsens fokus 

har dock helt legat på att utröna hur respondenterna arbetar med de informella delarna. 

Nedanstående uttalande visar med tydlighet den problematik respondenterna ställs inför 

gällande det informella delarna i en kravspecifikation: 

 

“Det är lätt att vilja ha hela godispåsen av många olika egenskaper. Man märker ganska 

tydligt när ett kundföretag bara slängt in massa begrepp. Det är fascinerande när en person 

både ska vara strukturerad och flexibel, eftersom det är varandras motsatser.” 

                     Respondent, Svensson. 

 

Alla respondenterna uttrycker att kundföretag gärna använder sig av mångtydiga begrepp som 

den arbetssökande bör besitta i en kravspecifikation, oavsett vilken arbetsuppgift som ska 

utföras. Enligt respondent Svenssons formulering i citatet ovan kunde vi urskilja ett ordval som 

enligt oss talar för hur kundföretag tenderar att förhålla sig till personliga egenskaper i en 

kravspecifikation: “godispåse”. Vi tolkar ordvalet godispåse som att respondenten hänvisar till 

någon slags samling av önskade ting, vilket vi således kan se kopplingar till teori av Ahrnborg 

Swenson (1997) och Kantor (2006). Författarna framför att det är vanligt att kundföretag ofta 

anger en idealbild för hur en medarbetare behöver vara och att det ofta resulterar i en onyanserad 

önskelista av egenskaper. En annan respondent utvecklar detta som: 

 

“Många egenskaper tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, bara är ord för att fylla ut en 

kravspecifikation från kundföretagets sida. De är inte speciellt definierade. Av den 

anledningen tycker jag att det många gånger är svårt att definiera de personliga 

egenskaperna som tillhandahålls.” 

Respondent, Holm.  

Citatet går att koppla till Lindelöw Danielssons (2003) teori om att odefinierade begrepp 

tenderar att övergå till generella formuleringar. Författaren menar att det personliga 

egenskaperna behöver vara formulerade på ett tydligt sätt för att framstå som relevanta och 

användbara. Andra respondenter har visat samma inställning till kundföretags användning av 

personliga egenskaper i termer som “bara inslängda” och “intryckta”. Irving (2004) samt 
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Mlekov och Widell (2003) framför att en kravspecifikation med mångtydiga begrepp i många 

fall beror på tidsbrist och ett slarvigt utfört arbete från kundföretagets sida.  

 

Sett till grupperingarna som tidigare gjorts har vi kunnat se att risken för att problematiken kan 

uppstå främst befaller grupp Y. Anledningen bedömer vi beror på att de inte diskuterar de 

personliga egenskaperna i realtid med kundföretaget som grupp X har möjlighet till. Grupp X 

kan redan vid det personliga mötet ifrågasätta och tillsammans med kundföretaget diskutera 

vilka personliga egenskaper kan anses viktiga. Bland annat uttrycker sig en respondent från 

grupp X: 

 

“I situationer där kunden staplar upp tio olika egenskaper under mötet brukar jag be kunden 

att specificera eller prioritera enbart tre personliga egenskaper som jag sedan ska ta med i 

kravspecifikationen.” 

Respondent, Borg. 

 

Trots att respondenter i grupp Y belyser att de vid upprepade tillfällen stött på svårtolkade och 

mångtydiga begrepp när de erhållit en kravspecifikation, har vi noterat att ingen av 

respondenterna ger konkreta riktlinjer till kundföretag i utformningen. I vissa fall skickar de ut 

en standardiserad mall på de områden som bör beröras, men inget som förtäljer hur de ska gå 

tillväga för att fylla i mallen. Vi ställer oss här frågan om rekryteringskonsulter omedvetet 

försvårar sitt arbete genom att inte ge någon vägledning för hur kundföretaget bör gå tillväga 

vid utformningen av den standardiserade mallen. Det tycks med andra ord finnas en 

kommunikationsbrist mellan parterna och ett glapp mellan vad rekryteringskonsulter förväntar 

sig att kundföretaget ska göra, och vad de faktiskt gör. Hade riktlinjer getts vid förmedlandet 

av den standardiserade mallen hade rekryterare kunna inkludera sig själva mer i processen, och 

således minimerat risken för att stöta på den onyanserade önskelistan Kantor (2006) talar om.  

 

Risken med tidigare kravspecifikationer 

Mlekov och Widell (2003) belyser ytterligare ett problem som rekryterare kan stöta på vid 

utformningen av en kravspecifikation. Författarna menar att kundföretag på grund av tidsbrist 

ofta vänder sig till tidigare kravspecifikationer vid utformningen av nya. Vidare argumenterar 

författarna för att dessa sällan granskas för att säkerställa att den gamla kravspecifikationen 

matchar den nya tjänsten, utan man antar att det som fungerat ska fungera igen. Trots den 
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problematik som beskrivs vänder sig majoriteten av respondenterna till tidigare 

kravspecifikationer. Vi har inte sett några belägg på att respondenterna upplever den 

problematik författarna argumenterar för, och vi kan därför spekulera i att teorin inte längre är 

aktuell eller giltig. Vårt resonemang baseras på den medvetenhet vi anser att respondenterna 

idag har om riskerna med att använda en tidigare kravspecifikation. Vi har kunnat utläsa att 

samtliga respondenter enbart vänder sig till tidigare kravspecifikationen när det kommer till 

rekrytering hos en redan befintlig kund eller till liknande tjänster. Samtliga respondenter 

återkom även flera gånger till vikten av att behålla ett kritiskt förhållningssätt och jämföra nu 

med då. Medvetenhet kan illustreras med resonemanget:  

 

“När det kommer till rekrytering av liknande tjänster måste man ha i åtanke att justeringar 

kan behöva ske. Så länge rekryteringskonsulter är medvetna om de fallgropar som finns, är 

det inte negativt att vända sig till tidigare kravspecifikationer, snarare tvärtom. Det kan ses 

som en inspirationskälla och hjälpmedel.” 

Respondent, Malik.  

 

En av respondenterna skiljde sig däremot från mängden. Respondenten berättade att hen aldrig 

vänder sig till tidigare kravspecifikationer, om det inte handlar om att hämta information kring 

presentationen av kundföretaget. Respondenten menade att det finns för många fallgropar att 

trilla ner i, och att hen hellre lägger ner lite mer tid för att utforma en ny än att riskera att 

någonting blir fel. Baserat på de två olika synsätten gör vi antagandet att det kan bero på att den 

respondent som inte vänder sig till tidigare kravspecifikationer, de facto är den som har minst 

erfarenhet inom rekrytering. Vi kan därmed se att det troligen är erfarenheten som är den 

variabel som avser om problematiken är en överkomlig risk eller inte. För rekryteringskonsulter 

med liten erfarenhet är risken således högre för att trilla i fallgroparna.  
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4.2 Personliga egenskaper 

 

“I många fall skulle jag säga att personligheten är viktigare än kompetenser.” 

Respondent, Karlsson. 

 

Kinnunen och Parviainen (2016) konstaterar att betydelsen och användandet av personliga 

egenskaper i rekryteringssammanhang blivit viktigare. Det visade sig även stämma i praktiken 

genom att samtliga respondenter lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna i en 

kravspecifikation. Vidare betonar respondenterna att de personliga egenskaperna är av stor 

betydelse för att hitta rätt kandidat till rätt arbetsuppgift. Trots att de personliga egenskaperna 

förklaras vara av stor vikt vid en rekrytering, poängterar Illeris (2013) svårigheten med att 

definiera de personliga egenskaperna i en kravspecifikation.  

 

Majoriteten av våra respondenter upplever också en svårighet med att definiera personliga 

egenskaper, och menar att det finns en viss komplexitet i kommunikationen mellan dem och 

kundföretaget. En respondent som däremot skiljer sig från mängden är Eliasson som inte fann 

någon svårighet med att definiera de personliga egenskaperna i en kravspecifikation. Orsaken 

förklarade respondenten var den nära och personliga relation som hen har till kundföretagen. 

Den enda förklaringen vi kunde se till varför respondenten inte upplever samma svårighet som 

övriga respondenter, är för att hen är verksam inom ett litet företag med begränsat antal kunder. 

Vi menar vidare att ett företag med färre kunder kan ha möjligheten och kapacitet för att etablera 

en kontinuerlig och nära kontakt med kundföretagen till skillnad från större företag. Resterande 

respondenter uttryckte svårigheten med att definiera de personliga egenskaperna, vilket 

illustreras av en respondents uttalande:  

 

“Det är jättesvårt eftersom jag har mina egna värderingar på vad exempelvis flexibelt är, 

men det betyder inte att det är samma uppfattning som kundföretaget har. Det är ju trots allt 

dem jag måste gå efter och deras bedömning för att de ska bli nöjda med kandidaterna.” 

     Respondent, Svensson.  
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En tolkningsfråga 

Några respondenter menade att de mest svårtolkade egenskaperna är de som sällan förekommer. 

En respondent berättade att hen nyligen stötte på en sådan egenskap när kundföretaget önskade 

att den framtida medarbetaren skulle ha ett matematiskt sinne. Respondenten ansåg vidare att 

egenskapen borde lämpa sig en ekonom och tolkas som att ha ett bra sifferminne, vilket inte 

alls visade sig stämma överens med kundföretagets tolkning. Kunden visade sig snarare leta 

efter en kandidat med en analytisk förmåga och inte med samma djupa förståelse till siffror som 

respondenten antagit. Resultatet blev en rekrytering som avslutades en månad senare.  

 

Majoriteten av respondenterna beskrev dock att de mest förekommande egenskaperna i form 

av driven, flexibel, social och arbetsvillig är de som oftast tenderas att misstolkas. En av de 

klassiska personliga egenskaperna som respondenterna främst tryckte på var flexibel. Det 

framgick att flexibel enligt en respondent kan ha olika innebörder beroende på vilken kontext 

det placeras i.  

 

“Flexibel betyder enligt mig både att man har enkelt att ställa om sig, men det handlar också 

om hur man lever sitt liv och hur man kan vara flexibel på arbetstider.” 

Respondent, Malik. 

 

En respondent stack dock ut från mängden. Respondenten förklarade i sammanhanget att 

rekryterare genom sin kunskap redan på förhand bör kunna definiera de mest förekommande 

egenskaperna som efterfrågas. Hen påpekade även att begreppen inte ska behöva stå på en 

kravspecifikation för att rekryterare ska leta efter dem hos kandidater, utan bör ses som 

självklara.  

 

De olika synsätten visar på att det råder en svårighet med att tolka och definiera de personliga 

egenskaperna i en kravspecifikation. Vi kan därför anta att vad som utgör en definition av en 

specifik egenskap baseras på den individuella erfarenheten. Kaufmann och Kaufmann (2005) 

sätter ord på problematiken och benämner det som selektiv perception. Selektiv perception 

innebär att mottagaren tolkar ett budskap och dess ordbruk baserat på dennes bakgrund, motiv, 

förväntningar och personliga syn på sändaren. Detta betyder således att mottagaren kan 

uppmärksamma och lägga en större vikt vid vissa element av budskapet än andra.  
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Respondenternas tolkningsvariation av personliga egenskaper 

För att konkretisera hur olika rekryterare definierar personliga egenskaper har samtliga 

respondenter fått ge sin egna personliga tolkning på sex personliga egenskaper som det enligt 

oss finns utrymme att definiera olika i en rekryteringsprocess. Egenskaperna är “framåt”, 

“flexibel”, “serviceinriktad”, “lagspelare”, “mångsidig” och “Skinn på näsan”. Tabell 4.1 

som presenteras nedan illustrerar de svar från respondenterna som visade sig variera kraftigt 

och således ansågs mest intressanta att belysa. Egenskaper som visade sig ge snarlika tolkningar 

ingår inte i modellen, men blir redovisade för i löpande text. För att modellen inte ska bli alltför 

stor eller svårbegriplig utelämnades vem som sagt vad. 

 

Respondenterna uppmanades förhålla sig till varje enskild egenskap och förklara dess innebörd 

och definition. Syftet med tillvägagångssättet var främst att söka en relation till vad 

respondenterna sagt kontra hur de faktiskt upplever definierandet av personliga egenskaper. 

Således hoppades vi förtydliga studiens problematik och ge belägg för studiens relevans. 

 

 

Tabell 4.1. Respondenternas tolkningsvariation. (Egen sammanställning). 
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Som tabell 4.1 illustrerar förhöll sig respondenterna väldigt olika till de personliga 

egenskaperna. Begreppen ”lagspelare” och ”flexibel” var de enda egenskaperna där 

respondenterna visade sig ha motsvarande åsikter för dess betydelse och definition. Samtliga 

respondenter klassificerade en lagspelare som hur en person förhåller sig osjälviskt till en 

grupps bästa. Exempelvis ansåg en respondent att en lagspelare inte nödvändigtvis sätter en 

arbetsgrupp framför sig själv, men som trots det är beredd att åsidosätta sin egen framgång för 

gruppens bästa. Alla respondenter talade i liknande termer och tillkännagav den flexibla 

personen som en person som är förändringsbenägen. Respondenterna beskrev personen som 

anpassningsbar gällande tid, och med kompetens inom flera olika områden. Den flexibla 

medarbetaren skulle därmed både kunna byta arbetsuppgifter och jobba extra vid behov.  

 

Klargörande för tolkningsvariationen 

Vad som utkristalliserar sig i tabell 4.1 är att det finns stora skillnader i hur respondenterna 

tolkar de personliga egenskaperna vilket enligt oss kan resultera i problem på flera plan. Det 

första, och kanske det tydligaste, är att det gör att respondenterna riskerar att misslyckas med 

eller fördröja sin rekrytering eftersom kundföretaget mycket väl kan lägga en annan innebörd i 

de personliga egenskaperna än vad rekryteringskonsulten gör. För det andra kan denna 

problematik generera större och mer övergripande problem inom rekryteringsyrket. Eftersom 

att konkurrensen är hård är det sannolikt inte ovanligt att kunden använder flera olika 

rekryteringsföretag. Om därefter rekryteringskonsulter, som alla är verksamma i samma 

bransch, inte är överens om vad de personliga egenskaperna innebär kan kundens situation bli 

svårhanterlig. Att det kan bli missförstånd är i sammanhanget ett mindre problem. Betydligt 

större blir problemet att det kan bli en etablerad sanning för kundföretag att 

rekryteringskonsulterna inte använder ett gemensamt vokabulär där de gemensamma termerna 

har en “universell” innebörd. Genom att rekryteringsföretag inte har gemensamma tolkningar 

riskerar att minska anseendet för både individuella rekryteringsföretag och för branschen.  

 

Översättningsfaktorer 

Variationen av svar som presenterades och förtydligades av respondenterna kunde vi 

genomgående tolka genom att förhålla oss till översättningsteorins ställningstaganden. Latour 

(1986) framför att det ofta förekommer att den som översätter tenderar att enbart ta användning 

av de element av objektet som anses vara behövligt just då. Vi finner det rimligt att alla begrepp 

som avser de personliga egenskaperna har varit föremål för åtskilliga översättningar under 

många år och i flera olika kontexter, vilket vi också kan påstå vara en stor anledning som 
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förklarar respondenternas tolkningsvariation. Eftersom begreppen i stor utsträckning används 

för att beskriva kraven på mängder av tjänster, inom flertalet branscher, kan en otydlig 

definition göra att begreppen tappar sin unika betydelse. Johansson (2002) menar att 

anledningen till att översättningen varierar i många fall grundar sig på en ofullständig kunskap 

om konceptets innehåll. Vi kan därav koppla tolkningsvariationen till rekryterarens erfarenhet 

och således förmåga att tolka personliga egenskaper. Det leder oss till att tro det finns mycket 

som talar för att förståelsen för vad begreppet faktiskt betyder tenderas att suddas ut, om än inte 

riskerar att komma längre och längre ifrån dess ursprungliga innebörd. Detta illustreras i ett av 

respondenternas svar på frågan för huruvida det är vanligt att personliga egenskaper misstolkas: 

 

“Ja absolut. Inte kanske bara misstolkas utan även att det inte betyder samma sak från person 

till person.” 

Respondent, Fransson. 

   

Røvik (2000) förtydligar att översättningar inom företag tenderar att följa en hierarkisk 

översättningskedja. Författaren menar att det ofta mottages idéer från toppen av hierarkin och 

går efter det vertikalt nedåt (ibid.). Vi har genom teorin kunnat se ett samband till en 

respondents arbetssätt. Respondenten förtydligar att en beställning görs av ett kundföretag och 

går sedan direkt till deras konsultchef. Konsultchefens jobb är sedan att förmedla vidare 

informationen till kontorschefen som i sin tur vidarebefordrar uppdraget ner i ledet till 

rekryteraren. Exemplet redogör för hur den hierarkiska översättningskedjan kan se ut i 

praktiken. I relation till översättningsteorin menar Røvik (2000) att den hierarkiska 

översättningskedjan ökar risken för fel- och missbedömningar genom att individer översätter 

begrepp olika. Objektet som blir föremål för översättning förändras och omformas till nya 

varianter och versioner efter varje översättningstillfälle (Czarniawska & Joerges, 1996). Trots 

att respondenten inte uttryckt något missnöje med arbetssättet vill vi med stöd från 

översättningsteorin belysa risken med den hierarkiska översättningskedjan. Vi menar att desto 

fler översättningar de personliga egenskaperna genomgår, ökar risken för att definitionen av 

egenskaperna varierar och förändras för varje översättningstillfälle. 

 

4.2.1 Bedömningen av personliga egenskaper 

Vi har kunnat konstatera att alla respondenter härleder sig till intervjuer i en bedömningsprocess 

och att ett fåtal även kompletterar bedömningen med personlighetstester samt använder de som 

underlag till intervjun. Lindelöw (2016) förespråkar intervjun som det mest lämpade verktyget 



  
 

  

 

50 

för att kunna bedöma personliga egenskaper, främst för att det är svårt att bedöma dem innan 

mötet, vilket vi kunnat utse även är fallet i praktiken. Intervjun konstaterades ha en central roll 

vid en bedömning och samtliga respondenter återkom flertalet gånger för vikten en intervju 

som bedömningsinstrument, vilket kan illustreras med: 

 

 

“Bedömningen sker helt klart under intervjun. Helhetsintrycket är superviktigt, hur man 

presenterar sig, skakar hand och för sig.” 

Respondent, Fransson. 

 

Lindelöw (2016) förespråkar i sin teori om intervjuarens roll att utforma väsentliga frågor till 

kandidaten för att uppmuntra till en dialog med fritt informationsflöde. Således kunde ett 

samband utläsas mellan Lindelöw (2016) och respondenterna som poängterar att det under 

intervjusituationen är viktigt att man ställer rikliga och bra frågor. Respondenterna förespråkade 

öppna och situationsanpassade frågor snarare än en standardiserad intervjumall. 

Situationsanpassade frågor anses ge kandidaterna möjligheten att beskriva olika situationer och 

händelser, och hur de förhåller sig till dessa. Därigenom ansåg respondenterna att rekryteraren 

som håller i intervjun kan utläsa hur kandidaterna hanterar vissa situationer och vilka 

egenskaper som blir framträdande. En respondent visade sig sticka ut från resterande 

respondenter och belyste en problematik gällande intervjun som bedömningsinstrument och 

uttryckte sig enligt följande: 

 

“Det är inte helt ovanligt att man stöter på fallgropar under en intervju. Många kandidater är 

medvetna om vilka specifika egenskaper en rekryterare letar efter och kan därmed utnyttja 

situationen genom att trycka på lite extra på att man exempelvis är driven, och kan nästintill 

bli manipulativa. De vet om vad de ska säga på en intervju för att få det att låta bra och få 

jobbet.” 

Respondent, Fransson. 

 

Respondenten framförde en oro för fenomenet som beskrivs. Bilden som rekryterare får av en 

kandidat påstås kunna vara långt ifrån sanningsenlig, vilket kan leda till att fel person rekryteras 

till den aktuella tjänsten. Vi kan se en stor potentiell risk vid rekryterarens bedömning av en 
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persons egenskaper eftersom det ställer högre krav på rekryterares förmåga att kunna avgöra 

vad som är sant. Det blir således viktigt för rekryterare att, precis som Lindelöw (2016) och 

respondenterna nämner, kunna ställa mycket bra och informationsrika frågor.  

 

Personlighetstester 

Ett fåtal respondenter ansåg att personlighetstester är ett användbart komplement till intervjun 

för deras bedömning av en kandidats personlighet. Personlighetstester är enligt Kahlke & 

Schmidt (2002) ett omtalat urvalsinstrument som nyttjas för att mäta personlighet, begåvning 

och färdighet. Respondenterna hade olika perspektiv på utfallet testerna ger. En av 

respondenterna ansåg att personlighetstesterna kan ses som en extra intervju med frågor som 

enbart fokuserar på de personliga egenskaperna. En annan respondent använde istället 

personlighetstester som underlag till intervjun men påpekade att testerna är statiska och ibland 

kan ge en felaktig bild av en kandidats personlighet. Respondenten argumenterade för hur 

viktigt det är att rekryteringskonsulter överlag är medvetna om att man inte får ut allt om en 

individs personlighet genom testerna. Lindelöw (2010) ställer sig kritiskt till personlighetstester 

genom att personlighet generellt är svåra att mäta och förändras genom tid. Vi anser därför att 

det är viktigt att påpeka att ett sådant test kan ge en felaktig bild alternativt en bild av vem som 

har personligheten som passar in just då. Företag behöver därför uppdatera testen kontinuerligt.  

 

Resonemanget styrks av en annan respondent som menade att användandet av testerna hindrar 

rekryteringskonsulten från att hjälpa kundföretaget att utveckla sin företagskultur. Istället styr 

personlighetstesterna konsulten mot att reproducera den företagskultur som kunden har eller 

efterfrågar. Respondenten menar att konsekvensen av detta blir att poängen med externa 

rekryterare försvinner eftersom syftet är att erbjuda något som kunden inte själv förmår göra. 

Situationen beskrivs enligt följande: 

 

“När jag arbetar med kunder vill de ofta ha sådana som är precis likadana som de som redan 

finns i företaget. De väljer ofta kandidater som är precis som de själva. Det blir bekvämt och 

de vet vad de får.” 

     Respondent, Karlsson. 

 

Vi ser i citatet tendenser som talar för att detta går att koppla till homosocial reproduktion som 

Mlekov och Widell (2003) förtäljer. Det innebär att man som rekryterare tenderar att anställa 
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nya medarbetare som efterliknar sig själva och som man tänker sig passa bra in i den kultur 

som redan existerar på företaget. Det gör oftast med motiveringen att man “vet vad man får” 

(Mlekov & Widell, 2003).  

 

Rekrytering baserad på magkänsla 

Utöver intervjun som det gemensamma bedömningsinstrumentet av personliga egenskaperna 

har vi kunnat utläsa ytterligare en gemensam nämnare hos respondenterna i 

bedömningsprocessen som sker under intervjun. Det framgick att respondenterna, mer eller 

mindre, förlitar sig på sin egen magkänsla vid bedömningen av de personliga egenskaperna. 

Användandet av magkänsla vid en bedömning bygger på att rekryteraren bland annat utgår från 

egna preferenser, värderingar och tolkningar. Kinnunen och Parviainen (2016) menar att 

rekryterare till viss grad ständigt utgår från magkänsla och att de nödvändigtvis inte behöver 

lägga så mycket tid på att intervjua kandidater. Respondenterna motsäger dock teorin genom 

att lyfta intervjun som ett av de viktigaste instrumenten för bedömning.  

 

Vi anser att magkänslan som ett bedömningsinstrument kan öka risken till vad Mlekov och 

Widell (2003) kallar ett homogent urval. Författarna argumenterar för att orsaken tenderar att 

baseras på vaga och informella kriterier i kravspecifikationen, vilket ger rekryteraren större 

utrymme till fria definitioner och uppfattningar av kvalifikationerna (ibid.). Vi menar att 

magkänslan i en intervju kan innebära ett stort riskmoment och att rekryterare omedvetet eller 

medvetet selekterar ut de kandidater som efterliknar sig själva. Det kan gå fort att bli charmad, 

och ofta handlar det om igenkänning. Ifall kandidaten uppvisar drag som faller 

rekryteringskonsulten i smak är det enkelt att de sammanfogar egna preferenser om vem som 

skulle passa för jobbet. Vi förespråkar att sträva efter en objektiv värdering men ser också vikten 

av att inse att arbete med människor ofta tenderar att handla om känslor och intuition. Vi tror 

därför att en balans mellan tydliga kompetenser som lämnar ett visst utrymme för känslor 

skapar förutsättningar för en bra rekrytering.  

 

Det framgick att användandet av magkänsla och intuition som ett bedömningsinstrument inom 

rekryteringen ansågs vara ett känsligt ämne. Respondenterna undvek att benämna magkänslan 

som ett verktyg de personligen använder sig av. Vi ser här en koppling till de Lindelöw (2016) 

nämner om att bedömningar baserade på magkänslan saknar grund och att “bara veta” saknar 

relevans, som ger en tydlig orsak till varför respondenterna först undvek frågan. Medgivandet 

av användandet framkom först när diskussionen blev mer djupgående. Vidare anser vi att 
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bedömningar grundade på magkänsla är svåra att kritisera och ifrågasätta eftersom det 

uppenbart fungerar för vissa respondenter. I sammanhanget av en rekrytering menar vi att det 

kan vara svårt att förtydliga magkänslan eftersom den baseras på faktorer och värden som 

kraftigt kan variera från person till person. Det kan därför finnas möjliga nackdelar med att 

basera en rekrytering på en högre grad av magkänsla. Eftersom respondenterna arbetar 

professionellt med att bedöma kandidaternas lämplighet för ett specifikt kundföretag är det 

rimligt att anta att respondenterna i stor mån vill kommunicera till kundföretagen att det arbete 

som utförs görs på ett professionellt och neutralt sätt. Att då hänvisa till typiskt svårdefinierade 

eller rentav oprofessionella grunder i sin bedömning kan därför ses som känsligt, vilket också 

ger en förklaring till varför respondenterna dras för att erkänna användningen av magkänslan.  

 

När rekryterare ska hitta kandidater till en ny kund har vi kunnat notera att magkänslan tenderar 

användas i en lägre grad än när det ska rekryteras till en kund man har haft under en längre 

period. Respondenterna berättar att det grundar sig i att man redan är medveten om vilka 

personligheter och kvalifikationer som fungerar bra hos en befintlig kund och att man då är mer 

bekväm vid att basera sitt beslut på magkänslan. En respondent redogör för att hen tenderar att 

följa kravspecifikationen till punkt och pricka när det ska rekryteras till en nyare kund, eftersom 

det inte finns samma förståelse för vad som lämpar sig för kundföretaget. Precisionen på en 

rekryterares magkänsla antas således kunna kopplas till förståelsen som finns om företagets 

behov.  

 

Personlig lämplighet 

Utöver de mjuka egenskaperna belyser samtliga respondenterna vikten av att passa in på ett 

företag som en del av bedömningen av de personliga egenskaperna. Att passa in på företaget 

har visat sig vara minst lika essentiellt som vilken formell kompetens en individ har (Stafsudd, 

2003), vilket är fallet än idag. Mlekov och Widell (2003) benämner den personliga lämpligheten 

som en avgörande faktor. Ingen av respondenterna gick så pass långt som att säga att det är en 

avgörande faktor, däremot visade det sig vara ett återkommande begrepp som samtliga 

respondenter återkopplade till för att belysa hur viktigt det är att kandidaten passar in i 

företagskulturen. En respondent beskrev det såhär: 
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“Idag är det jätteviktigt VEM man anställer också, att man ska passa in på arbetsplatsen. 

Ibland kan vi träffa flera medarbetare på företaget för att se hur kandidaten skulle fungera 

där och vilka mjuka värden kandidaten behöver för att passa in.” 

Respondent, Fransson. 

 

Respondenter är överens om att gruppdynamiken ska fungera och konstaterar att det vägs in i 

den slutgiltiga bedömningen av kandidaten. För att veta vilken typ av individ som skulle passa 

på kundföretagen arbetar en del respondenterna med att besöka företaget för att analysera deras 

kultur och ibland även träffa befintlig personal för att skapa sig en bild över deras 

personligheter. Vi ser dock att det finns en viss svårighet med att bedöma personlig lämplighet 

genom att det är inte går att placera begreppet i en kravspecifikation. Det blir således svårt att 

kritisera och ifrågasätta termen som ofta saknar definition.  

 

4.3 Kommunikation 

För att kunna förklara respondenternas kommunikationsprocess har vi valt att förhålla oss till 

tidigare grupperingar: X och Y. Det gick att utläsa att skillnader i hur 

kommunikationsprocessen upprättades grundade sig på hur rekryteraren och kundföretaget 

förhöll sig till varandra vid utförandet av en kravspecifikation.  

 

4.3.1 Kommunikationsprocessen 

Organisationers kommunikationsprocess blir av Jacobsen och Thorsvik (2013) definierat som 

ett återkommande samspel mellan de som interagerar. Schulmans (1996, se Jacobsen & 

Thorsvik, 2013:257) kommunikationsmodell (modell 2.1) är en klassisk modell som 

visualiserar hur en kommunikationsprocess mellan två parter kan se ut. I förhållande till 

området ges det således en förståelse för informationen som skickas respektive tolkas, vilken 

kanal som används för att förmedla informationen samt vilka två parter som antar rollerna som 

mottagare och sändare. I det kommunikativa sammanhanget som avser utformandet av en 

kravspecifikation axlar rekryteraren rollen som mottagare och söker således en tolkning på den 

information som kundföretaget skickat. Kravspecifikationens innehåll avser informationen som 

ska förmedlas, och sättet de förmedlar informationen blir därför kanalen. Vi har kunnat utläsa 

en skillnad i vilken kanal som grupp X och Y använder för att förmedla innehållet av en 

kravspecifikation. Grupp X, som utformar kravspecifikationen tillsammans med kundföretaget, 
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förespråkar en kommunikation där störst vikt läggs vid ett inledande möte med kundföretaget, 

vilket illustreras enligt: 

 

“Det första mötet är superviktigt! Där kan vi diskutera med kundföretaget för att vi ska få en 

förståelse för vad de behöver. Utan mötet så hade en rekrytering blivit betydligt mycket 

svårare.” 

Respondent, Lindberg.  

 

Med det sagt kan vi uttyda en anknytning mellan grupp Xs syfte med det initierande mötet till 

Scheins (1999) förtydligande av vad som krävs för att nå en god kommunikation, benämnt 

“active inquiry”. Active inquiry bygger på att samtalet mellan mottagaren och sändaren ska ha 

ett tydligt syfte genom att aktivt uppmärksamma, delge och ta till sig information. Samtalet 

tillåter således ett informationsutbyte som möjliggör ett lärande för båda parter. Lärandet 

påpekas vidare vara viktigt för att samtalet ska leda till ökad förståelse (ibid.). Genom att 

respondenterna får ett fysiskt möte med kundföretaget kan det föras en aktiv dialog där 

information utbyts i syfte att rekryteraren ska få en ökad förståelse för både kundföretaget, den 

tänka medarbetaren och tjänsten som ska tillsättas. I och med mötet kan respondenterna direkt 

både ifrågasätta och delge sina åsikter och reflektioner på den informationen som erhållits. En 

respondent belyser vikten för denna möjlighet genom: 

 

“Jag hade aldrig gett mig på att försöka tolka personliga egenskaper utan diskussion med 

kunden, det hade varit en alldeles för stor risk.” 

Respondent, Eliasson. 

 

Till skillnad från grupp Xs respondenter erhåller grupp Y en kravspecifikation färdig direkt från 

kundföretaget. Kommunikationen mellan grupp Y och kundföretaget blir således begränsad vid 

utformningen. En del respondenter i grupp Y förmedlar en standardiserad mall gällande vad de 

anser är viktig information att erhålla från kundföretaget, som kundföretaget sedan fyller i och 

skickar tillbaka. När kravspecifikationen tillhandahållits och bearbetats, är det viktigt att 

rekryteraren ifrågasätter den erhållna informationen från kundföretaget ifall något är otydligt, 

för att få en djupare förståelse kring kundens val och tankemönster. Här förklarar 

respondenterna i grupp Y att de ofta försöker återkoppla till kunden för att så snabbt som möjligt 
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få upplysning gällande oklarheter som förekommit i kravspecifikationen. En av respondenterna 

menar visserligen att kundföretaget sällan har tid för denna återkoppling.  

 

Erhållna kravspecifikationer 

Genom att analysera de kravspecifikationer som erhölls från sex respondenter har vi kunnat 

bedöma att skillnaderna som fastställts grundar sig på kommunikativa variationer mellan 

grupperna. Det framgick att skillnaden avsåg hur väl de båda grupperna förklarade och 

utvecklade de personliga egenskaperna i kravspecifikationen. Grupp X presenterade personliga 

egenskaper som var väl utvecklade medan grupp Y presenterade egenskaper som summerats 

till enstaka begrepp. Eftersom grupp X träffar kundföretaget bedömer vi att de har större 

möjlighet att förtydliga de personliga egenskaper som diskuterats. Därför menar vi att det är 

rimligt att respondenterna i grupp X också kan få en bättre förståelse för vad kundföretaget 

menar. Vi kan således anta att grupp Y inte lyckas nå samma förståelse, i alla fall inte i 

inledningsskedet, för kundföretagets behov eftersom att de inte har samma utvecklade kontakt 

med kundföretaget. Genom att det inte finns samma förståelse för vad som krävs av personen 

och tjänsten, finns det inte samma belägg för att respondenterna i grupp Y ska kunna utveckla 

de personliga egenskaperna. Vi kan vidare notera att detta bidrar till en möjlig förklaring till 

varför grupp Ys kravspecifikation framför personliga egenskaper som summerats till möjligt 

svårtydda begrepp.  

 

4.3.2 Störningar i kommunikationen 

Kommunikationen mellan rekryteringskonsulter och kundföretag har av respondenterna 

beskrivits som högst essentiell för en rekryterings framgång. Det framgår dock att alla 

respondenter, trots sin eftersträvan mot god kommunikation, erfarit dålig kommunikation vid 

åtskilliga tillfällen. Turaga (2016) förklarar att ett av skälen till att dålig kommunikation uppstår 

grundar sig i företags brist på förståelse för hur de effektivt ska undvika fallgropar i en 

kommunikationsprocess.  

 

Grupp Y 

Jacobsen och Thorsvik (2013) presenterar en problematik som kan kopplas till grupp Ys metod 

att utforma en kravspecifikation genom kommunikation som sker skriftligt. Författarna belyser 

att den största nackdelen med skriftliga kommunikationen är att den ger ett begränsat utrymme 
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för förmedling av rik information, det vill säga att det finns gränser för hur mycket information 

som går att överföra i ett skriftligt budskap. Det framförs även att kommunikationsprocessen 

kan blir tidsmässigt längre när den utförs skriftligt och att en återkoppling mellan mottagare 

och sändare därför tar längre tid (ibid.). Trots den kritik som presenteras av författarna anser 

några respondenter i grupp Y att den standardiserade mallen ger upphov till relevant och 

konkret information. Samtidigt som respondenterna känner en säkerhet i att utgå från den anser 

de också att kundföretaget inte ges möjligheten till att ta med till synes överflödig information, 

som de annars påstår kan ske vid ett muntligt möte. En respondent i grupp Y berättade dock att 

hen till viss del fann det problematiskt när denne erhåller kravspecifikationer via mail eller brev 

eftersom möjligheten att ifrågasätta eller be kunden förtydliga informationen som framförts kan 

ta för lång tid. Vi bedömer det därför rimligt med antagandet att tidsbristen kan försvåra 

möjligheten för rekryteringskonsulter att säkerställa att definitionen och tolkningen av de 

personliga egenskaperna överensstämmer med kundföretagets.  

Genom att analysera de kravspecifikationer vi erhöll av respondenter från vardera grupp har vi 

kunnat se paralleller mellan att grupp Y förespråkar den skriftliga kommunikationen och att 

deras personliga egenskaper inte är lika utvecklade.  Till skillnad från grupp X finns en 

begränsad möjlighet att ifrågasätta och återkoppla till kundföretaget gällande 

kravspecifikationens innehåll. Således menar vi att det rimligen betyder att den skriftliga 

kommunikationen lämpar sig bra för den formella kompetensen men mindre bra för den 

informella kompetensen. 

 

Grupp X 

Respondenterna hävdar att kundföretag trots mötet inte alltid har tid att översätta de personliga 

egenskaperna de efterfrågar utan använder sig i förklaringen av ännu fler generella begrepp. 

Budskapet som kundföretaget sänder ut kan därför även under mötet formas till allmängiltiga 

begrepp. Kaufmann och Kaufmann (2005) beskriver att kommunikativa störningar kan orsakas 

av att sändaren inte hinner kommunicera budskapet på den tid som krävs för att det ska bli 

förståeligt. De kommunikativa störningarna bidrar enligt respondenterna till att budskapet 

ibland kan tappa sin nyans eftersom de personliga egenskaperna blir alltför generella i sitt 

utseende.   

Vi tolkar det därför som att det fortfarande finns brister i kommunikationen även om den 

framförs muntligt. Vi finner att Jacobsen och Thorsvik (2013) ger en möjlig förklaring till 
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varför detta är fallet. Vid situationer där ett informationsflöde blir för brett, förklarar författarna 

att det finns en problematik i att budskap tenderar att drunkna. Därför är risken uppenbar att 

mottagaren omtolkar, förbiser eller aktivt väljer bort budskapet (ibid.). Med den teorin i åtanke 

kan det personliga mötet således ge mer information än vad rekryteraren kan hantera vilket kan 

resulterar väsentlig information inte tolkas på det sätt som kundföretaget ämnat. Vi har även 

kunna utläsa att rekryteringskonsulter i vissa fall tenderar att överskatta sin kunskap och 

förmåga att definiera och tolka de egenskaper som hade lämpat sig bäst för företaget, och därför 

inte alltid anser det relevant att diskutera de mest klassiska begreppen med kundföretaget. De 

anser sig redan veta betydelsen av de begrepp som vanligast förekommer och säkerställer därför 

inte alltid att de delar samma definition som kundföretaget.  
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5. Studiens slutsats och bidrag 

För att knyta ihop säcken och återgå till studiens syfte och problemformulering presenteras en 

diskussion kring vilka slutsatser som tagits från den empiriska analysen samt vilket resultat det 

bidragit till. Studiens praktiska relevans understryks och tankar kring vidare forskning 

utvecklas.  

 

Personliga egenskaper har visat sig få en allt centralare roll för dagens rekryteringsprocesser. 

Inom ramarna för en lyckad rekrytering, med rätt individ till rätt tjänst, blir användningen av 

de personliga egenskaperna i en kravspecifikation avgörande för om en person anses lämplig 

eller inte. Det är dock vanligt förekommande att det inte läggs ned tillräckligt mycket tid vid 

utformandet av en kravspecifikation, i synnerhet vid användandet av de personliga 

egenskaperna. Resultatet tenderar att övergå till att de personliga egenskaperna summeras till 

mångtydiga begrepp som saknar betydelse. Forskning som sökt konkreta förklaringar för hur 

rekryterare går tillväga för att definiera och bedöma de personliga egenskaperna i en 

kravspecifikation har visat sig vara bristfällig. Vi fann därmed ett perspektiv som i teorin 

placerats i forskningsskugga och som motiverade oss att bringa ljus till fenomenet.  

 

Problemformuleringar som studien grundar sig på̊ lyder:  

 Hur arbetar rekryteringskonsulter med att definiera och tolka de personliga 

egenskaperna som återfinns i ett kundföretags kravspecifikation?  

 

 Hur går rekryteraren tillväga för att bedöma i vilken utsträckning en kandidat besitter 

dessa egenskaper? 

 

Vi knyter här an till studiens syfte som ämnade att tillföra förståelse och kunskap för hur 

rekryteringskonsulter arbetar med att definiera och bedöma personliga egenskaper som 

inkluderas i en kravspecifikation. Vidare ville vi kartlägga de verktyg som 

rekryteringskonsulter använder för att utföra denna bedömning. En större förståelse för dessa 

processer och begrepp skapar ökad medvetenhet och i förlängningen professionalisering av 

både kundföretag och rekryterare och framförallt i kommunikationen dem emellan.  

 



  
 

  

 

60 

5.1 Besvarande av forskningsproblem 

Det har kommit till vår vetskap att rekryteringskonsulter har svårt att definiera och bedöma de 

personliga egenskaperna de erhåller i ett kundföretags kravspecifikation. Orsaken har visat sig 

vara den bristande kommunikationen mellan rekryteringskonsult och kundföretag. För att 

illustrera detta har den teoretiska modellen 2.2 utvecklats och kompletterats med praktisk 

förståelse erhållen från studiens respondenter. Resultatet är modell 5.1.  

 

Modell 5.1. Utvecklad teoretisk modell. (Egen sammanställning). 

 

Vad som har tillkommit i den utvecklade modellen är framför allt det fysiska mötet mellan 

kundföretaget och rekryteringskonsulten. Praktiken har visat att problematiken med att 

definiera de personliga egenskaperna förekommer oavsett rekryterarens val av metod för att 

utföra definitionen. Det framgår dock i studien att det fysiska mötet utgör den punkt där den 

mest fördelaktiga kommunikationen tar vid. Modellen exemplifierar de olika förhållningssätt 

som studien kunnat utröna att rekryterare använder för att definiera och tolka personliga 

egenskaper i en kravspecifikation. Förhållningssättet som avser användningen av mötet är 

markerat i rött, medan det förhållningssätt som motsvarar det ursprungliga i 2.2 är markerat i 

grönt. 

 

Genom att rekryteraren närvarar i en fysisk dialog med kundföretaget och når en ökad förståelse 

för begreppens innebörd minskar risken för att allmängiltiga och generella begrepp uppstår. 

När en rekryterare tar hjälp av kundföretaget vid utformningen av en kravspecifikation har det 

visats sig förbättra möjligheten för att parterna når en överensstämmande definition. Vid 

aspekten av att finna den rätta medarbetare till rätt tjänst blir dialogen som mötet medför det 

verktyg som studien utsett ökar chanserna till att både kundföretag och rekryteringskonsult får 

en bild av vilka personliga egenskaper en kandidat bör ha. Vi kan därför nå slutsatsen att mötet 
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och den goda kommunikation som möjliggörs vid användandet av mötet blir en kommunikativ 

grund som ökar möjligheten för att rekryteraren ska få en förståelse för de personliga 

egenskaperna och underlätta definitionen av dem. Lyckas rekryteringskonsulterna däremot inte 

nå en överensstämmande definition som kundföretagets, har det istället visat sig att konsulterna 

skapat sig egna definitioner av de personliga egenskaperna som baseras på tidigare preferenser 

och erfarenheter.  

 

Under studiens gång har det kunnat konstateras att den rådande tidsbristen står som orsak till 

att det fysiska mötet inte alltid genomförs, oberoende för vilken part som belastas av tidsbristen. 

Finns inte möjligheten att vid upprättandet av en kravspecifikation använda sig av mötet 

tenderar kommunikationen ske via mail och telefonkontakt (se ursprungliga förhållningssätt 

enligt modell 5.1). Informationsutbyten som inte sker genom en fysiskt närvarande interaktion 

leder inte till samma informativa innehåll och ställer därför högre krav på att 

rekryteringskonsulten eftersträvar en god kommunikation. Studien visar således att 

kommunikationskanaler som förmedlar information via telefon och mail riskerar vara 

bristfälliga för förmedlingen som avser förståelse för de personliga egenskaperna. Eftersom att 

utformandet av kravspecifikationen inte sker med de båda parterna närvarande, kan både 

rekryterare och kundföretag riskera undgå vad den rätta medarbetarens personliga egenskaper 

bör vara.  

 

Bedömning av de personliga egenskaperna i en kravspecifikation 

I syftet ville vi vidare kartlägga vilka verktyg rekryteringskonsulter använder sig av vid 

bedömningen av de personliga egenskaperna. Det viktigaste bedömningsinstrumentet har 

uteslutande visats vara intervjun. Rekryteringskonsulter får under intervjun en möjlighet att 

träffa kandidaterna personligen och genom att skaffa sig ett helhetsintryck nå en bedömning 

gällande huruvida kandidaten besitter de personliga egenskaper som kundföretaget efterfrågar. 

Rekryterare använder situationsanpassade frågor för att ta reda på hur kandidaten hade agerat 

vid specifika scenarion vilket ger rekryteraren indikationer för vilka personliga egenskaper 

kandidaten besitter. Utöver intervjuer har det uppdagats att rekryteringskonsulter tenderar utgå 

från sin egen magkänsla och intuition när det kommer till att fatta beslut om en kandidat. 

Magkänslan har dock visat sig vara ett känsligt bedömningsinstrument genom att det för 

respondenterna både saknar grund och motivering. Det framgår att anledningen till 

användningen av magkänslan främst beror på den bristande kommunikationen. Det har redan 

konstaterats att bristande kommunikationen riskerar leda till att de personliga egenskaperna 
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antar formen av generella och allmängiltiga begrepp vilka är svåra för rekryteraren att definiera 

och tolka. Lyckas därför inte rekryteraren fastställa samma definition av de personliga 

egenskaperna som kundföretaget i kravspecifikationen tar rekryteraren ofta till magkänslan vid 

bedömningen av en kandidat.  

 

Handlingsplan 

Trots att vi har kunnat fastställa att det fysiska mötet med kundföretaget är fördelaktigt finner 

rekryteringskonsulter det svårt att definiera de personliga egenskaperna. Vi har därför, utifrån 

studiens resultat kunnat upprätthålla en handlingsplan vars syfte är att kunna formulera krav 

som är utformade efter den tjänst som ska tillsättas och de arbetsuppgifter som avses. Med varje 

personlig egenskap ska en förklaring för dess innebörd och betydelse medfölja. Vi anser därför 

att rekryteringskonsulter behöver uppmana kundföretaget att klargöra innebörden av 

egenskaperna. Genom att formulera följande uppmaningar:  

 

“Precisera och förklara definitionen av den specifika egenskapen“ …. “Förklara i vilka 

arbetsscenarion denna egenskap blir framträdande” ….  “Förtydliga vilken roll egenskapen 

har för utförandet av arbetsuppgiften“ …. “ Förklara till vilken grad arbetsuppgiften ställer 

krav på att individen behöver besitta den specifika egenskapen”. 

 

Genom att uppmaningarna tillgodoses leder det till att relevansen för egenskaperna klargörs 

och preciseras. Får kundföretaget se på de personliga egenskaperna genom ett praktiskt 

överförbart perspektiv kan relevansen för dess användning i en kravspecifikation understrykas. 

Rekryteringskonsulten kan därigenom få den förståelse som krävs för att kunna använda sig av 

egenskaperna vid bedömningen för huruvida en kandidat besitter dem. För att uppmaningarna 

ska kunna fungera i praktiken ställer det krav på att båda parter inser vikten av en god 

kommunikation och den tid det krävs för att uppnå den. På så sätt menar vi att en mer 

samstämmig syn för de personliga egenskaperna uppnås.  

 

5.2 Praktisk relevans 

Vår studie visar på en praktisk relevans genom att bidra till en ökad förståelse för hur 

rekryteringskonsulter arbetar med att definiera och bedöma de personliga egenskaperna i en 

kravspecifikation. I tidigare forskning framgår det att definitionsproblematiken existerar och 

att rekryterare finner det svårt att förhålla sig till personliga egenskaper i ett kundföretags 
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kravspecifikation. Det som däremot inte framgår är hur rekryteringskonsulterna arbetar för att 

definiera och bedöma egenskaperna. Den tidigare avsaknaden av forskning inom området har 

därför bidragit till att vår studie kunnat tillföra nya perspektiv. Studien kan därför sägas ha en 

hög relevans både för personer verksamma inom rekryteringsbranschen såväl som för dess 

målgrupp.  

 

I insamlingen av det empiriska materialet upptäckte vi att respondenterna som deltagit i studien 

inte var medvetna om den rådande problematiken studien ämnade undersöka. Under studiens 

gång har vi fått återkoppling från respondenter som visade tacksamhet för att de under intervjun 

fått upp ögonen för problemet. Vidare framgick det att dessa rekryterare fått en ökad insikt om 

sin användning av personliga egenskaper såväl som dess generella innebörd för en rekrytering. 

De berättade också att det har lett till att de fått ett mer kritiskt förhållningssätt till egenskaperna 

som används i kravspecifikationer. Således har de börjat ifrågasätta de begrepp som 

kundföretag använder i syfte att få den rätta innebörden och definitionen av egenskaperna. Det 

här är ett talande exempel för vår studies praktiska relevans och tillämpning. Våra framtida 

förhoppningar är att resultatet ska skapa intresse för vidare forskning inom ämnet rekrytering 

och att den erhållna kunskapen i studien kommer att skapa värde för ännu fler 

rekryteringskonsulter och dess kunder.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har undersökt hur rekryteringskonsulter definierar, tolkar och bedömer de personliga 

egenskaperna i en kravspecifikation. Utöver detta har vårt empiriska material identifierat några 

intressanta ämnen för vidare forskning:        

       

 Från resultatet av vår empiriska data har vi kommit fram till att det finns många olika 

definitioner på personliga egenskaper. Eftersom att studien begränsats till endast ett 

moment i rekryteringsprocessen anser vi att det kan vara av intresse att bredda fokuset 

till hur rekryteringskonsultens fortsatta arbete mot att nå rätt medarbetare till rätt tjänst 

ser ut. Vi anser därför att det finns utrymme för att angripa forskningsområdet från andra 

perspektiv än rekryteringskonsultens. Genom att förtälja kundföretagets roll i 

rekryteringsprocessen hade bidragit med en helhetsbild som denna studie avgränsats 

från. Även att belysa kandidaternas syn på de personliga egenskaper som framförs i en 
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platsannons, och hur de ställer sig i förhållande till dess innebörd och betydelse för såväl 

kundföretag som rekryteringskonsult.  

 

 Vi har kunnat utläsa att rekryteringskonsulter definierar de personliga egenskaperna 

olika och hur de gör det, men inte varför. Vi finner att det företagsekonomiska 

perspektivet har en begränsad möjlighet att bringa ljus till den aspekten. Vi skulle finna 

det intressant att fortsatt forskning angriper området genom psykologiska och 

beteendevetenskapliga perspektiv för att finna förståelsen för varför individen gör en 

specifik tolkning, definition och översättning av personliga egenskaper.  
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Bilaga 1- Informationsbrev 
 

Hej, 

Vi är tre studenter från Ekonomihögskolan i Kalmar, Emmie Svensson, Elin Erlandsson och 

Simon Thune. Vi håller för tillfället på att skriva vårt examensarbete inom Företagsekonomi 

med inriktning organisation och ledarskap. Syftet med uppsatsen är att genomföra en studie 

inom ämnet direktrekrytering för att undersöka den eventuella problematiken som finns med 

att definiera de personliga egenskaper som används i kravspecifikationer. Således kommer vi 

även att studera hur rekryteringskonsulter genom intervjuer eller andra hjälpmedel bedömer att 

kandidaten besitter dessa egenskaper. 

Intresset för ämnet väcktes genom en gemensam fascination för rekryteringsbranschen. Vi har 

alla tre varit i kontakt med branschen i olika sammanhang, och kunnat förnimma att 

rekryteringskonsulter bland annat arbetar med att tolka och översätta begrepp i form av 

personliga egenskaper som ställs i kravspecifikationerna. Vi förstod att det bland annat är dessa 

begrepp som ska finnas till stöd för att kunna hitta den rätta medarbetaren till en tjänst. Vi ansåg 

denna upptäckt mycket intressant och valde därför att studera detta förhållande och fördjupa 

oss ytterligare i det. 

Inför intervjun kommer vi författare på förhand att välja ut sex egenskaper som ofta krävs av 

kandidater och som vi tillsammans kommer att diskutera och analysera. Därefter får ni gärna 

berätta hur ni finner betydelsen bakom begreppen och hur ni skulle bedöma ifall en kandidat 

besitter dessa under en intervju.  Vi skulle uppskatta om du, eller någon annan passande person 

på din arbetsplats vill och har möjlighet att delta i denna studie och hoppas därför att vi hör från 

er snart för att kunna planera in en tid för en intervju. Intervjun kommer att ha en varighet på 

cirka en timme och intervjufrågorna till intervjun, tillsammans med de valda egenskaperna 

kommer i förväg att skickas ut i förberedande syfte. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss via denna mejladress. 

Vi önskar dig en fortsatt fin dag!  

Med vänliga hälsningar,  

Emmie, Elin och Simon.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Introduktionsfrågor 

Namn:  

Arbetsplats:  

Befattning:  

Antal år på arbetsplatsen: 

Arbetslivserfarenhet inom rekrytering:  

Arbetsuppgifter: 

Varför valet att arbeta med rekrytering: 

 

Huvudfrågor 

1. Vad anser du att det innebär med att anställa ”rätt” medarbetare?  

2. Hur går ert förarbete till med kundföretaget?  

a. Brukar förarbetet skilja sig från olika fall eller är processen standardiserad?  

b. Tycker du att processen fungerar bra? Varför/varför inte?  

3. Vad är en kravspecifikation och hur utformas den?  

a. Händer det att du ibland vänder dig till en annan kravspecifikation från en tidigare 

befattning i utformningen?  

4. Vilken roll anser du att en kravspecifikation har vid en rekryteringsprocess? 

5. Hur brukar kommunikationen se ut kring en kravspecifikation?  

a. Vilken betydelse anser du att det har vid skapandet av en kravspecifikation?  

6. Vad anser du att dålig kommunikation kan leda till i det sammanhanget? 

7. Ger ni som rekryteringsföretag några riktlinjer för hur kundföretaget ska upprätta sin 

kravspecifikation och vad den ska innehålla? 

a. Om ja, har du några exempel hur sådana riktlinjer kan se ut?  

8. Förändras utformningen av en kravspecifikation efter bransch och marknad? 

9. Vilka kvalifikationer anser du är viktiga att en kravspecifikation innehåller? 

a. Finns det några specifika egenskaper du värderar högre än andra?  

b. Vilka är de personliga egenskaperna du anser förekommer oftast i en 

kravspecifikation? 

10. Anser du att det är svårt att definiera personliga egenskaper i en kravspecifikation?  

a. Om ja, varför?   



  
 

  

 

iii 

11. Finns det personliga egenskaper som kan lämpa sig bättre för en rekrytering av 

kandidater till en specifik bransch? 

12. Vilken koppling anser du det finns mellan personliga egenskaper och arbetsprestation? 

13. Lägger du stor vikt vid användandet av personliga egenskaper i en kravspecifikation?  

14. Hur går du tillväga för att tolka dessa personliga egenskaper? 

a. Är vissa egenskaper mer komplexa att definiera än andra?  

15. Hur bedömer ni att en person besitter de önskvärda egenskaperna?  

a. Sker bedömningen under intervjun eller tar ni till andra instrument i er bedömning?  

16. Vilken problematik anser du kan uppkomma av att det inte lagts tillräckligt med tid 

vid utförandet av en kravspecifikation? 

17. Har du exempel på hur du gått tillväga när du erhållit en otillräcklig kravspecifikation? 

18. Tror du det är vanligt att begreppen misstolka?  

a. Om ja, vilka konsekvenser tror du det kan det få?  

 

Diskussionsfrågor  

Vi kommer nu att ta upp sex stycken egenskaper, som vi anser att det finns utrymme för att 

rekryterare definiera olika. Vi vill att du föreställer dig att dessa sex begrepp finns med i en 

kravspecifikation som du erhållit från ett kundföretag och berättar hur du skulle förhålla dig 

till egenskaperna; Flexibel, Mångsidig, Lagspelare, Framåt, Serviceminded och Skinn på 

näsan.  

 

 

 

 


