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ABSTRACT 

Syftet med studien var att deskriptivt och explorativt undersöka hur man inom rekryterande 

yrkesbefattningar använder sig av systematiska rekryteringsmetoder vilka diskuteras i den 

samtida arbetspsykologiska forskningen. De centrala verktygen för studien var arbetsanalys 

och verktyg för prediktion som kompetensmodellering och personlighetstestning. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka attityder till begrepp inom systematisk rekrytering. En enkät 

utformades i anknytning till studien. Enkäten besvarades av 27 respondenter vilka 

representerade företag som är verksamma inom privat såväl som offentlig sektor i Sverige. 

Resultatet visade att det fanns en utbredd användning av arbetsanalys och en relativt hög 

användning av verktyg för prediktion. Slutligen visade studien att attityder till systematisk 

metod skattades vara av moderat vikt. Kompetens och personlig karakteristika skattades ha en 

betydande roll vid urvalsförfaranden. Det fanns sammanfattningsvis en tendens till högre grad 

av arbetsanalysanvändning i förhållande till hur man värdesatte systematiska metoder, en 

motsatt tendens visades i lägre grad av testanvändning i förhållande till en hög positiv 

skattning av personlig karakteristika och kompetens. Begränsningar i studien diskuteras 

tillsammans med förslag till vidare forskning. 

Keywords(sökord): Arbetsanalys, Taxonomier, Psykologiskt kontrakt, Competency 

Modelling, Personlighetstester, Big Five, Traits 
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Inledning 

Den samtida rekryteringen 

Rekrytering utförs av en rad olika yrkesmänniskor med varierande 

utbildningsbakgrund och metodvalen för rekrytering är många. Rekrytering sker överallt, från 

försvarsmakten till tävlingsprogrammen i tv. Dessutom verkar det idag viktigare än någonsin 

att som sökande kunna marknadsföra sig själv som en unik eller extra kompetent individ, med 

fokus på inte enbart konkreta meriter utan även personlighet.   

 Inom arbetspsykologin diskuterar den samtida forskningen allt från separata delar i 

rekryteringsprocessen, som till exempel val av intervjuformer (Huffcut, Weekley, Wiesner, 

Degroot & Jones, 2001), till en mer generellt orienterad diskussion om ett nytt personalarbete 

som sträcker sig över bredare områden än förr. Internetbaserat arbete och strategi är exempel 

på detta (Bowen & Ostroff, 2004; Strohmeier, 2007).  Hogan (2009) beskriver en krock 

mellan den yrkesverksamma företagsvärlden och den akademiska psykologin. Den 

förstnämndas intresse och fasta övertygelse ligger enligt Hogan (2009) i hur individuella 

differenser resulterar i varierande arbetsprestation och vikten av att utvärdera dessa 

differenser. Företagsvärlden får på så sätt den indirekta rollen att prova allt det som för 

stunden just cirkulerar som det så kallade bästa verktyget. Den akademiska psykologin är i 

sig, på grund av ämnets bredd, delad mellan olika övertygelser. Alla dessa förgreningar har 

emellertid som vetenskaplig uppgift att förhålla sig kritisk till de verktyg och metoder som 

cirkulerar på marknaden. Trots de skilda uppgifterna och förhållningssätten som akademin 

och företagsvärlden har, borde de logiskt sett dela bilden av att rekryteringsförfarandet ska 

vara ämnad för ett och samma mål, nämligen det att agera på ett lämpligt sätt för att finna rätt 

person.       

 I en översikt av ”personalvetarbranschens” interna diskussioner på internet kring vad, 

hur och varför uppkommer lika många lösningar som problemformuleringar kring varför man 

rekryterar fel och hur man i framtiden ska komma att rekrytera bättre. Begrepp som testning, 

önskvärda personlighetsdrag, matchning av värderingar, kravprofil, kompetensmodell, den 

sociala kompetensens stora betydelse och att förlita sig på magkänslan är bara ett fåtal av allt 

som figurerar i debatten(Alvesson, 2004; Andr, 2011; Casserlöv & Jensen, 2011; Nandorf, 

2011; Storm, 2011; 

http://www.kompetensbaserad.se/%E2%80%9Dlurendrejeri%E2%80%9D-eller-ett-

vetenskapligt-grundat-verktyg/).  Någonstans i debatten urskiljs ett krav på systematik och ett 

grundarbete för att ta reda på vad man faktiskt behöver och hur man kan finna den personen 
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(Storm, 2011). Detta krav kan spåras till den akademiska diskussionen kring olika definitioner 

av en central rekryteringsmetod, i sin ursprungliga definition kallad arbetsanalys (Kahlke & 

Schmidt, 2002; Singh, 2008). Arbetsanalysen och dess konsekvenser för val av urvalsmetoder 

ligger till grund för min studie. Jag vill med min studie utforska om ett eventuellt samband 

mellan teori och praxis finns, om man inom svenska organisationer använder sig av de 

metoder och verktyg som forskningen lyfter fram.   

 Arbetsanalysen följer flera mallar och innehållsförteckningar, olika förslag till 

komponenter och komplement finns att tillstå i forskningen. I nästkommande avsnitt 

behandlas inledningsvis en sammanfattning av centrala element inom och närliggande 

fenomen till begreppet arbetsanalys. Slutligen presenteras en genomgång av tidigare 

forskningsresultat inom området. 

Arbetsanalys 

Innan de senare årens forskning och diskussion kring arbetsanalys presenteras, är det 

rimligt att gå tillbaka till en definition av arbetsanalys i sin traditionella bemärkelse. 

Arbetsanalysens rötter härleds ur den Tayloristiska traditionen då arbete var någonting statiskt 

vilket kunde mätas genom observation (Stewart & Carson, 1997). Sanchez (1994) definierar 

begreppet som ”processen vilken identifierar arbetsaktiviteter och önskvärda kunskaper, 

förmågor och egenskaper för en uppsättning positioner vilka delar samma yrkestitel” (s. 51). 

Den här processen används sedan över en rad aktiviteter som jobbevaluering, internutbildning 

och rekrytering. Arbetsanalys är enligt Sanchez (1994) vidare ett sätt att reducera 

osäkerhetsfaktorer, vilka annars kan existera som ett resultat av utebliven systematik (s. 61f). 

Arbetsanalys är ett mätinstrument och agerar underlag för hela det övriga 

rekryteringsförfarandet (Levine & Sanchez, 2007).  Effektiviteten i personalarbetet beror till 

stor del av att de olika arbetstitlarna inom organisationen måste förstås och finnas definierade 

för både organisationen och de anställda. Arbetsanalys ligger till grund för den förståelsen 

(Siddique, 2004 s. 220ff). I den svenska litteraturen för arbetsanalys presenteras 

analysmodeller framtagna i Nordamerika, som ett centralt verktyg. Mabon (2005) 

exemplifierar O*NET.  Nedan presenteras den av arbetslivsforskning framtagna O*NET-

modellen (The Occupational Information Network) i Nordamerika 

(http://www.onetcenter.org/aboutOnet.html; Peterson et al., 2001). Den centrala funktionen är 

att tala ett gemensamt språk för en given profession. På så sätt kan rekryterare finna 

deskriptioner som kan lägga grund för de frågor och krav man vill ställa i tillsättandet av en 

ny tjänst.  För varje profession existerar inom O*NET en klassificering av sex domäner med 
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respektive underliggande facetter. Arbetsanalysen är på detta sätt enligt Peterson et al. (2001) 

inte bara en uppsättning av tekniker och terminologi, utan utvecklat genom taxonomier. Den 

statistiska metoden och utformningen av taxonomier går utanför fokus för min studie. En 

definition av taxonomiers användning inom arbetsanalysen känns däremot relevant för 

förståelsen av dess betydelse i denna. Taxonomiernas roll i arbetsanalysen är ett försök att 

hierarkiskt klassificera och forma grupperingar av konstrukt vilka är lika varandra i separata 

domäner, så som de presenteras genom till exempel O*NET.  Valet av inkluderade domäner 

för taxonomin styrs av syftet och ändamålet man har för användingen (Bobko & Russel, 1991 

s. 293; Peterson et al., 2001).  Exempel från rekryteringsprocessen är att identifiera en rad 

viktiga faktorer genom vilka individer kan skilja sig åt.  

Figur 1. O*NET. Exempel på komponenter i Arbetsanalys 

 

Bild hämtad från http://www.onetcenter.org/content.html 

 

Arbetsanalysens utökade användingsområden  

 Siddique (2004) beskriver hur arbetsanalysen inte bara ger en tydlig kravbeskrivning 

för den rekryteringsansvarige, utan att den också bidrar till att kommunicera dessa krav och 

förväntningar till de jobbsökande och anställda. Genom arbetsanalysen kan man kommunicera 

företagets förväntningar på arbetsbeteendet. Siddiques (2004) beskrivning av arbetsanalysens 

utökade funktion relaterar till begreppet psykologiskt kontrakt (Roehling, 1997; Yongjing, 

Huixin, Zheng & Baoshan, 2010). 

http://www.onetcenter.org/content.html
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Psykologiskt kontrakt  

 Aggarwal och Bhargava (2008) beskriver det psykologiska kontraktet som att den 

arbetssökande går in med en förväntan på en viss tjänst. Denna förväntan påverkas av faktorer 

som interaktionen med företaget, vilken börjar vid en rekryteringsprocess. Grundstommen för 

att utföra systematisk rekrytering handlar om att kommunicera realistiska jobbförväntningar 

till den sökande (Ibid s. 14).  

Kompetensfokusering 

Arbetsanalysen har fått nya funktioner (Levine & Sanchez, 2007; Sanchez, 1994) . 

Bobko och Russel (1991) skriver att man baserar den bästa arbetsanalysen utefter den 

specifika situationen. Den industriella psykologin har inom arbetslivet i mycket ersatts av den 

sociala och individuella analysnivån. Arbete sker i ökad grad i till exempel team och nätverk. 

Oavsett arbetsform har den enskilde arbetstagaren generellt annorlunda roller i sitt arbete 

idag. Ett nytt fokus ligger på kompetens hos individen. Också arbetsanalysen ska svara upp 

mot förändringarna (Stewart & Carson, 1997; Levine & Sanchez, 2007).  Den tidigare 

modellen av arbetsanalys beskrivs i forskningen som Traditional Job Analysis (TJA)(Levine 

& Sanchez, 2009 s. 54f; Singh, 2008 s. 88ff). Diskussionen kring kompetensfokusering 

uppfångas hos Levine och Sanchez (2009) som Competency Modeling (CM).  

Kompetensmodellering bör enligt Levine och Sanchez inte ersätta, utan fylla ut luckor i den 

traditionella arbetsanalysen. Traditionell arbetsanalys identifierar de kunskaper och tekniska 

färdigheter, vilka organisationen behöver för att tillsätta en aktuell position. 

Kompetensmodellering identifierar istället den generella kompetensen vilken ses som 

önskvärd oavsett position i organisationen och agerar på så sätt som ett komplement till 

arbetsanalysen.  

Personlighet som prediktor 

I diskussionen kring kompetensfokuserad arbetsanalys framkommer bedömningen av 

de personliga attributen hos den arbetssökande och hur man kan inkludera och bedöma 

personlig karakteristika inom rekrytering (Ahmetoglu, Chamorro-Premuzic & Furnham, 

2010; Barrick & Mount, 1991; Benson & Campell, 2007; Denis, Morin & Guindon, 2010; 

Furnham, 2008; Hogan, 2009; Hogan & Holland, 2003; Jenkins & Griffith, 2004: Raymark, 

Schmit & Guion, 1997).  Hogan (2009) definierar traits som ett anseende vilket tillskrivs 

individen av andra individer, en prediktor för framtida beteende genom tidigare beteende.

 Inom den psykologiska forskningen har de personliga egenskapernas prediktiva 
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förmåga för arbetsprestation diskuterats och validitetsprövats i stort omfång.  

Självskattningsformuläret NEO Personality Inventory svarar till Big Five-domänerna. Genom 

detta skattningsformulär kan personlighetspsykologin sägas ha återtagits i 

organisationspsykologin (Costa & McCrae, 1995; Denis et al., 2010). Personlighetstestning 

diskuteras även i anknytning till specifika yrkesbefattningar som till exempel ledarskap. Det 

framlyfts även hur man ska kunna identifiera och värdera till vilken grad ett visst 

personlighetsdrag är önskvärt för specifika yrkesbefattningar (Ahmetoglu et al., 2010; Aluja, 

Garcıa, Rossier & Garcia, 2005; Benson & Campell, 2007; Le, Oh, Robbins, Ilies, Holland & 

Westricks, 2011; Mabon, 2005). Barrick och Mount (1991) uppmärksammar tidigt i sin 

metaanalys att endast aspekter från vissa personlighetsdomäner visar på en prediktiv validitet. 

Samvetsgrannhet är den domän vilken kan ge en mer generell prediktion. Extraversion vilken 

bland annat uttrycker en social förmåga visar på en viss, begränsad prediktiv förmåga. 

Tidigare forskning 

Sanchez (1994) och Siddique (2004) talar om nya förklaringsmodeller till 

arbetsanalysen genom ett steg bort från deskriptiva arbetsanalyser till proaktiva och 

strategiska arbetsanalyser. De talar vidare båda om kompetensmodeller inom arbetsanalysen. 

Den nya arbetsanalysen i dagens arbetsklimat måste enligt Sanchez (1994) studie justeras 

efter organisationsform och vilken typ av arbete som ska utföras . En krossfunktionalitet för 

modellen presenteras där nya definitioner av begreppet arbetsanalys kan identifieras (s. 58ff).  

En integrering av de nya förslagen 

 Nybø (2004) beskriver det tidigare traditionella arbetsanalytiska metoderna som att 

fokusera på arbetsuppgifter och inte på individens individuella kompetens. Han menar att man 

istället för att anpassa personen till kvalifikationerna ska utgå från personens förmågor och 

hur de kan användas till arbetsuppgifterna. Han visar i sin studie hur man med nya arbetskrav 

och nya organisationsklimat analyserar vad som bidrar till ett ökat behov av 

kompetensbaserade modeller. I linje med Levine och Sanchez (2009) exemplifierar Nybø, 

genom att visa hur kompetensmodelleringen inom arbetsanalysen går utanför yrkeskraven och 

fokuserar på en bredare analys, vilken generell kompetens som behövs inom hela 

organisationen.       

 Även Raymark et al. (1997) presenterar en kompetens- och personlighetsbaserad 

arbetsanalys. De menar, liksom Levine och Sanchez (2009), att den föreslagna modellen inte 

ska ersätta den traditionella arbetsanalysen, utan komplettera den. Robson, Abraham och 
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Weiner (2010) och Tett och Burnett (2003) ger även de i sina studier exempel på hur 

personliga egenskaper noggrant vägs och inkluderats i arbetsanalysen beroende av en specifik 

tjänst. Också Siddique (2004) lyfter fram ett exempel på den ovan beskrivna, utökade 

arbetsanalysen. Han sätter i sin studie Organisationens prestation som direkt beroende av 

praktiserande av arbetsanalys men också typ av arbetsanalys. Siddique menar att 

arbetsanalysen blir en del av organisationens strategiska analys.    

Utvärdering av viktiga komponenter för systematisk rekrytering 

Validitet. Hogan (2009) belyser den kritik som existerar mot personlighetspsykologins 

roll inom arbetspsykologin, att det råder ett icke vetenskapligt förhållningssätt till 

användandet av personlighetstester. Problematiken är enligt Hogan felaktig användning av 

verktyget, han pekar på den avgörande vikten av att använda skattning av rätt 

personlighetskonstrukt för syftet i fråga (Hogan, 2009; Hogan & Holland, 2003). 

Personlighetstestning bör svara mot en hel kravprofil, inte mot ett visst 

personlighetskonstrukt, på så sätt minskar validitetshot (Hogan, 2009; Smith & Ellingson, 

2002). Jenkins och Griffith (2004) pekar även de på att man endast ska använda sig av en 

personlighetsbaserad arbetsanalys då den är utarbetad och relaterad till tjänsten i fråga. Detta 

för att finna snäva begrepp vilka har relevans för syftet (s. 259f, 266). Motiveringen till att 

använda personlighetsprediktorer skall även kunna kommuniceras till den arbetssökande 

(Ibid).        

 Dierdorff och Wilsons (2003) metaanalys behandlar en utvärdering av 

skattningsreabiliteten i arbetsanalysen. De diskuterar kostnadsfrågan för en utarbetad 

systematisk metod, vilken enligt dem är en bidragande orsak till det stora värdet av en 

fungerande analysmodell. De visar att skattning av arbetsuppgifternas vikt visar högst 

reliabilitet som komponent i arbetsanalysen, men menar samtidigt att syftet för arbetsanalysen 

kan både avgöra och påverka reliabiliteten.    

 Levine och Sanchez (2007) knyter an till Hogans (2009) diskussion kring den 

yrkesverksamma företagsvärlden och den akademiska psykologin. De menar att man, vid 

sidan av den psykometriska validiteten hos rekryteringsmetoden, måste se till utfallet i praxis. 

Vid sidan av konstruktvaliditet pekar de på den inkrementella validiteten (Mabon, 2005 s. 

349ff) där arbetsanalysen ska värderas utifrån sitt syfte och hur pass den kan öka 

effektiviteten av de system och program som den ligger till grund för. Arbetsanalysen måste 

vidare, enligt Levine och Sanchez, inkludera de element som dess syfte kräver. Idag innebär 

det enligt dem en rad domäner som kompetens och personlighet samt noggranna skattningar 
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av domänerna, utfärdade av allt från nyckelpersoner till kunder. De exemplifierar O*NET som 

en bra, systematisk datakatalog.    

 Arbetsanalysens syfte är enligt Levine och Sanchez (2007) inte att ge en idealbild, 

utan att ge ett pålitligt mätinstrument. Det exakta metodvalet och valet av specifika verktyg i 

rekryteringen blir då ett resultat av arbetsanalysens syfte. Metodens validitet påverkas av det 

empiriska utfallet i förhållandet till syftet. Vad som ska inkluderas i varje 

rekryteringsförfarandes arbetsanalys är därför en fråga om att utvärdera hur en viss metod 

fungerat i ett visst slags företag. Detta för att motivera hur en för syftet vald systematisk 

process ger ett mer reliabelt utfall. 

Figur 2. Utvärdering av syfte och metodval för arbetsanalys 

 

ARBETSANALYS 

 

SYFTE & KONSEKVENSER 

 

METODVAL 

 

EMPIRI 

                                                                                                                             

fritt från Levine & Sanchez (2007) 

Syfte 

Efter genomgång av tidigare forskning har denna fokuserat på lämpliga verktyg för 

systematiska metoder som Arbetsanalys ur ett validitetsperspektiv (Dierdorff & Wilson, 2003; 

Jenkins & Griffith, 2004; Levine & Sanchez, 2007). Det har vidare fokuserats på hur man ska 

intergrera och ta hänsyn till nya komponenter som kompetens och verktyg för prediktion, och 

vilken roll de ska ha för arbetspsykologin (Barrick & Mount, 1991; Hogan, 2009; Nybø, 

2004; Robson et al., 2010; Tett & Burnett, 2003).    

 Syftet och intresset med denna studie var främst att göra en uppföljning av begreppen 
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som forskningen fokuserar kring genom att undersöka attityder till och den faktiska 

tillämpningen av dem i arbetslivet.  

Problemformulering 

 Frågeställningen grundades i hur systematiska rekryteringsmetoder som Arbetsanalys 

och verktyg för prediktion diskuteras i forskningen jämfört med i praktiken. Utifrån vad 

forskningen lyft fram har det resulterat i följande frågeställningar: 

F1: Hur används olika typer av arbetsanalys som systematisk metod?  

F2: Använder man additiva metoder som personlighetstestning till sin 

 rekryteringsprocess?  

F3: Vilka attityder finns till dessa begrepp hos olika rekryterande 

yrkesbefattningar, avspeglas det i metoderna man använder? 

Studies syfte var deskriptivt och explorativt. Det primära var att fokusera kring frågan 

hur man använder och ställer sig till systematiskt tillvägagångssätt vid rekrytering.  

Metod 

Undersökningsgrupp  

  27 respondenter vilka representerade företag som är verksamma inom privat såväl som 

offentlig sektor i Sverige.      

 Av de svarande var 52 % personalchefer, 19 % var anställda på personalavdelning, 7 

% var rekryteringsansvariga, 7 % var konsulter och 14 % angav en annan befattning relaterad 

till rekryteringsarbete. De andra yrkesbefattningar som angavs var HR-specialist, HR 

Director, HR-chef med inriktning på utvecklingsfrågor samt administrativ chef. Demografiska 

variabler uteslöts i enkäten då intresset inte låg i respondenternas ålder eller kön. Det primära 

intresset låg i respondentens inställning till begrepp och verktyg.  

Material 

Enkäten skapades i anslutning till studien, författaren valde denna metod för att enbart 

täcka de frågeställningar som lagts upp i samband med studien. Genom det fanns 

förhoppningen om att enkäten skulle upplevas kortfattad, arbetslivsinriktad och koncis av 

respondenterna.   Enkäten var elektronisk och sammanställdes med Googledocuments 

funktion för surveys, via https://docs.google.com. Enkäten utformades av författaren med 
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frågor baserade på den litteratursökning som utfördes i samband med studien. I studien var 

verktyget arbetsanalys i fokus, liksom en extension av arbetsanalysen i form av 

kompetensfokusering samt personlighetskarakteristika som prediktor. Additiva frågor lades 

till i form av frågor kring rekryteringsform (externt eller internt), val av intervjuform och 

användning av begåvningstest. Detta för att bredda svaren samt inkludera verktyg, vilka i 

litteraturen omnämndes i direkt relation till Arbetsanalys. Totalt innehöll enkäten 15 frågor 

där tre frågor var öppna frågor, och två av de öppna frågorna var frivilliga frågor där 

respondenten själv kunde ange funderingar och synpunkter (se Appendix 1). 

 Enkäten hade två huvudsyften och var av den anledningen uppdelad i två avsnitt. 

Avsnitt 1 syftade till att undersöka vilka verktyg som användes vid rekryteringen hos det 

tillfrågade företaget, hur dessa verktyg användes och huruvida man upplevde att verktygen 

fungerade bra eller mindre bra.  Avsnitt 2 syftade till att erhålla generella attityder genom 

skattningar av påståenden kring verktygen och påståenden kring begrepp som diskuteras i 

forskningen.  De två avsnitten hade rubrikerna Verktyg/metoder för rekrytering och Följande 

frågor är skattningar av påståenden.     

 Syftet med enkätens utformning var att ge ett tydligt och enkelt intryck för 

respondenten. Därför presenterades inledningsvis i enkäten en kort instruktion till 

respondenten där denne informerades om enkätens innehåll. Vidare fanns även en 

begreppsförklaring för att tydliggöra begrepp, vilkas namn och beskrivningar kunde variera 

mellan forskning och branch samt mellan olika företag. De definierade begreppen var 

Systematisk rekrytering och urval, Arbetsanalys och Personlighetsbedömning. Förklaringarna 

fanns med för att i större utsträckning underlätta korrekta svar och undvika missförstånd i 

enkätfrågorna.      

 Avsnitt 1 behandlade användning av Arbetsanalys (använding, fokus, syfte och 

innehåll), Testning, Rekryteringsform samt Intervjuform. För testning och intervjuform 

ombads respondenten även skatta verktygens förmåga att bidra till bedömningen av de 

sökande, det angavs på en skattningsskala från 1=Anser i låg grad till 5=Anser i hög grad.

  Avsnitt 2 utgjordes av skattningsfrågor för påståenden kring systematiska 

rekryteringsmetoder, psykologiskt kontrakt, diskussionen kring personlig kompetens och 

testers relevans.  Samtliga skattningsfrågor skattades från 1 till 5 där 1 var lägst och 5 var 

högst. Skattningsalternativen angavs i förhållande till typ av påstående som ett av följande 

alternativ: 1=Anser i låg grad till 5=Anser i hög grad, 1=Instämmer inte alls till 

5=Instämmer helt, 1=I mycket liten utsträckning till 5=I mycket hög utsträckning, 1=Mindre 

Viktigt, 2=Lika viktigt, 3=Viktigare samt 1=För ett fåtal yrkesbefattningar till 5=För de 
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flesta yrkesbefattningar (se Appendix 1).  I detta avsnitt klargjordes att respondentens egna 

åsikter och yrkeserfarenhet kring påståenderna var av främsta intresse.  Avsnitt 2 avslutades 

med två öppna frågor där respondenten frivilligt kunde tillägga vad de upplevde att de 

missade i sin rekrytering samt om respondeten hade något övrigt att tillägga. 

Procedur 

Enkäten granskades före distribuering av två utomstående personer med kunskap i 

utformning av enkäter för det tänkta syftet, samt med professionell erfarenhet av ämnet. Detta 

för att möjliggöra en relevant utformning av enkäten, samt att säkerställa att frågorna ställdes 

på ett adekvat och tydligt sätt för utomstående respondenter.    

 Enkäten distribuerades först till 3 kontaktpersoner som alla arbetade med rekrytering i 

någon utsträckning. Denna varians sträckte sig från anställd på personalavdelning till konsult 

och personalchef.  Kontaktpersonerna vidarebefodrade enkäten till anställda vid samma 

företag samt till kollegor i andra organisationer. Vidare gavs enkäten till ytterligare 3 

kontakter vilka enbart själva besvarade enkäten. Enkäten distribuerades via e-post till 

kontaktpersoner och respondenter. Enkäten mottogs via en länk i e-posten till enkätens 

hemsida. E-posten innehöll tillsammans med länken även en kort presentation av och 

instruktion till enkäten. Här framhölls, liksom i enkäten, att deltagandet var frivilligt och helt 

anonymt, samt att enkäten skulle beräknas ta 10 minuter att utfylla. Svarstiden var en vecka.

 Svaren till enkäten mottogs direkt i enkätdokument och presenterades i ett 

exceldokument som anonyma svar. Totalt 47 personer tillfrågades att delta. Enkäten erhöll 

sammanlagt 27 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent.    

Statistisk analys  

Svaren överfördes till SPSS (version 19). Av de tre öppna frågorna kunde fråga 6.2 

kodas till nominala svarskategorier (se Appendix 1). För fråga 14 och 15 angavs enbart ett 

fåtal, spridda svar, varför de inte kodades till kategorier utan kvarstod som stringvariabler.

 För att undersöka normalitet i data användes Kolmogorov-Smirnov med Lilliefors 

Significance Correction (Sig.>.05) där samtliga värden angavs som <.05. Eftersom data 

visade sig icke normalfördelat användes icke parametriska tester såsom Crosstabs med Chi 

Square test for Independence with Yates Continuity Correction(Sig.<.05) och Spearman’s 

rho. Då det i svarsdatan framgick att en ojämn fördelning förelåg mellan yrkesbefattningarna, 

dikotomiserades variabeln för Yrkeskategori till två kategorier: Chefsbefattning och Annan 
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rekryteringsbefattning. Det för att öka den statistiska styrkan och möjliggöra jämförelser 

mellan yrkesbefattningarna. 

Resultat 

Tabell 1. Svarsfrekvens i procent 

Fråga Personalchef Annan yrkesbefattning 

 Ja  Nej Ja Nej 

Arbetsanalysanvändning 93 7(b) 85 15(b) 

Framtidsbaserad analys 100 0(b) 82 18(b) 

Arbetsanalys i utökat syfte 62 38 55 45(b) 

Samma rekryteringsprocess  50   50  31   69  

Testanvändning 100(a*)  0(b)  38(b) (a*) 62 

Note. (a*)Signifikant skillnad i proportion mellan yrkeskategorier (p=.002). (b)Förväntad cellfrekvens=< 5. 

Arbetsanalys 

  Arbetsanalysanvändning rapporterades hos 88 % av samtliga respondenter. Mellan 

personalchef och Annan rekryteringsbefattning indikerades inget signifikant samband mellan 

yrkesbefattning och arbetsanalysanvändning.   

 91 % av respondenterna angav att arbetsanalysens behovsplanering involverade 

framtida behov, ingen signifikant association indikerades mellan yrkesbefattning och typ av 

behovsplanering. 55 % av respondenterna angav att arbetsanalysen användes i utökat syfte (se 

exempel i Appendix 1 fråga 3.3). Mellan yrkesbefattning och användningsområden 

indikerades ingen signifikant association.   

 Arbetsanalysens fokus rapporterades av 36 % fokusera på önskvärda färdigheter och 

kompetens och 64 % rapporterade en relativt jämn fördelning mellan önskvärda färdigheter 

och kompetens och arbetsuppgifter och arbetssituationer. Ingen signifikant association förelåg 

mellan Arbetsanalysens fokus och yrkesbefattning. 36 % av respondenterna angav att samma 

rekryteringsprocess användes för alla tjänster i företaget. Ingen signifikant association 

indikerades mellan typ av rekryteringsprocess och yrkesbefattning. För det frivilliga öppna 

svaret i fråga 6.2 (se Appendix 1) togs följande kategorier fram: Processen varierar utifrån 

vilken tjänst vi rekryterar till, Processen skiljer sig utifall vi anlitar rekryteringsföretag och 
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vad de väljer, Testanvändning varierar utifrån tjänst som ska tillsättas samt Ej angivet.  62 % 

angav att processen varierade utifrån tjänst, 19 % rapporterade att processen varierade utifall 

externa rekryteringskonsulter var inblandade, 13 % angav att testanvänding varierar och 6 % 

angav inte hur processen varierade.  

Testanvändning 

Av respondenterna angav 68 % att man använde tester i rekryteringsförfarandet. 47 % 

angav att personlighetstest och begåvningstest användes och 53 % angav att endast 

personlighetstest användes. Det förelåg en signifikant skillnad mellan yrkeskategori och 

testanvändning, χ
2 

(1, n=27) = 9.5, p=.002. Samtliga respondenter ur kategorin Personalchef 

angav att tester användes. För testningens generella förmåga att bidra till en bättre helhetsbild 

av de sökande angavs (n=19), m=4.0, St.D.=.94.  

Intervjuform 

På frågan gällande typ av intervjuform som används angav 8 % av respondenterna 

ostrukturerad intervjuform, 44 % angav delvis strukturerad intervjuform och 48 % angav 

strukturerad intervjuform.  Ingen signifikant association förelåg mellan yrkeskategori och 

intervjuform. För yrkeskategorin personalchef fanns ingen rapporterad ostrukturerad 

intervjuform.  För intervjuformens förmåga att de en mer omfattande information om den 

sökande angavs (n=27), m=3.96, St.D.=.65.   

Skattningar  

 

Tabell 2  

 

Påståenden 

 

Samtliga yrkeskategorier (n=27) m 

(St.D) 

 

Standardmetod för rekrytering bedydelsefull 3.56 (1.25)  

Svårt att kommunicera förväntningar 2.78 (.97)  

Personalarbete involverar mer än personalfrågor 4.67 (.48)  

Social kompetens är av vikt 4.33 (.48)  

Personlighet i förhållande till formella meriter 2.33 (.56)*  

Testning av personlighet är relevant 3.56 (1.31)  

Testning av begåvning är relevant 3.15 (1.35)  

 

*Rangordningspoäng skala 1-3. Övriga skalor 1-5.  



 

 

16 

 

Påståendet En standardmetod för rekrytering känns betydelsefull för alla typer av 

tjänster skattades vara av medelvikt, dock med en viss spridning av svarsdata (se Tabell 2). 

För Det är generellt svårt att matcha företagets syn och förväntningar på en tjänst med den 

anställdes syn och förväntningar angavs ett lågt instämmande (se Tabell 2). Skattningsskalan 

för dessa sträckte sig från: 1=Instämmer inte alls till 5=Instämmer helt.   

 Påståendet Det arbete som en personalavdelning utför i företaget involverar även 

strategiska frågor eller liknande helhetsfrågor skattades mycket högt, med en liten spridning i 

svarsdata (se Tabell 2). Skattningsskalan sträckte sig från 1=I mycket liten utsträckning till 

5=I mycket hög utsträckning.     

 För Det har generellt börjat talas mer om större och omfattande begrepp som ”Social 

kompetens” när man bedömer och rekryterar personal. Detta begrepp är av vikt för 

bedömningen av de arbetssökande angavs begreppet vara av vikt i nära de flesta fall och 

tjänster, även här exsisterade en liten spridning i svaren (se Tabell 2). Skattningsskalan 

sträckte sig från 1=I ett fåtal fall/tjänster till 5=I de flesta fall/tjänster.  

 För Personlighet och individuella egenskaper är i förhållande till den sökandes 

formella meriter och erfarenheter angavs i genomsnitt vara lika viktigt, med en viss spridning 

i svarsdata (se Tabell 2), där rangordningen var 1=Mindre Viktigt, 2=Lika viktigt, 

3=Viktigare.       

 Testning av personlighet är relevant angavs vara av relativt hög relevans för nära de 

flesta yrkesbefattningar.  Testning av begåvning är relevant angavs vara av något lägre 

relevans, för endast vissa yrkesbefattningar. De båda påståendena hade i svarsdata störst 

spridning i svaren (se Tabell 2). Skattningsskalan sträckte sig från 1=För ett fåtal 

yrkesbefattningar till 5=För de flesta yrkesbefattningar. Vidare förelåg en indikation på ett 

signifikant samband mellan skattning av begåvningstestnings relevans och 

personlighetstestnings relevans (Spearmans rho=.78).  

Öppna frågor  

De två frivilliga frågorna (se fråga 14 och 15 i Appendix 1) gav en svarsfrekvens på 11 

respektive 25 procent. Det angavs för dessa frågor att det fanns en risk att missa blyga 

arbetssökanden i den sociala situation som en anställningsintervju innebär. Vidare angavs att 

det finns en risk för att söka kopior på de medarbetare man redan har. Man rapporterade även 

sakna en bra mätmetod för prestationsbedömning. Det uttrycktes vidare att social kompetens 

var ett alltför otydligt begrepp att inkludera som önskvärd karakteristika. Det angavs även att 
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personlighetstestning bör användas som kvittens på de intryck som fås under intervjun, samt 

för att uppmärksamma de aspekter vilka man kan ha missat.  

Diskussion   

Sammanfattning av resultat  

Syftet med studien var att deskriptivt och explorativt beskriva vilka systematiska 

verktyg som användes vid rekrytering och att erhålla generella attityder kring verktygen och 

påståenden kring begrepp som diskuterats i forskningen.    

 Enkäten visade att det bland respondenterna fanns en utbredd användning av 

Arbetsanalys, dock främst som ett rekryteringsunderlag och inte som ett instrument för andra 

aktiviteter i organisationen. Arbetsanalysen angavs främst fokusera på en jämn fördelning 

mellan arbetsuppgifter och arbetssituationer och önskvärda färdigheter och kompetens. Det 

är i linje med den samtida forskningens ökade fokus på kompetensmodellering som 

komplement till traditionell arbetsanalys (Levine & Sanchez, 2007; Raymark et al., 1997). 

Vidare fanns en övervägande positiv inställning till personlighet och individuella egenskaper 

som prediktor samt till testning, trots att användning av personlighetstest och begåvningstest 

varierade. Samtliga utförde externa rekryteringar. Vikten av en systematisk 

rekryteringsprocess skattades generellt vara av medelvikt.  

 Den första frågeställningen avsåg undersöka huruvida användningen av arbetsanalys 

var frekvent förekommande även i Sverige, och som ovan nämnt visade resultatet en 

indikation på detta. Resultatet kan ses viktigt för förståelsen av arbetspsykologins roll inom 

företagsvärlden, vilken diskuterats i den inledande teoridelen. Resultatet visar på hur centrala 

forskningsbegrepp finns som en del av arbetsförfarandet inom rekrytering. Singh (2008) 

fastslår att det i hjärtat av nära varje personalprogram finns behov av en lämplig och 

omfattande jobbinformation (s. 87). Det låg som utgångspunkt i förståelsen för hur 

organisationerna hanterar systematiska procedurer för jobbinformation. Arbetsanalys 

rapporterades i min studie att i stor utsträckning användas inom samtliga yrkeskategorier. 

Levine och Sanchez (2007) är ett exempel från tidigare forskningsresultat, vilka föreslår en 

arbetsanalys som agerar i en större domän utifrån organisationens behov och situation. I 

relation till arbetsanalysen utökade användningsområden var det emellertid endast drygt 

hälften av respondenterna som använde verktyget för andra syften än rekryteringsunderlag.

 Den andra frågeställningen syftade till att undersöka om de additiva metoder som 

forskningen föreslagit användes. För testanvänding rapporterades en högre frekvens av 
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personlighetstest än begåvningstest. Begåvningstesters relevans skattades även betydligt lägre 

än personlighetstesters relevans. Det är ett intressant resultat i relation till begåvningstestets 

mer förankarade ställning inom forskningen (Mabon, 2005).  En möjlig förklaring är att 

personlighetstestning anses täcka mer svåråtkomliga kvalifikationer vilka inte framkommer av 

tidigare erfarenhet och meriter från CV. En sådan förklaring angavs i enkätens öppna frågor, 

liksom att personlighetstest i relation till begåvningstest ibland tillskrivs liknande funktioner i 

forskningen (Benson & Campell, 2007; Le et al., 2011).  

 Trots ett relativt litet urval framkom en signifikant skillnad i utbredning av 

testanvändning mellan yrkeskategorier. Det resultatet måste däremot sättas i relation till en för 

lågt rapporterad cellfrekvens. Personalchefer var de mest förekommande testanvändarna. 

Trots det skattades relevansen av testanvänding relativt högt av hela gruppen av 

yrkeskategorier, liksom att personlighet och individuell kompetens hade samma höga relevans 

enligt samtliga yrkesbefattningar. I likhet med de teorier som framkommit i forskningen finns 

en indikation på kompetens- och personlighetsbaserat urvalsförfarande inom mina tillfrågade 

organisationer. Mitt resultat visar dock på en ojämn fördelning i användningen av de verktyg 

som ska syfta till att mäta kompetens och personlighet. I relation till detta uppkommer en 

vidare frågeställning kring hur man istället väljer att mäta dessa högt värderade egenskaper, 

utifall man inte rapporterar använda sig av tester eller strukturerad intervju.   

 Typ av intervjuform som angavs var spridda över yrkesbefattningarna. Återigen 

framkommer frågeställningen för en framtida studie kring hur man syftar att faktiskt kunna 

mäta det man skattar som betydelsefullt utöver formella meriter.  

 Den tredje frågeställningen riktade sig mot attityder till systematiska begrepp hos olika 

rekryterande yrkesbefattningar. Jag ville även se om det avspeglades i metoderna man 

använder. Standardprocedurer för rekrytering skattades vara av medelvikt enligt 

respondenterna. Det är intressant eftersom så hög andel ändå rapporterade användning av 

systematiska metoder. En möjlig förklaring till det låga stödet för standardprocesser, kan ses i 

att mindre än hälften av respondenterna använde samma rekryteringsprocess vid alla 

tjänstetillsättningar. Mer än hälften av de som inte använde samma process angav att 

processen varierade utifrån tjänstebefattning. Här uppkommer en intressant fråga i en 

eventuell framtida studie, kring hur man värderar tjänstekriterier olika och därför väljer att 

variera rekryteringsprocessen.    

  I de attitydbaserade svaren framgick även att det generellt skattades lågt på påståendet 

att det var svårt att kommunicera ömsesidiga förväntningar mellan arbetsgivare och 

arbetssökande. En möjlig förklaring kan vara att den höga frekvensen av 
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arbetsanalysanvänding används som stöd för att klargöra kvalifikationskrav och krav på 

tjänsten inför den sökande, i linje med vad forskningen framhållit kring psykologiskt kontrakt 

(Siddique, 2004). En annan förklaring kan vara en låg kunskap kring forskningsbegrepp som 

psykologiskt kontrakt. Forskningen har vidare visat på att det ändå existerar en problematik 

kring att kommunicera det psykologiska kontraktet (Aggarwal & Bhargava, 2008) Det skulle, 

i en större och mer omfattande undersökning kring detta konstrukt, kunna framkomma helt 

andra svar.        

  Den personliga egenskapen Social Kompetens skattades vara av mycket hög vikt 

genomgående över hela gruppen av respondenter. Endast en respondent kommenterade i en 

öppen fråga att begreppet är otydligt. Social kompetens förekommer, som nämnts i min 

inledning, ofta i den utanför forskningen allmänna diskussionen kring rekrytering. Medan 

samtida forskning utreder den prediktiva förmågan av egenskaper närliggande social 

kompetens, verkar den oberoende av resultatet skattas som betydelsefull av yrkesverksamma, 

personalvetarforum på internet och i branschtidningar.  Här återkommer frågan till hur man 

kan och avser mäta det man anser betydelsefullt. En än viktigare fråga är hur man kan mäta 

och få förståelse för när stora och generella begrepp inte är av vikt för en viss 

tjänstebefattning. Den frågan anknyter till forskningen kring vad man kan inkludera i 

mätningen av personlighetsprediktorer och hur man bör anpassa det till individuella 

rekryteringsprocesser (Jenkins & Griffith, 2004; Hogan & Holland, 2003; Robson et al., 

2010). Resultatet av min studie bör även sättas i relation till vad man i sin arbetsanalys tar 

fram som relevant skattad jobbinformation och på vilken grund detta baseras. De verktyg 

vilka rapporterades användas kan bero på faktorer som går utanför respondentens egna intryck 

och åsikter. Rekrytering till vissa typer av tjänster och inom vissa organisationer innefattar 

idag inte testning, liksom att en policy för arbetsrutiner inte alltid inkluderar strukturerad 

intervjuform eller systematiska arbetsanalyser. Sammanfattningsvis bör man se resultatet i 

relation till respondenterna. Flertalet arbetade vid stora organisationer och inte vid 

konsultföretag inriktade enbart på rekrytering, där den huvudsakliga sysslan normalt 

cirkulerar kring just verktygen som var i fokus för min studie. Trots detta förekom 

arbetspsykologiska verktyg i hög grad och skattades överlag positivt. Det visar en i min 

mening positiv tendens till att de av forskningen framlyfta begreppen cirkulerar på en bred 

domän i det professionella arbetslivet.  
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Studiens begränsningar  

Urvalsgrupp. Som redan nämnts ovan representerade svarsdatan ett litet urval och 

fördelningen mellan yrkesbefattningarna var ojämn. Ingen påminnelse om deltagande utgick 

till respondenterna, vilket bör ses som en svaghet för svarsfrekvensen. En av de fem 

yrkesbefattningarna var överrepresenterade i förhållande till de övriga fyra. Det minskade 

möjligheten att få en representativ jämförelse mellan olika yrkeskategorier inom 

rekryteringsyrket. Cellfrekvensen för vissa celler rapporterades även vara för låg. I och med 

en för låg cellfrekvens och en låg statistisk styrka minskade även möjligheten till en utökad 

statistisk analys. Detta bör betraktas som en brist i min studie och resultatet får anses vara av 

endast beskrivande karaktär. Däremot var ett flertal företag representerade, vilket ökar 

spridningen av resultatet.  Urvalsgruppen bestod uteslutande av rekryterare av högre 

yrkesbefattningar inom professionella organisationer.  Intycket är att systematiska verktyg för 

rekrytering har sitt starkaste fäste inom denna urvalsgrupp, och risken för en mer homogen 

svarsdata för urvalsgruppen blir därmed större. Förutom urvalets likartade yrkeskategorier, 

finns ytterligare en tänkbar faktor till en relativt homogen svarsdata. Respondenter vilka valde 

att delta i enkäten, kan vara de som också känner till och använder de verktyg som enkäten 

behandlar.  Det kan på så sätt även finnas en risk för att just den gruppen är överrepresenterad 

i användingen av de aktuella rekryteringsverktygen. 

Metodval. Ett möjligt validitetshot är att enkäten utformades av författaren. En redan 

existerande, validitetsprövad enkät hade kunnat möjliggöra ett bredare informationsunderlag 

med ett mer reliabelt resultat. Motivet till att utforma en ny enkät var fördelarna med att 

endast undersöka de frågeställningar som var av intresse; kombinationen av 

användningsfrekvens av verktyg och attityder till dessa verktyg. Frågeställningen kändes unik 

i det anseendet, varför den aktuella metoden valdes. Syftet med en kortfattad, elektronisk 

enkät var vidare att förstärka tillgängligheten för respondenterna samt att öka 

svarsfrekvensen. Utformningen av enkätens frågor knöt an till de begrepp vilka varit i fokus i 

min studie över tidigare forskning. Vissa rekryteringsverktyg valdes därför att exkluderas från 

början. Tidsramen och omfattningen av studien gjorde att fler öppna frågor och ökat antal 

uppföljningsfrågor exkluderades.  En möjlig svaghet är uteslutandet av demografiska 

variabler Tillägg av exempelvis antal år av yrkeserfarenhet, huruvida man arbetade inom 

offentlig eller privat sektor eller ålder hade möjliggjort ett större underlag för jämförelser 

mellan grupper. En studie med den typen av information hade möjliggjort att till exempel 

urskilja eventuella generationsskillnader i attityder och arbetssätt. Utformningen av 
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skattningsfrågorna hade kunnat ha en större vidd än den femgradiga skalan, i syfte att öka 

variansen i svarsdatan. Valet av den femgardiga skalan kan även det ses som en felkälla till 

ökad svarsspridning. Vidare hade en kvalitativ metod, eller komplementerande kvalitativa 

intervjuer, kunnat möjliggöra att ge bredare svar på studiens ansats och frågeställningar. 

Förslag till framtida forskning 

I en studie med ett begränsat urval blir resultatet endast av beskrivande karaktär. Detta 

är om inte ett validitetshot ändå en viktig faktor att ta hänsyn till i valet av 

undersökningsmetod. Med hänsyn till vad resultatet i min studie indikerar skulle det som 

konsekvens av studiens utfall vara intressant att komplettera med en större urvalsgrupp och en 

mer djupgående undersökning. Studiens design möjliggjorde inga kausala samband. Min 

enkät var av den sorten som främst ska indikera en ingång till hur situationen ser ut på 

arbersmarknaden. En longitudinell studie med ett flertal mättillfällen hade kunnat möjliggöra 

en diskussion kring kausalitet. Vidare skulle det kännas relevant att genomföra kvalitativa 

intervjuer med rekryteringsansvariga för att få en djupare förståelse för hur och varför vissa 

metoder och verktyg används och ses på.    

 I relation till urvalsgrupp skulle det även vara intressant att jämföra sökandes intryck 

och åsikter kring systematiska metoder med rekryterares intryck och åsikter. Möjligen kan 

man då få en bild av varierande attityder om till exempel testanvändning, vilket för 

närvarande används frekvent men också diskuteras frekvent. Liksom forskningen slår fast är 

personalarbetet en mycket bred domän, liksom att det varierar i inflytande inom olika 

organisationer. Därför är ett vidare förslag att utöka studien genom inkluderande av 

respondenter vilka rekryterar till både kvalificerade och okvalificerade tjänster. Det skulle ge 

möjligheten att öka jämförbarheten kring hur rekryteringsförfaranden ter sig i stort över olika 

slags organisationer och på så sätt ge en bättre förståelse för systematiska verktyg för 

rekrytering. 

Slutsatser 

Min studie visade på en tendens till utbredd användning av arbetsanalys som 

systematiskt verktyg bland de tillfrågade organisationerna. Det är i linje med forskningens 

teorier kring arbetsanalysens viktiga funktion och syfte för rekrytering. Studiens resultat 

indikerar också ett behov av fortsatt utveckling av arbetspsykologiska metoder för rekrytering 

eftersom det finns en efterfrågan i arbetslivet. Bland respondenterna fanns även en positiv 

inställning till kompetensfokuserad analysmodell och testning av sökanden, däremot varierade 
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användingen av testning och strukturerad intervjuform för att kunna mäta begåvnings- och 

personlighetskarakteristika. Liksom samtida forskning visar, finns ett fortsatt behov av att 

validera och utvärdera hur man implementerar mätning av kompetens- och 

personlighetsbaserade begrepp.     

 Rekrytering handlar i slutändan om människor och det finns ett stort värde i att gå 

bortom ett intuitivt urval av första, bästa person, för att kunna utföra rättvisa och 

genomarbetade urval. Men det finns samtidigt i min mening belägg för varför man hela tiden 

också bör matcha arbetsanalysens och andra systematiska verktygs grundsyften mot 

organisationens faktiska verklighet och behov. I interaktionen mellan arbetspsykologin och 

arbetsmarknaden bör detta stå i fokus tillsammans med en kontinuerlig validitetsprövning och 

hänsynstagande till empiriska resultat.  
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APPENDIX 1 

 

Surveyundersökning kring rekrytering och urval. 

 
Hej och tack för att Du tar dig tid att svara på den här undersökningen! Undersökningen sker 

helt anonymt och består av 15 frågor som tar cirka 10 minuter att genomföra. Vissa frågor 

baseras på enkla ja eller nej-svar medan andra kräver svar som baseras på din samlade 

yrkeserfarenhet och dina personliga intryck. Därför finns det inga svar som är felaktiga! 

Nedan följer en kort ordförklaring på de begrepp som används i undersökningen. Du får gärna 

ta kontakt via vanligt mail om Du har frågor eller kommentarer om undersökningen 

(holm.linnea86@gmail.com). När undersökningen är genomförd och sammanställd kommer 

Du naturligtvis få ta del av den. Återigen, Stort tack för Din medverkan!  

 

BEGREPP I UNDERSÖKNINGEN.  

 

Systematisk rekrytering och urval: Ett samlingsbegrepp för alla de metoder inom 

rekryteringsprocessen vilka är baserade på fasta, strukturerade former. Varierar i upplägg och 

innehåll men har som gemensam nämnare att ge en helhetsbedömning vilken försöker vara 

objektiv.  

 

Arbetsanalys: Kallas även kravprofil/kompetensprofil. Metod för att beskriva ett bestämt yrke 

eller position på en bestämd arbetsplats. Innehåller insamlad information från arbetsplatsen 

vilken beskriver positionens samtliga arbetsuppgifter och vad positionen kräver i form av 

tidigare utbildning, erfarenhet, egenskaper och färdigheter. Används bland annat som 

underlag vid rekrytering, platsannons för tjänsten, strategisk planering och personbedömning.  

 

Personlighetsbedömning: Metod från personlighetspsykologin. Komplement och ibland del av 

bedömningsunderlaget vid rekrytering. Mäts med bland annat personlighetstest och 

strukturerad intervju.  
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* Required 

 

1. Vilken är din yrkestitel? *  

 

Personalchef

Anställd på personalavdelning

Rekryteringsansvarig

Konsult 

Annan

 
 

Om annan titel, vänligen ange  

 
 

 

 

 

2. Inom den organisation du för närvarande arbetar, rekryterar man *  

 

 

Mestadels externt 

Mestadels internt 

 

Verktyg/metoder för rekrytering 

 
Nedan presenteras olika alternativ för rekrytering, Kryssa i huruvida du använder dem eller ej. 

Om svaret är nej på en fråga visas instruktion om att gå vidare. 

 

3. Använder du dig av någon form av arbetsanalys/kravprofil/kompetensprofil vid 

rekrytering? *  

 Ja 

 Nej (vänligen gå till fråga 4) 
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3.2. Arbetsanalysen ni gör baseras generellt på en behovsplanering med fokus på både nutida 

och framtida behov.  

 Ja 

 Nej 

 

3.3. Använder du dig av arbetsanalys/kravprofil/kompetensprofil även som underlag för andra 

ändamål? Till exempel som mall för medarbetarsamtal, prestationsbedömning, översikt över 

företagets befattningar.  

 Ja 

 Nej 

 

3.4. Anser du att analysen främst fokuserar på  

 En beskrivning av arbetsuppgifter och vanligt förekommande arbetssituationer 

 En beskrivning av önskvärda färdigheter och viss kompetens hos den anställde 

 En relativt jämn fördelning  

 

4. Använder du dig av tester vid rekrytering? * Begåvningstest eller personlighetstest  

 Ja 

 Nej (Vänligen gå till fråga 5) 

 

4.2. Vilket/vilka tester använder du dig av?  

 Någon form av begåvningstest 

 Någon form av personlighetstest 

 Annat test 

 

Vid val av Annat test, vänligen ange vilken typ av test. 
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4.3. I relation till använding av tester, anser du att testningen generellt bidrar till en bättre 

helhetsbedömning av de sökande?  

 1 2 3 4 5  

Anser i låg grad      Anser i hög grad 

 

5. Vilken typ av intervjuform använder du dig av? * Välj utifrån det alternativ som närmast 

stämmer in på din intervjuform  

 Vad som faller närmast en ostrukturerad intervjuform  

 Vad som faller närmast en delvis strukturerad intervjuform 

 Vad som faller närmast en strukturerad intervjuform 

 

5.2. I relation till den intervjuform du använder, i vilken grad anser du att metoden bidrar till 

att ge omfattande information om den sökande?  

 1 2 3 4 5  

Anser i låg grad      Anser i hög grad 

 

6. Använder du dig av samma rekryteringsprocess för alla typer av tjänster inom företaget? *  

 Ja (Vänligen gå till fråga 7) 

 Nej 

 

6.2. Hur ser de olika processerna ut? Till exempel ett fåtal generella standardprocesser till 

ledartjänster och liknande befattningar, helt individuella processer för sökanden eller 

personliga variationer mellan de rekryteringsansvariga. 
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Följande frågor är skattningar av påståenden. 
Syftet är att lyfta fram dina åsikter kring en rad fenomen. 

 

7. En standardmetod för rekrytering känns betydelsefull för alla typer av tjänster. *  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 

8. Det arbete som en personalavdelning utför i företaget involverar även strategiska frågor 

eller liknande helhetsfrågor. *  

 1 2 3 4 5  

I mycket liten utsträckning      I hög utsträckning 

 

9. Det är generellt svårt att lyckas kommunicera och matcha företagets syn och förväntingar 

på en tjänst med den anställdes syn och förväntningar på en tjänst. * Med syn och 

förväntningar menas frågor vilka inte behandlas direkt i anställningsavtal.  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 

10. Det har generellt börjat talas mer om större och omfattande begrepp som "Social 

kompetens" när man bedömer och rekryterar personal. Detta begrepp är av vikt för 

bedömningen av arbetssökande. *  

 1 2 3 4 5  

I ett fåtal fall/tjänster      I de flesta fall/tjänster 

 

11. Personlighet och individuella egenskaper är i förhållande till den sökandes formella 

meriter och erfarenheter *  

 Mindre viktigt 

 Lika viktigt 

 Viktigare 

 

12. Testning av personlighet är relevant *  

 1 2 3 4 5  

För ett fåtal yrkesbefattningar      För de flesta yrkesbefattningar 

 

 

13. Testning av begåvning är relevant *  

 1 2 3 4 5  

För ett fåtal yrkesbefattningar      För de flesta yrkesbefattningar 
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14. Anser du att det generellt finns något man missar vid rekrytering? En viss typ av sökande 

som man önskar ha i företaget eller ytterligare ett moment som du anser borde finnas med vid  

rekrytering? 

  
 

 

15. Övrigt: Är det något du vill kommentera eller tillägga?  

 
 

 

 

 

 


