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Sammanfattning

Att medarbetare är av existentiell betydelse för en organisations överlevnad är

sedan länge känt. Därmed är rekrytering en av de viktigaste funktionerna inom HR

för att attrahera rätt kompetens till organisationen då en misslyckad rekrytering

vanligen leder till bortkastad tid och dyra rekryteringsprocesser. Något som

kommit att få allt större betydelse vid urvalet och bedömningen av nya

medarbetare är kandidaters personlighet. Forskning visar att personlighetsdrag

spelar en stor roll när det kommer till framtida arbetsprestationer och förmågan att

göra rätt bedömningar av människor är därför central. Teorier om synen på

personlighet, kompetens, kompetensbaserad rekrytering och urval samt

bedömningsmetoder och personlighetsbedömning används för att analysera

studiens resultat.

Denna kvalitativa studies övergripande syfte var att öka förståelsen för hur

rekryterare bedömer en kandidats personlighet vid en rekryteringsprocess inom

bemanningsföretag. Bemanningsföretag är företag som ständigt arbetar med

rekrytering och uthyrning av personal, varför ett proaktivt bemanningsarbete krävs

för att skapa en konkurrensfördel på marknaden. Inför denna fallstudie kontaktades

tre av den svenska bemanningsbranschens största aktörer varav två rekryterare på

vardera företag deltog i semistrukturerade intervjuer.

Personlighet ansågs generellt som något viktigt som samtliga rekryterare lade stor

vikt vid under hela processens gång, från utformandet av kravprofilen till

avslutande bedömning. Bedömningen skedde genom såväl test som intervju och

referenstagning. Samtliga poängterade vikten av att alltid göra en

helhetsbedömning av kandidaten och att det därmed var svårt att vikta exempelvis

formella kompetenser mot personliga egenskaper. Resultatet visar att

bemanningsbranschens arbete med personlighetsbedömning vid rekrytering utgår

ifrån strukturerade bedömningsmetoder. Deras gedigna och proaktiva arbete med

rekrytering lever upp till påståendet om att personalen är en organisations

viktigaste resurs och vikten av att förstå innebörden av personlighetens betydelse i

uttrycket ”rätt person på rätt plats”.

Nyckelord: HR, rekrytering, urval, personlighet, personlighetsdrag,

personlighetsbedömning, bedömningsmetoder, bemanningsföretag
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Summary

It's been long known that employees are of existential importance to an

organization's survival. Thus, recruitment is one of the most important functions

within HR to attract the right competence to the organization, as a failed

recruitment usually leads to wasted time and expensive recruitment processes.

Something that has come to play a growing role in the selection and evaluation of

new employees is a candidate's personality. Research shows that personality traits

play a big role when it comes to future job performance, and ability to make the

right judgements of people are therefore essential. Theories about the perception of

personality, competence, competency-based recruitment and selection, assessment

methods and personality assessment are reviewed and used to analyze the results

of this study.

The aim of this qualitative study was to increase understanding of how recruiters

assess a candidate's personality in a recruitment process within temporary work

agencies. Temporary work agencies are companies which constantly works with

recruitment and hiring of personnel, which is why a proactive work with staffing is

needed to create a competitive advantage in the market. Prior to this case study

three of the largest swedish temporary work agencies were contacted of whom two

recruiters on each company participated in semi-structured interviews.

Personality was generally considered as something important which all recruiters

added great significance during the whole process, from the design of the

requirements specification to the final assessment. Both tests, interview and

references were a part of the personality assessment. The importance of always

making an overall assessment of the candidate was emphasized and therefore

difficult to weigh for example formal competences versus personal characteristics.

The result shows that the temporary work agencies work with personality

assessment when recruiting are based on structured methods of assessment. Their

solid and proactive work with recruitment live up to the claim that the staff is an

organization's most important resource and the importance of understanding the

meaning of the personality significance of the expression ”right person in the right

place”.

Keywords: HR, recruitment, selection, personality, personality traits, personality

assessment, assessment methods, temporary work agency
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 Inledning
Personalen beskrivs ofta som en organisations viktigaste resurs. Rekrytering är

därför en av de viktigaste funktionerna inom HR, det är nämligen av stor vikt att

attrahera rätt kompetens till organisationen. En lyckad rekrytering kan bli en stor

tillgång för företaget medan en misslyckad rekrytering vanligen leder till

bortkastad tid och dyra rekryteringsprocesser (Boxall & Purcell, 2011; Lindelöw

Danielsson, 2003). Att investera i HR-planering samt rekryteringspraxis har visat

sig ha en positiv inverkan på arbetets produktivitet. Hög produktivitet går med

andra ord att relatera, åtminstone delvis, till en vilja att investera i HRM-policys

och praktiker inom flera områden. Det har visat sig att produktiviteten är högre i

organisationer som både formellt planerar för hur många och vilken typ av

människor de behöver samt där organisationen systematiskt utvärderar

organisationens rekryterings- och urvalsprocesser. Detta visar på att hög

produktivitet bygger mycket på ett proaktivt HR-arbete som planerar för företagets

framtida behov av arbetskraft samt är måna om och gör investeringar i att hitta rätt

person för jobbet, i motsats till ett reaktivt arbete där man reagerar först vid en

förändring (Koch & McGrath, 1996). I ekonomiska termer kan med andra ord

vinsterna av att öka giltigheten av rekryteringsmetoder uppgå i höga summor och

ur motsatt synvinkel kan en organisation förlora minst lika mycket genom att

använda mindre giltiga urvalsmetoder. I en konkurrensutsatt värld skapar beslut

om rekryterings- och urvalsmetoder antingen en konkurrensnackdel eller en

konkurrensfördel för en organisation (Schmidt & Hunter, 1989).

Personlighetens betydelse blir allt viktigare då man ska anställa nya medarbetare

och forskning har visat att personlighetsdrag spelar en stor roll när det kommer till

framtida arbetsprestationer (Barrick & Mount, 2005). Förmågan att göra rätt

bedömningar av människor är därför central. Att kunna utvärdera bland annat

personlighet så exakt som möjligt är grunden för att veta vem som passar in i en

viss funktion och vem som har förutsättningar att utvecklas. Det här arbetet fortgår

oberoende av konjunkturen. Vid högkonjunktur rekryterar man ofta intensivt och

det kan vara svårt att hitta personer inom de yrkesgrupper som är mest efterfrågade

just då. Att hyra in hjälp blir därmed allt vanligare. De nyrekryteringar som trots

allt sker blir avgörande och förutsättningarna på arbetsmarknaden gör att man ofta

kan hitta mycket starka kandidater (Lindelöw Danielsson, 2003).

Bemanningsföretag och dess funktion på arbetsmarknaden

Bemanning kan ske på olika sätt, den vanligaste formen är att anställa nya

medarbetare men bemanning kan även innebära att man använder sig av

bemanningsföretag. En person hyrs då ut och arbetar kortare eller längre tid på ett

företag men är anställd av bemanningsföretaget (Granberg, 2011).
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Bemanningsbranschen har ökat snabbt i de flesta OECD-länder1 de senaste två

decennierna (Håkansson & Isidorsson, 2012). Därmed har antalet anställda i

bemanningsföretag ökat de senaste åren och i takt med det har

bemanningsbranschen etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden (Berglund &

Schedin, 2009). Koch och McGrath (1996) tar upp att företag som söker igenom

potentiella arbetsmarknader genom att använda sig av fler rekryteringskällor kan

fånga upp den del av arbetsmarknaden som kommer att fungera bäst för dem, och

lämnar resterna till deras minde försiktiga konkurrenter. De menar att denna

potential skapar plattformen för att smida en sann strategisk tillgång (Koch &

McGrath, 1996).

Bemanningsbranschen kan bland annat erbjuda enskilda konsulter som hyrs ut till

företag, en avdelning konsulter med specifik kompetens som hyrs ut till kunden

som exempelvis en ekonomiavdelning, ansvara för enbart rekryteringsprocessen åt

ett företag eller vara ett stöd vid omställning genom att omplacera eller hjälpa

arbetssökanden till nya jobb. Företag kan också använda sig av bemannings- och

rekryteringsföretag i vissa delar av sin rekrytering. Ett alternativ är att företaget

själv gör sök- och urvalsprocessen men att man mot slutet använder en konsult för

att få en second opinion, ett ”expertutlåtande”, på de hetaste kandidaterna. En

sådan konsult gör som regel egna intervjuer men kan också arbeta med

psykologiska tester och referenstagning. De största aktörerna i den svenska

bemanningsbranschen är Manpower, Adecco, Proffice och Poolia (Granberg,

2011), och i studien kontaktades tre av dessa om deltagande.

 Problemformulering

Den forskning som gjorts inom bemanningsbranschen har ofta kommit att handla

om dess effekter, det vill säga hur en anställning i ett bemanningsföretag påverkar

bland annat konsult, kollegor och kunder (se t ex Hveem, 2012; Håkansson &

Isidorsson, 2012). Ofta lyfts konsult aspekten fram och därmed de som anställs av

bemanningsföretaget för att sedan hyras ut. Sällan forskas det kring den sida av

bemanningsföretag som kan komma att sköta en rekrytering- och urvalsprocess

där kandidaten istället blir anställd av kunden. Bemanningsföretag är företag som

ständigt arbetar med rekrytering och uthyrning av personal, varför ett proaktivt

bemanningsarbete krävs för att skapa en konkurrensfördel på marknaden (Koch &

McGrath, 1996; Schmidt & Hunter, 1989).

Utifrån denna bakgrund vill vi undersöka hur det ser ut i bemanningsbranschen

och hur rekryterare inom ett antal bemanningsföretag arbetar med

personlighetsbedömning i rekryteringsprocessen och då framför allt vid urvalet.

För att bredda förståelsen undersöks både bemanningssidan och rekryteringssidan.

1 Organisation for Economic Co-operation and Development – en internationell organisation

vars uppgift är att främja en politik som arbetar för att förbättra den ekonomiska och sociala välfärden för

människor runt om i världen. OECD är ett forum för regeringar att arbeta tillsammans för att utbyta

erfarenheter och söka lösningar på gemensamma problem. [internet 2015-05-30 http://www.oecd.org/about/]
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 Syfte

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur rekryterare bedömer en

kandidats personlighet vid en rekryteringsprocess inom bemanningsföretag.

 Frågeställningar

 Hur ser rekryterare på personlighet?

 Hur går rekryterare tillväga när man ska bedöma kandidatens personlighet?

 Kan personlighet ses som en kompetens?
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 Teoretisk referensram
Detta avsnitt presenterar den teoretiska referensram som använts i studien.

Avsnittet inleds med att beskriva begreppen personlighet och kompetens, därefter

följer en teoretisk genomgång av en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att

sedan mynna ut i forskningsämnet som berör personlighetsbedömning vid en

rekryteringsprocess. Avslutningsvis lyfts en del kritiska aspekter kring ämnet upp.

 Personlighet

I personlighetsforskning skiljer man ofta på person kontra situation.

Egenskapsteoretiker menar att en personlighet är mycket stabil både över tid och i

olika situationer, därigenom kan man urskilja en persons stabila personlighetsdrag.

Den situationsorienterade riktningen har istället grundtanken att en individs

beteende består av inlärda färdigheter i relation till specifika situationskrav, och att

situationen därigenom har en avgörande styrande effekt på individens beteende

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det har också debatterats mycket kring om en

persons egenskaper och beteende hanteras genom medvetna eller omedvetna val

(Mabon, 2002). Psykoanalysens utgångspunkt är att en persons upplevelser och

beteende alltid är beroende av tidigare erfarenheter eller upplevelser, vilka

individen normalt inte har någon medveten tillgång till. Den humanistiska

riktningen framställer istället individen som rationell och kapabel till att göra egna

fria val (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Idag beskrivs personlighet vanligen som

karaktäristiska mönster av beteende, tankar och känslor som förklarar hur en

person anpassar sig till sin omgivning och den specifika situationen (Kaufmann &

Kaufmann, 2010; Lindelöw Danielsson, 2003; Prien, 1992).

 Vad är kompetens?

Den beskrivning av personlighet som görs idag går att relatera till det Kahlke och

Schmidt (2002) benämner kompetens, vilket de förklarar som en individs beteende

och bakomliggande orsak till beteendet. De vidareutvecklar dock begreppet och

menar att det finns ett klart framträdande kriterium, nämligen att det också handlar

om att en given situation ska klaras av framgångsrikt. Andra hävdar att kompetens

har att göra med en persons kunskaper och färdigheter snarare än beteende

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Granberg (2011) menar att kompetens uppstår

genom en kombination av tre komponenter: kunskap, vilja och tillfälle.

Kompetens är med andra ord förmågan och viljan att inhämta och använda

kunskap (Granberg, 2011). Kompetenser delas ofta in i formell och informell

kompetens. Formella kompetenser kan vara exempelvis utbildning eller

yrkeserfarenheter medan informella kompetenser ofta benämns som ”personliga

egenskaper” (Skorstad, 2011).

 Personlighetsdrag

Ett personlighetsdrag är ett framträdande karaktärsdrag som visar sig upprepade

gånger hos en person (Skorstad, 2011). Det avser karakteristika, bestående

tankemönster, känslor och beteenden vilka har en viss stabilitet över tid och
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förklarar en persons beteende i olika situationer (McCrae & Costa, 1989). De

flesta människor uppträder genom en viss konsistens, vilket hjälper oss att skapa

en bild av vem denne är. Utan denna konsistens skulle världen upplevas kaotisk

och oförutsägbar. Människors tankegångar är av stor vikt vid arbete med

kompetensvärdering, då de lagt grunden för många aktiva personlighetstest. Dessa

baseras på att människors personlighetsdrag har en viss stabilitet (Skorstad, 2011).

Vid rekrytering är det just denna stabilitet man söker då den säger något om hur

personen kan tänkas uppträda längre fram (Kahlke & Schmidt, 2002; Skorstad,

2011).

 Rekrytering

Rekrytering är en av de viktigaste funktionerna inom HR då företag måste kunna

attrahera personer med de förmågor som i slutändan bidrar till att företaget är

produktivt i sin bransch. Att inte rekrytera arbetskraft med rätt kompetens hämmar

företagets tillväxt. En lyckad rekrytering kan bli en stor tillgång för företaget

medan en misslyckad kan leda till oerhörda kostnader så som en nyrekrytering, en

sämre fungerande arbetsgrupp och mindre motiverade medarbetare (Boxall &

Purcell, 2011). Rekrytering syftar till att genom anställning tillgodose ett visst

behov av kompetens. Det kan antingen vara en intern omplacering eller extern

nyrekrytering. I det senare fallet handlar det om att skaffa rätt typ av personal vad

gäller utbildning och erfarenhet men även kön, ålder, etnicitet och andra mer

personliga egenskaper. Lagar om anställning, jämställdhet, mångfald och

diskriminering bestämmer också en del av villkoren. När ett företag planerar

rekrytering så handlar ofta det första beslutet om man ska anlita någon annan

organisation för att köpa eller låna in en viss kompetens (Berglund & Schedin,

2009).

 Kompetensbaserad rekrytering

Lindelöw Danielsson (2003) betonar vikten av att använda sig av

kompetensbaserad rekrytering där just kompetensen står i fokus under hela

rekryteringsprocessen och att det handlar om förmågan att göra rätt bedömning av

människor i funktionerna urval, utveckling och karriärplanering.

Rekryteringsfrågan är, oavsett marknadsläget, av stor vikt och bör tas på allvar och

behandlas långsiktigt som alla stora investeringar och allt annat utvecklingsarbete,

då en felrekrytering blir oerhört kostsamt för företaget, både i tid och pengar.

Författaren beskriver vidare att rekryteringsprocessen kan delas upp i tre

övergripande faser: förberedelse, sökprocess och introduktion. I förberedelserna

identifierar man ett problem. Man ställer frågor som ”varför ska vi rekrytera?”

och framför allt ”vilken profil söker vi?”. I samband med att man identifierar ett

behov och ser vilken slags arbetsinsats som behövs tar man också fram en

befattningsbeskrivning och en kravprofil (Lindelöw Danielsson, 2003).
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Befattningsbeskrivningen berättar om tjänsten som ska tillsättas och vilka arbets-

och ansvarsområden tjänsten har. Därigenom går man noga igenom befattningens

arbetsuppgifter så att man vet vilka kompetenser som måste ingå i kravprofilen.

Kravprofilen beskriver krav på utbildning och/eller andra formella krav,

erfarenhetskrav, personlighetskrav, fysiska egenskaper och så vidare som ställs på

den sökande. Det är viktigt att inte ställa krav som det inte finns något behov av -

alla krav ska vara motiverade. När man gör kravprofilen underlättar det mycket

om man har en kompetensmodell som man kan utgå ifrån. En kompetensmodell

beskriver en rad kompetenser som är viktiga för att en person ska fungera bra i

arbetslivet. Man måste alltså ha gemensamma definitioner av kompetenser så att

alla vet att de pratar om samma sak, då det kommer underlätta hela

rekryteringsprocessen. Man måste dock vara öppen för förändrade krav och vara

beredd på att utveckla sin kompetensmodell när det krävs (Kahlke & Schmidt,

2002; Lindelöw Danielsson, 2003).

Med hjälp av kravprofil och befattningsbeskrivning kan man skaffa sig en tydlig

bild av vilka kriterier som måste uppfyllas och vilka nyckelkrav som i första hand

bör ställas på den arbetssökande. Tydliga kriterier gör det lättare att bedöma och

välja ut rätt personer. En beskrivning där man så konkret som möjligt har listat och

vägt arbetets viktigaste krav och de viktigaste personkraven är ett oersättligt

hjälpmedel som både den sökande och företaget kan ha nytta av då de bedömer

varandra (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw Danielsson, 2003).

 Urvalets betydelse

Rekrytering handlar om hela processen, från att locka till sig potentiella

medarbetare (till exempel via annonser) till själva tillträdet i företaget. Urvalet

däremot täcker mer specifikt den arbetsrelaterade personbedömningen och det

efterföljande urvalet (Boxall & Purcell, 2011; Kahlke & Schmidt, 2002). I urvalet

är det viktigt att använda sig av metoder som förbättrar precisionen i bedömningar

och urval. Företag måste kunna bedöma kommande medarbetare oavsett om det

handlar om bedömning av en eller flera personer. En mer exakt bedömning och ett

mer exakt urval bidrar till att företag och medarbetare kan ingå avtal utifrån en

tydlig förståelse av exakt vad det är som de får av varandra. En god

personbedömning med återkoppling till den sökande som anställts lägger grunden

för ett framtida samarbete på ett helt annat sätt än ett traditionellt urvalsförande

(Kahlke & Schmidt, 2002).

Rekryteringsuppdragen brukar engagera ett flertal personer, allt från

personalavdelningens representanter till fackliga representanter. Alla dessa

bedömare har olika utgångspunkter för sin uppfattning om enskilda personer,

därför är det viktigt att utveckla bedömningssystem som talar samma språk. Det

kan bland annat finnas behov av att engagera flera bedömare i rekryterings- och

urvalsarbetet för att få en mer rättvis bedömning av kandidaten. Bedömarna måste



12

respektera och hålla de regler och normer som företagets personalpolitik ger

uttryck för. Det måste även finnas etiska regler vid genomförandet av

psykologiska undersökningar. De sökande lämnar då ut mer av sig själv och det

måste finnas garantier för att upplysningar av personlig art inte kommer i orätta

händer (Prien, 1992).

 Bedömningsmetoder

Att poängen med en rekryteringsprocess är att hitta en lämplig kandidat är ganska

självklart. Ett företag måste alltid göra ett val vid en urvalsprocess, oavsett om det

handlar om att välja en kandidat, göra om rekryteringsprocessen eller ställa in den

helt. Det de däremot kan välja inför denna process är vilka metoder de ska

använda vid beslutsfattandet. Forskning visar att olika metoder och kombinationer

av metoder har stora skillnader i validitet vad gäller att förutspå framtida

arbetsprestation (Schmidt & Hunter, 1998). De bästa metoderna är de där man

undersöker sådant som har ett nära samband med det som personen förväntas

prestera i arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). Exempel på urvalsinstrument vid

rekrytering är bland annat betyg från utbildningar och anställningar, arbetsprover,

bedömningar utifrån provanställningar, referenser, intervjuer, medicinska och

psykologiska test samt test av färdigheter. Det finns en omfattande samling tester

som arbetsgivare och rekryterare kan använda sig av i samband med rekrytering

och urval (Berglund & Schedin, 2009). Exempelvis kan man undersöka generell

mental förmåga genom intelligenstest/kognitiva test eller personlighetsdrag i

relation till arbetsprestation genom personlighetstest (Kahlke & Schmidt, 2002).

Genom att använda test i urvalet anses man bland annat kunna få en bild av

kandidatens kognitiva begåvning, ledarskapsförmåga, ärlighet, lojalitet, förmåga

att fungera i grupp, inställning till alkohol och droger, riskbenägenhet, känsla för

kundservice, stresstolerans med mera. Under senare år har testandet ökat i

samband med rekrytering och nyanställning. Det inriktas mer på personliga

egenskaper och förhållanden som berör frågor om integritet och gränser för vad en

arbetsgivare kan och bör få veta om enskilda personer. Här ser man tydligt en

förskjutning från arbetsuppgifternas kvalifikationskrav till människors

personligheter och privata villkor. Det finns flera olika förklaringar till denna

tendens (Berglund & Schedin, 2009). En förklaring är att arbetsorganisationernas

kultur och gemensamma värderingar har ställts mer i centrum, både som faktisk

arbetsmiljö och som mål eller affärsidéer att sträva mot. Bedömningarna har

flyttats från kvantifiering av den sökandes meriter och förmågor, till bedömning av

intresse, motivation och självvald underordning (Bergström, 1998). Detta kan

tolkas motsägelsefullt, när man samtidigt talar så mycket om

kunskapsorganisationer. Emellertid hänger detta snarare samman med en större

tjänstesektor och arbetsuppgifter som har med mänskliga möten att göra samt att

man samtidigt fokuserar mer på högre positioner med krav på längre utbildning,

inklusive urval bland dessa utifrån mer personliga egenskaper. I en studie om
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försäljare innehöll exempelvis hälften av platsannonserna varken krav på formell

utbildning eller tidigare erfarenhet (Abiala, 2000).

Forskning visar dock att intressen och mängden utbildning har väldigt låg

validitet, medan tester som har med individens generella mentala förmåga eller

arbetsprov att göra har hög validitet. Två kombinationer har visat sig vara både

praktiska för de flesta rekryteringsprocesser och även ha hög validitet. Dels

kombinationen av ett test av individens allmänna mentala förmåga och ett

integritetstest, samt kombinationen av ett test av individens allmänna mentala

förmåga och en strukturerad intervju. Dessa kombinationer kan användas likväl

vid rekrytering av oerfarna som av erfarna kandidater. Metoderna förutspår både

arbetsprestationen på ett tillfredsställande sätt samt är mycket mer ekonomiska att

använda än många andra kombinationer (Schmidt & Hunter, 1998).

Sjöberg, Sjöberg, Näswall och Sverke (2012) menar dock att tester som bedömer

generell mental förmåga i kombination med personlighetstester är ett mycket

effektfullt alternativ i urvalssammanhang. Kombinationen kan möjliggöra en

bedömning av arbetsprestation med högsta möjliga prediktiva validitet, det vill

säga i vilken utsträckning metoden kan användas för att göra en förutsägelse om

hur något kommer att vara längre fram i tiden.

 Personbedömning och personlighetens betydelse vid urval

I arbetspsykologiska sammanhang måste människan försöka ses utifrån ett

helhetsperspektiv. Det ställs höga krav på många olika aspekter av en persons

funktionsduglighet både med hänsyn till personens kunskaper, begåvning,

personlighet och sociala förutsättningar (Lindelöw Danielsson, 2003). Vid en

personbedömning krävs det en så precis vetskap som möjligt om vad man ska titta

efter. Det är bra att fokusera på kompetensen, då beteendet och det som ligger

bakom beteendet (det som utlöser, riktar in och upprätthåller beteendet) är centralt

vid en personbedömning (Kahlke & Schmidt, 2002). Det är därmed viktigt att den

som ansvarar för rekryteringsprocessen förstår vad begreppet kompetens innebär,

då det annars blir svårt att förstå varför metoder som arbetspsykologiska test eller

simuleringsövningar kan vara användbara. Man måste veta vad och varför man

mäter just det man mäter (Mabon, 2002; Skorstad, 2011). Kompetenser är ett

ypperligt förslag på begrepp för att underlätta förutsägelser om en persons

framtida framgångar eller misslyckanden genom att se till individens tidigare

beteende samt de situationer individen tidigare befunnit sig i (Kahlke & Schmidt,

2002). Vem man är och hur man uppfattas inverkar mycket på hur man utför sitt

arbete. Detta har ett samband med individens personlighet. När man beskriver eller

talar om en arbetskamrat görs detta ofta i personlighetsskildrande termer, vilket

illustrerar personlighetens betydelse och därigenom också den informella

kompetensens betydelse i arbetslivet (Skorstad, 2011).
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Det finns en gemensam uppfattning bland universitetsstudenter att betyg skulle

vara den avgörande faktorn då det kommer till urval bland arbetssökanden. Men

denna uppfattning visar sig vara felaktig då forskning har visat att mjuka

färdigheter som personlighet och andra egenskaper är de mest nödvändiga

attributen i urvalsprocessen. Företagen värderar fler aspekter hos unga

akademiker, allra främst personlighet och personliga egenskaper (Velasco, 2012).

Att personlighet är viktigt när det kommer till urval stärks även i en studie av

Barrick och Mount (2005). Studien inriktar sig på hur chefer värdesätter

personlighet i samband med rekrytering och där resultatet visar att chefer anser att

personlighet är minst lika viktigt som mental förmåga (Barrick & Mount, 2005).

Rothstein och Goffin (2006) har genom en granskning av den senaste forskningen

om användningen av personlighetsbedömning vid urval kommit fram till en del

slutsatser. Bland annat att flera meta-analytiska studier under 1990-talet visar att

personlighetsbedömning bidrar till förutsägelser om framtida arbetsprestation och

att organisationer alltmer använder sig av metoder som berör

personlighetsbedömning vid urval.

 Att mäta personlighet

Att mäta beteende och psykologiska egenskaper kallas psykometri (Mabon, 2002).

Metoder för att mäta personligheten vid urval används alltmer av chefer och

personalvetare på många nivåer inom en organisation med hänsyn till att utvärdera

en kandidats lämplighet för en viss tjänst (Rothstein & Goffin, 2006). För att

psykometriska tester ska övervägas som bedömningsmetod vid en rekrytering

krävs det också att ett antagande görs; individer skiljer sig från varandra och

kommer därmed att hantera situationer olika. Dessa skillnader går inte enbart att

urskilja genom utbildningsgrad, erfarenheter och samhälle utan också genom

individen i sig (Anastasi, 1953). Genom att inte ta hänsyn till detta skulle

människor kunna anställas utifrån enbart formella kompetenser så som erfarenhet

eller utbildningsgrad, men eftersom individer skiljer sig på andra sätt som

exempelvis begåvning, motivation eller personlighetsegenskaper kan

psykometriska tester fylla en funktion för att urskilja bra kandidater i

urvalssammanhang (Mabon, 2002). I början av 1980-talet kom en viss konsensus

att råda kring personlighetsstrukturen hos människor i arbetslivet. Modellen som

tog form utgick från fem olika dimensioner och kallas för femfaktormodellen

(FFM). Femfaktormodellen grundar sig inte på en i förväg fastställd teori om

personlighetens struktur utan istället på de fem bredaste personlighetsdragen som

oftast mäts då kandidater i urvalsprocessen fyller i ett självskattningsformulär

angående beteende och upplevelse av arbetslivet. Mätningar av dessa egenskaper

har enligt forskare inom ämnet visat sig ge en god prognosförmåga i

urvalssammanhang (Lindelöw Danielsson, 2003).
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Rothstein och Goffin (2006) har genom granskningen av den senaste forskningen

som omnämndes ovan också fått fram att populariteten av FFM ökat bland

forskare och praktiker, vilket bidragit till det ökade intresset för personlighet

kontra arbetsprestation. Vidare menar de att validiteten vid personlighetsmätning i

urval inte påverkas allvarligt av kandidaters försök till fusk, däremot kan falska

svar öka problematiken för mindre precisa anställningsbeslut på individnivå. För

att begränsa effekterna av falska svar kan man använda metoder som varnar för

dessa och/eller välja ett personlighetstest där man tvingas till att välja ett

alternativ. Forskning visar också att internetadministration av personlighetstest

genererar många fördelar när det kommer till bekvämlighet och

kostnadsbesparingar. Den hittills ganska begränsade forskningen inom området

visar endast marginella skillnader mellan internet och papper-och-penna

administration av personlighetstest (Rothstein & Goffin, 2006).

 Femfaktormodellen - FFM

Femfaktormodellen (FFM) är idag den modell som dominerar forskningen som

berör personlighet kopplat till arbetsprestation (Mabon, 2002; McCrae & Costa,

1989). Många av de personlighetsfaktorer som finns i personlighetstest kan

grupperas enligt femfaktormodellen (Goldberg, 1990; Kahlke & Schmidt, 2002).

Modellen delar upp den mänskliga personligheten i fem övergripande

dimensioner;

 Extraversion – Dimensionen mäter utåtvändhet och inåtvändhet. Den är

avsedd att mäta intensiteten i mellanmänskliga samspel, aktivitetsnivå,

stimulansbehov och så vidare.

 Neuroticism - Dimensionen kan användas för att mäta anpassning kontra

emotionell instabilitet och för att identifiera personer som lätt oroar sig och

har dåliga bemästringsstrategier, i synnerhet under stress.

 Tillgänglighet – Hur tillmötesgående man är. Dimensionen mäter

kvaliteten i personens mellanmänskliga orientering, beträffande såväl

tankar som känslor och handlingar.

 Samvetsgrannhet – Hur pålitlig respektive opålitlig en person är.

Dimensionen mäter graden av tålmodighet och motivation i det

målinriktade beteendet. Denna dimension är en mycket bra indikator på

arbetsprestation.

 Öppenhet - Dimensionen mäter framtidsorientering och värdesättande av

upplevelser för individens egen skull, tolerans för och aktivt utforskande av

det okända (Kaufmann & Kaufmann, 2010).

 Occupational Personality Questionnaires - OPQ

Även om många av de personlighetstest som används idag inte direkt mäter de fem

globala faktorerna anses flera av dem ge indirekta mått på faktorerna i

femfaktormodellen. Femfaktormodellen bryts då ned till olika personlighetsdrag

för olika test. Ett test som har fått stor spridning i Sverige och som kan brytas ned
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utifrån femfaktormodellen är personlighetstestet OPQ (Skorstad, 2011). Testet

härstammar från England och har utvecklats under många år. OPQ finns på flera

språk vilket naturligtvis är en fördel i internationella koncerner. Den senaste

versionen består av olika varianter vilka är avsedda för olika ändamål. OPQ 32

består av 32 skalor som grupperats efter tre teman; relationer, tankesätt och

emotioner. Det har forskats mycket kring OPQ om än främst av företaget som

själva tillhandahåller testet SHL Sverige AB. Enligt denna forskning bedöms testet

både ha hög validitet och reliabilitet (Mabon, 2002).

 Kritik mot bedömningsmetoder som berör personlighet

Det har också utfärdats kritik mot att se och bedöma personlighet utifrån personen

och dennes identitet. Utifrån ett socioanalytiskt perspektiv menar man istället att

personligheten egentligen är den bild av oss själva som vi vill visa upp för andra i

vår omgivning (Goffman, 1998; Hogan & Hogan, 2007; Svedberg, 2012).

Metaforiskt illustreras detta ofta utifrån perspektiven skådespelare och

observatör/publik, där alla individer spelar en social teater. Detta bygger på att

personligheten definieras olika beroende på vems perspektiv man ser till. Utifrån

skådespelarens vy är det en persons identitet vilket visas i form av de strategier

denne väljer för att driva acceptans och status. Utifrån observatörens/publikens

perspektiv bygger personligheten istället på personens rykte och definieras i termer

av egenskaper som exempelvis hjälpsam, pratsam, lugn, nyfiken och så vidare.

Ryktet speglar en observatörs/publiks syn på skådespelarens karakteristiska sätt att

bete sig offentligt. Den personliga fasaden som används vid ett skådespeleri kan

användas både medvetet och omedvetet. Fasaden är den mest uttrycksfulla

utrustningen för en individ då individer alltid uppträder på det sätt denne önskar att

bli uppfattad. Människor är nämligen främst styrda av behovet av att uppskattas av

sin omgivning, de kommer således att försöka agera för att skaffa sig ett gott rykte

inom sin omgivning (Goffman, 1998; Hogan & Hogan, 2007). Det är därför viktigt

att ha i åtanke att människor kan agera och handla på ett visst sätt när de är själva

men när de ingår i arbetsgrupper så kan de bli starkt påverkade av den ”kollektiva

själen”. För många är det så oerhört viktigt att bli omtyckt och accepterad av andra

så att man gör avkall på sin egen ”äkta” personlighet (Svedberg, 2012).

Vid i princip alla rekryteringsprocesser använder man sig av intervjun som ett

delmoment. Intervjun är ofta en subjektiv metod, där studier visat att

prognosvärdet kan variera från att vara mer eller mindre slumpmässigt till att vara

ett av de allra bästa. Detta beror dels på vilken typ av intervju man använder sig av

samt intervjuarens förmåga (Lindelöw, 2008; Mabon, 2002; Schmidt & Hunter,

1998). Intervjun är en form av samspel där de samspelande personerna själva kan

välja hur de ska förhålla sig för att det ska kännas naturligt just för dem. Detta är

en frihet som kan leda till felkällor och missbedömningar. Det första intrycket man

får av en person påverkar det fortsatta bemötandet, ofta omedvetet, för att bekräfta

den uppfattning man först fick. Människor tenderar också att föredra personer som
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påminner om dem själva. Det gäller därmed att se en intervju som en rationell

process, och inte förlita sig på saker som magkänsla, fingertoppskänsla eller

intuition (Lindelöw Danielsson, 2003; Lindelöw, 2008).

Hogan och Hogan (2007) menar att studier visar att andras bedömningar av en

person i form av referenser har högre prognosförmåga än självskattningar när det

gäller att förutsäga framgång i arbetslivet. Detta tyder att på att de intryck vi gör på

vår omgivning ger ett bättre beslutsunderlag än vårt sätt att fylla i ett formulär.

Däremot menar Schmidt och Hunter (1998), som sammanfattar 85 års forskning av

validiteten och nyttan av urvalsmetoder vid en rekrytering, att forskares allmänna

uppfattning är att metoden har låg prognosförmåga. Referenser utgör alltid ett

selektivt urval i och med att personen själv väljer ut referenser som förväntas ge en

positiv syn på dennes arbetsinsatser. Genom att enbart hänvisa till den eller dem

som kan berätta om de positiva aspekterna ges en skev bild av verkligheten. En

annan besvärlig aspekt vid referenstagning är att det kan finnas dolda motiv. En

del nuvarande och före detta chefer har tyvärr uppfattningen att de kan hjälpa

misslyckade medarbetare genom att ge dem goda referenser eller betyg, vilket i

praktiken innebär att man överför problemen på en annan arbetsgivare (Mabon,

2002).

Kritik kan också riktas mot att man använder sig av psykometriska mätinstrument

i urvalsmetoder, då dessa oftast utgår ifrån att individens inneboende personlighet

är så stabil och dominerande att den kommer att prägla beteendet nu och i

framtiden (Granberg, 2011; Lindelöw Danielsson, 2003). De har sin förankring i

psykodynamisk teoribildning där fokus oftast är på individens inre, alltså något

som påverkas relativt lite av den situation där individen agerar (Granberg, 2011).

Studier har nämligen visat att enbart några få egenskaper uppvisar ett sådant

samband över tid och dessa skiljer sig dessutom i stor utsträckning för män och

kvinnor. Andra studier har också kommit fram till att det är situationen och de

konsekvenser man förväntar sig av sitt handlande snarare än hur man bedömer sig

själv på ett personlighetstest som avgör hur man faktiskt agerar. Test och formulär

tar upp ord eller påståenden som varje individ placerar i ett sammanhang som de

själva känner eller förstår. Dessa associationer kan vara helt annorlunda beroende

på vem personen är, exempelvis ser definitionen av kreativitet säkerligen helt

annorlunda ut i jämförelse med en konstnärlig person och en person i ett företags

ledningsgrupp. En människa kan bara förstås utifrån dennes egen begreppsvärld,

och för att förstå en människa behövs därför en helhetsbild som tar hänsyn till alla

dennes förutsättningar. Trots denna förståelse kan man inte med säkerhet förutsäga

framtiden, individuell utveckling och förändringar i omvärlden påverkar oss

ständigt och formulerar hela tiden om ekvationen (Lindelöw Danielsson, 2003).

Det har också riktats kritik mot att svagheten med personlighetstest som

urvalsinstrument är att de är dåliga eller mycket dåliga på att ge en prognos av hur

en individ kommer att lyckas i ett nytt arbete; de har således ett lågt
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prediktionsvärde. Det finns även risk för att tester diskriminerar personer från

andra kulturer. Orsaker till detta är att tester ofta baseras på språket och att

begåvning definieras olika i olika kulturer. Det kan även öka osäkerheten hos

kandidaterna när man testar begåvningsområden som inte behövs inom det

aktuella arbetet (Granberg, 2011). Som motstånd till denna kritik finns studier som

visar att amerikanska test, som bygger på bland annat femfaktormodellen, fungerar

även inom svenska organisationer. Trots stora skillnader i kultur så visar

testresultaten anmärkningsvärt lika utfall i Sverige som i USA vilket bekräftar att

denna typ av tester kan användas i olika miljöer. Resultatet demonstrerade också

att man genom denna typ av test kan prognostisera arbetsprestation (Mabon,

1998).



19

 Metod
Detta avsnitt beskriver vilken ansats, strategi och metod som valts för att besvara

studiens syfte och frågeställningar. Här beskrivs även urvalet, datainsamlingen

och hur data har analyserats och sammanställts. Avsnittet beskriver också viktiga

aspekter utifrån validitet och reliabilitet samt forskningsetik.

 Forskningsansats

Målet med studien är att öka förståelsen för hur rekryterare bedömer personlighet

vid urval i rekryteringsprocessen. Därigenom valdes hermeneutisk abduktiv

forskningsansats, då tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen är grunden

inom hermeneutiken. Meningsfulla fenomen kan bestå av exempelvis

beteendemönster, normer, regler och värderingar och hittas i exempelvis

handlingar, muntliga uttalanden eller texter (Gilje & Grimen, 2007; Kvale &

Brinkmann, 2009). Abduktiv ansats är en kombination av deduktiv (från teori till

praktik) och induktiv (från praktik till teori) ansats. Detta i och med att

teoriavsnittet formulerades som en bas utifrån vetenskaplig forskning inför

datainsamlingen (deduktion), utan någon direkt förförståelse för vilken/vilka

metoder respektive företag använde sig av vid personlighetsbedömning i

urvalsprocessen och därmed fick teorin kompletteras i efterhand (induktion) (Patel

& Davidsson, 2011).

 Metodval

Kvalitativ metod är en forskningsmetod som används när man vill gå djupare i ett

fenomen eller ett problem. Man avgränsar sig med att hålla sig till få personer och

respondenterna ska vara fri i sitt sätt att svara (Andersen, 2012; Bjereld, 2009).

Den kvalitativa metoden passar bäst när fokus ligger på att beskriva hur individer

upplever och tolkar sin omgivning utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter

(Backman, 2008). Syftet är inte att generalisera ett problem utan att beskriva,

karakterisera och/eller tolka ett fenomen (Bjereld, 2009). Då syftet är att öka

förståelsen ansågs den kvalitativa metoden som bäst lämpad för att uppnå detta.

Fokus ligger på att rekryterarna får beskriva hur de själva upplever, tolkar och

använder personlighetsbedömning utifrån deras egen kunnighet och kännedom. En

kvalitativ metod bidrar därmed till en fördjupad förståelse i hur rekryterare

bedömer kandidaters personlighet vid en rekrytering.

 Forskningsstrategi

Det finns forskningsstrategier som är bättre lämpade än andra för att tackla

specifika frågeställningar. Valet av forskningsstrategi sker utifrån frågor om

relevans, utförbarhet, täckning, precision och etiska principer (Denscombe, 2009).

Fallstudien är den vanligaste forskningsstrategin för kvalitativa studier (Backman,

2008) och även den som valdes som strategi för denna studie. Denna strategi är

lämplig när fokus ligger på att fördjupa sig i ett särskilt fenomen i en kontext, där

gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är tydliga utan oklara. Fallstudien
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anses också vara en lämplig forskningsstrategi när frågor om hur och varför är i

fokus, forskaren har liten kontroll över skeenden och när fokus ligger på att

studera ett nutida fenomen i en verklig kontext (Yin, 2014). En begränsning i en

fallstudie är möjligheten att kunna generalisera utifrån resultatet som kommer från

en enda undersökningsenhet (Denscombe, 2009; Yin, 2014). Valet blev att

använda sig av tre undersökningsenheter för att få en någorlunda bredd om än

dock inte generaliserbar.

 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet används som mått för hur pass trovärdig samt tillförlitlig

den forskning som genomförts är och är av stor vikt att beakta vid vetenskaplig

forskning. Validitet anger i vilken utsträckning man undersöker det som avsetts att

undersökas. Validiteten är hög då man mäter det man avser att mäta. Validiteten är

beroende på vad det är som mäts och reliabiliteten är beroende på hur det mäts.

Reliabilitet anger tillförlitlighet och hög validitet ger inte automatiskt hög

reliabilitet. Är undersökningsmetoderna oskickligt genomförda så spelar det ingen

roll hur hög validiteten är - det blir ändå fel. Det är därför viktigt att det som ska

mätas mäts med noggrannhet och på rätt sätt. En intervju ska helst ske på neutral

plats och ha så lite inflytande från forskaren som möjligt (Bjereld, 2009).

Denscombe (2009) lyfter att det finns svårigheter med att uppnå hög validitet och

reliabilitet i kvalitativa studier, då det handlar mycket om känslor och åsikter vilket

alltid är mer svårtolkat jämfört med exempelvis en kvantitativ enkätundersökning.

Det finns också tillfälliga faktorer, till exempel stress och trötthet, som kan

påverka reliabiliteten (Bjereld, 2009).

 Urval

Val av organisationer grundar sig på valet av forskningsområde, då rekrytering och

urval ligger i fokus. En första nyfikenhet av ämnet dök upp vid ett möte i

november 2014 med en av respondenterna, därefter kontaktades samtliga företag

över mail i januari 2015 där personlighetsbedömning i urvalsprocessen

presenterades som forskningsområde. Samtliga företag uttryckte en nyfikenhet för

ämnesvalet och tackade ja till medverkan i studien.

Det finns flera typer av urval som kan göras i en undersökning. I denna studie

valdes subjektivt urval, där forskarna utifrån ett syfte väljer de människor som

troligtvis ger mest värdefull information (Denscombe, 2009). Utifrån syftet

kontaktades därmed tre bemanningsföretag där två representanter från varje

företag tillfrågades om deltagande i studien. Den första kontakten skedde som

ovan nämnts över mail i januari 2015, vidare information och avstämning mailades

i mars 2015.
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 Undersökningsdeltagare

Rekryterarnas ålder varierade mellan 36 och 54 år. Antal arbetade år på aktuell

arbetsplats varierade från ett år till nio år. För att främja ett jämställt

förhållningssätt var könsfördelningen 50 % män och 50 % kvinnor.

Undersökningsdeltagarna hade olika yrkestitlar och dessa varierade mellan

konsultchef, rekryteringskonsult och kontorschef. Rekryterarna kommer vid citat

att refereras som intervjuperson x där x står för den siffra deltagaren blivit

tilldelad, se bilaga 3.

 Datainsamling

Intervjuer används ofta i kvalitativ forskning då intervjusamtal lär oss att känna

andra människor och få kunskap om deras erfarenheter, känslor, åsikter och

uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet blev att använda sig av

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att man utgår ifrån ett antal centrala

frågor men är flexibel vad gäller ordningsföljden, samt låter respondenten utveckla

sina synpunkter om ämnet (Denscombe, 2009). Intervjuerna genomfördes under

april 2015 och samtliga respondenter mottog ett missivbrev med bifogade

intervjufrågor inför intervjutillfället (se bilaga 1 samt bilaga 2). Utöver

missivbrevets information informerades det även inför varje intervju om syftet

med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde

avbryta deltagandet i studien. Efter muntligt medgivande spelades intervjuerna in

för dokumentation. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, i

konferensrum och kontorsmiljö fri från störande moment eller andra personer

närvarande. Vid samtliga intervjuer var båda forskarna med och bägge styrde

intervjufrågorna utifrån uppdelade teman. Detta för att främja ett avslappnat

intervjusamtal där följdfrågor enkelt kunde utvecklas och besvaras. Tidsåtgången

varierade mellan 45 till 60 minuter. För att summera avslutades varje intervju med

frågan om de själva hade något att tillägga. Därefter informerades det om att

materialet skulle sammanställas och sedan mailas till respektive respondent för att

ge möjlighet till en slutgiltig överblick samt en möjlighet att ändra/lägga till något

som eventuellt saknades/missuppfattats.

 Forskningsetik

Att vara etisk som forskare är av stor vikt, vilket man ska vara genom att

respektera deltagares rättigheter, värdighet och integritet samt undvika att

deltagarna lider skada på grund av medverkan i studien (Denscombe, 2009).

Forskningsintervju har som avsikt att producera material som kommer att

användas i forskningssyfte och den intervjuade ska vara medveten om och

samtycka till det. Forskare måste även vara tydlig med att berätta vad som är syftet

med intervjun, hur den ska gå till, om respondenten godkänner eventuella

hjälpmedel som bandinspelning med mera. Att intervjun är frivillig är också av

stor vikt att understryka. Alla dessa delar är viktiga när det gäller god

forskningsetik (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta skapades genom att inför varje

intervju informera om syftet med undersökningen och att deltagandet var frivilligt
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och konfidentiellt samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Den etiska

aspekten fanns också med då samtliga deltagare tillfrågades om dokumentation

genom inspelning var acceptabelt.

 Dataanalys

I en kvalitativ studie måste insamlad data alltid tolkas och bearbetas. Det är viktigt

att distansera sig i analysprocessen för att inte egna åsikter, värderingar eller

övertygelser ska blandas in. Därmed för att behålla en opartisk och objektiv

ståndpunkt (Denscombe, 2009). Den kvalitativa metoden producerar ofta en stor

mängd data utifrån fler än en källa, varför datamängden behöver struktureras och

kategoriseras (Backman, 2008). Det inspelade materialet transkriberades för att

sedan tolkas och sammanställas. Detta skedde genom att forskarna enskilt

transkriberade samtliga intervjuer ordagrant samt lyssnade igenom och

kontrollerade dessa transkripter upprepade gånger. Det är viktigt att använda

samma förfaringssätt och sammanställning för alla intervjuer för att underlätta

granskningen av materialet, då det annars kan uppstå svårigheter i jämförandet av

texterna (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Efterhand upptäcktes

mönster och skillnader i samtliga intervjuer, vilka kodades i enheter och därefter

sammanställdes i kategorier och grupperades efter begrepp. Genom att upptäcka

dessa samband kan forskarna utveckla begrepp och generella slutsatser

(”generella” utifrån den kvalitativa metodens förutsättningar) (Denscombe, 2009).

Exempel på kodning finns att se i bilaga 4.

 Metoddiskussion

Då syftet är att öka förståelsen för hur rekryterare bedömer personlighet anser vi

att en hermeneutisk abduktiv forskningsansats är mest lämplig eftersom tolkning

och förståelse av meningsfulla fenomen är grunden inom denna ansats (Gilje &

Grimen, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av metod i form av kvalitativ

intervju kändes mest lämplig som underlag för denna undersökning, då den

kvalitativa metoden ger en djupare förståelse för ett fenomen som därmed besvarar

vårt syfte och våra frågeställningar på bästa sätt. Även valet av strategi i form av

fallstudie baseras på att denna strategi kännetecknas av att fördjupa sig i ett särskilt

fenomen, det är dessutom den vanligaste strategin bland kvalitativa studier

(Andersen, 2012; Bjereld, 2009; Denscombe, 2009; Yin, 2014).

Ett alternativ till den kvalitativa metoden hade varit en kvantitativ studie, vilken

används när man vill kvantifiera något man är intresserad av att undersöka. En

kvantitativ studie hade kunnat bidra till fler undersökningsdeltagare och därmed

också en mer heltäckande bild av hur rekryterare bedömer personlighet. Det är

lättare att uppnå hög validitet och reliabilitet i kvantitativa studier eftersom det

handlar om att mäta data med hjälp av siffror. Kvalitativa studier handlar mer om

känslor och åsikter och därmed är det också svårare att få en hög validitet och

reliabilitet i och med att det inte är lika lätt att tolka denna typ av data. Vi upplever
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dock att komplexiteten kring definitionen av personlighet och dess relation till

bland annat kompetensbegreppet hade varit svårt att undersöka genom en

kvantitativ metod, då detta kan uppfattas olika av olika personer. Meningen var

inte att generalisera utan att få en ökad förståelse för hur personlighet bedöms.

Resultatet av studien och de svar vi fick uppfattades trots allt som relevanta för

ändamålet vilket bidrog till hög validitet, och att dokumentationen skedde genom

inspelning tros inte ha påverkat resultatet. Att intervjun skedde på respektive

rekryterares arbetsplats kan ha påverkat reliabiliteten, kanske hade en mer neutral

miljö stärkt denna (Bjereld, 2009; Denscombe, 2009).

Enskilda intervjuer används då dessa ger kunskap om rekryterarnas erfarenheter,

känslor, åsikter och uppfattningar utan att färgas eller påverkas av någon annan

(Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av intervju som metod och valet av en

semistrukturerad intervjustruktur anses som den mest lämpade i denna studie

vilket lämnade plats för reflektioner, improvisation och följdfrågor. Ett alternativ

till intervjuer hade kunnat vara fokusgrupper. En fokusgrupp är en

gruppdiskussion med en liten grupp människor som styrs av en eller flera

moderatorer som ser till att deltagarna håller sig till ämnet och att dialogen blir

givande. Fokusgrupper ger inte bara data om vad deltagarna tänker utan också

varför de har dessa synpunkter. Nackdelen är att gruppens medlemmar kan bli

återhållsamma då det är en gruppintervju med fler än en deltagare (Andersen,

2012; Denscombe, 2009). Fokusgrupper som metod hade kunnat ge en tydligare

gemensam bild av företagens syn på personlighet och personlighetsbedömning.

Efter övervägande ansågs dock att den enskilda intervjun skapade bäst

förutsättningar till att generera ett trovärdigt resultat där varje rekryterare fick

möjlighet att ge sin egen syn och uppfattning rörande ämnet personlighet och

personlighetsbedömning.

Metodfel som uppstår vid intervjuer handlar om den så kallade intervjuareffekten,

respondenten blir nämligen alltid påverkad av den som intervjuar. Människor

svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna.

Intervjuarens kön, ålder, personliga identitet och etniska ursprung kan även göra

intryck på respondentens svar. För att skapa en avslappnad stämning och

förtydliga för respondenterna att det inte finns några svar som är rätt eller fel så

inleddes varje intervju med en allmän konversation. Vår upplevelse var att denna

konversation var en bra inledning, där samtliga delade med sig av bland annat

tidigare bakgrund och erfarenheter. Ämnet kan också påverka svaren, speciellt om

det gäller känsliga eller personliga frågor. Personlighet och

personlighetsbedömning kan upplevas som ett aningen känsligt ämne och

dessutom utlämnande. Respondenternas vetskap om att resultatet av studien

kommer att publiceras, om än konfidentiellt, kan därmed påverka trovärdigheten.

De är en nackdel som alltid finns vid en intervju - att det kan finnas svårigheter att

bedöma respondentens trovärdighet. Det kan vara svårt att avgöra om deras
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information är sann och därmed hur ärligt de svarar. Man kan därav ställa sig

frågan om de presenterar sin egen syn eller företagets och om svaren då berör hur

de ”bör” arbeta enligt policys och andra styrdokument jämfört med vad de faktiskt

”gör”. För att undersöka trovärdigheten kan innehållet i en intervju jämföras med

andra intervjuer för att se om det finns någon överensstämmelse dem emellan.

Detta är något som genomfördes då vi analyserade och kodade det insamlade

materialet, vilket vi också nämnt utförligare ovan under rubriken dataanalys

(Denscombe, 2009).
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 Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien under tematiserade rubriker som

samtidigt kommer att analyseras utifrån de teorier som omnämnts i tidigare

teoriavsnitt.

Ett bemanningsföretag består ofta av en del som sköter personaluthyrning och en

del som sköter rekrytering. Detta innebär att det finns en konsult- och

bemanningsdel som hyr ut konsulter till sina kunder som då består av utomstående

företag. En konsult kan arbeta hos bemanningsföretagets kund som alltifrån

timvikarie till vikarie på några år. På rekryteringsdelen arbetar istället

rekryteringskonsulter som ofta sköter hela rekryteringsprocesser åt sina kunder där

kandidaterna sen blir anställda av kunden och inte av bemanningsföretaget. I

denna studie har vi intervjuat respondenter med erfarenheter från bägge sidorna,

för att få en bredare och djupare förståelse för hur olika typer av rekryterare ser på

och bedömer en individs personlighet vid en rekryteringsprocess inom

bemanningsföretagens olika delar.

 Rekryteringsprocessen

Några respondenter uttryckte att en rekryteringsprocess inte skiljer sig så mycket

mellan företag eller mellan personer och att det oftast är samma steg som gås

igenom, vilket vi också fick bekräftat under respektive intervju. Samtliga

rekryterare betonar att det är viktigt att ha bra kunskap om kunden (det vill säga

företaget som anlitar bemanningsföretaget) för att kunna ge en bra bild till

kandidaten, då det är bemanningsföretaget som träffar kandidaterna först. Likaså

att det är viktigt att vara objektiv i sin bedömning av kandidaten samt lyssna till

kundens önskemål då kandidatens arbetsplats blir ute hos kunden och inte på

bemanningsföretaget. En rekryteringsprocess startar hos samtliga

bemanningsföretag med att de får ett uppdrag från en kund, därav är

bemanningsföretagets första uppgift att göra en uppdragsanalys. En noggrann

uppdragsanalys är viktig då det handlar om att rekrytera kompetent arbetskraft till

ett annat företag än sig själv och en förutsättning för detta är att rekryterarna är

insatta i kundens verksamhet. Detta var något som samtliga lyfte, och som två

respondenter uttryckte enligt följande:

”Vad som är viktigt i en rekrytering och det vi alltid börjar väldigt noga med är ju själva

uppdragsanalysen. För det är den som är grunden för hur pass bra en rekrytering blir.”

(Intervjuperson 5)

”Om jag inte känner min kund så behöver jag ju lägga krut på att lära känna min kund, den

rekrytering jag gör, gör jag ju i en dimension till eftersom jag inte rekryterar till mig själv

så handlar det ju nästan ingenting om vad jag tycker utan att jag ska hitta en person som

ska passa in hos den här kunden och då måste jag ju veta; Hur ser kunden ut idag, vad har

den för värderingar, verksamhet, mål, policy, kultur, allt det!”

(Intervjuperson 1)
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I uppdragsanalysen går man tillsammans med kunden igenom dess verksamhet och

organisation, nulägesbeskrivning, bakgrund, befattningsbeskrivning innehållande

arbetsuppgifter och vilken roll den nya medarbetaren ska ha,

kravspecifikation/kravprofil, anställningsvillkor samt en tidsplan för hur

rekryteringsprocessen ska fortgå. Samtliga respondenter lyfter vikten av att ha en

tydlig och väl genomarbetad kravprofil och att det redan från början är extremt

viktigt att veta vad man ska leta efter, oavsett vilken tjänst det handlar om.

Kravprofilen, som alltid görs tillsammans med kunden, innehåller krav på

utbildning, färdigheter, kompetenser, arbetslivserfarenhet, förväntningar och inte

minst personliga egenskaper. Hur avancerad kravprofilen är och vilken tid som

läggs på denna beror dels på vilken tjänst det handlar om och dels på vad kunden

eftersträvar. Oavsett tidslängd så är kravspecifikationen viktig och ska följa hela

rekryteringen, allt från granskning av CV, intervjuer och eventuella tester, slutträff

med kund, referenstagning samt anställning av kund. Detta poängteras av samtliga

och nedan följer två citat gällande kravprofilen:

”Kravprofilen ska ju sitta i huvudet, det är ju den som är facit för vad vi ska leta efter.”

(Intervjuperson 4)

”Hur avancerad är kravprofilen, det kan ju vara från att man får en gul post it lapp där det

står att man vill ha någon som är glad och positiv till att vi tar fram vår kravprofil där jag

sitter ett par timmar med kunden och går igenom massor av frågor.”

(Intervjuperson 1)

Samtliga betonar att det är viktigt att det inte bara är en person från kundens sida

som är med i utformandet av kravprofilen, rekryterande chef bör till exempel alltid

vara med i utformandet av kravspecifikationen. Det kan också finnas anställda från

kundens HR-avdelning, medarbetare och till och med en hel ledningsgrupp som

medverkar då kravprofilen fastställs. Vikten av att se till fler än en persons

synpunkter illustreras utifrån nedanstående citat:

”Det ju inte bara personalchefen som ska sitta med. Även anställande chef, och är det några

andra som är inblandade och har någonting att säga till om så ska dem också vara med för

att minimera risken att vi springer åt fel håll.”

(Intervjuperson 3)

Flertalet förklarade att de försöker ha en konsulterande roll redan i utformandet av

kravspecifikationen tillsammans med kunden. Ska en anställd sluta så vill kunden

ibland ha en efterträdare som är likasinnad med exakt samma personliga

egenskaper. Då kan rekryterarna gå in och få kunden att tänka i andra banor, att till

exempel kunna bena ut vad den som slutar också hade för egenskaper som inte var

fullt lika bra och få kunden att även tänka på framtida nödvändiga kompetenser.

Samtliga betonar vikten av att ha ett gemensamt språk med kunden genom hela

rekryteringen, att man pratar om samma sak när det kommer till personliga
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egenskaper, i synnerhet om man är flera personer som är med i utformandet av

kravprofilen. Då gäller det för alla representanter från kundens sida att enas om

vad det är man är ute efter, att alla är överens om de personliga egenskaperna som

krävs för tjänsten samt att innebörden av egenskaper diskuteras ingående så att

dessa betyder samma sak hos samtliga. Enligt följande resonerade en respondent:

”Du säger driv, vad betyder det för dig? För det är mycket ni vet 'många bollar i luften

samtidigt och flexibel' och allt vad man säger, men vad betyder det egentligen?”

(Intervjuperson 2)

Två av de tre företag som deltog i studien använde sig av en kortlek som bestod av

begrepp med olika personliga egenskaper. Varje begrepp förklarades utförligt på

dessa kort, och dessa användes vid utformandet av kravspecifikationen med

kunden för att undvika misstolkningar och lättare kunna ”tala samma språk”. Ett

av företagens kortlek byggde på Femfaktormodellen där de i utformandet av

kravprofilen frågade kunden utifrån denna modell om vad de sökte för

personlighet hos den nye medarbetaren. Denna metod/modell följer företaget

genom rekryteringsprocessens alla steg då de bedömer personligheten, från

kravprofil, till annonsutformningen, till intervjun, till personlighetstester, till

referenstagning. Det andra företagets kortlek var förankrat i

personlighetsformuläret Occupational Personality Questionnaires (OPQ) som

bygger på 32 personliga egenskaper där man också går igenom med kunden vad

som är viktigt just för den befattningen som ska annonseras. De personliga

egenskaper som fastställs hamnar därefter i kravprofilen och då vet både kunden

och bemanningsföretaget att när det handlar om personlighet så är det dessa

egenskaper man pratar om och ska leta efter. Det är även dessa egenskaper som

mäts i personlighetstestet som bemanningsföretaget använder i sin process.

En respondent förklarar att det på konsult- och bemanningssidan kan gå otroligt

snabbt vid en rekrytering och att det gäller att ha kandidater i förebyggande syfte

redan innan behovet finns, kommer en förfrågan om arbetskraft så ska

bemanningsföretaget helst kunna leverera dagen efter. Respondenten understryker

dock att det handlar mycket om timing och att bemanningsbranschen är en

barometer på hur marknaden ser ut, att de ligger i framkant både i uppgång och

nedgång, det finns stunder där bemanningsföretaget har många bra kandidater att

hyra ut till olika kunder men på grund av marknadsläget finns inget behov av

arbetskraft. När det är uppgång förklarar respondenten att annonseringen uteblir på

grund av tidsbrist och att det då genomförs mycket förutsättningslösa intervjuer

och att det gäller att se till att ha kandidater relativt färdigt. Det är således

tidsramen som bestämmer om det finns tid till annonsering eller inte. En

respondent uttryckte följande när det handlade om tidsramen:

”Jag hade ju en väldigt fin skimrande bild när jag började här hur det skulle se ut, eller hur

jag tänkte att det skulle se ut. Just att man går ut och träffar företag, att man får en
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beställning på en viss kompetens och liknande, att jag går hem i lugn och ro, filar på en

annons och lägger ut, därefter jag får in ett urval av kandidater, jag sitter och vrider och

vänder och fixar och tar in för intervju, men våra processer är i vissa fall så där men jag

fick nästan en chock i början just för att det… hur fort det går.”

(Intervjuperson 4)

Inledningsskedet för en rekrytering ser nästintill identiskt ut både på

bemanningssidan och rekryteringssidan. Trots det snabba tempot på

bemanningssidan är det viktigt med en noggrann uppdragsanalys och en tydlig

kravprofil så rekryterarna vet vad det är för kandidat de ska leta efter, även här

görs kravprofilen tillsammans med kunden dock är den lite mer kortfattad på

bemanningssidan än på rekryteringssidan. När samtliga rekryterare arbetat igenom

en grundlig kravprofil tillsammans med kunden så diskuterar man en tidplan för

hur projektet ska fortgå. Det som diskuteras är annonsutformning, annonsering och

val av media, kandidatsökning, svarsbrev och kontakt med kandidater, utvärdering

och urval av ansökningshandlingar, eventuella personlighetstester (före och/eller

efter intervjun), kompetensbaserade intervjuer, löpande återkoppling med

uppdragsgivarna och kandidater, presentation av kandidater med personprofiler,

intervju hos kund, avstämning med kund och kandidat, referenstagning, eventuellt

kompletterande tester, anställning, svar till sökanden och avslut/uppföljning.

Samtliga poängterar vikten av att noga tänka igenom annonseringen, vilken

målgrupp av kandidater kunden vill åt och vilken form av media som annonsen ska

gå ut till. En respondent pratar om annonsering enligt nedan:

”Att annonsera är ju ganska dyrt också och bara slänga ut i dagspress är väl kanske inte

alltid det mest effektiva, även fast det är det vanligaste. Att annonsera i tidningar är ju ´ja

men det har vi alltid gjort' 'ja men den här personen ni söker är kanske 25 år, har den

tidning?' Nej det har den inte och då kanske det inte är värt att lägga pengar på det.”

(Intervjuperson 3)

Några respondenter berättar också att vissa kunder inte vill ha hjälp med hela

rekryteringsprocessen utan att de vill ha hjälp med vissa delar.

Bemanningsföretaget kan till exempel vara ett stöd i en rekryteringsprocess eller

en del av en rekryteringsprocess, detta kan se olika ut men det vanligaste är att

bemanningsföretaget sköter hela processen. En av rekryterarna uttrycker följande

angående att sköta delar av en rekryteringsprocess:

”Oftast så gör vi hela processer och det är ju bäst för oss med för då kan vi stå för

kandidaten. Ibland kan det ju vara såhär ’Ja men vi vill att ni annonserar och gör ett första

urval och skickar över de tio bästa’ och då har vi inte gjort några intervjuer heller. Då kan

man inte riktigt stå för de kandidaterna.”

(Intervjuperson 3)

Att rekrytering är ett viktigt arbete inom HR och som kräver planering stärks av

samtliga rekryterare, likaså vikten att lära känna sin kund och göra allt för att hitta
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den rätta kandidaten till tjänsten hos kunden (Koch & McGrath, 1996). De tre

bemanningsföretagen som intervjuats har liknande rekryteringsprocesser som

stämmer överens med de stegen som Lindelöw Danielsson (2003) tar upp i sin

kompetensbaserade rekryteringsprocess. Att kravprofilen är otroligt viktig och där

man ställer sig frågan ”Vilken profil söker vi?” är något som lyfts fram under

intervjuerna på bemanningsföretagen. Likaså vikten av att ha ett gemensamt språk

tillsammans med sin kund där man noga går igenom definitionen av personliga

egenskaper. Detta är detsamma som det Lindelöw Danielsson (2003) och Kahlke

och Schmidt (2002) beskriver som kompetensmodell. Det viktiga arbetet med en

kompetensmodell förstärks i synnerhet hos de två företag som använde sig av en

kortlek som hjälpmedel vid utformandet av kravprofilen. Kortleken användes som

hjälpmedel för att gemensamt diskutera de viktigaste personliga egenskaperna som

kunden ville att den nye medarbetaren skulle ha. Kunden bestod oftast av flera

representanter till exempel rekryterande chef, medarbetare och representanter från

kundens HR-avdelning. Därmed var samtliga representanter tvungna att enas om

vilken profil bemanningsföretaget skulle leta efter. När det är flera personer från

kundens sida som ska enas är det extra viktigt att noggrant gå igenom de

personliga egenskaperna som kommer krävas på kandidaterna. Att kortleken

grundligt beskrev olika personliga egenskaper bidrog till att stärka att

bemanningsföretaget och alla representanter hos kunden hade ett ”gemensamt

språk”, det vill säga att de hade en gemensam definition och uppfattning om de

personliga egenskaper som man kom överens om att ha med. Det gemensamma

språket underlättade således utformandet av kravprofilen och vilka egenskaper

som skulle ingå i denna. Att kravprofilen innehåller tydliga kriterier av

nyckelkraven som måste uppfyllas gör det lättare för bemanningsföretagen att

bedöma och välja ut rätt kandidater samt att kandidaterna som söker tjänsten vet

vad som kommer att krävas av dem. Kravprofilen och dess innehåll följde

rekryteringsprocessens alla steg (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw Danielsson,

2003; Prien, 1992).

Bemanningsbranschen visar också på att de är ett praktexempel på företag som

kontinuerligt måste arbeta proaktivt med HR och som planerar företagets framtida

behov av arbetskraft. På bemanningssidan ska de kunna leverera i princip

omgående då kunden skickar ut en förfrågan om arbetskraft. Både

rekryteringssidan och bemanningssidan är måna om att hitta rätt person för jobbet

vilket också visar att det arbetar i motsats till ett reaktivt arbete där man endast

agerar vid en förändring (Boxall & Purcell, 2013; Koch & McGrath, 1996).

 Synen på personlighet

Grunden i förståelsen av hur rekryterare bedömde individers personlighet vid en

rekrytering låg ganska självklart i att dessutom få en förståelse för hur de också

själva såg på personlighet. Rekryterarna ansåg ändå att en personlighet är något

människor dels föds in i och dels något som utvecklas genom livets gång. Några
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menade också att när man är ung är man inte så medveten om sin personlighet och

då kommer den också starkt till uttryck. De menade vidare att man med åldern

dock lär sig att förhålla sig till sin omgivning och det sammanhang man befinner

sig i. En respondent uttryckte följande om individers personlighet:

”Personligheten och självkännedomen ligger ju väldigt tätt ihop. Ju mer man vet om sig

själv, desto mer kan man ju anpassa sin personlighet.”

(Intervjuperson 2)

Samtliga ansåg också att personlighet generellt var något som de uppfattade som

stabilt över tid hos individer. En respondent gav dock uttryck för att man alltid

måste ge individer en andra chans, då denne upplevt att kandidater som denne mött

några år efter deras första möte faktiskt förändrats. Citatet nedan speglar

ytterligare en syn på personlighet:

”Ja men jag tror att en personlighet det är både psykologisk och mycket sociologi tror jag

ju på. För man speglas i sin omgivning, det är vad jag tror.”

(Intervjuperson 6)

Några tog också upp att personlighet handlar mycket om en individs egenskaper

och förutsättningar, där de relaterade dessa begrepp till individens tankar, känslor

och beteende. Dessa egenskaper och förutsättningar kunde vara både medfödda

och något individen fått med sig genom livets lärdom. En respondent uttryckte att

en individs egenskaper tillsammans med dennes färdigheter, kunskaper, attityd,

värderingar och drivkrafter bildade en personlighet och poängterade att det alltså

inte enbart handlar om en egenskap. En annan respondent menade att situationen

kan vara av betydelse för hur en individ beter sig och därigenom också hur

personligheten ger uttryck:

”Sen hamnar vi alltid i sammanhang och i situationer när vi inte längre kan påverka vår

personlighet, om vi utsätts för väldigt stark stress till exempel. Då slår ju någon slags

reptilhjärna till och så bara agerar vi, och då kommer ju personligheten fram helt klockren

utan ridåer. Och det är ju också sådant som vi kan mäta i tester.”

(Intervjuperson 2)

Det råder med andra ord en relativt likartad syn på vad och hur en personlighet är.

Likt egenskapsteoretikerna anses personligheten vara stabil över tid samtidigt som

samtliga lyfter att man också kan utvecklas och förändras. Det är egentligen oklart

om detta anses bero på situationen, då endast en respondent uttryckte att

personligheten kan förändras under exempelvis stress eller press (Kaufmann &

Kaufmann, 2010). Att några lyfte att man som ung var mer omedveten om sin

personlighet och att den därigenom kom väl till uttryck går att dra paralleller till

psykoanalysens utgångspunkt, som ung kan hända att du omedvetet agerar mycket

utifrån tidigare erfarenheter eller upplevelser. Vidare menade de att man med

åldern lär sig att förhålla sig till sin omgivning och därigenom ”göra sig medveten”
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om sin personlighet, vilket istället lutar mer åt det humanistiska förhållningssättet

(Kaufmann & Kaufmann, 2010; Mabon, 2002). Den beskrivning av personlighet

som vanligen görs idag som handlar om karaktäristiska mönster av beteende,

tankar och känslor går att relatera till några av de svar som uppkom i studien. En

pusselbit som saknas och som sagt endast en av rekryterarna uttryckte var

situationens betydelse (Kaufmann & Kaufmann 2010; Lindelöw Danielsson, 2003;

Prien, 1992). Intressant är också att en av respondenterna uttryckte en sociologisk

ståndpunkt, vilket bygger på att personligheten egentligen är den bild av oss själva

som vi vill visa upp. En individs personlighet kan alltså definieras olika beroende

på vems perspektiv man väljer (Goffman, 1998; Hogan & Hogan, 2007; Svedberg,

2012).

 Personlighet – en kompetens?

Att personlighet kunde ses som en kompetens var något näst intill samtliga var

överens om. Endast en av rekryterarna ansåg att det var viktigt att skilja på

personlighet och kompetens. Övriga definierade kompetens som något som

handlade om kunskaper samt förmågan och personligheten till att tillämpa dessa

för att lösa en uppgift. De lyfte dock återigen att personlighet var en del av en

helhet, och även om de ansåg att personligheten var en väldigt viktig del var det

svårt att vikta den jämfört med övriga delar. Nedan följer några citat som berör

definitionen av kompetens och dess relation till personlighet:

”Men jag tycker inte att det är en kompetens om man ser till att kompetens är någonting

man har lärt sig eller förskansat sig på något vis. (…) Men personligheten är ju otroligt

viktig i hur man lär sig saker, hur man tar sig an nya uppgifter, vad man får för

inställning… Så jag tycker det är väldigt viktigt men jag tycker inte det är en kompetens.

(…) Och det är väl en del av en personlighet. Alltså hur lätt man lär sig, eller förskansar sig

en kompetens… Så jag kan nog än mer tycka att personlighet inte är kompetens, utan det är

hur lätt man skapar sig en kompetens.”

(Intervjuperson 4)

”Jag tänker nog kompetens som ett samlingsbegrepp. Både över vad man kan och hur man

är. Det är väl egentligen dem två bitarna. För det är en sak att ha en massa kunskap men

det är en annan sak att omsätta kunskapen och använda sig av den.”

(Intervjuperson 2)

Den beskrivning Kahlke och Schmidt (2002) använder för att definiera kompetens

ligger som sagt väldigt nära den definition av personlighet som vanligen används

idag. Det handlar alltså om individens beteende och bakomliggande orsak till

beteendet för att klara av en given situation framgångsrikt. Att definitionerna av

personlighet och kompetens ligger så pass nära varandra stärker ändå att de flesta

av rekryterarna beskrev att personlighet absolut kunde ses som en kompetens.

Samtidigt får man inte glömma den ende respondent som inte ansåg att

personlighet kan ses som en kompetens, vilket också stärks av andra teoretiker

som hävdar att kompetens har att göra med en persons kunskaper och färdigheter
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snarare än beteende (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Granbergs (2011) definition

landar någonstans mitt emellan dessa, förmågan och viljan att inhämta och

använda kunskap. Vilja och motivation att utföra en viss uppgift ligger nog än

dock i en individs personlighet, varför personligheten bör ses som en del av

kompetensbegreppet.

En rekryterare tog upp rollens betydelse och att definitionen av vad en kompetens

var kunde skilja sig beroende på vilken arbetsroll det handlade om. En annan var

inne på samma spår och menade att personlighet och kompetens inte behövde vara

i direkt relation till varandra, utan att detta berodde på vad kandidaten skulle göra.

Vidare lyfte denne respondent att individer kan ha både formella och informella

kunskaper. Skorstad (2011) tar upp att kompetenser kan delas in i formella och

informella kompetenser, vilket innebär exempelvis utbildning kontra personliga

egenskaper. Att använda dessa begrepp för att definiera och kategorisera en

kandidats kompetenser skulle troligtvis stärka trovärdigheten för att företaget

faktiskt använder sig av en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

 Personlighetens betydelse - i arbetslivssammanhang

Personligheten ansågs vara av stor vikt vid en rekrytering och därigenom var det

också något som samtliga rekryterare hade med redan i utformandet av

kravprofilen/kravspecifikationen. De menade att en individs personlighet absolut

var av betydelse för dennes prestation i arbetet. En rekryterare uttryckte följande:

”Utbildning och erfarenhet pratar ju om hur den här personen har fungerat tidigare. I

dåtid. Om jag pratar med tidigare arbetsgivare så säger dem 'ja på den här arbetsplatsen

fungerar hon perfekt.' Men när jag jobbar med personlighet - då kan jag ju förutse hur den

här personen kommer att fungera på den här platsen. Det är den stora skillnaden skulle jag

säga.”

(Intervjuperson 2)

Däremot poängterades att personlighetens betydelse kunde skilja sig åt beroende

på vilken roll som efterfrågades och att det i vissa roller egentligen kvittade vilken

personlighet kandidaten hade. Några uttryckte dock något annat. Nedan följer två

citat som illustrerar bägge ståndpunkterna:

”Vad är det för person de är ute efter – är det viktigt med personligheten? (...) Ja då är det

ju jätte viktigt att förstå den grupp denne ska jobba i. Men är det någon som ska sitta väldigt

själv eller någon som bara ska sitta och fokusera – ja då är ju personligheten helt irrelevant

nästan.”

(Intervjuperson 3)

”En person som ska sköta någon form av arkiveringsuppgift, som ska sitta på ett kontor för

sig själv och jobba med papper, siffror, arkivering, strukturering och vara väldigt

ordningsam - det är ju en typ av person. Sen kanske jag ska rekrytera en säljare som ska

vara ute hos kund och knacka dörr, gå in, presentera sig och prata om sina produkter. Byter

man plats på de här två, så klarar de säkert arbetsuppgifterna. Den här personen som helst
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sitter ensam på kontor när den ska vara säljare så kommer den sitta i bilen och ladda innan

den går in. Den kommer att ta sats, ta ett djupt andetag och gå in och kanske gör en jätte

bra prestation, men när den kommer ut i bilen igen så kommer den vara totalt utmattad. Det

är ju bara för att den har tänjt på sin personlighet. Man kan göra det, men det tar jätte

mycket energi. Tar man motsatt situation med den här säljaren som ska sitta ensam på det

här kontoret så kanske den också klarar jobbet alldeles utmärkt men efter tre dagar så står

den hellre ute vid kaffemaskinen och kollar om det är någon man kan prata med för att det

blir så himla påfrestande att bara sitta där. Så det handlar ju om det. Dels att prestera men

också att trivas. Så det är ju rätt man på rätt plats, det är ju det som är personlighetens

betydelse i arbetslivet.”

(Intervjuperson 2)

En av respondenterna uttryckte att personligheten har blivit allt viktigare när det

kommer till arbetslivet idag jämfört med förr, på grund av att arbetsrollen blivit

mer komplex. Utifrån detta pratade också en annan av respondenterna om

begreppet kapacitet, och att detta var av betydelse för hur en individ klarade av

dessa komplexa arbetsuppgifter:

”Men personliga egenskaper och vilken kapacitet man har… Det är ju de här bitarna som

gör det komplett om man passar för jobbet. Så de är ju oerhört viktiga!”

(Intervjuperson 1)

Att personlighetens betydelse blivit allt viktigare när det kommer till att anställa

nya medarbetare bekräftas av samtliga rekryterare. Forskning har visat att

personlighetsdrag spelar en stor roll då det kommer till framtida arbetsprestationer

(Barrick & Mount, 2005). Personlighetsdrag beskrivs som framträdande

karaktärsdrag som visar sig upprepade gånger hos en person och därigenom alltså

har en viss stabilitet över tid och förklarar en persons beteende i olika situationer.

En av respondenterna uttryckte att en kandidats utbildning och erfarenhet endast

berättade hur denna person fungerat tidigare, medan dennes personlighet kunde

förutsäga hur denne skulle kunna fungera på framtida arbetsplatser (Kahlke &

Schmidt, 2002; McCrae & Costa, 1989; Skorstad, 2011). Samtliga anser dock att

man utifrån personlighetsbedömning kan få en förståelse för hur kandidaten kan

tänkas prestera i sitt framtida arbete. Till detta finns det forskning som pekar både

för och emot, Schmidt och Hunter (1998) menar exempelvis att intelligenstest i

kombination med antingen integritetstest eller en strukturerad intervju förutspår

arbetsprestationen bäst. Samtidigt menar andra att personlighetstest och

personlighetsbedömning absolut bidrar till förutsägelser om framtida

arbetsprestation hos individer (Rothstein & Goffin, 2006; Sjöberg, Sjöberg,

Näswall & Sverke, 2012).

 Bedömningsmetoder

Samtliga deltagare lyfter som sagt att personliga egenskaper tas upp redan vid

utformandet av kravprofilen. Därefter uttryckte de att när det kom till det första

urvalet i form av att läsa CV och personligt brev såg de endast på erfarenheter och
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utbildning. Nedan följer två citat där respondenterna diskuterar när i processen

personligheten bedöms:

”Många tror att man ska försöka få fram sin personlighet i det personliga brevet, och det

ska man väl också men det är väldigt svårt. Och jag tror att man ska passa sig för att skriva

de där långa historierna om hur man är privat, jag är flexibel och så vidare. Det är inte så

intressant. För det vet inte vi att det är sant förrän vi har träffat personen.”

(Intervjuperson 2)

”Personligheten är ju avgörande vid intervjun, det är ju där som personligheten kliver in.”

(Intervjuperson 6)

Personligheten bedöms alltså inte förrän vid test och/eller intervjutillfället och

därefter uttryckte samtliga att den bedömdes även i resterande delar av processen

som exempelvis referenstagningen. Två av de deltagande företagen använde sig

som sagt av en kortlek som bestod av begrepp med olika personliga egenskaper

vilken användes vid utformandet av kravspecifikationen med kunden. Vidare

menade dessa företags respondenter att de sedan bedömde kandidaternas

personlighet genom att ställa frågor i intervjun utifrån kravprofilen och de

överenskomna personliga egenskaperna som fanns med där. Samtliga rekryterare

lyfte återigen vikten av att ha kravprofilen som underlag vid bedömningen av

kandidaten. Ett av företagen ritade även in den önskvärda kandidatens personlighet

utifrån femfaktormodellens fem dimensioner, vilken de vid intervju och

personlighetstest sedan jämförde kandidaterna emot. Om testet genomfördes innan

intervjun ansågs testet som ett slags hjälpmedel till djupintervjun, då blev det

lättare för rekryterarna att få fram det de vill veta angående kandidatens

personlighet. Utifrån denna metod formulerades frågor som gav svar på dessa

dimensioner, exempel ur citatet nedan:

”Om jag vill veta hur extrovert den här personen är så när jag pratar om studierna då

frågar jag alltid 'hur studerade du på för sätt, hur gjorde du?’ ‘pluggade du själv eller i

grupp?' (…) Sen pratar vi om tidigare arbeten. Då ställer jag samma frågor där. 'hur träffar

du dina arbetskamrater, brukar ni ses utanför jobbet, har du kontakt med dem du har jobbat

med tidigare’ ‘vad har du för relation till din chef' och så får man sådana indikationer. ”

(Intervjuperson 2)

”Det är ju någonting som man får ta med i bedömningen också - vad är det för typ av roll.

Är det en säljarroll till exempel, kan du inte ens sälja in dig själv ja då är det ju svårt kanske

att sälja in en produkt. Men är det någon som ska sitta som en ekonomiassistent och har

svårt att sälja in sig själv ja då kanske det inte är lika stor vikt på det.”

(Intervjuperson 3)

Ett annat företag genomförde alltid personlighetstestet OPQ före intervjutillfället

för att använda denna självskattning som ett stöd vid intervjun. De menade att man

då kunde se hur en person skattat sig rörande vissa personliga egenskaper och

därmed kunde de ställa frågor utifrån dessa.
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Det tredje företagets respondenter menade att det var oerhört viktigt med det

personliga mötet för att få en bild av kandidaternas personlighet. Vid

intervjutillfället får kandidaterna beskriva sig själva, vad de tidigare arbetat med

och saker de gjort bra respektive mindre bra. Exempel ur citat nedan:

”Jag brukar inte vilja använda att man ska känna att man har magkänsla för det är väl det
sämsta där… Man får ändå ett hum när man träffar en person om den verkar vara
engagerad eller om man har en social förmåga eller liknande.”

(Intervjuperson 4)

”Anledningen till att vi inte kör telefonintervjuer det är ju för att få en känsla av
personligheten, kan man ju säga. Hur man för sig. Och det är väl få jobb som man inte är
bland människor, så du ska ju kunna föra dig bland folk helt enkelt. Egentligen bara en
sådan sak som att man ska vara hel och ren när man kommer och komma i tid”

(Intervjuperson 3)

Ett av företagen använde ibland gruppintervjuer till sin bemanningspool, främst

när de skulle rekrytera vikarier. Respondenten som berättade om detta menade att

det var när man inte hade jätte höga krav på kompetens utan snarare högre krav på

personlighet. Vid dessa intervjuer fick kandidaterna ta med sig något som

representerade något de var intresserad av, dels som en ”ice breaker” och dels för

att detta kunde spegla dennes personlighet. Vid gruppintervjuer försökte de alltid

vara två rekryterare för att kunna bolla och validera intryck, och vid individuella

intervjuer var de ensamma med kandidaten.

Några av rekryterarna menade att vad man frågade referenserna byggde på vad det

var för yrkesroll och vilket intryckt de fått av kandidaten utifrån tidigare moment i

processen såsom test och/eller intervju. Samtliga respondenter ringde två

referenser, varav några uttryckte vikten av att endast ringa på slutkandidaten för att

minimera risken för känslighet eller röra upp för mycket damm runt kandidaterna

då en referens till exempel kan vara en nuvarande chef. På frågan om vad de

ställde för frågor till referenserna angående personlighet kom bland annat följande

tankar fram:

”Det är lite beroende på vad jag fått fram i intervjun och vad det är för typ av roll. Säg att

det kanske ska vara en utesäljare till exempel där det är jätte mycket personlighet, hur man

tar folk och sådana saker, då är det ju mycket det man frågar referenserna. Är det en som

kommer sitta och bara hålla på med siffror och aldrig träffa människor, ja då är ju

personligheten inte särskilt viktig (...). Så det är ju lite beroende på. Just därför är det viktigt

att ta referenserna absolut sist. För då har vi ju fått en uppfattning om hur personen själv

har berättat hur den är och hur den fungerar i de här situationerna.”

(Intervjuperson 3)

”Referenstagning validerar ju de intryck man har skapat sig. Är det vissa saker man känt

sig lite osäker på under intervjun så har man ju möjlighet att provtrycka dessa i

referenserna, och också validera det som man har kommit fram till.”
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(Intervjuperson 4)

”Referenstagning gör vi utifrån ett strukturerat formulär som är kopplat både till

personlighet och prestation, vad man har åstadkommit för någonting egentligen. Och är det

bra och ser bra ut så blir det ju en anställning.”

(Intervjuperson 5)

Ett företag kan som sagt alltid välja vilka metoder de vill använda när det kommer

till beslutsfattandet vid en rekrytering (Schmidt & Hunter, 1998). Samtliga

uttrycker att det är svårt att vikta olika delars betydelse av en kandidat mot

varandra och att det i vissa arbetsroller kanske kräver mer av det ena eller det

andra. När det handlar om en roll där exempelvis kandidatens kunskaper är

viktigare än dennes personlighet bör man kanske också anpassa

bedömningsmetoderna utifrån det då de bästa metoderna är de som undersöker

sådant som har ett nära samband med det som personen förväntas prestera i arbetet

(Kahlke & Schmidt, 2002).

Samtidigt uttrycker samtliga att tidigare utbildning och meriter fått allt mindre

betydelse när det kommer till bedömning av kandidater i rekryteringsprocessen.

Betydelsen läggs i högre grad på sådant som intresse, motivation och personliga

egenskaper (Abiala, 2000; Berglund & Schedin, 2009; Bergström, 1998). Detta för

att dessa ”mjuka” färdigheter anses som mer nödvändiga attribut (Barrick &

Mount, 2005; Velasco, 2012). Metoder för att mäta personligheten vid urval

används alltså alltmer med hänsyn till att utvärdera en kandidats lämplighet för en

viss tjänst (Rothstein & Goffin, 2006). Rekryterarna poängterar också att det alltid

är kunden om står för det slutgiltiga valet, och att de då tillåts att känna med

”magkänslan” då samtliga kandidater som presenteras för kunden är ”bra nog”.

Att kontakta referenser och fråga denne om kandidatens personlighet eller

specifika personliga egenskaper blir också en form av sociologisk aspekt på

kandidaten. Då stärker man kanske de uppfattningar rekryteraren själv fått fram

genom intervju eller test alternativt ändrar eller vidgar sin förståelse för kandidaten

(Goffman, 1998; Hogan & Hogan, 2007; Svedberg, 2012).

 Personlighetstest

När och om man använde sig av personlighetstest skilde sig beroende på vilken

yrkestitel och därmed också vilken typ av kandidater respondenten rekryterade. På

konsult- och bemanningssidan i två av företagen genomfördes inte

personlighetstest och på det tredje kunde det användas som scanningsverktyg vid

många sökande. På rekryteringssidan använde samtliga företag personlighetstest

varav ett av företagen alltid använde det före första intervjutillfället, det andra

företaget kunde göra test både före och efter och det tredje företaget genomförde

alltid sina test efter kundens intervju med kandidaterna. Anledningen till att två av

företagen genomförde personlighetstesten före första intervjutillfället var dels för
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att använda dessa som ett stöd vid intervjun med kandidaten och dels kunde det

även användas som ett urvalsinstrument vid första gallringen. Samtliga företags

personlighetstest var webbaserade och skickades ut till kandidaterna för att

genomföras i hemmet. Två av företagen använde sig av personlighetstestet OPQ

där kandidaterna alltså fick skatta sig själva i vilken typ av personlighet den anser

sig ha utifrån ett självskattningsformulär. OPQ består av 32 egenskaper varpå

kunden valde ut 4-6 egenskaper av dessa som ansågs vara viktigast för

befattningen och rollen, på så sätt kunde man mäta de egenskaper som kunden

ansåg var viktigast. Testresultatet presenteras sedan för kunden. Det tredje

företaget använde sig av ett test som byggde på femfaktormodellen.

Ett av företagen använde sig alltid av personlighetstest, anledningen till det var att

de helt enkelt hade ett avtal med leverantören som innebar att de kunde använda

ett obegränsat antal. De övriga uttryckte att det berodde på kunden, och att det var

kunden som avgjorde, men att det generellt sett var vanligt att de använde sig av

personlighetstest. Samtliga företag erbjöd kandidaterna återkoppling på testet,

dessa skedde antingen vid första intervjutillfället eller vid ett separat ”andra”

intervjutillfälle.

Användandet av test i samband med rekrytering och nyanställning har under

senare år ökat och det inriktas allt mer på personliga egenskaper. Detta bekräftades

av samtliga rekryterare om än andra test också förekom (Rothstein & Goffin,

2006; Berglund & Schedin, 2009). För att använda psykometriska tester krävs

antagandet att individer också skiljer sig från varandra, vilket samtliga rekryterare

även ansåg. Dessa olikheter handlar förstås inte enbart om formella kompetenser

utan framför allt om informella så som begåvning, motivation och personliga

egenskaper (Anastasi, 1953; Mabon, 2002; Skorstad, 2011). Forskning har visat att

personlighetsdrag spelar en stor roll då det kommer till framtida arbetsprestationer

(Barrick & Mount, 2005). Personlighetstest baseras på att människors

personlighetsdrag har en viss stabilitet, och vid en rekrytering är det just denna

stabilitet man söker för att avläsa hur denna kan tänkas uppträda längre fram vilket

respondenterna också ger uttryck för. De menar att man utifrån

personlighetsbedömning och personlighetstest kan få en förståelse för hur

kandidaten kan tänkas prestera i sitt framtida arbete (Kahlke & Schmidt, 2002;

Rothstein & Goffin, 2006; Skorstad, 2011; Sjöberg, Sjöberg, Näswall & Sverke,

2012). Med andra ord kan psykometriska tester absolut fylla en funktion för att

urskilja bra kandidater i urvalssammanhang (Mabon, 2002).

Forskning visar att många av de personlighetsfaktorer som finns i personlighetstest

kan grupperas enligt femfaktormodellen vilket också resultatet visar då alla tre

bemanningsföretag använde tester som hade förankring i FFM (Kahlke &

Schmidt, 2002; Lindelöw & Danielsson 2003). Modellen, även kallad ”big five”,

delar upp den mänskliga personligheten i fem övergripande dimensioner och ett
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företag använde alltså personlighetstester som utgick ifrån dessa fem dimensioner.

De övriga företagen använde sig som sagt av personlighetstestet OPQ som även

det kan ge indirekta mått på faktorerna i FFM, genom att personlighetsdragen då

brutits ned. I OPQ har femfaktormodellens dimensioner brutits ned till 32

personlighetsdrag (Mabon, 2002; Skorstad 2011).

 Syftet med personlighetsbedömning

Anledningen till att företagen har med personlighet som en av del av kravprofilen

och som en del av bedömningskriterierna ligger i att de alla anser att det är en så

pass viktig del i helheten, det vill säga hur individen kan tänkas fungera hos

kunden. Några respondenter förklarar att det kvittar om du besitter en kompetens

men inte har förmåga eller personlighet att uttrycka den. En av rekryterarna som

citerats tidigare tar också upp att utbildning och erfarenhet talar om hur en person

har fungerat tidigare medan man med hjälp av personlighet kan förutse hur denne

kommer att fungera på framtida arbetsplatser. Nedan följer ett citat som berör

personlighetsbedömningens syfte:

”Den är en viktig pusselbit i helheten... Det som alltid är lätt är ju att erbjuda den bästa

kandidaten jobbet men vad säger jag till kandidat nummer 2 och 3 som föll på målsnöret?!

Varför fick inte du tjänsten och varför fick inte du tjänsten? Och då får jag ju faktiskt säga

så 'Du föll på målsnöret! Men det fanns en kandidat som hade mer erfarenhet… Bättre

erfarenheter - inom de här och de här områdena‘ för då kan jag vara tydlig!”

(Intervjuperson 1)

Många av respondenterna såg just personlighetstesten som ett hjälpmedel vid

bedömningen, dels vid intervjutillfället för att nå en djupare förståelse och dels för

att validera det man uppfattat vid intervjun. Personlighetstesten ansågs även som

något som kunde användas som ett urvalsinstrument vid vissa rekryteringar hos två

av företagen. En respondent menade att syftet med personlighetstesten var att få

fram om kandidaterna hade de styrkorna som kunden efterfrågade, men att man

självklart inte kunde förvänta sig att alla kandidater hade styrkor på samtliga

områden som testades då personlighetstesten alltid såg likadana ut oavsett vilken

befattning som skulle tillsättas.

Syftet med gruppintervjuerna som en respondent berättade om handlade mycket

om att få en bild av hur kandidaten fungerade i sociala sammanhang, då som sagt

personliga egenskaper ansågs viktigare än individens kompetenser. Frågan är om

det blir en rättvis bedömning mot kandidaten. Det kan hända att kandidaten

använder sig av sin personliga fasad, medvetet eller omedvetet, utifrån den grupp

den hamnar i. Människor kan agera på ett sätt när de är själva men i en grupp kan

de bli starkt påverkade, för många är det så viktigt att bli omtyckt och accepterad

av andra så att man gör avkall på sin ”äkta” personlighet (Goffman, 1998; Hogan

& Hogan, 2007; Svedberg, 2012). Samtidigt menar Kahlke och Schmidt (2002) att

de bästa metoderna är de där man undersöker sådant som har ett nära samband
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med det som kandidaten förväntas prestera i arbetet, beroende på vad det är för roll

man är ute efter kanske dessa gruppintervjuer utgör ett bra alternativ. En

förutsättning för att detta ska generera den eller de bästa kandidaterna bör vara att

gruppintervjun följer en viss struktur. Ett exempel skulle kunna vara om man ska

arbeta mycket problemlösande i grupp så skulle gruppen kunna tilldelas en uppgift

att lösa gemensamt (Kahlke & Schmidt, 2002).

Lindelöw Danielsson (2003) tar upp att man i arbetspsykologiska sammanhang bör

se kandidater utifrån ett helhetsperspektiv, vilket samtliga rekryterare lyfter

flertalet gånger. Det är därför av vikt att de precis som de själva också

understryker använder sig av kravprofilen vid bedömning av en kandidat, då det

krävs att man vet vad man ska titta efter (Kahlke & Schmidt, 2002). Många

aspekter ska vägas in och det är därmed viktigt att den som ansvarar för

rekryteringsprocessen inte enbart vet vad den ska titta efter utan också varför den

ska titta efter just det. Detta har rekryterarna uppnått genom de noggranna

förberedelserna vid utformandet av kravspecifikationen med respektive kund

(Mabon, 2002; Skorstad, 2011). Personlighetens vikt är än dock något som

samtliga lyfter som en av de absolut viktigaste faktorerna. Att se till informella

kompetenser så som personliga egenskaper är enligt Kahlke och Schmidt (2002)

ett bra sätt för att underlätta förutsägelser om en persons framtida möjligheter i

arbete. Detta stärks av en respondent som nämnde detta i citatet ovan, som menar

att utbildning och erfarenhet talar om hur en person fungerat i dåtid medan man

med hjälp av personligheten kan förutse hur personen kan tänkas fungera i

framtiden.

 Kritik mot bedömningsmetoder som berör personlighet

Samtliga rekryterare var medvetna om möjligheten att kandidaterna skulle kunna

låta någon annan genomföra dennes personlighetstest i och med att de skickades ut

över internet. Ingen ansåg dock att detta varken var av betydelse om det skulle ske

eller var något som inträffade, då de aldrig bedömer en kandidats personlighet

utifrån enbart test utan att det är den sammanvägda bedömningen som är av

betydelse för avgörandet. Nedan följer ett citat som berörde detta:

”Men och andra sidan så spelar det ju ingen roll om jag ska göra ett personlighetstest och

jag låter någon annan göra det, den som gör det vet ju inte heller vad som uppdragsgivaren

anser är viktigast för rollen. Så det spelar ju ingen roll, och sen när jag sitter ner och har

djupintervjun med den här personen, har han inte gjort det själv så blir det ju jätte svårt att

sitta och försvara varför man har svarat som man har gjort. Då är det ju jättelätt att slå hål

på det.”

(Intervjuperson 3)

Här poängterades också att ett personlighetstests resultat aldrig kunde ses som ett

facit, utan något som låg till grund för diskussion. Samtliga respondenter menade
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att det alltid fanns faktorer som kunde spela in på resultatet, exempelvis

misstolkningar eller störningsmoment.

Likt Rothstein och Goffin (2006) ansåg samtliga rekryterare att validiteten vid

personlighetsmätning inte påverkades allvarligt vid kandidaters försök till fusk. En

av respondenterna uttryckte dock att de mätte svarens konsekvens vilket därmed

kunde indikera på att något inte stod rätt till. Rothstein och Goffin (2006) menar

likväl att falska svar kan öka problematiken för mindre precisa anställningsbeslut

på individnivå. Rekryterarna menade dock att detta var något som skulle lysa

igenom vid övriga bedömningsmoment.

Att rekryterare använde sig av personlighetstest som ett första urvalsinstrument tål

att diskuteras. Psykometriska mätinstrument utgår ofta ifrån att individens

personlighet är så stabil att den kommer att prägla dennes beteende nu och i

framtiden och därmed påverkas relativt lite av den situation individen befinner sig

i (Granberg, 2001; Lindelöw Danielsson, 2003). Att personligheten sågs som något

stabilt var samtliga relativt överens om och endast en rekryterare uttryckte

situationens betydelse för hur individen kan komma att bete sig. Studier har dock

visat att enbart några få egenskaper visar ett sådant samband över tid och att det är

situationen och de konsekvenser man förväntar sig av sitt handlande snarare än hur

man bedömer sig själv på ett test som avgör hur man faktiskt agerar (Lindelöw

Danielsson, 2003). Test och formulär tar upp ord eller påståenden som varje

individ placerar i ett sammanhang som de själva känner eller förstår. En människa

kan enbart förstås utifrån dennes begreppsvärld och för att förstå en människa

krävs därmed en helhetsbild som tar hänsyn till alla dennes förutsättningar. Att

använda personlighetstest som ett scanningsverktyg vid första gallringen upplevs i

och med det som en orättvis bedömning. De kandidater som väljs bort på grund av

testresultatet har därmed inte fått en chans att visa sig för bemanningsföretaget,

detta går i motsatt riktning till att kunna se helheten av en potentiell kandidat

(Lindelöw Danielsson, 2003). Varje respondent har lyft att det vid urval handlar

om en helhetsbedömning av kandidater och att man därmed måste se testresultat

som en del av denna helhet då den sammanvägda bedömningen är av vikt. De har

också poängterat vikten av återkoppling på de test som utförs. Att då använda

personlighetstest som ett urvalsinstrument och därmed sålla bland kandidater

utifrån detta upplevs motsägelsefullt, då det enligt vår mening inte blir en del av en

helhetsbedömning. Kanske bör rekryterarna ställa sig mer kritiska till att använda

test med det syftet, kanske bedömer de omedvetet kandidaterna mer utifrån dessa

test än vad de själva är medvetna om.

 Avslutande bedömning av kandidaten

Samtliga uttryckte att personligheten kan vara avgörande för att de ska välja just

den eller de kandidater som kunden ska få träffa. Det förklarades också att

personligheten är en otroligt viktig pusselbit i helheten och som ska tas i beaktning
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i varje del av rekryteringsprocessen. Samtliga poängterade flertalet gånger att det

inte endast är testen eller intervjun som har den avgörande faktorn utan att det är

den sammanvägda bedömningen av rekryteringsprocessens alla delar. Samtliga av

respondenterna uttryckte också att det är svårare att förändra en individs

personlighet och därför ska man inte stirra sig helt blind på utbildning, kurser och

formell kompetens, när man bedömer en kandidat och dess kompetens. Nedan

följer två citat som handlar om personlighetens vikt vid slutbedömningen:

”Är det två kandidater med samma formella utbildning så kan det ju vara avgörande med

personligheten. Jag tror ju det kommer bli mer avgörande i framtiden.”

(Intervjuperson 6)

”Personligheten är ju extremt viktig i den slutgiltiga bedömningen, det är ju den viktigaste

skulle jag säga. Är det någonting som saknas i en utbildning eller erfarenhet - sådan

kompetens kan man komplettera med. Men personligheten är jätte viktig.”

(Intervjuperson 2)

Samtliga rekryterare menade att de alltid fick en form av ”second opinion” då

kandidaten träffade kunden och att det i slutändan alltid är kunden som avgör vem

som ska anställas. Däremot tog de endast hjälp av andra inom

bemanningsföretaget om det uppstod någon form av ”problem”. Endast en av

deltagarna uttryckte att denne kunde använda sina kollegor som stöd vid hög

belastning. Då gjorde rekryteraren en intervjumall med de frågor som skulle ställas

så att alla kandidater fick samma frågor. En respondent uttryckte ett tillfälle där

kunden fått en helt annan uppfattning jämfört med rekryteraren själv:

”Jag har intervjuat controllers till en kund och jag hade verkligen en ganska klar bild på en

av kandidaterna… Sen så pratade jag med kunden och tänkte 'Det här ska verkligen bli kul

att få feedback på' och de hade en helt annan bild - och vi låg väldigt långt ifrån varandra.”

(Intervjuperson 4)

Samtliga bemanningsföretag förklarade att slutintervjun på rekryteringssidan alltid

sker hos kunden och att det oftast är någonstans mellan tre till fyra kandidater som

kunden får träffa för att sedan själva avgöra vilken kandidat de ska anställa. Det

finns ingen exakt mall över hur många kandidater kunden ska få träffa, de

kandidater som bemanningsföretaget väljer ut ska uppfylla kravprofilen, är det inte

mer än två stycken som matchar in i kravprofilen så är det endast dessa två

kandidater som träffar kunden. Är det ingen kandidat som uppfyller kravprofilen

får man antingen göra om kravprofilen eller så får man börja om från början med

en ny rekryteringsprocess.

Om rekryteraren ska vara med på slutintervjun hos kund beror helt på kunden. Vill

kunden att rekryteraren är med så kan det variera i huruvida det är rekryteraren

som håller i intervjun eller inte, det beror helt enkelt på vad kunden vill och vilken

erfarenhet kunden har då det kommer till intervjuer. Ibland håller rekryteraren i
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slutintervjun hos kund och kunden lyssnar och iakttar, ibland är det ombytta roller

där rekryteraren istället sitter och lyssnar, kanske ställer enstaka frågor till

kandidaten men där kunden sköter intervjun. Några av respondenterna uttryckte att

det är bra att vara fler parter på slutintervjun för att kunna göra en bra avstämning

efteråt. Samtidigt förklarade alla sex respondenter att avstämningen ska bygga på

fakta och inte på rekryterarnas personliga värderingar då det finns risk att just

dessa värderingar kan påverka kundens beslut. Efter slutintervjuerna diskuterar

rekryteraren tillsammans med kunden om kandidaternas styrkor och svagheter.

Man går igenom helheten, det vill säga alla intervjuer som har genomförts under

processens gång, eventuella testresultat samt referenstagning. Samtliga

respondenter poängterar vikten att alltid följa kravprofilen eftersom träffsäkerheten

blir högre att välja rätt kandidat. Nedanstående citat illustrerar hur den avslutande

bedömningen går till:

”Ja om man säger den slutgiltiga bedömningen, vi lägger ju bara upp korten på bordet - det

här är vad ni får. Av de här två kandidaterna till exempel då har vi gjort tre intervjuer

minst, vi har gjort tester, vi har tagit referenstagning. Och det här är vad vi har fått fram, vi

försöker ju inte säga att den här personen är bättre. För då har vi ju tagit på oss ansvaret

lite grann, det viktiga är ju att de har en uppfattning om kandidaterna, vi som rekryterare

ska ju vara neutrala i vår bedömning.”

(Intervjuperson 3)

På bemanningssidan sker sällan någon längre formell intervju hos slutkund, vid

tillfällen kan en kortare intervju ske men mestadels handlar det om ett informellt

möte eller en presentation mellan kandidaten och kunden. Kunden väljer inte

mellan kandidater på samma sätt som det görs på rekryteringssidan. Den/de

kandidater som bemanningsföretaget väljer ut till kunden börjar oftast arbeta hos

kunden som konsult, i kortare eller längre uppdrag, men de är fortfarande anställa

hos bemanningsföretaget. På detta första möte deltar sällan respondenten utan här

handlar det om att kandidaten och kunden ska få en bild av varandra. Nedan följer

två citat utifrån bemanningssidans perspektiv:

”I vår process ska de ju lita på oss, att vi skickar dit en person som är rätt. Men många

kunder vill ju träffa dem innan.”

(Intervjuperson 6)

”Det är ju olika saker som spelar in, om man har en bra eller dålig dag helt enkelt. Så det

är nog ganska bra att jag inte är där, jag försöker att inte vara med för att inte färga

situationen för mycket.”

(Intervjuperson 4)

Uppföljning av kandidat ute hos kund sker hos samtliga bemanningsföretag, både

på rekryteringssidan och bemanningssidan. Detta sker relativt omgående efter att

personen börjat arbeta hos kunden, sedan sker det sporadiskt på rekryteringssidan

inom loppet av sex månader. På bemanningssidan sker besök ute hos kund och
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kandidat cirka en gång i månaden. Samtliga bemanningsföretag har också en

garanti. Lever inte kandidaten upp till de förväntningar som kunden har, alltså de

förväntningar och krav som man kommit överens om i kravprofilen, så görs en ny

rekrytering. En förutsättning för denna garanti är att kandidaten har en

anställningsform som går att säga upp, och då gäller garantin inom sex månader

från det att kandidaten anställdes. Samtliga rekryterare menar dock att det är sällan

som det blir fråga om en ny rekrytering, de poängterar att de olika

bedömningsmetoderna (intervjuer, tester och referenser) av en kandidat lever upp

till de förväntningar som finns på kandidaten och dess kommande

arbetsprestationer hos kunden. Anledningen till att förväntningarna infrias är att

arbetet med att hitta rätt kandidat bedöms i flera steg som i sin tur säkerställer

kvalitén att träffa rätt. Flertalet respondenter uttryckte en stolthet i deras arbete

som rekryterare och att de även kan stå upp för deras arbete inför kunderna.

Tankar som framkom var bland annat dessa:

”Det är en otroligt gedigen process som vi har, jag kan verkligen stå bakom den. Att jobba i

stora bolag, det är verkligen en metodik som vi följer för att säkerställa att vi får så bra

kandidater som möjligt. Jag tror inte man skulle göra en bra process med bara ett test, men

jag tror inte man skulle göra en bra process med bara intervju heller utan det är den

samlade bedömningen som är av vikt för att hitta rätt kandidat.”

(Intervjuperson 6)

”I personlighetstesterna tycker jag att man får en ganska bra bild av personligheten, hur

den skattar sig själv i olika situationer. Det är ju då och när man har gjort återkoppling med

kunden efter ett tag som det visar sig att det stämmer ganska bra. Samma sak så tar vi ju

referenstagningen efter att man gjort de här fördjupade bedömningarna från testet och då

kan det visa sig ’Den här personen anser själv att den är en stark ledare och får med sig

gruppen ganska naturligt - vad tycker ni om det?' så kan de svara ’Ja men det stämmer

bra!’”

(Intervjuperson 3)

Att personlighet är viktigt och kan vara avgörande är det inga tvivel om. Men

personlighetskraven ska alltid följa kravprofilen och det är kravprofilens

personlighetsdrag rekryterarna ska leta efter. Rekryterarnas egna värderingar och

”det dem tror är bra personligheter” ska inte kunna påverka vilka kandidater de

väljer ut att presentera för kunden. Detta verkar samtliga vara klart införstådda

med då alla trycker på vikten av att försöka vara objektiv och alltid gå efter

kravprofilen. Det som också stärks är att samtliga rekryterare betonar att

personligheten blir allt viktigare i arbetslivet och att kandidater inte bara ska

bedömas efter utbildning och formell kompetens. Även forskning visar att mjuka

färdigheter som personliga egenskaper är de mest nödvändiga attributen i

urvalsprocessen och som senare också har betydelse för kommande

arbetsprestationer, och detta är något som de tre bemanningsföretagen verkar ha

slagit fast på (Barrick & Mount, 2005; Rothstein & Goffin, 2006; Velasco, 2012).
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Att personligheten bedöms i flera steg i rekryteringsprocessen hos samtliga tre

bemanningsföretag stärker synen och tron på att metoderna är giltiga och

kvalitetssäkrade. I urvalet är det viktigt att använda sig av metoder som förbättrar

precisionen i bedömningar av en kandidat, en mer exakt bedömning bidrar till att

företag och medarbetare kan ingå avtal utifrån en tydlig förståelse av vad som

förväntas av varandra. Det gedigna arbetet med en noggrann kravprofil, att

verkligen ta med de kompetenser och personlighetsdrag som krävs för att kunna

anamma arbetsuppgifterna, upplevs vara nyckeln till ett bra framtida samarbete för

alla parter; samarbetet mellan kandidaten och kunden men även framtida

samarbete mellan bemanningsföretaget och kunden. Vår uppfattning är att grunden

för framtida arbetsprestationer, organisationers effektivitet och skapandet av

konkurrensfördelar ligger i rekryteringen, i detta fall gäller det för

bemanningsföretaget att verkligen hitta rätt kandidat till rätt tjänst till rätt företag.

Att samtliga bemanningsföretag använder sig av fler än en metod då de bedömer

kandidaters personlighet underlättar svårigheten i detta betydelsefulla arbete

(Barrick & Mount, 2005; Kahlke & Schmidt, 2002; Rothstein & Goffin, 2006;

Schmidt & Hunter, 1989).

Att bemanningsföretagen dessutom har uppföljning och en garanti stärker

ytterligare bilden på att de har giltiga och kvalitetssäkrade metoder då de bedömer

kandidater, att fuska och sälja in kandidater vinner de ingenting på, snarare

tvärtom. Är kunden inte nöjd med kandidaten startar bemanningsföretaget en ny

rekryteringsprocess vilket kostar både tid och pengar, upplevelsen är att

bemanningsföretag skiljer sig en aning från andra företag då de är extremt noga

med att hitta rätt kandidat för sin kund. Därmed bedöms att det är svårare att hitta

kandidater som faktiskt inte ska arbeta i samma organisation som en själv, då

gäller det än mer att tänka bort allt som har med magkänsla och egna värderingar

att göra (Boxall & Purcell, 2011; Lindelöw Danielsson, 2003; Schmidt & Hunter,

1989).
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 Diskussion
Detta avsnitt diskuterar resultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar.

Det kommer dels att beröra studien i sin helhet samt bidra till en djupare analys

av delar i resultatet som uppmärksammats och som bidragit till förslag på

förbättringsåtgärder.

Studiens syfte var att öka förståelsen för hur rekryterare bedömer en kandidats

personlighet vid en rekryteringsprocess inom bemanningsföretag. Grunden i att

öka denna förståelse låg som tidigare nämnts i att också få en förståelse för hur

rekryterarna själva såg på personlighet. Resultatet visar att rekryterarna har relativt

likartad syn på vad och hur en personlighet är, det vill säga något som uppfattas

som stabilt över tid. En förutsättning för att kunna använda sig av just

personlighetsbedömning är att bedömaren ser personligheten som något som är

stabilt över tid, då det är denna stabilitet man söker för att avläsa hur en kandidat

kan tänkas uppträda och prestera i sitt framtida arbete (Kahlke & Schmidt, 2002;

Rothstein & Goffin, 2006; Skorstad, 2011; Sjöberg, Sjöberg, Näswall & Sverke,

2012). Intressant är ändå att samtliga rekryterare även kontaktar referenser inför

den slutgiltiga bedömningen, då de i och med det väger in den sociologiska

aspekten av en kandidats personlighet och därmed anammar ett mer kritiskt

förhållningssätt (Goffman, 1998; Hogan & Hogan, 2007; Svedberg, 2012).

 Vikten av en kompetensbaserad rekrytering – med kravprofilen i fokus

Även om det inte påtalas rakt ut märks det att samtliga bemanningsföretag anser

att en kompetensbaserad rekryterings- och urvalsprocess är viktig, då en

felrekrytering blir kostsam både ekonomiskt och förtroendemässigt gentemot kund

och kandidat (Boxall & Purcell, 2011; Lindelöw Danielsson, 2003). Jämför man

bemanningsföretagens rekryteringsprocess med den Lindelöw Danielsson (2003)

beskriver så är de näst intill identiska. De poängterar betydelsen av att ha en

kravprofil och följa denna under hela processens gång. Innehållet skiljer sig inte

specifikt, utan bägge menar att utbildning, erfarenheter, meriter och inte minst

personliga egenskaper är viktiga punkter att ha med i denna. Vikten av en

genomtänkt kravprofil inför en rekryteringsprocess upplevs oerhört betydelsefull,

dels för bemanningsföretagen såväl som för kandidaterna. För

bemanningsföretagens handlar det till stor del om att samtliga inblandade förstår

innebörden av varje kompetens, och inte minst om ett säkerställande att man i

slutändan anställer rätt person med rätt kompetens. När det gäller för

kandidaternas del handlar det om att alla som deltar i rekryteringen har samma

villkor, men också att de inför intervjun vet lite vad det hela handlar om (Lindelöw

Danielsson, 2003).

Att den definition av personlighet som vanligen används idag ligger väldigt nära

definitionen av kompetens anser vi är något som bör lyftas. Att de står varandra så

pass nära men i vissa ögon fortfarande inte ses eller bedöms som en kompetens är
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något som vi uppfattar talar emot att de med den synen i så fall skulle kunna göra

en kompetensbaserad rekrytering utifrån personliga egenskaper i kravprofilen. I

och med det anser vi att personlighet bör ses som en kompetens redan i

kravprofilen, och därmed dela in kompetens i formella respektive informella

kompetenser där personliga egenskaper istället tas upp. Personlighet skulle därmed

gå mot en alltmer allmängiltig bedömningsfaktor vid en rekryteringsprocess.

(Kaufmann & Kaufmann, 2010; Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw Danielsson,

2003; Prien, 1992; Skorstad, 2011).

Ett av bemanningsföretagen använde sig inte av någon form av kompetensmodell

för att beskriva olika begrepps betydelse och innebörd vid utformandet av

kravprofilen. Att använda en kompetensmodell som stöd, då framför allt gällande

personliga egenskaper, skulle i vår mening underlätta. Ord kan trots allt ha olika

innebörd för olika personer, ”vänlig” kanske för den ena betyder att man är

tillmötesgående och bra på att samarbeta, medan det för den andra kanske innebär

att man är omtänksam och har svårt att säga ifrån. En av respondenterna gav trots

allt uttryck för att den vid ett tillfälle då den haft hand om en rekrytering till en

kund haft helt skilda åsikter om en kandidat. Om de haft en kompetensmodell att

utgå ifrån från början kanske denna hade underlättat och skapat en bättre

kommunikation genom ett gemensamt språk (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw

Danielsson, 2003).

 Metoder för personlighetsbedömning

Ett företags rekryterings- och urvalsmetoder kan antingen skapa en

konkurrensfördel eller en konkurrensnackdel. Eftersom personlighetsbedömningen

i samtliga tre bemanningsföretag följer alla steg i rekryteringsprocessen och inte

bara i vissa delar så visar det på att bemanningsföretagen verkligen vill göra ett bra

jobb och hitta rätt kandidat för kunden så att de i fortsättningen får fler uppdrag

och på så sätt ökar sin konkurrensfördel (Schmidt & Hunter, 1998). Att samtliga

bemanningsföretag lyfter att användningen av flera metoder (intervjuer,

personlighetstester och referenstagning) stärker validiteten om uppfattningen av

kandidater anses bra då företagen inte stirrar sig blind på en metod.

Att de flesta rekryterare bedömde formella kompetenser och erfarenheter utifrån

strukturerade metoder anses som något ganska självklart utifrån vår förförståelse

om kompetensbaserad rekrytering. Att de däremot anammat detta strukturerade

förhållningssätt i metoder för att bedöma även personlighet kom lite som en

överraskning, om än en positiv sådan. Enligt Lindelöw Danielsson (2003) används

”magkänsla” allt för ofta vid bedömning av en kandidat, det är naturligt för oss

människor att anpassa vårt bemötande mot en person beroende på vårt första

intryck. Ett av företagen uttryckte att de använde just den personliga intervjun med

syfte att få en bild av kandidaternas personlighet. Denna bild byggde dock inte på

rationella bedömningsmetoder utan på en ”känsla” om hur personen uppfattades.
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Detta sätt att bedöma kandidater talar helt emot hur man ska göra för att bedöma

kandidater utifrån en intervju och resulterar i ett slumpmässigt prognosvärde.

Människor tenderar ju att föredra personer som liknar de själva, vilket också kan

vara en förklaring till varför rekryteraren som omnämndes ovan hade skilda åsikter

om en kandidat jämfört med sin kund (Lindelöw Danielsson, 2003; Lindelöw,

2008; Mabon, 2002; Schmidt & Hunter, 1998).

Hogan och Hogan (2007) menar att andras bedömningar av en person, det vill säga

referenser, har högre prognosförmåga än självskattningar när det gäller att

förutsäga framgång i arbetslivet. De menar att de intryck vi gör på vår omgivning

ger ett bättre beslutsunderlag än vårt sätt att fylla i ett formulär. Schmidt och

Hunter (1998) visar dock på forskning som motsäger detta. De menar att referenser

alltid utgör ett selektivt urval i och med att personen själv väljer ut referenser som

förväntas ge en positiv syn på dennes arbetsinsatser. Att enbart ge referenser som

kan berätta om de positiva aspekterna ger en skev bild av verkligheten. Det kan

också handla om dolda motiv där en del chefer (nuvarande som före detta) har

uppfattningen att de kan hjälpa misslyckade medarbetare genom att ge dem goda

referenser, vilket i praktiken innebär att man överför problemen på en annan

arbetsgivare. Vi tror dock att detta på något sätt skulle uppdagas genom

rekryteringsprocessens gång eftersom samtliga företag har giltiga och väl

genomarbetade bedömningsmetoder i rekryteringsprocessens alla steg (Hogan &

Hogan, 2007; Mabon, 2002; Schmidt & Hunter, 1998).

Samtliga rekryterare som använder sig av personlighetstest där kandidaterna ska

skatta sig själva menar att de får en relativt bra bild av en kandidats personlighet

och hur denne kommer att prestera i arbetslivet. Det kan dock spekuleras över

nivån på ärlighet i de svar som kandidaterna fyller i genom personlighetstesten de

utsätts för. De kandidater som söker tjänsten vet vilka kompetenser som krävs och

vilka önskemål på personlighet som eftersträvas. De kanske utläst saker ur både

annons och övrig kontakt med företaget och därmed ”listat ut” krav ur

kravprofilen, och därigenom vet vilka personlighetsdrag som kommer att

uppskattas då de ska bedömas. Risken finns att kandidater rubbar sin personlighet

en aning eller kanske rent ut av ”fejkar” den för att ”falla i smaken” hos den nya

arbetsgivaren och fyller i självskattningsformuläret därefter. Det som också

framkom under vår studie var att personlighetstest som genomfördes före intervjun

alltid användes som ett komplement till djupintervjun där det ställdes frågor utifrån

testresultatet. Därmed lades det märke till att testresultatet hos två av

bemanningsföretagen hade en oerhört stor del både i intervjun och

referenstagningen. Samtliga pratar om att se helheten av en kandidat men trots

detta är uppfattningen att testresultaten spelar en stor roll och lägger grunden till

personlighetsbedömningen, omedvetet går detta i motsatt riktning till

helhetsperspektivet. Redan innan intervjun har rekryterarna en bild av kandidaten,

frågan är hur väl denna uppfattning stämmer överens med kandidaten egentligen.
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Det uttrycktes också att försök till ”fusk” skulle uppdagas under intervjun och att

det kan vara svårt att försvara sig på något som inte stämmer överens med sig

själv. Detta kan det råda delade meningar om, vår uppfattning är att om viljan

finns så kan vissa kandidater säkerligen försvara sig utan större problem. Det beror

helt och hållet på hur bra ”skådespelare” kandidaten är samt på vilket sätt

kandidaten använder sin personliga fasad, den kan användas omedvetet eller

medvetet vilket gör att bedömningen av kandidater alltid är en gissning och

därmed inget faktum som är skrivet i sten. Något som även rekryterarna borde ha i

åtanke (Goffman, 1998; Hogan & Hogan, 2007; Svedberg, 2012).

Att vissa bemanningsföretag väljer att göra test efter slutintervju hos kund

uppfattas en aning anmärkningsvärt. Ska test göras anser vi att det är bäst att ha

detta före intervju hos slutkund eftersom det kan komma upp saker på

personlighetstestet som inte matchar kravprofilen. Vad händer då? Ska en ny

rekryteringsprocess tas vid och hur skulle det uppfattas för kandidaten som nästan

är på väg att få jobbet? Är alternativet till detta att ”bortse” från testet och anställa

kandidaten ändå ifrågasätter vi om man då har gjort ett avsteg ifrån kravprofilen,

kravprofilen som ändå lyfts fram som de absolut viktigaste hos samtliga

bemanningsföretag (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw Danielsson, 2003).

 Att bedöma personlighet – viktigt eller oviktigt?

Flertalet respondenter uttryckte att personlighetens betydelse skilde sig åt beroende

på vilken arbetsrollen var. Samtliga använde sig av det talande säljarexemplet, och

menade att personligheten då var av stor betydelse för vem som fick jobbet

jämförelsevis med ett administrativt arbete där personligheten ansågs vara

nästintill irrelevant. Att dessa yrken också kräver en viss personlighet för att

kandidaten dels ska trivas på sitt nya arbete men inte minst prestera är något vi

anser bör uppmärksammas. Som exempel används alltid personlighetsbegrepp i

motpoler när det kommer till personlighetstest – är en person utåtvänd eller

inåtvänd? Stabil kontra instabil? Pålitlig alternativt opålitlig? Att se personliga

egenskaper i samtliga yrkesroller är inte enbart av vikt för kandidaten och dennes

mående, utan även för kunden för att denne ska vara nöjd med sin nya medarbetare

och därmed förbli en fortsatt framtida kund hos bemanningsföretaget (Barrick &

Mount, 2005; Kahlke & Schmidt, 2002; Kaufmann & Kaufmann, 2010; Rothstein

& Goffin, 2006; Sjöberg, Sjöberg, Näswall & Sverke, 2012).

Lagar om jämställdhet, mångfald och diskriminering tas upp i litteratur avseende

rekrytering och personbedömning. Likaså etiska regler vid genomförandet av

psykologiska undersökningar då de sökande lämnar ut mer av sig själv och det

måste finnas garantier för att upplysningar av personlig art inte kommer i orätta

händer. Etik och lagar är någonting som ingen av de sex rekryterarna lyfte fram

under intervjuernas gång vilket vi tycker borde ha uppmärksammats då detta är
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otroligt viktigt att ha i åtanke i rekryteringsprocessens alla steg och inget som

rekryterarna får blunda för (Berglund & Schedin, 2009; Prien, 1992).
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 Slutsats
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga bemanningsföretag använder

sig av strukturerade metoder för att bedöma kandidaters personlighet vid en

rekryteringsprocess. Studiens syfte var att öka förståelsen för hur rekryterare

bedömer en kandidats personlighet vid en rekryteringsprocess inom

bemanningsföretag vilket också besvarats.

Resultatet visar att rekryterarna ser personlighet som något som uppfattas som

stabilt över tid vilket också är en förutsättning för att kunna använda sig av just

personlighetsbedömning. Denna stabilitet förväntas nämligen förutspå hur en

kandidat kan tänkas uppträda och prestera i sitt framtida arbete. De använder sig

också av en sociologisk synvinkel vid personlighetsbedömning då referenserna

kontaktas. Samtliga rekryterare använde sig av strukturerade metoder för att

bedöma kandidaters personlighet. Det var något som fanns med som

bedömningsfaktor från början till slut. Vid utformandet av kravprofilen, vars vikt

inte kan poängteras nog många gånger, fanns det med som en av grundstenarna.

Den första gallringen var det enda tillfället i rekryterings- och urvalsprocessen som

personligheten ej togs i beaktande, det vill säga vid genomgång av CV och

personligt brev. Därefter bedömdes den utifrån samtliga steg och moment i

processen, det vill säga vid intervju, test, referenstagning och avslutande

bedömning. Samtliga poängterade vikten av att alltid göra en helhetsbedömning av

kandidaten och att det därmed var svårt att vikta exempelvis betydelsen av

formella kompetenser mot betydelsen av personliga egenskaper.

Utifrån tidigare forskning inom området har mestadels effekterna utifrån anställda

konsulter och nyttjande kunder (företag) studerats. Denna studie anses bidra till att

uppmärksamma andra forskningsområden inom bemanningsbranschen samt att

uppmärksamma bristen på forskning inom rekryteringssidan. Förslagsvis skulle

vidare forskning kunna fördjupa sig i en specifik bedömningsmetod, exempelvis

hur personlighetsbedömning går till vid intervjun då det forskats mycket kring just

test. Det hade även varit intressant att studera hur själva kandidaterna upplever

personlighetsbedömningarna. Att personlighet är viktigt och blir allt mer

betydelsefullt, samt att bedömning av personlighet blir vanligare visar således

forskning, men hur upplever kandidaterna själva dessa personlighetsbedömningar?

Är det någonting som motiverar de än mer att vilja ha tjänsten eller kan det rent ut

sagt vara tvärtom, att det känns motvilligt att genomgå personlighetsbedömningar,

att motivationen sänks och att företag på så sätt kan gå miste om heta kandidater?

Resultatet visar att det även inom bemanningsbranschen läggs stor vikt på

personlighet och att personlighetsbedömning är något som är återkommande i

varje rekrytering, såväl på rekryteringssidan som på bemanningssidan.

Forskningsresultatet har även bidragit till ökad förståelse av rekryterares syn på
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begreppet personlighet, dels som ett eget begrepp för sig samt i relation till

begreppet kompetens.

Avslutningsvis bekräftas påståendet om att personalen beskrivs som en

organisations viktigaste resurs. Krasst sett är personalen bemanningsbranschens

enda resurs, varför deras gedigna och proaktiva arbete med rekrytering är av

existentiell betydelse inom en konkurrensutsatt bransch. Denna studie har vidgat

förståelsen för uttrycket ”rätt person på rätt plats” och personlighetens betydelse

för att uppnå detta.
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Bilaga 1 – Missivbrev

Hej!

Vi är otroligt tacksamma och nyfikna på vårt stundade möte där Ni gått med på att
ställa upp på en intervju rörande personlighetsbedömning vid en rekrytering. Målet
och syftet med denna studie är att få en förståelse för hur rekryterare ser på och
bedömer en individs personlighet vid urvalet i en rekryteringsprocess.

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, personuppgifter kommer att
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa. Uppgifterna vi
samlat in kommer enbart att användas för detta ändamål, det vill säga i
forskningssyfte. Resultatet kommer att presenteras och analyseras i vårt
examensarbete inom Personal och arbetslivsprogrammet. Du som deltagare i
studien kan när som helst avbryta din medverkan.

Vi bifogar nedan frågorna vi vid vårt möte kommer att utgå ifrån! Hör av er om ni
har några funderingar! Efter vårt möte kommer vi att sammanställa resultatet som
ni sedan kommer att få möjlighet att ta del av och då får ni även möjlighet att
ändra/lägga till.

Ha en glad påsk så länge så ses vi i nästa vecka!

Med vänlig hälsning Denise och Emma
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Bilaga 2 – Intervjufrågor

1. Berätta lite om dig själv, vad är din yrkestitel, hur länge har du arbetat här och
hur länge har du arbetat med rekrytering?

2. Kan du kortfattat berätta hur rekryterings- och urvalsprocessen i allmänhet ser
ut vid en rekrytering?

3. Kan du berätta hur du ser på personlighet?

4. Vad har personligheten för betydelse i arbetslivssammanhang?

5. Vilken betydelse har personligheten vid de olika stegen i rekryterings- och
urvalsprocessen?

6. Hur bedömer du personlighet vid en rekrytering? → Skiljer sig 
personlighetens betydelse beroende på vilken tjänst som ska tillsättas?

7. Hur kommer det sig att ni vill använda er av personlighetsbedömning?

8. Hur skulle du definiera kompetens?

9. Hur ställer ni personlighet och kompetens i relation till varandra?

10. Kan personlighet ses som en kompetens?

11. Använder ni er av test och/eller andra metoder vid er
personlighetsbedömning? → Hur fungerar dessa? 

12. När i processen används dessa test och/eller metoder?

13. Vad förväntas testen/metoderna att resultera i? Vad vill ni få ut av dessa?

14. Är personlighet viktigt när det kommer till den slutgiltiga bedömningen? → 
Varför?

15. Ifall ni använder er av test/metoder; i vilken grad används dessa i det
slutgiltiga beslutet?

16. Skiljer sig bedömningar? → På vilka grunder? 

17. Hur gör man vid likvärdiga kandidater? → Vad avgör? 

18. Avslutningsvis; tycker ni att era bedömningsmetoder (och eventuella test)

lever upp till de förväntningar ni har?
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Bilaga 3 – Undersökningsdeltagare

Intervjuperson Ålder Antal arbetade år Yrkestitel

Intervjuperson 1 (IP 1) 50 år Ett år Rekryteringskonsult

Intervjuperson 2 (IP 2) 50 år Fem år Kontorschef

Intervjuperson 3 (IP 3) 36 år Ett och ett halvt år Rekryteringskonsult

Intervjuperson 4 (IP 4) 37 år Tre år Konsultchef

Intervjuperson 5 (IP 5) 56 år Fem år Rekryteringskonsult

Intervjuperson 6 (IP 6) 43 år Nio år Rekryteringskonsult/
konsultchef
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Bilaga 4 – Exempel på kodning

Meningsbärande enhet Kondensering Kod

(Fråga: Hur ser du själv på
personlighet...?)

Det är väl egentligen individen har
jag kommit fram till, vad man
kommer med, för
grundförutsättningar… känslor,
tänkande, beteenden egentligen.
(…) Ja grundindividen, vad man
har för förutsättningar att ta till sig,
kompetenser och liknande.
(Intervjuperson 4)

Individens grundförutsättningar
utifrån känslor, tankar, beteende.

En personlighet består av dennes
känslor, tankar och beteende.

Ja men jag tror ju att man är född
utifrån en viss personlighet å jag
tror att man behåller den grunden
genom hela livet… sen kan man
såklart utvecklas och man kan bli
medveten om sina personliga
egenskaper å veta hur jag hanterar
dom. (Intervjuperson 1)

Personligheten stabil, något vi
föds till och sedan utvecklas
utifrån. Omedvetet kan bli
medvetet.

Personligheten är stabil men kan
utvecklas genom medvetenhet om
sina personliga egenskaper.

Det är ju flera egenskaper skulle
jag säga både medfödda och saker
som kommer efter livet å som kan
egentligen ändra sig. Och alla de
här egenskaperna blir ju
tillsammans med färdigheter, å
kunskaper å attityd, värderingar det
blir en personlighet. (...) Ja men jag
tror att personlighet det är både
psykologisk och mycket sociologi
tror jag ju på. För man speglas i sin
omgivning det är vad jag tror.
(Intervjuperson 6)

Både medfödd och något som
kan ändras och utvecklas under
livet. Egenskaper i kombination
med färdigheter, kunskaper,
attityd, värderingar skapar en
personlighet. Personligheten
speglas i ens omgivning och
formas både utifrån en
psykologisk och sociologisk
aspekt.

Personlighet är både stabil och
förändringsbenägen. Det är en
kombination av en individs
egenskaper som skapar dennes
personlighet. En personlighet formas
utifrån både en psykologisk och
sociologisk aspekt.


