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Syftet i föreliggande studie var att undersöka huruvida den uppfattade 
lättheten eller svårigheten av uppdragsgivares önskemål påverkar 
rekryterare när de står inför beslutet att ta vidare eller utesluta en 
arbetssökande vid granskning av dennes CV. Detta besvarades genom 
ett experiment i form av en enkätstudie av 99 rekryterare i 
bemanningsbranschen. Det insamlade materialet analyserades dels av 
oberoende envägs MANOVOR och dels av Chi-Square test. 
Resultatet visade att rekryterares beteende att selektera 
meritförteckningar förklaras mer av uppdragsgivarens önskemål vid 
situationer som uppfattas som svåra än vid situationer som upplevs 
som lätta. Tydligast framgick detta för ålder som sågs som ett svårt 
önskemål att selektera efter. Detta väckte frågan om rekryterare eller 
uppdragsgivare ska bära ansvaret när selektion utefter svårare 
önskemål görs. 

 
 
Att överlåta hyr- och rekryteringsprocessen till bemanningsföretag har blivit allt 
vanligare i Sverige de senaste tio åren (Bemanningsföretagen, 2013). Detta kan bero på 
att det har det visat sig vara ett effektivt sätt för organisationer att snabbt täcka upp för 
föräldraledighet, sjukdom, tillfälliga arbetstoppar och övriga vakanser (Andersson & 
Wadensjö, 2004; Forde, 2001). Denna externa lösning innebär att bemanningsföretaget i 
regel sköter hela den initiala selekteringen av arbetssökandes meritföretäckningar för 
uppdragsgivarens räkning (Wears & Fisher, 2012).  
 
Eftersom rekryterare i bemanningsföretag ofta saknar den kritiska insynen i 
organisationer som krävs för en optimal matchning mellan organisation och 
arbetssökande har rekryterarna ett större beroendeförhållande till uppdragsgivaren än 
vid traditionell rekrytering (Druker & Stanworth, 2004). Detta beroende är allt i från 
informativt och ekonomiskt till beslutsmässigt (Frode, 2001). Det innebär att rekryterare 
i bemanningsbranschen inte enbart kan leta efter personer som de anser skulle göra det 
bästa jobbet, utan de måste även i större utsträckning anpassa sig efter uppdragsgivarens 
önskemål. Dessa önskemål kan variera kraftigt och vara både lätta och svåra för den 
externa rekryteraren att följa.  
 
Något som på senare tid har fått större uppmärksamhet inom socialpsykologisk 
forskning är situationskostnaders inverkan på beteende (Kaiser & Schultz, 2009). Det 
har visat sig att ett beteende förklaras i mycket större utsträckning av den uppfattade 
styrkan i situationer som är svåra än situationer som är lätta (Ajzen, 1991). Med andra 
ord så skapar situationer förutsättningar för individens beteende. Vid lätta situationer 
kan individer i större utsträckning agera utefter sina attityder och vid situationer som 
uppfattas som svåra förklaras beteendet i större grad av externa faktorer (Guagnano, 
Stern & Dietz, 1995). Utifrån dessa teorier kan således uppdragsgivarens önskemål i 
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vissa fall förklara utfallet av rekryterarens selekteringsbeslut i större utsträckning än vad 
rekryterarens egna attityder kan.  
 
Som lagen ser ut idag är det i första hand bemanningsföretaget som är den ansvarige 
parten vid selektering av arbetssökandes meritförteckningar (SFS 2008:567). Det 
innebär att rekryterarna i bemanningsföretaget måste kunna berättiga varför en 
arbetssökande har blivit utesluten ur en selekteringsprocess. Men som tidigare påpekats 
är beslutet att utesluta en arbetssökande inte helt upp till rekryteraren, utan det baseras 
även på vad uppdragsgivaren efterfrågar. Hur mycket uppdragsgivarens önskemål 
påverkar och i vilka situationer som detta utmärker sig starkast är oklart då det tidigare 
aldrig har studerats i en bemanningskontext. I och med att bemanningsföretagens 
inflytande på arbetsmarknaden successivt ökar ses det som nödvändigt att förstå hur 
selektering av meritförteckningar genomförs och vad det kan få för betydelse för 
inblandade parter. Föreliggande studie undersöker följaktligen hur stor påverkanskraft 
uppdragsgivarens olika önskemål har på rekryterare i bemanningsbranschen när de 
selekterar CV:n och vad det kan få för betydelse när det kommer till frågan om 
ansvarstagande vid selektering.   
 
Rekrytering och bemanning via Bemanningsföretag 
Det är allt vanligare att organisationer i Sverige använder sig av bemanningsföretag vid 
temporära personalbrister (Bemanningsföretagen, 2013). Bemanningsföretagens 
omsättning har på bara 10 år stigit från 2 miljarder till 5,1 miljarder kronor bland 
Almegas medlemsföretag. Det är inte bara i Sverige vi ser denna trend utan även i andra 
länder. I Storbritannien ökade antalet anställda via bemanningsföretag från 50 000 under 
året 1984 till 250 000 år 1999 (Forde, 2001). Även i USA beräknar United States 
Bureau of Labor Statistics att 1,5 % av landets arbetstagare i dagsläget är anställda av 
bemanningsföretag (Wears & Fisher, 2012).  
 
Anledningen till att fler företag väljer att använda sig av bemanningsföretag är dels att 
det innan 1992 var förbjudet i Sverige att bedriva personaluthyrning (Andersson & 
Wadensjö, 2004). Det innebär samtidigt att det fortfarande är ett relativt nytt fenomen 
som arbetsmarknaden fortfarande vänjer sig vid. En annan anledning är att branschen 
har blivit mer uppmärksammad på senare år (Wears & Fisher, 2012). Detta har medfört 
att fler arbetsgivare blivit införstådda med de fördelar det kan innebära att använda 
bemanningsföretag. Bemanningsföretag står till exempel för merparten av 
rekryteringskostnaderna, de är i regel snabbare och bättre på att hitta personer med rätt 
kompetenser och det gör det även lättare och mer kostnadseffektivt att säga upp 
personal vid organisationsförändringar (Frode, 2001). 
 
Det som skiljer rekrytering och bemanning åt i bemanningsbranschen jämfört med 
rekryteringar som företag självständigt genomför är att rekryteraren i 
bemanningsbranschen inte i första hand anställer den arbetssökande till sin egen 
organisation (Andersson & Wadensjö, 2004). Detta skapar ett tre-parts-förhållande där 
bemanningsföretaget har större delen av det arbetsrättsliga ansvaret, men 
uppdragsgivaren står för arbetsledningen (Druker & Stanworth, 2004). 
Bemanningsföretaget måste följaktligen anpassa sig efter kundens behov när de ska 
tillsätta en position. Rekryteraren behöver vara väl införstådd i den tänkta 
organisationens kultur och arbetsprocesser för att kunna göra en korrekt bedömning av 
tänkta arbetstagare (Bemanningsföretagen, 2012; Huselid, 1995). På så sätt kan 
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rekryteraren göra en informerad utvärdering av en arbetssökande utifrån 
uppdragsgivarens unika förhållanden.   
 
Vanligtvis baserar rekryterare sina utvärderingar av arbetssökande på kravprofiler 
(Bolander & Sandbergs, 2013). Dessa kravprofiler innehåller bland annat 
arbetsbeskrivningar, kompetenskrav och önskemål (Van Iddekinge, Putka, Raymark & 
Eidson Jr, 2005). Enligt Van Iddekinge et al. är kravprofilens syfte att fungera som 
standardiserade riktlinjer så att alla sökande ska bedömas på ett liknande sätt. Om detta 
sätts i ett förhållande mellan uppdragsgivare och bemanningsföretag så är det upp till 
rekryteraren i bemanningsföretaget att erhålla en tillräcklig kravprofil för att en väl 
genomförd selektering av arbetssökande ska kunna åstadkommas (Andersson & 
Wadensjö, 2004). I regel omsätts även kravprofilen till platsannonsen för tjänsten 
(Proenca & de Oliveira, 2009). Genom platsannonsen skickar arbetssökande vanligtvis 
in sina meritförteckningar. Den initiala selekteringen genomförs därefter av 
bemanningsföretaget utifrån kravprofilen för att finna de bäst lämpade kandidaterna för 
anställning.   
  
Att selektera CV 
En av de vanligaste selekteringsmetoderna för rekryterare är att granska 
meritförteckningar (Brown & Campion, 1994; Hutchinson, 1984). För den 
arbetssökande är meritförteckningen eller CV:t ett konkurrensverktyg för att ta sig 
vidare till arbetsintervjun (Arnulf, Tegner & Larssen, 2010). För arbetsgivare är det ett 
snabbt och kostnadseffektivt sätt att avgöra om den arbetssökande besitter erforderliga 
kunskaper, färdigheter, förmågor, och andra egenskaper som krävs för tjänsten i fråga. 
Rekryterarens bedömning av den arbetssökandes CV är därmed avgörande ifall den 
arbetssökande ska gå vidare i selekteringsprocessen eller ej (Cole et al., 2007). 
 
Varje år beräknas över en miljard CV runt om i världen lämnas in till arbetsgivare 
(Arnulf et al., 2010). Majoriteten av dessa selekteras bort på grund av mängder av olika 
skäl (Kaplan & Fisher, 2009). Ur resultatet från Bolander och Sandbergs (2013) studie 
går det till exempel att utläsa att rekryterare är väldigt snabba på att fatta tycke för 
särskilda egenskaper hos en arbetssökande.  Mer ingående så tenderar rekryterare att, 
redan i den initiala selekteringsprocessen, fokusera på ett antal ”nyckel-färdigheter” hos 
den arbetssökande som de sedan försöker matcha för att stämma överens med 
kravprofilen. Rekryteraren skapar alltså en subjektiv tolkning av egenskaperna i ett CV 
(Brown & Campion, 1994). Denna tolkning behöver inte enbart vara explicit, utan även 
implicit. Cole et al. (2007) föreslår att rekryterare använder information i CV för att 
skapa kausala bedömningar angående huruvida de sökande har vissa arbetsrelaterade 
färdigheter och förmågor som krävs för tjänsten i fråga. Det vill säga, rekryterare 
använder informationen de finner i meritförteckningar för att dra slutsatser om de 
ansökandes förmåga, motivation, personlighet och jobbpassform. Detta kan enligt 
Knouse (1988) leda till att många rekryterare gör feltolkningar när de drar slutsatser 
utifrån närvaron eller frånvaron av viss information i meritförteckningar och tilldelar det 
till den arbetssökandes inre egenskaper. Närvaron eller frånvaron av information, 
oavsett dess relation till faktiska kunskaper eller förmågor, kan väga tungt i en 
rekryterares samlade bedömning av anställningsbarhet.  
	  
Hutchinson (1984), Rivera (2011), Ross och Young (2005), samt Thoms, McMasters, 
Roberts & Dombkowski, (1999) har undersökt sambandet mellan 
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meritförteckningsinnehåll och generell eller specifik attityd till anställningsbarhet. Ur 
dessa studier går det att utläsa att framförallt arbetslivserfarenhet och typ av utbildning 
får högst överensstämmelse bland rekryterare. En rekryterare ser följaktligen dessa två 
egenskaper som de mest relevanta då ett beslut om en arbetssökandes fortsatta 
deltagande i selekteringsprocessen ska tas.	  Arnulf et al. (2010), samt Proenca och de 
Oliveira (2009) har även kunnat visa i sina studier att en rekryterares bedömning om 
anställningsbarhet kan grunda sig i meritförteckningarnas utseende. Färg, textstorlek, 
struktur och längd kan på så sätt vara avgörande för en arbetssökandes fortsatta 
deltagande i selekteringsprocessen. 	  
 
Det är inte bara detta som kan vara grunder för eliminering av arbetssökande. Kaplan 
och Fisher (2009) fick i sin undersökning fram att namn och bild i meritförteckningar 
kan vara missgynnande för minoriteter då de avslöjar kön och etnicitet. Dock skriver 
Thoms et al. (1999) att det är blandade resultat gällande om en ansökandes kön och 
etnicitet verkligen spelar roll. De lyfter bland annat Haefners (1977) studie angående 
etnisk tillhörighet. Det visade sig i denna studie att etnicitet interagerade med både ålder 
och kön och att den sammanlagda effekten var låg.  
 
Det är således flera olika faktorer som kan påverka en rekryterares bedömning av 
meritförteckningar. Utgångspunkten i tidigare forskning har varit att denna bedömning 
härstammar från rekryterarens inre, dess attityder, vilka skapas utifrån djupt rotade 
värderingar, erfarenheter och karaktärsdrag (Ajzen, 1991). Denna forskning baseras 
främst på rekryterares värdering av innehåll och utseende när det är tänkt att de ska 
rekrytera personer till sina egna organisationer (Cole et al., 2007; Hutchinson, 1984; 
Ross & Young, 2005). Dock råder andra förhållanden för rekryterare i 
bemanningsbranschen. Eftersom rekryteraren inte bara är beroende av sin egen tolkning 
av arbetsbeskrivningen, utan också uppdragsgivarens krav och önskemål kan inte 
rekryterarens selekterings-beteende enbart hänvisas till attityder (Kaiser & Schultz, 
2009). Rekryteraren måste anpassa sig efter uppdragsgivarens önskemål samtidigt som 
hen ska skydda integriteten av sitt företag och sina värderingar (Frode, 2001). Det 
behöver inte vara så svårt som det låter. En del av uppdragsgivarens önskemål är 
säkerligen generella och socialt accepterade, som utbildning och erfarenhet, vilka då 
inte borde vara så svåra att selektera meritförteckningar utifrån. Men hur agerar 
rekryterare i bemanningsbranschen gentemot önskemål som ses som svåra, eventuellt 
olagliga? Står rekryteraren fast vid sina attityder, eller blir hen påverkad av styrkan i 
uppdragsgivarens önskemål? 
 
Attityd och beteende 
Ett länge beforskat område inom socialpsykologin är attityders inverkan på beteende. 
Attityder hålls med avseende på någon aspekt av individens värld, såsom en annan 
person, ett fysiskt föremål, ett beteende eller en policy. Även om många definitioner av 
attityd har föreslagits, skulle de flesta forskare vara överens om att en persons attityd 
företräder dennes utvärdering av ett specifikt objekt. Det representerar således i vilken 
grad en person har en positiv eller negativ bedömning av objektet i fråga (Ajzen, 1991; 
Ajzen & Fishbein, 1977). 
 
I Ajzens och Fishbeins (1980) Theory of Reasoned Action förutsätter de att intentionen 
att utföra ett beteende är det avgörande för om en handling ska genomföras. Intentionen 
är beroende av attityden till beteendet och den sociala normen som existerar kring 
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beteendet. Enligt Stern och Oskamp (1987) är ett beslut eller en handling ett ytterst 
komplext samspel mellan interna processer och externa faktorer. Med detta avser dem 
att handlingar är ett resultat av en serie kausalt länkade externa och interna 
omständigheter, såsom fysiska strukturer, sociala institutioner och ekonomisk krafter 
(externa), samt allmänna och specifika attityder och föreställningar, information och 
beteendemässiga avsikter (interna). 
 
Det som dock har saknas i dessa teorier är individens bedömning av de externa 
elementen i fråga (Ajzen, 1991). Enligt Kaiser och Schultz (2009) är 
situationsförhållanden inte uteslutande en subjektiv upplevelse utan vissa beteenden är 
svårare än andra. Därför har socialpsykologer traditionellt sett gynnat ett perspektiv där 
de antar att situationskostnader, eller beteendesvårigheter, har olika effekt på 
människor, beroende på deras personliga betydelse och erfarenhet (Ross & Nisbett, 
1991). Med andra ord, situationskostnader (dvs. svårigheten att genomföra ett beteende) 
förväntas att interagera med en persons förmåga att utföra handlingen (Kaiser & 
Schultz, 2009). Genom detta synsätt förutsetts det att situationskostnader reglerar 
intention-beteende förhållandet, och i slutändan attityd-beteende relationen (Beck & 
Ajzen, 1991; Dick & Basu, 1994). 
 
Situationskostnader 
I Ajzens (1991) Theory of planned behavior är situationskostnader nyckeln i attityd-
beteende förhållandet. Situationskostnader hänvisar till människors uppfattning om hur 
lätt eller svårt det är att utföra ett beteende av intresse. Följaktligen, beteenden som är 
svåra kommer till större del utföras av personer med starka och positiva attityder, 
samtidigt som beteenden som är lätta kommer att utföras av personer med både svaga, 
medelmåttiga och starka attityder. Till exempel, du har bestämt dig för att börja träna 
och ska precis gå till gymmet när himlen öppnar sig och det börjar ösregna. Din 
övergripande attityd indikerar på att du vill komma i form, men samtidigt kräver 
situationen för mycket av dig vilket resulterar i att du inte går och tränar. Ditt beteende 
kan då inte förklaras av din attityd utan av den dyra situationskostnaden.  
 
Även Guagnano, Stern och Dietz (1995) förutsätter att beteenden är associerade med 
attityder och att situationskostnader har en påverkande roll. I deras modell kan attityder 
vara allt från extremt negativa, förknippade med beteenden som en person endast skulle 
utföra under tvång, till extremt positiva, associerade med handlingar en person 
vanligtvis brukar göra om inget annat framtvingats. Handlingar har också externa 
förhållanden associerade med dem. Externa förhållanden uppfattas brett och inkluderar 
alla externa källor till stöd eller motstånd mot beteende, oavsett om det är fysiskt, 
ekonomiskt, juridiskt eller socialt. De kan variera från extremt negativa (obehagliga 
eller barriärer) till extremt positiva (behagliga eller stödjande). 
 
Guagnano et al. (1995) utgår ifrån att det i en population av individer finns fördelningar 
av attityder och situationskostnader för varje beteende, och förekomsten av beteendet i 
populationen kommer att spegla dessa distributioner. Således kommer beteenden som är 
svåra, dyra eller besvärliga för de flesta medlemmar av populationen resulterar i relativt 
sällsynta handlingar, medan de som är förknippade med starka positiva förhållanden 
vara mycket vanliga. Likaså kommer beteenden som är starkt gynnade av attityder för 
de flesta av individerna i populationen, resultera i utbredda handlingar, medan 
beteenden starkt emot attityder förknippas med sällsynta handlingar.  
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Trots att framförallt The Theory of planned behavior har testats i flera olika 
sammanhang är bevisen rörande beteendesvårigheters influerande effekt inkonsekventa, 
både rörande existens och riktning (Kaiser & Schultz, 2009). Hittills har resultaten pekat 
på tre olika typer av förhållande mellan attityd och beteende. 
 
Det positiva-linjära förhållandet mellan attityd och beteende är det mest utpräglade och 
innebär att situationer skapar möjligheter och begränsningar för beteendet. Ju mer 
kraftfulla dessa externa förhållanden är, desto svårare, mer tidskrävande, eller dyrare 
blir beteendet, vilket då antas minska betydelsen av attitydfaktorer. Genom detta 
synsätt, förklarar en persons attityder beteende i mycket större utsträckning när 
situationskostnaderna är låga och när beteendet är relativt lätt (Ajzen, 1991; Kaiser & 
Schultz, 2009). 
 
I motsats till det positiva-linjära förhållandet finns det monotona-negativa. Bland annat 
Schultz och Oskamp (1996) fann att attityder blir starkare prediktorer för beteende när 
situationskostnaderna är kraftfulla och dyra, och därmed kräver mer ansträngning. Ur 
detta resultat, har attityder störst inflytande på beteende när personer står inför svårare 
uppgifter eller situationer som kräver successivt intolerabla uppoffringar. Attityd-
beteende korrelationer närma sig alltså noll när de externa förhållandena är mycket 
positiva och stödjande. Det finns även ett tredje perspektiv som föreslår en inverterad 
U-formad relation mellan attityder och beteende. Det innebär att attityder har en tendens 
att starkast förklara beteende när den externa påverkan, positiv som negativ, minimeras 
(Guagnano et al., 1995; Kaiser & Schultz, 2009).  
 
Ett sammanhang där situationskostnader aldrig har studerats som en påverkande 
variabel på attityd- och beteende förhållandet är i rekryterares initiala 
selekteringsprocess. Mer specifikt, rekryterares initiala selekteringsprocess i 
bemanningsbranschen. I takt med att bemanningsföretagens inflytande på 
arbetsmarknaden successivt ökar ses det som nödvändigt att förstå hur selektering av 
meritförteckningar genomförs och vad det kan få för betydelse för uppdragsgivare, 
arbetssökande och bemanningsföretag. Eftersom bemanningsföretagen bär 
arbetsgivaransvaret men samtidigt ska anpassa sig efter uppdragsgivarens önskemål är 
utfallet i en selekteringsprocess ofta upp till rekryterarens omdöme och tolkning av de 
olika önskemålen. Rekryterarens selekterings-beteende kan då inte enbart hänvisas till 
dennes attityder utan även till hur svåra eller lätta önskemålen uppfattas av rekryteraren. 
Hur uppdragsgivarens olika önskemål påverkar rekryteraren i beslutsprocessen är alltså 
avgörande för att förstå hur selektering av meritförteckningar genomförs i 
bemanningsbranschen. 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur uppdragsgivares 
önskemål påverkar beteende hos rekryterare i bemanningsbranschen när de ska selektera 
meritförteckningar för olika tjänster. Mer ingående undersöks det huruvida den 
uppfattade styrkan i önskemålen (situationskostnaderna) influerar attityd-beteende 
förhållandet hos rekryterare när de står inför beslutet att ta vidare eller utesluta en 
arbetssökande vid granskning av dennes CV. 
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H1a: Det finns ett samband mellan individers attityder och faktiskt beteende och 
detta beteende påverkas av situationskostnader. 

 
H1b: Vid situationer som uppfattas som svåra kommer den externa påverkan 

förklara faktiskt beteende i större utsträckning än när situationer är lätta. 
  
H1c: Vid situationer som uppfattas som lätta kommer attityder i större 

utsträckning förklara faktiskt beteende än när situationer är svåra. 
 
H1d: Utan direkt påverkan av externa faktorer kommer attityder till stor del 

förklara faktiskt beteende.  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
Fyra bemanningsföretag deltog i undersökningen. Samtliga företag var väletablerade 
bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Stockholmsregionen. Totalt 
blev 259 rekryterare tillfrågade att delta. Kriterierna för att rekryterarna skulle få 
medverka var att de i sitt vardagliga arbete selekterar meritförteckningar för tjänstemän 
och att de är anställda av ett bemannings- eller rekryteringsföretag.  
 
Av de 259 rekryterarna var det 101 som genomförde undersökningen vilket ger en 
svarsfrekvens på 39 %. Två rekryterare uteslöts på grund av för många ifyllda svar. 
Resultatet baseras således på 99 rekryterare, vilket utifrån de ursprungliga 259 ger en 
svarsfrekvens på 38,2 %. 
 
De 99 deltagarna delades slumpmässigt in i antingen en kontrollgrupp (n=53) eller en 
experimentgrupp (n=46). Av samtliga deltagarna var 72,7 % kvinnor. Majoriteten hade 
en akademisk examen eller hade läst/läste på universitet eller högskola (92 %). 
Medelåldern var 29,18 (SD = 7,79; range 21 – 59) år och antalet år som deltagarna 
aktivt hade arbetat med rekrytering låg i snitt på 4,05 (SD = 5,24; range 1 – 30) år. 
Deltagarna var relativt jämt fördelade mellan yrkesområdena Ekonomi (24,2 %), IT 
(17,2 %), Teknik (23,2 %), Kontor/kundtjänst/administration (14,1 %), 
Marknad/försäljning (15,2 %), och Övrigt (6,1 %). Det innebär att de främst bemannar 
och rekryterar inom dessa yrkesområden.  
 
Apparatur och material 
Rekryterarnas uppgift var att utifrån tre olika arbetsbeskrivningar rangordna fem utav 
23 item som representerade olika	   kunskaper, färdigheter, förmågor och andra 
egenskaper som kan finnas i ett vanligt CV. Rangordningen 1-5 stod för 1 = mest 
relevant item, 2 = andra mest relevanta item, 3 = tredje mest relevanta item, 4 = fjärde 
mest relevanta item, och 5 = femte mest relevanta item. Dessa värderades sedan från 1-
5, där 1 fick värde 5, 2 fick värde 4 och så vidare.  
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De 23 item som användes som valmöjligheter för rekryterarna var skapade utifrån Ross 
och Youngs (2005) studie. De ursprungliga 72 item som användes i deras studie 
komprimerades till 23 item som täckte in kategorierna: personligt information, arbete, 
utbildning och extra aktiviteter/fritid. Denna komprimering gjordes på ett liknande sätt 
som i Cole et al (2007), dock var de item som användes i denna studie anpassad efter 
den svenska arbetsmarknaden. Item Layout av CV adderades då det i Proenca och de 
Oliveira (2009) visade sig ha stor innebörd i rekryterares bedömning av 
anställningsbarhet.  
 
Procedur 
Tre fiktiva arbetsbeskrivningarna skapades utifrån verkliga annonser och 
standardiserade arbetsbeskrivningar från O*NET (2012). De tre arbetsbeskrivningarna 
beskrev kortfattat (mellan 76-79 ord per tjänst) tjänsterna Teknisk säljare, 
Redovisningskonsult och HR-assistent (Se Bilaga 1). Kontrollgruppens uppgift var att 
utifrån varje arbetsbeskrivning välja ut och prioritera fem item som de hade valt att 
selektera CV:n utifrån för just den utlysta tjänsten. Experimentgruppen hade en liknande 
uppgift som kontrollgruppen, dock adderades deltagarnas arbetsbeskrivningar med fem 
önskemål från en fiktiv uppdragsgivare som skulle agera som antingen lätta, neutrala 
eller dyra situationskostnader. Önskemålen varierade mellan erfarenhet, utbildning och 
andra kunskaper, samt potentiella diskrimineringsöverträdelser. Rekryteraren fick själv 
avgöra om denne ville följa eller förkasta önskemålen.  
 
Två av önskemålen bedömdes som lätta situationskostnader och förekom för samtliga 
positioner: önskad utbildning och relevant erfarenhet. Valet att göra på detta sätt 
grundar sig i att önskad utbildning och relevant erfarenhet är ständigt återkommande 
egenskaper att selektera utifrån (Hutchinson, 1984). Med andra ord är handlingen att 
välja dessa förknippade med positiva attityder hos rekryterarna vilket gör 
uppdragsgivarens önskemål till stödjande situationsförhållanden (Guagnano et al., 
1995). Ett av önskemålen vid varje situation sågs som varken en låg eller dyr 
situationskostnad. Önskemålen varierade mellan körkort, datorvana och duktig i Office-
paketet. Dessa önskemål är färdigheter som ofta förekommer hos personer som 
innefattar dessa typer av anställningar (O*NET, 2012), men de är inte nödvändigtvis de 
mest relevanta att selektera utifrån när anställningsbarhet ska beslutas.  
 
Till sist inkluderades två önskemål per tjänst som på något sätt stred eller kunde strida 
mot diskrimineringslagen. För Teknisk säljare och Redovisningskonsult var detta 
önskemål om att selektera utifrån ålder och kön (man för Teknisk säljare och kvinna för 
Redovisningskonsult), och för HR-assistent var det att selektera utifrån ålder och etnisk 
tillhörighet. I Sverige är det lag på att individer som söker arbete inte får diskrimineras 
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (SFS 
2008:567). Dessa önskemål sågs då som dyra situationskostnader eftersom de 
representerar ett juridiskt motstånd mot beteendet att selektera utifrån dessa (Guagnano 
et al., 1995).  
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Etiska överväganden. Studiens syfte, samt information om delaktighet, 
förmedlades till samtliga deltagare i inledningen av experimentet. På grund av 
undersökningens natur var en del av syftet dolt från deltagarna. Syftet med 
undersökningen beskrevs för deltagarna som att ”få fram likheter och skillnader på 
gruppnivå beträffande val av selekteringsmetod och genom detta få en djupare 
förståelse för hur rekryterare i bemanningsbranschen väljer att gå vidare med personer i 
rekryterings/bemanningsprocesser”. Det nämndes ingenting om situationskostnader då 
det förutsågs att detta hade frambringat en viss social önskvärdhet hos deltagarna vilket 
hade kunnat kontaminera studiens resultat. Deltagarna blev därför informerade i 
efterhand och fick då lämna sitt samtycke. Vidare informerades deltagarna om att deras 
medverkan i studien skulle behandlas konfidentiellt, samt att de hade tillgång till 
resultatet så fort uppsatsen var färdigskriven. 
 
Databearbetning 
För att undersöka ifall det var någon skillnad mellan kontrollgruppen och 
experimentgruppen utfördes tre separata oberoende envägs MANOVOR. Dessa 
analyser genomfördes för att studera huruvida deltagarnas handlande är beroende av 
uppdragsgivarens önskemål när de selekterar CV. Detta analyserades vid selektion till 
de tre olika yrkena Teknisk säljare, Redovisningskonsult och HR-assistent. För att 
kontrollera kovariansen av item mellan grupperna genomfördes även Box's M test.  
 
Vidare utfördes dessutom tjugotre separata Chi-Square test per tjänst, varav 
grupptillhörighet agerade som oberoende variabel. Dessa test var tänkta att komplettera 
MANOVORNA och kontrollera den statistiskt signifikanta effekten då alla item inte 
valdes lika många gånger. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet presenteras utifrån de tre olika tjänsterna som deltagarna fick välja och 
värdera item till. Eftersom studiens syfte var att undersöka ifall den uppfattade styrkan i 
uppdragsgivares önskemål påverkar beteende hos rekryterare i bemanningsbranschen 
när de ska selektera meritförteckningar jämfördes resultatet mellan kontrollgrupp och 
experimentgrupp.  

 
Teknisk säljare. Den multivariata effekten av deltagarnas selektionsval till denna 

tjänst visade sig vara signifikant, F(1,80) = 4,48, p<0,001. Signifikanta univariata 
effekter uppvisades även för ålder F(1,98) = 9,17, p<0,01, relevant gymnasieutbildning 
F(1,98) = 25,22, p<0,001, datorkunskap F(1,98) = 5,55, p<0,05, samt fritidsintresse 
F(1,98) = 7,02, p<0,01. Ålder och relevant gymnasieutbildning fick högre medelvärde i 
experimentgruppen samtidigt som datorkunskap och fritidsintresse fick lägre 
medelvärde (se Tabell 1). Högst medelvärde i både kontrollgruppen och 
experimentgruppen fick relevant arbetslivserfarenhet följt av relevant eftergymnasial 
utbildning.  Item som aldrig valdes var resultat på högskoleprovet, volontärarbete och 
civilstånd. Box’s M test för kontroll av homogen varians mellan grupperna var 
signifikant F=4,93, p<0,001. 
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Tabell 1. Skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp i val- och värdering av item vid CV-
selektering till yrket Teknisk säljare. 
 Kontrollgrupp 

(n=53) 
Experimentgrupp 
(n=46) 

 

Items M Antala M Antala F X2 
1. Layout av CV .53 16 .48 14 .07 .00 
2. Namn .00 0 .17 3 3.20 3.57 
3. Ålder .26 6 .87 20 9.17** 13.15*** 
4. Lokalisering .45 14 .26 6 1.26 2.73 
5. Bild på arb.sök .04 2 .17 4 2.68 1.05 
6. Relevant 
Gymnasieutb. 

.15 5 1.44 20 25.22*** 14.73*** 

7. Gymnasiebetyg .08 2 .04 2 .25 .02 
8. Resultat på 
Högskoleprov 

- - - - - - 

9. Rel. Eftergymn. 
Utbildning 

1.72 24 1.61 22 .08 .06 

10. Eftergymn. betyg .02 1 .09 2 1.28 .51 
11. Kurser högskolenivå .32 5 .26 4 .09 .02 
12. Utl. språkkunskaper .15 4 .00 0 2.62 3.69 
13. Datorkunskap .51 10 .09 2 5.55* 4.87* 
14. Rel. Arb. erf. 
(heltid) 

4.36 53 4.54 44 .54 2.35 

15. Arb. vid sidan av 
studier 

1.10 21 .91 16 .36 .25 

16. Annan Arb. erf. 1.28 21 1.17 20 .11 .15 
17. Ind. Prestation på 
arbetet 

2.00 34 1.57 24 1.47 1.46 

18. Fritidsintresse .38 9 .10 0 7.02** 8.59** 
19. Volontärarb. - - - - - - 
20. Resvana .04 1 .02 1 .13 .01 
21. Körkort 1.45 32 1.28 25 .31 .37 
22. Civilstånd - - - - - - 
23. Övriga meriter .17 5 .02 1 3.18 2.28 
* = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001, två-sidig 
a = Antal tillfällen item blev valt (rang 1-5) 
 
 

Redovisningskonsult. Den multivariata effekten av deltagarnas selektionsval till 
denna tjänst visade sig vara signifikant, F(1,80) = 2,45, p=0,003. Signifikanta univariata 
effekter uppvisades även för namn F(1,98) = 6,56, p<0,05, ålder F(1,98) = 11,00, 
p<0,001, bild på arbetssökande F(1,98) = 4,95, p<0,05, relevant eftergymnasial 
utbildning F(1,98) = 13,81, p<0,001, samt annan arbetslivserfarenhet F(1,98) = 6,23, 
p<0,05. Namn, ålder, bild på arbetssökande och relevant eftergymnasial utbildning fick 
högre medelvärde i experimentgruppen samtidigt som annan arbetslivserfarenhet fick 
lägre medelvärde (se Tabell 2). Högst medelvärde i både kontrollgruppen och 
experimentgruppen fick relevant arbetslivserfarenhet följt av relevant eftergymnasial 
utbildning.  Item som aldrig valdes var gymnasiebetyg, resultat på högskoleprovet, 
volontärarbete, körkort och civilstånd. Box’s M test för kontroll av homogen varians 
mellan grupperna var ej signifikant F=1,66, p=0,08. 
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Tabell 2. Skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp i val- och värdering av item vid CV-
selektering till yrket Redovisningskonsult. 
 Kontrollgrupp  

(n=53) 
Experimentgrupp 
(n=46) 

 

Items M Antala M Antala F X2 

1. Layout av CV .28 9 .52 12 1.94 1.22 
2. Namn .02 1 .35 7 6.56* 5.89* 
3. Ålder .23 8 .80 19 11.00*** 8.53** 
4. Lokalisering .30 10 .17 8 1.16 .04 
5. Bild på arb.sök .00 0 .17 4 4.95* 4.80* 
6. Relevant Gymnasieutb. .19 2 .00 0 1.77 1.77 
7. Gymnasiebetyg - - - - - - 
8. Resultat på 
Högskoleprov 

- - - - - - 

9. Rel. Eftergymn. 
Utbildning 

3.23 44 4.30 46 13.81*** 8.59** 

10. Eftergymn. betyg .26 4 .00 0 3.60 3.62 
11. Kurser högskolenivå .72 14 .39 10 2.12 .29 
12. Utl. språkkunskaper .09 3 .09 2 .01 .09 
13. Datorkunskap 1.26 26 .89 23 2.04 .01 
14. Rel. Arb. erf. (heltid) 4.25 50 4.33 44 .11 .09 
15. Arb. vid sidan av 
studier 

.83 16 .67 11 .33 .49 

16. Annan Arb. erf. 1.49 32 .80 15 6.23* 7.62** 
17. Ind. Prestation på 
arbetet 

1.25 33 1.33 23 .08 1.51 

18. Fritidsintresse .06 1 .02 1 .30 .01 
19. Volontärarb. - - - - - - 
20. Resvana .04 2 .00 0 1.77 1.77 
21. Körkort - - - - - - 
22. Civilstånd - - - - - - 
23. Övriga meriter .11 3 .13 4 .03 .35 
* = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001, två-sidig 
a = Antal tillfällen item blev valt (rang 1-5) 

 
 
HR-assistent. Även här visade sig den multivariata effekten av deltagarnas 

selektionsval till tjänsten vara signifikant, F(1,80) = 2,72, p=0,001. Signifikanta 
univariata effekter uppvisades även för namn F(1,98) = 9,50, p<0,01, ålder F(1,98) = 
5,12, p<0,05, relevant eftergymnasial utbildning F(1,98) = 4,86, p<0,05, samt annan 
arbetslivserfarenhet F(1,98) = 4,53, p<0,05. Namn, ålder och relevant eftergymnasial 
utbildning fick högre medelvärde i experimentgruppen samtidigt som annan 
arbetslivserfarenhet fick lägre medelvärde (se Tabell 3). Högst medelvärde i både 
kontrollgruppen och experimentgruppen fick relevant eftergymnasial utbildning följt av 
arbetat vid sidan av studier och relevant arbetslivserfarenhet. Item som aldrig valdes var 
relevant gymnasieutbildning, resultat på högskoleprovet, körkort och civilstånd. Box’s 
M test för kontroll av homogen varians mellan grupperna var ej signifikant F=1,29, 
p=0,17. 
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Tabell 3. Skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp i val- och värdering av item vid CV-
selektering till yrket HR-assistent. 
 Kontrollgrupp  

(n=53) 
Experimentgrupp (n=46)  

Items M Antala M Antala F X2 

1. Layout av CV .34 11 .52 14 1.14 1.22 
2. Namn .00 0 .35 9 9.50** 11.41*** 
3. Ålder .30 8 .72 18 5.12* 7.35** 
4. Lokalisering .43 9 .13 4 2.89 1.48 
5. Bild på arb.sök .00 0 .17 4 3.88 4.80* 
6. Relevant 
Gymnasieutb. 

- - - - - - 

7. Gymnasiebetyg .11 2 .00 0 1.77 1.77 
8. Resultat på 
Högskoleprov 

- - - - - - 

9. Rel. Eftergymn. 
Utbildning 

3.76 47 4.44 44 4.86* 1.61 

10. Eftergymn. betyg .23 4 .00 0 2.49 3.62 
11. Kurser högskolenivå .59 11 .30 6 1.44 1.03 
12. Utl. språkkunskaper .13 7 .26 6 1.02 .00 
13. Datorkunskap .81 24 1.02 21 .89 .00 
14. Rel. Arb. erf. 
(heltid) 

3.28 41 2.70 31 2.17 1.23 

15. Arb. vid sidan av 
studier 

2.19 36 2.72 37 2.46 1.99 

16. Annan Arb. erf. 1.32 28 .74 14 4.53* 5.06* 
17. Ind. Prestation på 
arbetet 

1.00 24 .57 13 3.39 3.05 

18. Fritidsintresse .34 8 .07 3 3.69 1.83 
19. Volontärarb. .08 2 .13 2 .29 .02 
20. Resvana .00 0 .09 2 2.36 2.35 
21. Körkort - - - - - - 
22. Civilstånd - - - - - - 
23. Övriga meriter .09 3 .09 2 .01 .09 
* = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001, två-sidig 
a = Antal tillfällen item blev valt (rang 1-5) 
 
 
Skillnader mellan antal valda item 
Då studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur uppdragsgivares önskemål 
påverkar beteende hos rekryterare i bemanningsbranschen när de ska selektera 
meritförteckningar sågs det som viktigt att även kontrollera skillnaden mellan 
kontrollgruppen och experimentgruppen gällande antalet gånger ett item blev valt. Detta 
för att alla item inte blev valda lika många gånger av de olika grupperna vilket i 
kontrollgruppen indikerar på styrkan i situationskostnaden (Kaiser & Schultz, 2009) 
 

Teknisk säljare. Vid analysen av teknisk säljare var det fyra item som skilde sig 
signifikant från varandra mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. Dessa var 
ålder X2(1, N = 99) = 13,15, p<0,001, relevant gymnasieutbildning X2(1, N = 99) = 
14,73, p<0,001, datorkunskap X2(1, N = 99) = 4,87, p<0,05, samt fritidsintresse X2(1, N 
= 99) = 8,59, p<0,05. Ålder och relevant gymnasieutbildning blev valda fler gånger av 
experimentgruppen samtidigt som datorkunskap och fritidsintresse blev valda fler 
gånger av kontrollgruppen (se Tabell 1).  
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I kontrollgruppen blev relevant arbetslivserfarenhet (53) valt flest gånger, följt av 
individuell prestation på arbetet (34), körkort (32), relevant eftergymnasialutbildning 
(24), samt annan arbetslivserfarenhet och arbete vid sidan av studier (21). Även i 
experimentgruppen blev relevant arbetslivserfarenhet (44) valt flest gånger, följt av 
körkort (25), individuell prestation på arbetet (24), samt relevant 
eftergymnasialutbildning (22). Dock konkurrerade både ålder, relevant 
gymnasialutbildning och annan arbetslivserfarenhet (20) om den femte placeringen.     
 

Redovisningskonsult. Vid analysen av redovisningskonsult var det fem item som 
skilde sig signifikant från varandra mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. 
Dessa var namn X2(1, N = 99) = 5,89, p<0,05, ålder X2(1, N = 99) = 8,53, p<0,01, bild 
på arbetssökande X2(1, N = 99) = 4,80, p<0,05, relevant eftergymnasial utbildning X2(1, 
N = 99) = 8,59, p<0,01, och annan arbetslivserfarenhet X2(1, N = 99) = 7,62, p<0,01. 
Namn, ålder, bild på arbetssökande och relevant eftergymnasial utbildning blev valda 
fler gånger av experimentgruppen samtidigt som annan arbetslivserfarenhet blev valt 
fler gånger av kontrollgruppen (se Tabell 2).  
 
I kontrollgruppen blev relevant arbetslivserfarenhet (50) valt flest gånger, följt av 
relevant eftergymnasialutbildning (44), individuell prestation på arbetet (33), annan 
arbetslivserfarenhet (32) och datorkunskap (26). I experimentgruppen blev däremot 
relevant eftergymnasialutbildning (46) valt flest gånger, följt av relevant 
arbetslivserfarenhet (44), individuell prestation på arbetet (23), datorkunskap (23), samt 
ålder (19). 
 

HR-assistent. Även vid analysen av HR-assistent var det fyra item som skilde sig 
signifikant från varandra mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. Dessa var 
namn X2(1, N = 99) =11,41, p<0,001, ålder X2(1, N = 99) = 7,35, p<0,01, bild på 
arbetssökande X2(1, N = 99) = 4,80, p<0,05, och annan arbetslivserfarenhet X2(1, N = 
99) = 5,06, p<0,05. Namn, ålder och bild på arbetssökande blev valda fler gånger av 
experimentgruppen samtidigt som annan arbetslivserfarenhet blev valt fler gånger av 
kontrollgruppen (se Tabell 3). 
 
I kontrollgruppen blev relevant eftergymnasialutbildning (47) valt flest gånger, följt av 
relevant arbetslivserfarenhet (41), arbetat vid sidan av studier (36), annan 
arbetslivserfarenhet (28), samt individuell prestation på arbetet och datorkunskap (24). 
Även i experimentgruppen blev relevant eftergymnasialutbildning (44) valt flest gånger, 
dock följt av arbetat vid sidan av studier (37), relevant arbetslivserfarenhet (31), 
datorkunskap (21), och ålder (18). 
 
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att testa om uppdragsgivarens önskemål påverkar rekryterares 
beteende när de selekterar meritförteckningar i bemanningsbranschen. Mer ingående 
undersöktes det ifall den uppfattade styrkan i önskemålen (situationskostnaderna) 
influerar attityd-beteende förhållandet hos rekryterare när de står inför beslutet att ta 
vidare eller utesluta en arbetssökande vid granskning av dennes CV. Anledningen till att 
detta valdes att undersökas är för att bemanningsbranschens inflytande på 
arbetsmarknaden har ökat drastiskt de senaste åren (Andersson & Wadensjö, 2004; 
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Bemanningsföretagen, 2013). Med detta inflytande följer även ett ansvar. Detta ansvar 
innebär att rekryterarna i de olika bemanningsföretagen ska selektera arbetssökande på 
ett sätt som är i linje med lagar och riktlinjer och som samtidigt innebär selektering 
utifrån uppdragsgivarens önskemål. Dessa två variabler kan i flertalet fall gå emot 
varandra vilket leder till att rekryterarens omdöme avgör vilka personer som kan gå 
vidare i selekteringsprocessen. Hur uppdragsgivarens olika önskemål påverkar 
rekryteraren i beslutsprocessen är alltså avgörande för att förstå hur selektering av 
meritförteckningar genomförs i bemanningsbranschen och vem som ska bära ansvaret 
vid brott mot lagar och regler.     
 
Resultaten från de tre olika tjänsterna bekräftar till stor del Ajzens (1991) teori, 
Guagnano et al. modell och det positiva-linjära resultatet i Kaiser och Schultz (2009) 
studie. Beteenden som var svåra, dyra eller besvärliga för de flesta deltagarna 
resulterade i relativt sällsynta handlingar, medan de som var förknippade med starka 
positiva förhållanden var mycket vanliga. Detta medförde att beteende som var 
associerade med positiva attityder och stöttande situationskostnader var mer sannolika 
att äga rum än ett beteende som var associerade med negativa attityder och dyra 
situationskostnader vilket är i linje med Guagnano et al. (1995). Följaktligen, attityder 
förklarar till större del beteende när situationskostnaderna är låga än när de är dyra 
vilket bekräftar H1a, H1b och H1c. Detta kan bero på att rekryterare vid lägre 
situationskostnader upplever mer kontroll över sitt beteende och utgår då ifrån sina 
attityder när de handlar. Vid situationer som upplevs som svåra känner rekryterare 
mindre kontroll vilket resulterar i att deras handlande mer beskrivs av yttre 
omständigheter. Hur villiga de är av att låta sitt beteende bestämmas av den dyra 
situationskostnaden beror enligt Ajzen på hur starka eller svaga deras attityder till 
handlingen är. Kaiser och Schultz beskriver detta som ett positivt-linjärt förhållande 
mellan attityd och beteende. Situationer skapar följaktligen möjligheter och 
begränsningar för beteendet. Eftersom resultatet inte indikerade på att beteenden 
associerade med positiva attityder blev sämre av stödjande situationskostnader eller att 
yttre förhållanden inte hade någon effekt på rekryterarnas attityder kunde både det 
monotona-negativa (Schultz & Oskamp, 1996), och det u-formade (Guagnano et al., 
1995) förhållandet mellan attityder och beteende till stor del förkastas. 
 
Lätta situationskostnader 
Resultatet visade att de item som rekryterarna föredrog att selektera mest utifrån för 
samtliga tjänster i kontrollgruppen var relevant erfarenhet, relevant eftergymnasial 
utbildning och individuell prestation på arbetet. Detta indikerar på att dessa item 
uppfattades som lätta situationskostnader (Kaiser & Schultz, 2009), vilket är i linje med 
tidigare forskning (Hutchinson, 1984; Ross & Young, 2005). Det fanns dessutom en 
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna beträffande relevant eftergymnasial 
utbildning för både Redovisningskonsult och HR-assistent. Det blev då utmärkande att 
uppdragsgivarens önskemål hade en stöttande effekt bland deltagarna vilket resulterade 
i att näst intill samtliga deltagare valde att selektera utifrån detta item vilket stöds av 
Ajzens teori (1991).  
 
Relevant gymnasieutbildning var på förhand utvald som en lätt situationskostnad, dock 
indikerade resultatet på att rekryterarna uppfattar detta som en svår situationskostnad. 
Enligt O*NET (2012) är antalet tekniska säljare med gymnasieutbildning och tekniska 
säljare med eftergymnasial utbildning ganska så jämt fördelat. Det går även att läsa i 
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Brown och Campion (1994) att det finns en stereotyp förväntan att säljare inte behöver 
någon högre utbildning. På grund av att tidigare forskning är oense om 
gymnasieutbildningens relevans för säljares framtida arbetsprestation är det i efterhand 
inte så förvånande att det var väldigt begränsat med rekryterare som valde att selektera 
utifrån detta item i kontrollgruppen. Relevant gymnasieutbildning uppfattades således 
som en svår situationskostnad när tekniska säljare ska selekteras, vilket enligt Guagnano 
et al. (1995) ledde till att önskemålet att selektera utifrån detta item sågs som krävande. 
 
Neutrala situationskostnader 
Ingen av de neutrala situationskostnaderna frambringade någon statistisk signifikant 
skillnad mellan grupperna. Resultatet indikerar då på att rekryterarna inte uppfattar 
dessa situationskostnader som direkt betydande för deras beteende. Vid 
situationskostnader som ses som likgiltiga förklarar då attityder i stor grad beteendet 
vilket bekräftar H1d och som dessutom är i linje med Kaiser och Schultz (2009). 
 
Dyra situationskostnader 
Gällande de dyra situationskostnaderna så fanns det en statistiskt signifikant skillnad 
mellan grupperna för ålder när det selekterades till Teknisk säljare och för ålder, namn 
och bild på arbetssökande för Redovisningskonsult och HR-assistent. Rekryterarna hade 
således en större tendens att selektera utifrån dessa när de kom som önskemål från en 
uppdragsgivare än när de endast skulle utgå ifrån sina egna attityder till 
anställningsbarhet. Eftersom selektion av meritförteckningar baserade på namn eller 
bild på arbetssökande tros kunna återspegla könsdiskriminering eller diskriminering på 
grund av etnisk tillhörighet (Kaplan & Fisher, 2009) och selektion utifrån ålder i många 
fall är åldersdiskriminering (SFS 2008:567) är det förvånande att se hur stor del av 
deltagarna som kan tänkas använda dessa som beslutsvariabler när de kommer som 
önskemål från en uppdragsgivare.  
 
Ses det till antal så var det fler rekryterare som valde att selektera efter namn när 
etnicitet efterfrågades jämfört med när kön efterfrågades. Likaså fanns det en statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna när en kvinna efterfrågades, jämfört med när en 
man efterfrågades. Rekryterarna hade följaktligen lättare att selektera utefter kön när en 
kvinna efterfrågas än när en man efterfrågas. Detta kan bero på att könsrepresentationen 
i stickprovet var dominerat av kvinnor, men det kan också bero på att det finns en 
socialt större acceptans att selektera efter kön när en kvinna begärs än när en man 
begärs. Det var dock ålder som var den mest frekventa egenskapen att selektera utifrån 
av de dyra situationskostnaderna. Att selektera efter ålder gav en statistiskt signifikant 
effekt i alla tre yrkena. Till antal återfanns det också i topp fem vid alla tre tjänster. Det 
innebär att när det efterfrågas att selektera efter ålder så har näst intill 50 % av studiens 
deltagare en tendens att göra detta efter att mer socialt accepterade egenskaper som 
utbildning och erfarenhet har kontrollerats. Detta kan i överensstämmelse med Beck och 
Ajzen (1991) bero på att rekryterarna hade svagare attityder emot att selektera efter 
ålder än att selektera efter kön och etnicitet. Detta kan bero på att det under en längre 
period har diskuterats diskriminering av kön och etnicitet än åldersdiskriminering. Ålder 
är dessutom den senast tillagda diskrimineringsgrunden i diskrimineringslagen (SFS 
2008:567). Ur resultatet går det också att dra slutsatsen, utifrån Ajzens (1991) teori, att 
personer med svagare attityder emot selektion efter ålder, kön eller etnicitet har en 
större tendens att uppleva uppdragsgivarens dyrare önskemål som lättare än personer 



 16 

som har starkare attityder emot. Detta kan då resultera i att dessa personer på ett enklare 
sätt än andra väljer att selektera utefter namn, ålder eller bild på arbetssökande.  
 
Det uppkom även tre statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna på item 
datorkunskap, fritidsintresse och annan arbetslivserfarenhet. Dessa item var mer 
frekventa i kontrollgruppen än i experimentgruppen. Dessa skillnader tros bero på att 
rekryterarna väljer att prioritera uppdragsgivarens önskemål framför item som upplevs 
som mer medelmåttiga situationskostnader. Enligt Brown och Campion (1994) kan 
detta förklaras av att rekryterarna väljer att prioritera uppdragsgivarens önskemål då de 
tillskriver mer attraktiva egenskaper och färdigheter till dessa.  
 
Något anmärkningsvärt utöver studiens syfte var att se att item resultat på 
högskoleprovet aldrig valdes av deltagarna. Både rapporter i Sverige och amerikanska 
studier som har genomförts på motsvarande test har visat att resultatet på 
högskoleprovet, eller SAT:s, korrelerar högre med intelligens (General mental ability) 
än gymnasiebetyg och universitetsbetyg vid många tillfällen (Hunter & Hunter, 1984; 
Högskoleverket, 2013). General mental ability anses vara den bästa prediktorn för 
framtida arbetsprestation (Schmidt & Hunter, 1998).  
 
Begränsningar 
En begränsning i föreliggande studie var att antalet valda item varierade kraftigt mellan 
de olika beroendevariablerna vilket kan orsaka låg power. Detta kan vara anledningen 
till att det förekom homogen varians i tjänsten Tekniskt säljare vilket ökar risken för 
Typ II fel. Dock är det viktigt att tänka på att denna risk till stor del är begränsad till de 
item som valdes få gånger eller som varierade mycket mellan kontrollgrupp och 
experimentgrupp. De statistiskt signifikanta resultaten för fritidsintresse, namn och bild 
på arbetssökande bör därför tas i beaktning då de inte uppfyller ett av grundantaganden 
för Chi Square test på fem valda celler per grupp och item (Kline, 2009). Valet av 
metod ses ändå fördelaktigt. I både Brown och Campion (1994) och Cole et al. (2007) 
fick deltagarna värdera samtliga item då det i dessa studier förutsattes att varje item 
bidrar till det slutgiltiga beslutet. Dock baserades deras studier på Fritz Heiders 
attributionsteori vilken betonar vikten av att vi tillskriver egenskaper till allt i vår 
tillvaro, både medvetet och omedvetet (Heider, 1958). Syftet i föreliggande studie 
utgick emellertid ifrån att rekryterare inte alltid behöver inkludera alla item i ett CV för 
att göra ett beslut utan endast de som rekryteraren ser som ”nyckel-färdigheter” 
(Bolander & Sandberg, 2013). Dessa ”nyckel-färdigheter” kan antingen stämma överens 
med rekryterarens attityder till anställningsbarhet, eller grunda sig i yttre 
omständigheter, så som uppdragsgivarens önskemål (Ajzen, 1991). Vid selektering av 
CV kan rekryterare således förkasta en meritförteckning om den saknar någon av de 
uppfattade ”nyckel-färdigheterna”. Val om uteslutande eller vidare granskning kan 
alltså avgöras grundat på ett item. På så sätt sågs det inte som nödvändigt att 
rekryterarna skulle bedöma relevansen av samtliga item då varje siffra som deltagarna 
rangordnande representerade en enskild handling. En självrapporterat handling ses som 
acceptabelt då det är väldigt svårt att erhålla den faktiska handlingen (Ajzen & Fishbein, 
1977).  
 
Trots begränsningarna som nämnts ovan uppvisade resultatet att rekryterare blir 
påverkade av vissa kategorier av uppdragsgivares önskemål. Vid situationer som 
upplevs som lätta påverkas rekryterare inte särskilt mycket av önskemål. Detta är 
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framförallt sant för selektion efter arbetslivserfarenhet, där det inte fanns någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Dock hade rekryterarna en tendens att 
påverkas när det handlade om selektion efter utbildning. Vid alla tre yrken fanns det en 
statistiskt signifikant skillnad på efterfrågad utbildning. Detta kan tyda på att det finns 
en större osäkerhet kring hur relevant utbildning är jämfört med arbetslivserfarenhet, 
vilket enligt Ajzen (1991) gör att rekryterarna lättare anpassar sig då de upplever mindre 
kontroll. Denna effekt misstänktes även uppvisas vid selektion av mer neutrala 
önskemål som datorkunskaper och körkort. Dock framkom ingen sådan skillnad vilket 
skulle kunna indikera på att rekryterarna inte påverkas av yttre omständigheter som kan 
tolkas som medelmåttiga. 
 
Slutsatser 
I ett större perspektiv är dessa fynd viktiga då det framgår att en stor del av rekryterare i 
bemanningsbranschen är villiga att bryta mot lagen för att tillfredsställa dess 
uppdragsgivare. Selekteringen av meritförteckningar handlar då helt plötsligt inte om 
vem som är bäst för positionen utan vem det är som lever upp till de krav som 
bemanningsföretagets kund ställer. I och med att varken ålder, kön eller etnicitet kan 
förklara variationen i en framtida arbetsprestation till mer än 1 % är det väldigt sällan ett 
legitimt skäl att selektera efter dessa grunder (Hunter & Hunter, 1984; Schmidt & 
Hunter 1998). Är det då upp till bemanningsbranschen att starkare ta avstånd från den 
typen av önskemål, eller bör uppdragsgivarna få en bättre förståelse för vilka variabler 
det är som verkligen förutsäger framtida arbetsprestation? Eftersom syftet med all 
rekrytering och bemanning är att få in rätt personal som kan hjälpa företaget att 
förverkliga strategiska mål och hantera framtida utmaningar (Bolander & Sandberg, 
2013) borde uppdragsgivarna vara mer införstådda i vilka egenskaper hos en 
arbetssökande som kan vara gynnsamma för detta syfte. Dock har bemanningsföretagen 
också ett ansvar i att säga nej och informera uppdragsgivare om vilka egenskaper det är 
okej att framställa i en kravprofil, i och med att det är bemanningsföretagen som är 
juridiskt skyldiga i en selekteringsprocess (Andersson & Wadensjö, 2004). Det är dock i 
dessa sammanhang som andra variabler, än att hitta den bäst lämpade kandidaten, 
kommer fram. Tid och pengar är starka påverkansvariabler som ofta styr både 
beställande företag och bemanningsföretaget (Frode, 2001). Beteendet att selektera blir 
då beroende av fler situationskostnader än det juridiska (Ross & Nisbett, 1991). För hur 
påverkas beteendet om de juridiska situationskostnaderna är dyra, samtidigt som de 
ekonomiska och sociala situationskostnaderna är låga? Den ekonomiska vinningen av 
att selektera efter kön är kanske större än viljan att göra moraliskt och juridiskt rätt. Det 
krävs helt enkelt mer forskning som ställer olika situationskostnader mot varandra.  
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Bilaga 1 
 
 

Teknisk säljare. Som Teknisk säljare kommer man att driva hela säljprocessen 
självständigt, allt från prospektering, boka möten, göra avslut på affären samt följa upp 
och utveckla kundrelationer. Säljaren ska driva försäljningsarbetet samt leda flera 
processer parallellt där denne säkerställer att kunderna får teknisk information, som 
pris- och leveransinformation, på ett professionellt sätt. Säljaren kommer att få bygga 
upp nya nätverk samt underhålla redan befintliga kunder. Uppdragets omfattning är sex 
månader med god chans till förlängning. 
 
Uppdragsgivaren vill ha en man runt 30-35 år. Personen ska ha minst en 
gymnasieexamen inom ett relevant område, till exempel naturvetenskap, och 3-5 års 
erfarenhet av efterfrågade arbetsuppgifter. Körkort är att föredra.  
 

Redovisningskonsult. Som Redovisningskonsult kommer man att ansvara för ett 
antal ägarledda bolag i olika branscher. Det innebär både rådgivning och praktiskt 
ekonomiarbete som bokslut, rapportering och årsredovisning. Det kan även förekomma 
inkomstdeklarationer och hantering av moms- och skattefrågor. Ekonomiska analyser 
och rådgivning inom redovisningsområdet hör till det dagliga arbetet. Rollen innefattar 
både ett partnerskap med kunden men också en funktion som stöd och mentor internt i 
organisationen. Uppdragets omfattning är sex månader med god chans till förlängning. 
 
Uppdragsgivaren vill att personen i fråga ska vara utbildad civilekonom med minst 5 års 
erfarenhet av en liknande roll. Uppdragsgivaren vill dessutom att personen ska vara en 
kvinna i tidig medelålder för att de yngre kvinnorna i organisationen ska ha någon att se 
upp till. God datorvana är att föredra.  
 

HR-assistent. Som HR-assistent kommer man att stötta HR-chefen med hantering 
av rekryteringar, planering inför utbildningar, personalutvärderingar och löpande 
personaladministrativa frågor. Till en början kommer tjänsten främst vara fokuserad på 
rekrytering vilket innebär att personen kommer att arbeta med urvalsarbete, 
annonsutformning, referenstagning, schemaläggning och uppbokning av intervjuer. 
Beroende på personen kan tjänsten utvecklas och inkludera arbetsrättslig stöttning. Då 
inkluderas rådgivning kring kollektivavtal, regelverk och personalstrategiska frågor i 
arbetsuppgifterna. Uppdragets omfattning är sex månader med god chans till 
förlängning.  
 
Uppdragsgivaren vill att personen ska vara nyutexaminerad personalvetare eller 
liknande och ligga i åldersspannet 23-26 år. Personen bör även ha haft en liknande 
anställning och vara kunnig i Office-paketet. Uppdragsgivaren värnar om kulturell 
mångfald och vill därför gärna att personen som ska anställas är av en annan härkomst 
än svensk.  


