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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och kritiskt granska huruvida kompetensbaserad 

rekrytering som metod kan influera rekryterares arbete samt huruvida rekryterare uppfattar att 

tillämpning av metoden bidrar till en ökad mångfald på arbetsmarknaden. Vår ambition med 

denna studie är att bidra med en beskrivning av hur rekrytering kan berika en organisation ur 

ett mångfaldsperspektiv. Från en sociologisk synvinkel är vi intresserade av att studera hur 

och på vilket sätt interaktioner mellan människor i rekryteringsprocesser kan bidra till 

mångfald på arbetsmarknaden på samhällsnivå. Studien har en kvalitativ ansats med ett 

empiriskt underlag från semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 

rekryterare i Stockholmsområdet. Intervjuerna analyserades till en början deduktivt utifrån 

teorier kring Homosocialitet/Homosocial reproduktion, begreppet kompetens samt Malin 

Lindelöw Danielssons metod för kompetensbaserad rekrytering. Därefter analyserades 

materialet induktivt för att få en bredare förståelse. Vår analys av resultatet visar att samtliga 

respondenter uppfattar kompetens som färdigheter och egenskaper hos individen. Även 

bakgrund, utbildning och tidigare anställningar räknades in under begreppet kompetens. 

Vidare upplever samtliga att den kompetens det läggs mest fokus på är den funktionella 

kompetensen som relaterar till en individs funktionsförmåga i en specifik arbetssituation. Vår 

analys visar att kompetensbaserad rekrytering upplevs av våra intervjupersoner kunna bidra 

till avvikelse från homosocial reproduktion och kan ge ett bidrag till ökad mångfald hos 

företag. Denna metod underlättar för rekryterarna att hitta rätt person till rätt plats genom att 

fokusera de kompetenser som är viktiga för tjänsten och på ett effektivt sätt undvika det som 

är oväsentligt. Samtliga respondenter i vår studie är av uppfattningen att kompetens är en 

viktig och central del vid rekrytering, dock menar vissa att den strikta metoden inte är 

anpassningsbar för alla typer av sökande. Avslutningsvis visar vår analys att samtliga 

intervjupersoner upplever att mångfald handlar om olika typer av människor på samma plats 

och att det finns ett värde i att ha en stor mångfald på ett företag.  

Nyckelord 

Kompetensbaserad rekrytering, mångfald, kompetens, homosocialitet, homosocial 

reproduktion 
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1. Inledning 

Allt som vi människor utför i olika sammanhang fordrar någon form av kompetens. Då vi 

söker jobb möts vi av krav på vilka kompetenser och kvalifikationer som vi ska ha med oss 

för att få komma på intervju. Vid en rekryteringsprocess är det rekryterarens uppgift att 

bedöma kandidatens duglighet utifrån dennes kompetenser. (Lindelöw Danielsson, 2006). En 

utmaning i att bedöma kompetens är att personer tenderar att föredra, och värdera 

kompetensen högre hos, individer som de själva kan identifiera sig med, så kallad homosocial 

reproduktion (Lipman, 1976; Kanter, 1993). Homosocial reproduktion hos rekryterare riskerar 

att resultera i homogena arbetsplatser. Detta skapar dåliga förutsättningar för mångfald. Vi 

som har författat denna studie ville veta mer om hur rekryterare ser på mångfald, hur det kan 

berika ett företag och vad det finns för eventuella baksidor av att sträva efter mångfald. Detta 

intresserar oss då rekryterare har stora möjligheter att påverka vem som blir anställd till olika 

positioner i en organisation. Rekryterares syn på mångfald är också av intresse, framför allt 

frågan om huruvida de arbetar mot det aktivt. För närvarande debatteras frågan om 

diskriminering i rekryteringsförfaranden flitigt. En sociologisk studie genomfördes i Sverige 

där ansökningar med identiska kompetenser men med namn som antydde olika etnisk 

bakgrund skickades ut till företag. Resultaten av den studien tyder på att diskriminering kan 

förekomma i stor utsträckning (Bursell, 2012). Malin Lindelöw Danielsson (2006) har skrivit 

en bok om ämnet kompetensbaserad rekrytering, ett arbetssätt som fokuserar på att kartlägga 

och identifiera de kompetenser som är knutna till den aktuella tjänsten. Den närmare 

definitionen är intressant att fördjupa sig i eftersom skilda kompetenser hos en individ ligger 

till grund för om denne är lämplig för en tjänst eller inte. Vår frågeställning blir därför: kan 

Lindelöw Danielssons kompetensbaserade intervjuteknik vara ett sätt att komma runt 

problematiken kring fördomar vid anställning av ny personal och kan rekryterare genom sin 

yrkesroll bidra till mångfald på arbetsmarknaden?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och kritiskt granska i vilken utsträckning de 

rekryterare som deltar i vår studie upplever att kompetensbaserad rekrytering kan bidra till 

mångfald på arbetsmarknaden. 

 

De frågeställningar som vi strävar efter att besvara är följande: 

 

Hur definieras kompetens av rekryterare som arbetar med kompetensbaserad rekrytering? 

 

Hur upplever rekryterare att det är att jobba med kompetensbaserad rekrytering då de 

bedömer en kandidats kompetenser? 

 

Huruvida upplever rekryterare att kompetensbaserad rekrytering kan bidra till mångfald? 

 

Vi har valt att avgränsa oss till företag som uttryckligen använder sig av kompetensbaserad 

rekrytering som arbetssätt. Vi har också valt att vända oss till företag som arbetar både med 

intern och extern rekrytering. Studien fokuserar våra intervjupersoners subjektiva upplevelser 

inom ämnesområdet. Vår ambition är att bidra med ett bredare perspektiv till debatten och 

forskningen om mångfald inom organisationer. Vi anser att rekrytering fungerar som en 

inslussning av kandidater till arbetsmarknaden. Här tror vi att det finns en möjlighet att arbeta 

på ett sätt som främjar mångfalden hos företag. Vi anser vår studie vara sociologiskt relevant 

då den avgränsar sig till hur mänskliga interaktioner på mikronivå i arbetet med rekrytering 

bidrar till effekter på makronivå genom mångfald på arbetsmarknaden.  
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2. Teori 

I detta avsnitt beskrivs vilka teoretiska utgångspunkter denna studie har utgått ifrån.  

2.1 Kompetens 

Kompetens som begrepp har sitt avstamp i USA, där man på 1970-talet började inse att det 

inte var tillräckligt med enbart intelligenskvoter och akademisk utbildning som utgångspunkt 

för att förutsäga om en person passade för en viss typ arbetsuppgifter eller en yrkesroll.  Man 

började undersöka de beteenden och tankar som lade grunden för framgång inom olika yrken. 

Ett tydligt resultat var att inlevelseförmåga, självdisciplin och initiativ var exempel på 

kompetenser som drog en gräns mellan de anställda som höll god kvalitet på sitt arbete och de 

som enbart gjorde ett tillräckligt bra arbete men inte mer än så. Detta blev början till ett nytt 

sätt att arbeta på som utgick ifrån att söka mäta och uppfatta sådana ”mjuka” kompetenser. 

Kompetens blev ett utvecklat begrepp som kan beskrivas som bidraget till människans 

ekonomiska värde samt värdet av de utförda arbetsinsatserna (Kahlke & Schmidt, 2002:53–

54).  

2.1.1 Vad är kompetens? 

Kompetens är ett begrepp med flera olika definitioner. Per-Erik Ellström (2006:19) menar att 

det är svårt att definiera kompetens på grund av ordets komplexitet. Kompetens kan inte 

förstås entydigt, utan har flera likartade betydelser. Enligt Nationalencyklopedin är kompetens 

”den utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning”. 

(Nationalencyklopedin.se, 2015-05-14). Även Malin Lindelöw Danielsson (2003:32) lägger 

fokus på detta då hon menar att kompetens används för att beskriva individens förmåga till 

och metoder för att utföra en viss typ av arbetsuppgifter. Kompetens är även en uppsättning 

utmärkande komponenter hos en människa som tar sig uttryck i beteenden och förmågor som 

resulterar i konkret handlingsförmåga relaterat till en viss situation eller uppgift samt kunskap 

att anta en viss roll (Kahlke & Schmidt, 2002:53; Keen, 2003:4; Lundmark, 1998:34). När en 

situation förändras och det krävs ny kunskap eller utvecklad handlingsförmåga måste även 

kompetensen i sin helhet utvecklas (Anttila, 2013:13). 
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2.1.2 Kunskap och färdigheter 

Kunskap och färdigheter är, taget tillsammans, en delkomponent av begreppet kompetens som 

beskrivs i den litteratur samt tidigare forskning vi använt oss av. Kunskap och färdigheter är 

de komponenter som utmärker en viss individ och kan därför ses som personlig kompetens 

(Lundmark, 1998:36). Vidare är kunskap och färdigheter även den kompetens som är 

iakttagbar för ögat och kan visualiseras som den synliga toppen på ett isberg; det som gör sig 

synligt i människans beteende (Kahlke & Schmidt, 2002:56). Kunskap och färdigheter 

handlar om det som en individ behöver för att klara av en viss uppgift och kunna agera i ett 

visst sammanhang. Den samverkan som finns mellan kunskap och färdigheter kan jämföras 

med den samverkan som handen och pekfingret har när det handlar om att greppa ett föremål. 

Det handlar om att hitta en balans mellan den information som behövs för att hantera en 

situation och den metod som individen har att tillgå för att kunna genomföra något. Det 

handlar om att ha god förståelse för organisationen och dess verksamhet (Keen, 2003:6-7). 

Lundmark (1998:35–36) benämner detta som strategisk kompetens.  

2.1.3 Sociala färdigheter 

På arbetsmarknaden idag är det till fördel för en individ att ha många kontakter och ett stort 

nätverk. Genom att bygga upp ett personligt nätverk utvecklar man den sociala färdigheten 

samt sin egen kunskap inom arbetslivet (Keen, 2003:9–10). Social färdighet handlar även om 

en förmåga att anpassa sig till en viss situation, att vara lyhörd samt att få en förståelse för en 

yrkesroll och kunna avläsa en organisationskultur. Det handlar även om att vara smidig och 

anpassningsbar i arbetsrelaterade situationer där man utvecklar ett framgångsrikt sätt att 

samarbeta och arbeta på (Keen, 2003:10; Lundmark, 1998:37). Kontakter och nätverk kan 

bidra till utveckling av individens samlade kompetens; färdigheter, kunskap samt erfarenhet 

(Keen, 2003:9).  

2.1.4 Värderingar och personlighetsdrag 

Tidigare i detta avsnitt har vi tagit upp synliga komponenter till begreppet kompetens. 

Värderingar och personlighetsdrag tillhör i sin tur de komponenter som inte är lika lätta att se 

och hamnar enligt Kahlke och Schmidt (2002) i den del av isberget som befinner sig under 

vattenytan. Skillnaden mellan synliga och osynliga kompetenser är att de synliga går att träna 

upp till skillnad från de osynliga som till och med individen själv kan vara omedveten om. 
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Värderingar och personlighetsdrag påverkar individens beteende genom känslor, attityder, 

självuppfattning, etik och motivation. (Kahlke & Schmidt, 2002:55–56; Lundmark, 1998:36).  

2.1.5 Erfarenhet 

Erfarenhet kan ses som ett resultat av den tidigare nämnda samverkan mellan kunskap och 

färdigheter. Denna komponent utvecklas hela tiden hos individen. Uttrycket ”learning by 

doing” är en konkret definition av erfarenhet. Det är vad en individ erhåller genom att utsätta 

sig för olika situationer, begå misstag eller finna lyckade lösningar. Keen menar att erfarenhet 

är den långa vägen till kunskap (Keen, 2003:8-9). Erfarenhet inom yrkesutövning speglas av 

individens beteende och förhandlingsförmåga och hamnar inom ramen för de synliga 

komponenterna av kompetens som förespråkas av Kahlke och Schmidt (2002:56). Erfarenhet 

relaterat till arbetsmarknaden kan beskrivas antingen som en formell eller som en reell 

kompetens. Den formella kompetensen är den utbildning som en individ har genomgått och 

som följer med genom resten av livet. Den reella kompetensen är vad individen lärt sig genom 

specifika sammanhang och syftar till ”learning by doing” (Anttila, 2013:50; Ellström, 

2006:39; Keen, 2003:8-9). Ellström menar att det är optimalt för en organisation att sätta ett 

värde på de reella kompetenserna utifrån praktiska situationer istället för de formella 

kompetenskriterierna för att få en uppfattning av individens erfarenhet (Ellström, 2006:39). 

 

Sammanfattningsvis definieras kompetens som en uppsättning utmärkande delkomponenter i 

form av exempelvis kunskap, erfarenhet och färdigheter. När dessa delkomponenter binds 

samman av en central funktion kan individen på ett effektivt sätt anpassa sig till en specifik 

yrkesroll samt utföra tillhörande arbetsuppgifter (Kahlke & Schmidt, 2002; Lundmark, 1998; 

Keen, 2003). Ett exempel på detta är Lundmarks funktionella kompetens, som gör det möjligt 

för individen att hantera en konkret situation i arbetslivet genom att binda samman de olika 

delkomponenterna som deras funktionella kompetens utgör (Lundmark, 1998:37). Både 

Lundmark (1998) och Kahlke och Schmidt (2002) menar att värderingar samt 

personlighetsdrag är något som finns inom individen och det som är mer synligt går att träna 

upp. Ellström (2002) delar upp kompetens på ett mer kantigt sätt, kompetens är antingen den 

dokumenterade utbildningen eller erfarenheter utifrån olika situationer. Ellström (2006), 

Kahlke och Schmidt (2002), Lundmark (1998) och även Keen (2003) menar allihop att 

erfarenheter har ett gediget värde. Det är denna kompetens som ger människan långsiktiga 

kunskaper, färdigheter och redskap att utföra liknande arbetsuppgifter. Vårt förhållningssätt 
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till begreppet kompetens utgår från den uppdelning som vi har gjort i vårt teoretiska avsnitt. 

Utifrån detta förhållningssätt är kompetens summan av individens kunskap och färdigheter, 

sociala färdigheter, värderingar och personlighetsdrag samt erfarenhet.  

2.2 Kompetensbaserad rekrytering 

Malin Lindelöw Danielsson redogör i sin bok Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik 

och testning (2003) för hur man tillämpar detta förhållningssätt i rekryteringsarbeten. I detta 

avsnitt har vi valt att fokusera på tillämpningen av kompetensbaserad rekrytering samt 

betydelsen av begreppet i själva rekryteringsprocessen.  Malin Lindelöw Danielsson (2003) 

redogör för ett arbetssätt inom rekrytering som ska bidra till tydligare fokus på de specifika 

kompetenser en tjänst kräver och de motsvarande kompetenser de ansökande har. Hon menar 

att rekryterare inte bör lita på sin ”magkänsla”, utan fokusera på de tillgångar en kandidat kan 

bidra med (Lindelöw Danielsson, 2003:32). För att detta ska fungera poängterar Lindelöw 

Danielsson (2003) att en rekryteringsprocess måste bestå av ett gemensamt språk. Lindelöw 

Danielsson menar att ett gemensamt språk, gemensamma definitioner samt gemensamma 

begrepp ska genomsyra alla steg i en rekryteringsprocess. Syftet är att man på bästa sätt ska 

lyckas bedöma de kompetenser som de sökande har samt deras förmåga att använda dessa i 

relevanta arbetssituationer (Lindelöw Danielsson, 2003:38).  Lindelöw Danielsson menar att 

detta arbetssätt vid rekryteringar ska minska de oväsentliga kraven på exempelvis fysiska 

attribut. De fysiska attributen säger ingenting om hur bra en person presterar i arbetet. Med 

detta menar Lindelöw Danielsson att man måste finna ett arbetssätt som förbiser det ytliga 

och uppenbara intrycket och fokuserar mer på de dimensioner som är betydelsefulla 

(Lindelöw Danielsson, 2003:29–30). Även Kahlke och Schmidt (2002) menar att det är 

viktigt för en rekryterare att kunna släppa på ytliga inställningar och tankar under en intervju 

och istället lägga fokus på intervjuns syfte och de attribut och kompetenser som eftersökes 

(Kahlke & Schmitd 2002:122). Kompetenserna är vad som ger en förståelse för hur den 

arbetssökande arbetar för att nå mål, dennes förhållningssätt till arbetsuppgifter och den 

sökandes perspektiv på olika situationer. Problematiken med detta är att man ser på 

människor på olika sätt i olika situationer och för att undvika en individbaserad bedömning 

lyfter Lindelöw Danielsson fram, som ovan nämnts, det gemensamma språket kring 

kompetenser som grundläggande för att det ska ge resultat (Lindelöw Danielsson, 2003:38). 

För att bibehålla det gemensamma språket som Lindelöw Danielsson redogör för är det av 

vikt att ta fram en väl fungerande kompetensmodell. Det handlar om att sträva efter att 
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inkludera kompetenser på ett sådant sätt att de inte överlappar varandra. Förekommer det 

överlappande kompetenser finns risk för felbedömningar. Man ska kunna ställa 

kompetenserna i ett konkret jämförande perspektiv. Kompetensbaserad rekrytering och 

intervjuteknik handlar om att förhålla sig till en objektiv bedömning där man utesluter 

personliga åsikter och känslor (Lindelöw Danielsson, 2003:34–35). Vidare menar även 

Lindelöw Danielsson (2003:35) att den objektiva bedömningen bör ha en tyngre vikt och 

därför bör rekryterare lära sig att inte påverkas av det subjektiva perspektivet. Det har även 

riktats kritik mot det objektiva synsätt som Lindelöw Danielsson förespråkar inom rekrytering 

där kompetens är i fokus. Redan innan Lindelöw Danielsson publicerade sin tolkning av 

kompetensbaserad rekrytering hade kritik riktats mot utvecklandet av ett objektivt 

förhållningssätt i rekryteringsprocesser. Kritiken som togs upp riktades mot att man frångick 

den subjektiva bedömningen. Kritiken menar att ett objektivt förhållningssätt enbart handlar 

om att placera de sökande i en objektiv roll utifrån organisationens perspektiv och inte tar 

hänsyn till de arbetssökandes åsikter och tankar (Bolander, 2002:17). 

2.3 Homosocialitet/Homosocial reproduktion 

Jean Lipman-Blumens artikel Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of 

the Sex Segregation of Social Institutions (1976) anses vara starten på teorin om 

homosocialitet (Holgersson, 2003:44). Lipman menar att homosocialitet handlar om att 

individer gärna söker sig till umgänge med människor av samma kön. Även Rosabeth Moss 

Kanter (1993) har bidragit till att utforska begreppet homosocialitet samt homosocial 

reproduktion. Denna process styrs av institutioner i samhället som påverkar individer redan i 

barndomen. Homosocialitet handlar mycket om att ett kön dominerar det andra och Lipman 

menar att homosocialitet framför allt är något som är vanligt förekommande hos män (Lipman 

1976:16). Homosocial reproduktion är ett begrepp som kopplas till samma kontext som 

homosocialitet, att individer av samma kön föredrar varandra. Män är i större utsträckning 

högt uppsatta i sociala sammanhang samt i organisationer och blir därför mer attraktiva på 

arbetsmarknaden än kvinnor. Homosocial reproduktion skapas när en grupp som präglas av 

homosocialitet mer eller mindre stänger ute det andra könet. Som exempel sker detta inom 

organisationer där män rekryteras av män, som ett resultat av att man söker likasinnade 

personer. På grund av detta tvingas kvinnor att identifiera sig med andra kvinnor och inta en 

position mot män, vilket resulterar i att kvinnor gärna anställer andra kvinnor (Lipman, 

1967:16; Kanter, 1993:292). Vi är medvetna om att en del aspekter som förekommer i 
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Lipmans (1967) samt Kanters (1993) verk inte är lika aktuella i dagsläget. Samhället kan idag 

beskrivas som mer jämlikt och den ojämna fördelningen av social status och tillgångar mellan 

kvinnor och män var mer påtaglig förr i tiden. Detta till trots upprätthåller individer än idag en 

homosocial reproduktion. Detta fenomen kan ses som ett hinder för organisationer eftersom 

homosocial reproduktion bidrar till att organisationer blir mindre förändringsbenägna och att 

de bibehåller samma arbetsklimat. I organisationer där män är överrepresenterade på högre 

positioner förekommer risk för att kvinnor har svårt att identifiera sig med dessa roller och 

därmed inte söker sig till dem.  Men homosocial reproduktion handlar även om att individer 

som har chefspositioner inte vågar frångå vad de är vana vid och se ur nya perspektiv. Man 

väljer helt enkelt den individ som mest liknar en själv både i sättet att arbeta och sättet att 

tänka (Eriksson-Zetterqvist & Sthyre, 2007:11, 55; Wahl m.fl, 2001:107). 

Vi är medvetna om att större delen av litteraturen utgörs av kurslitteratur. Vi anser dock att 

den fortfarande är relevant för vår studie med motiveringen att den utgörs av docenter samt 

forskare inom aktuella områden samt att den ger grundläggande förståelse för de teman vi valt 

att bearbeta. I avsnittet om kompetensbaserad rekryteringsmetod grundar sig till stor del på 

Malin Lindelöws Danielssons bok ”Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 

testning” (2003). Detta då Malin Lindelöw Danielsson är en av Sveriges mest framgångsrika 

föreläsare och författare inom det aktuella ämnet, samt att samtliga intervjupersoner 

hänvisade till denna bok. 

2.4 Mångfald 

2.4.1 Vad är mångfald? 

Ett historiskt jämlikhetsarbete har breddat vägen för det amerikanska ordet diversity som är 

starten för det svenska begreppet mångfald. Det har förts olika diskussioner kring vad 

begreppet mångfald innebär och omfattar. Enligt Widell och Mlekov (2013) handlar mångfald 

om att lyckas bruka och bevara de resurser som människan besitter (Widell & Mlekov, 

2013:9). Det var amerikansk forskning som från början introducerade resultat som visade 

ekonomiska fördelar med en större mångfald i arbetslivet, vilket kom att bli avstampet för 

forskningen om mångfald (Widell & Mlekov, 2013:18). Diversity management är i grunden 

en ledarskapsfilosofi, men också ett hjälpmedel för att utveckla och arbeta fram effektiva sätt 

att ta tillvara på de olika mänskliga resurser som finns inom organisationer (Widell & 
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Mlekov, 2013:9). Till Sverige kom begreppet i sin nuvarande betydelse i slutet av 1900-talet 

och är idag ett oerhört aktuellt och vanligt förekommande tema i debatten om 

integrationspolitik, samhälle och organisatorisk utveckling (Widell & Mlekov, 2013:9).  

2.4.2 Perspektiv på mångfald 

I en alltmer globaliserad värld består de flesta samhällen idag av människor med många olika 

bakgrunder, vilket i sin tur bidrar till en mängd olika erfarenheter och kompetenser. Detta gör 

att det blir ineffektivt för företag att försöka – medvetet eller omedvetet - implementera 

homogenitet bland anställda (Widell & Mlekov 2013:7). Som tidigare nämnts är mångfald ett 

begrepp med skiftande betydelser. Kontext och perspektiv har en stor roll för betydelsen av 

mångfaldsbegreppet. För att lyckas bedriva ett mångfaldsarbete måste man, enligt Widell och 

Mlekov (2013), ta tillvara på människors olikheter avseende exempelvis utbildning, 

arbetslivserfarenhet och bakgrund (Widell & Mlekov, 2013:9). 

Precis som Granberg (2008) nämner Rönnqvist (2008) att begreppet mångfald kan tolkas och 

användas ur olika perspektiv vilket gör det nödvändigt att reda ut sammanhanget och vilken 

situation det sätts in i. Utifrån ett samhällsperspektiv handlar mångfald om hur man bör arbeta 

mot jämlikhet och rättvisa på arbetsmarknaden och ta tillvara på de olika resurser som 

människor har (Widell & Mlekov, 2013:9). Ett annat perspektiv på mångfald är 

organisationsperspektivet vilket i sin tur bidrar till en förståelse för hur mångfald påverkar 

organisationens tillvägagångsätt. Mångfald handlar ur detta perspektiv om att på ett 

framgångsrikt sätt bevara de resurser som finns inom organisationen vad gäller erfarenhet, 

bakgrund och karaktärsdrag (Widell & Mlekov, 2013:10). Organisationsperspektivet präglar 

Granbergs (2008:17) tolkningar av begreppet där mångfald handlar om att sträva efter en 

grupp anställda på arbetsplatsen som består av olika slags människor med olika erfarenheter 

och bakgrunder.  

 

Begreppet mångfald har en positiv klang i många sammanhang, dock anses även begreppet 

vara vagt och omgärdat av motsägelsefullhet. Den kritik som förs fram emot begreppet 

omfattar just dess komplexitet och att det bidrar till en diffus diskurs. Det krävs att begreppet 

får en mer stabil, bestämd och långvarig betydelse (Fägerlind, 2001:20). Sammanfattningsvis 

handlar mångfald om att på ett framgångsrikt sätt använda de olika kunskaper, erfarenheter, 
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bakgrunder och karaktärsdrag som olika människor innehar. För att det ska ske på ett effektivt 

sätt måste sammanhanget kring begreppet beaktas. 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras i studien har delats upp i tre teman; mångfald, 

kompetens och homosocialitet/homosocial reproduktion. I detta avsnitt är syftet att redogöra 

för olika dimensioner av mångfald, vilken betydelse begreppet kompetens har för 

organisationer och hur homosocial reproduktion uppstår med grund i sociala egenskaper och 

attribut. Vi tar upp dessa tre teman inom både teori och tidigare forskning för att få en bredare 

förståelse för begreppens funktion och betydelse på arbetsmarknaden.  

Sökning av litteratur skedde huvudsakligen genom de databaser Stockholms Universitet har 

tillgång till; Sociological Abstracts, JStore, SAGE Journals online samt till viss del Web of 

Science. I den mån vi haft problem att hitta relevant litteratur har vi använt oss av Google 

Scholar och sedan matchat dessa resultat gentemot de tidigare nämnda databaserna. 

Nyckelord i sökprocesserna var ”competence”, ”organizations”, ”value of competence” 

”recruitment”, “homosocial reproduction”. Inom avsnitten kompetens och 

homosocialitet/homosocial reproduktion har källorna bestått utav relevanta vetenskapliga 

artiklar ifrån internationella databaser. Dessa anser vi har god trovärdighet. I avsnittet 

mångfald har vi i största mån försökt använda oss av förstahandskällor. Motiveringen till 

varför vi valt att använda oss utav Widell och Mlekovs bok ”Hur möter vi mångfalden på 

arbetsplatsen?”(2013) trots att det är kurslitteratur är att den ger en grundläggande förståelse 

för hur man uppfattar och ser på mångfald utifrån ett arbetsrelaterat perspektiv.  Därför ansåg 

vi att denna litteratur har god relevans för vår studie och dess syfte. Widell och Mlekov 

refererar en del slutsatser till andra författare, i de fall där vi låtit Widell och Mlekov stå kvar 

som referens beror det på att förstahandskällan inte gått att få tag på.  

3.1 Mångfald 

Otto Granberg (2008) nämner utifrån sin tolkning av Heery och Noons beskrivning av 

mångfald att begreppet betonar individualiteten bland olika människor. Begreppet mångfald i 
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arbetslivet handlar om att sträva efter ett accepterande synsätt på en grupp anställda som 

består av olika slags människor. I denna kontext kopplas mångfald till faktorer som är både 

synliga och icke-synliga så som ålder, kön, bakgrund och personlighet (Granberg, 2008:217). 

Begreppet mångfald går även att se utifrån två olika dimensioner, primär och sekundär. Den 

primära dimensionen omfattar sådana faktorer som är synliga för ögat men samtidigt är svåra 

att förändra; kön, ålder, social och etnisk bakgrund. Den sekundära dimensionen syftar till det 

som ligger till grund för människans självbild dvs. faktorer som inte lika synliga för ögat; 

utbildning, yrkeserfarenhet, civilstånd, religion, inkomst och medborgarskap (Granberg, 

2008:17; Rönnqvist, 2008:11; Mlekov och Widell, 2013).  

 

3.2 Kompetens 

De arbetsuppgifter som en individ utför, allt från att lära ut ett ämne i skolan till att tillverka 

stora maskiner, grundas i den kompetens som krävs för dessa uppgifter (Sandberg, 2000:9). 

Tidigare forskning visar att dagens samhälle präglas av ständig utveckling vilket bidrar till att 

anställdas kompetens har ett högt värde. Organisationer som strävar efter en effektiv 

organisationsutveckling måste även kompetensutveckla de anställda eller vara noga med att 

rätt person med rätt kompetens tillsätts för att ständigt hålla sig på samma nivå som 

konkurrenterna. (Sandberg, 2000:9). Vi har i det tidigare avsnittet Teori redogjort för den 

teoretiska och grundläggande aspekten av kompetens där fokus ligger på den uppsättning av 

olika attribut som individen innehar. Fokus ligger därvid på arbetstagarens uppfattning av sitt 

arbete och de arbetsrelaterade kompetenserna. För att organisationer ska kunna utveckla sina 

anställdas kompetens utifrån deras arbetsrelaterade uppfattningar bör man utveckla samt 

fördjupa de anställdas sätt att uppfatta arbetet och söka förändra och utveckla denna 

uppfattning (Sandberg, 2000:21). Tidigare forskning visar även att de anställdas kompetens 

har ett högt värde för organisationen och att kompetens har betydelse för organisationers 

möjligheter till att bli konkurrenskraftiga. Vidare framkommer det att heterogenitet inom 

kunskap leder till konkurrenskraftiga organisationer (Nordhaug & Gronhaug, 1994: 90-89). 

Sammanfattningsvis påvisar den tidigare forskningen att vi idag lever i ett kunskapsintensivt 

samhälle där det sker snabb förändring och utveckling. För företag kan det vara svårt att 

hänga med i de snabba förändringarna och utmaningen blir därför att bibehålla en 

konkurrenskraftig verksamhet vilket leder till det höga värdet av anställda med relaterad 
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kunskap. Det är av värde att successivt utveckla, underhålla men också skydda den kunskap 

som behövs inom en organisation för att kunna bemöta krav från kunder men också från 

samhället (Nordhaug & Gronhaug, 1994:103). 

3.3 Homosocialitet/Homosocial reproduktion 

Tidigare forskning av homosocial reproduktion fokuserar på separering mellan män och 

kvinnor. Den tidigare forskning som vi presenterar nedan fokuserar mer på ålder, etnicitet och 

erfarenhet vilket är attribut som vi kopplar till våra frågeställningar. Tidigare forskning visar 

att homosocial reproduktion är ett mycket vanligt problem på de högre nivåerna inom 

organisationer. Att tvinga företag att rekrytera ett visst antal människor inom olika sociala 

mekanismer genom kvotering är en omdebatterad metod att komma till rätta med detta 

problem (Stafsudd, 2006:177). Den homosociala reproduktionen behöver inte enbart bygga på 

negativa uppfattningar om det motsatta könet. Det är istället de etablerade relationerna mellan 

samma kön som lägger grunden för den vanligaste processen av homosocial reproduktion 

(Holgersson, 2013:463). Vi har valt att titta på forskning som relaterar homosocial 

reproduktion till andra sociala egenskaper. Det vi fann var att forskningen visar på att 

homosocial reproduktion inte behöver ske via beslutet av den som rekryterar utan att det ofta 

är den sökande som tagit första steget till processen. Det beror på att individen söker sig till de 

företag man känner samhörighet med utifrån sociala egenskaper, värderingar, attityder, ålder 

eller nationalitet (Stafsudd, 2006:178). Denna typ av homosocialitet bygger på interaktionell 

psykologi. Homosocial reproduktion kan även ske via rekryterarens beslut och då bygger 

homosocialiteten på interpersonell interaktion där sociala egenskaper och statusdrag är 

grundläggande (Stafsudd, 2006:179). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att 

homosocial reproduktion inte nödvändigtvis behöver grunda sig på likheten bland kön utan 

även aspekter såsom personlighetsdrag, värderingar, åsikter, nationalitet och ålder 

(Holgersson, 2013:464; Stafsudd, 2006:185). 
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4. Metod 

4.1 Förstudie 

Som förstudie genomförde vi en testintervju för att säkerställa att vår intervjuguide innehöll 

lämpliga frågor för att besvara studiens syfte och för att se om intervjun kunde genomföras på 

rimlig tid.  

4.2 Ansats 

Då vår ambition med denna studie är att förstå hur våra intervjupersoner upplever, arbetar och 

resonerar kring vårt valda ämnesområde har vi vår utgångspunkt i den hermeneutiska 

traditionen, eftersom att vi strävar efter att förstå de sociala handlingar de praktiserar i sitt 

yrke (Bryman, 2011:32). I vår studie har vi intresserat oss för våra intervjupersoners eget 

perspektiv av området vi studerat. Det är den mening som intervjupersonerna skapar i 

samklang med sina handlingar som har intresserat oss och därför anser vi att vår studie antar 

en fenomenologisk ansats. Studien är baserad på dessa individers subjektiva erfarenheter som 

de genererat i sitt yrke som rekryterare och det är i deras berättelser som vårt fokus ligger (Jfr. 

Bryman, 2011:32–33). Vi har ett kombinerat induktivt och deduktivt sätt att se på vår teoris 

roll i relation till vår studie. Det innebär att vi drar slutsatser baserat på vår analys av de 

empiriska data som vi samlat in i relation till våra teoretiska utgångspunkter (Bryman, 

2011:40). Vi vill dock poängtera att inläsningen av de teoretiska perspektiven och tidigare 

forskning lade grunden till vår intervjuguide vilket bidrar till vår studies deduktiva ansats, 

även de första koderna inför arbetet med materialet grundades i teori. I takt med att vi 

arbetade med vårt empiriska material övergick vi till ett mer induktivt synsätt. Vi valde att 

arbeta på detta kombinerade sätt för att vi ville ha med oss de teorier vi studerat som ett 

verktyg i intervjuguiden samt kodningen samtidigt som vi ville vara öppna för vad våra 

intervjuer skulle bidra med för nya infallsvinklar.  
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4.3 Förförståelse 

Vi som författat denna uppsats har egna erfarenheter från arbete med rekrytering vilket ger 

oss en betydande förförståelse inom ämnet. Denna förförståelse har inneburit en risk att vi 

med våra egna erfarenheter har färgat studiens inriktning och analys av resultatet eftersom att 

vi har egna uppfattningar och upplevelser av kompetensbaserad rekrytering (Aspers, 

2009:38). Vad vi menar med risk här är att vi omedvetet har tillskrivit våra intervjupersoners 

subjektiva svar en särskild mening som de utifrån sin förståelse kanske inte avsett. Detta 

problem är någonting som vi har haft med oss i mötet med intervjupersonerna och vi har 

aktivt arbetat med att inte låta vår egen förförståelse ta över tolkningen av våra empiriska 

data. Vi har också varit noga att hålla en neutral attityd vid våra intervjuer för att inte de 

samtal vi haft med intervjupersonerna ska färgas av våra egna tänkesätt och lärdomar (Aspers, 

2009:39).  

 

4.4 Urval 

Då studiens ämnesområde är avgränsat till kompetensbaserad rekrytering var det således ett 

naturligt val för oss att intervjua personer som arbetar som rekryterare. Vårt urval har därmed 

baserats på intervjupersonernas yrke, en så kallad rollselektion (Aspers, 2011:96). För att få 

intervjupersoner från olika företag och variation i erfarenhet av rekrytering för att undvika en 

allt för homogen uppsättning av intervjupersoner har vi använt oss av ett strategiskt urval. 

Anledningen till detta är att vi ville ha perspektiv och lärdomar från en större vidd. Detta för 

att skapa en större variation och därmed öka bevisvärdet och generaliserbarheten i vår studie 

genom att studera ett större fält än enbart ett enda företag och dess anställdas erfarenheter 

kring ämnesområdet (Jfr. Aspers, 2011:97). Vi började med att bestämma oss för vissa 

avgränsningar gällande intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner som deltagit arbetar 

som rekryterare på ett företag i Stockholm med minst ett års erfarenhet av rekrytering som 

primär arbetsuppgift.  Samtliga intervjupersoner har erfarenheter av att arbeta som 

rekryteringskonsulter där man rekryterar externt åt kunder. Tre av våra respondenter arbetar 

idag med intern rekrytering men har med sig flerårig erfarenhet av att arbeta med extern 

rekrytering sedan tidigare. Totalt har vi intervjuat åtta personer, sju kvinnor och en man. 

Respondenterna är i åldrarna 27-39 år gamla. Vi är medvetna om att det hade varit önskvärt 

med en jämnare fördelning mellan kvinnor och män för att få ett vidare urval. Vi har 
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strategiskt kontaktat intervjupersonerna från totalt fyra olika företag via telefon eller 

personliga möten och ställt frågan om de vill delta i studien. Nästa steg var att skicka ut en 

intervjuförfrågan med information om vår studie och intervjuns utformning till samtliga inför 

varje intervju. I intervjuförfrågan presenterade vi oss själva och vår studie samt informerade 

om hur lång tid intervjun beräknades ta samt de etiska aspekterna med de rättigheter som 

intervjupersonen har. Efter detta har vi bestämt tid och plats för intervjutillfället.  

4.5 Bortfall 

Vi hade bokat in totalt tio intervjuer, men dessvärre var de två som avbokade sina intervjuer 

på grund av tidsbrist män. Hade dessa intervjuer genomförts så hade vi haft en jämnare 

fördelning av kön i vårt urval.  Dessa intervjuer ställdes in med kort varsel från de tilltänkta 

intervjupersonernas sida. Då vi inte hade tid att boka in ytterligare intervjuer för att ersätta 

dessa har vår studie därmed baserats på empirisk data från åtta respondenter. Olyckligtvis 

gjorde detta bortfall att vi fick en snedfördelning mellan kvinnor och män i vår studie. Av 

denna lärdom tar vi med oss att vara beredda på att avbokningar kan ske och att eventuellt ha 

reservpersoner att tillgå för att jämna ut könsfördelningen.  

4.6 Empiri 

4.6.1 Semistrukturerade intervjuer 

Då vi har intresserat oss för våra intervjupersoners subjektiva erfarenheter och uppfattningar 

valde vi att genomföra datainsamlingen med semistrukturerade djupintervjuer. Detta innebär 

att vi har ställt samma frågor vid samtliga intervjuer från en intervjuguide som vi utformat 

med förutbestämda frågor (se Bilaga 1), men samtidigt haft möjlighet att ställa följdfrågor för 

att förtydliga svaren. Vi har med andra ord använt våra intervjuer för att samla in information 

som vi varit intresserade av för vår forskningsfråga utifrån de teoretiska utgångspunkterna vi 

har (Aspers, 2011:143). Även om vi har velat ha fylliga svar ur ett subjektivt perspektiv har vi 

varit noggranna med att behålla fokus kring de frågor som vi ville ha svar på för relevans till 

vår forskningsfråga. Därav har en semistrukturerad intervju varit behjälplig för oss då vi haft 

en tydlig struktur kring frågorna vi ställt och på så sätt lyckats behålla samma fokus kring 

ämnesområdet i samtliga intervjuer. Detta har varit en förutsättning för att vi ska kunna 

jämföra de olika svaren som vi samlat in vid intervjutillfällena (Bryman, 2011:413–416). För 

att få en ännu djupare förståelse för fenomenet kompetensbaserad rekrytering tänker vi oss att 
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vi hade kunnat genomföra deltagarobservationer på de undersökta arbetsplatserna. Detta hade 

givit oss en möjlighet att studera arbetet, föra anteckningar kring genomförandet och se hur 

det går till vid en intervju. Tyvärr var detta inte en möjlighet för oss på grund av tidsbrist och 

problematiken kring att det kunde tänkas bli ett störningsmoment för kandidaten som 

intervjuades och vi ville inte riskera att störa våra intervjupersoners arbete. Det var viktigt för 

oss att formulera våra frågor så att det fanns möjlighet att få in så mycket information som 

möjligt och ge studien möjlighet till nya betraktelsesätt gällande ämnesområdet samt för nya 

frågeställningar att skapas även i detta skede av vår studie. Vi ville vara öppna för vad 

intervjupersonerna hade att berätta utifrån hur de uppfattar sina erfarenheter kring ämnet vi 

studerade. Att utgå ifrån semistrukturerade intervjuer med intervjufrågor som inbjuder till 

intervjupersonen att fritt formulera sig, anser vi har varit extra viktigt då vi haft en betydande 

förkunskap inom området och därmed inte velat riskera att våra förutfattade meningar skulle 

begränsa intervjuerna. Med det sagt så innebär det inte att vi inte har haft i åtanke att 

formulera frågor som skapat förutsättningar för oss att besvara våra frågeställningar (Bryman, 

2011:419). Vår intervjuguide utgick från de teoretiska perspektiven som vi valt för studien 

och haft som ambition att använda som verktyg i vår analys.  

 

Vi har vid samtliga intervjutillfällen varit närvarande båda två. En av oss har ställt frågor och 

den andra har fört anteckningar samt hjälpt till med att eventuellt förtydliga vissa frågor och 

ställa relevanta följdfrågor. Samtliga intervjuer har med respondentens godkännande spelats 

in. Vi har gentemot våra respondenter varit flexibla och öppna för vart intervjutillfället skulle 

äga rum, detta resulterade i att intervjuer genomfördes i första hand på deras arbetsplatser i 

avskilda konferens- eller intervjurum samt i ett fall hemma hos en av oss författare. Varje 

intervju har tagit mellan 35-40 minuter att genomföra. Att låta respondenten välja tidpunkt 

och plats för intervjun har skapat förutsättningar för avslappnad stämning och en miljö som 

respondenten själv har valt att intervjuas i och därmed känt sig bekväm i situationen.  

 

4.6.3 Analys av empirin 

Efter varje intervju har vi direkt påbörjat transkriberingen av intervjun. På detta sätt har vi 

kunnat påbörja analysen i ett tidigt stadie och låtit den vara en kontinuerlig process genom 

hela vårt arbete. Detta har varit värdefullt för oss då det har hjälpt oss att hålla analysarbetet 

igång under vår arbetsprocess vilket har hjälp oss vid författandet av avsnittet med teori och 

tidigare forskning. Det har också gjort oss bekanta med vårt insamlade empiriska data vilket 



17 

 

har underlättat för oss att bibehålla en röd tråd i vår arbetsprocess samt att nya vinklar även 

tillkommit under arbetets gång (Jfr. Bryman, 2011:429–430). Vid transkriberingen av våra 

intervjuer lyssnade vi på våra inspelningar samtidigt som vi skrev ner på datorn exakt vad 

respondenterna svarade. Vi var noggranna med att få med alla pauser, hummanden och annat 

för att få en så rik och verklighetsnära transkribering av intervjun som möjligt.     

4.6.4 Kodning av materialet 

I takt med att intervjuerna transkriberades började också vårt arbete med att koda vårt 

empiriska material. Vi började med den deduktiva delen av vårt kodningsarbete där vi utgick 

från de begrepp vi identifierat i vår teori för att koppla dem till koder i våra intervjuer. Dessa 

koder genererades från begrepp vi identifierat i vår förstudie samt begrepp som vi valt att 

inkludera i vår intervjuguide. Allt eftersom att vi genomfört fler intervjuer identifierade vi 

också nyckelord som var återkommande i materialet och därmed påbörjades även vår 

induktiva kodningsprocess. Här tillkom koder till vårt kodningsschema som ett resultat av 

begrepp som vi hämtade upp från våra intervjupersoner (Aspers, 2011:168–169). 

Sammantaget identifierade vi utifrån detta ett antal centrala teman som vi kommer att 

presentera i resultat- och analysavsnittet. Rent praktiskt så har vi använt oss av 

marginalmetoden i vårt arbete med kodningen av materialet. Detta betyder att vi har använt 

oss av utskrifter av våra transkriberingar och kodat materialet med pennor i olika färger i 

relation med vårt kodningsschema (Aspers, 2011:185).  

4.7 Etiska aspekter 

Genomgående i vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska huvudkrav som förekommer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 

 Våra respondenter fick innan intervjutillfället vetskap om syftet till studien, forskarnas namn 

och kontaktuppgifter.  De fick även information om intervjutillfällets upplägg, att medverkan 

är frivilligt och att de kan när som helst under intervjun välja att inte besvara en fråga eller 

avbryta sin medverkan utan grundläggande förklaring. De har även blivit informerade om att 

studien är anonym. Det förekommer inte detaljer eller information som kan kopplas till vilka 

de är och det är enbart vi som författat studien och vår handledare som kommer att ta del av 

intervjuerna. Information som framkommer vid intervjuerna kommer enbart att användas i 

denna studie. Inför varje intervjutillfälle blev respondenterna tillfrågade om deras samtycke 
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till inspelning av intervjun samt att inspelningen raderas när studien är färdig. Denna 

information förmedlades via utskick innan intervjutillfället samt innan intervjun startade. 

Samtliga respondenter har blivit tillfrågade om de samtycker till att vi använder citat i vår 

studie samt blivit erbjudna att ta del av den färdigställda studien. Vid redovisningen av de 

empiriska resultaten och analysen av dessa kommer citat att användas från intervjuerna. För 

att värna om våra respondenters anonymitet samt att ålder och erfarenhet för varje 

intervjuperson är irrelevant för vår studies syfte kommer att citaten inte att kopplas till vem 

som sa vad med fiktiva namn eller på annat sätt.  

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av det empiriska materialet och en analys utifrån det 

teoretiska ramverket som tidigare presenterats i studien.  

5.1 Rekryterares syn på kompetens 

Vi bad våra intervjupersoner definiera begreppet kompetens. Samtliga intervjupersoner 

beskrev kompetens som färdigheter och egenskaper. En majoritet av intervjupersonerna ansåg 

även att bakgrund, så som utbildning och tidigare anställningar, går under begreppet 

kompetens.   

 

”Färdigheter och kunskap som man använder i sitt jobb, men även personlig kompetens. Hur 

man är och beter sig. Personlighet.” 

 

Samtliga intervjupersoner nämnde även att personliga egenskaper som kopplas till en individs 

personlighet ses som kompetens. Kompetenskrav för en viss tjänst behöver inte enbart 

innehålla objektiva kompetenskrav utan kan även vara krav på personlighet och inställning till 

arbetet. Kahlke och Schmidt (2002) och Lundmark (1998) menar att mindre synliga 

personlighetsdrag så som attityd, känslor, etik och motivation är kompetenser som kan 

efterfrågas av företag. Vår analys av studiens resultat visar att en individs förmåga att binda 

samman kompetenser väger tungt vid en rekryterares bedömning genom kompetensbaserad 
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metod. Majoriteten av intervjupersonerna uttalade att de lägger fokus på de kompetenser som 

är kopplade till en specifik arbetssituation, vilket i detta fall innebär en blandning av 

personlighet, kunskaper och yrkeserfarenheter. Lundmarks (1998) funktionella kompetens kan 

liknas vid den blandning av personlighet, kunskaper och yrkeserfarenheter som 

intervjupersonerna pratade om. Delkomponenter av kompetens binds samman av en central 

funktion för att individen på ett effektivt sätt ska kunna utföra viss arbetsuppgift (Kahlke & 

Schmidt, 2002; Lundmark, 1998; Keen, 2003).  

 

Keen (2003) menar att kontakter och nätverk är en del av en individs sociala färdighet. Dock 

är det ingen av våra intervjupersoner som nämner detta. Ett fåtal av våra intervjupersoner 

nämner att en individs sociala förmåga är kompetens. Keen (2003) menar att social förmåga 

inkluderar förståelse för en yrkesroll, lyhördhet samt kontakter och nätverk.  

 

Vad gäller frågan om huruvida det är lätt eller svårt att bedöma en persons kompetenser hade 

intervjupersonerna delade meningar. De var eniga om att kompetensbaserad intervjuteknik är 

ett bra verktyg för att hitta rätt kandidat. Majoriteten pratade om att det finns utmaningar med 

att bedöma om det intervjupersonen berättar är sanning eller en förskönad och positivt 

framställd bild av verkligheten. En kandidat som söker ett jobb kan visa upp oäkta personliga 

egenskaper vid mötet med rekryteraren för att sälja in sig själv under en intervju. Personliga 

egenskaper kan också vara svåra att uppfatta inte bara för rekryteraren utan även för individen 

själv (Jfr. Kahlke & Schmidt, 2002). Det svåraste att bedöma har i denna studie uppgetts vara 

de mjukare värdena, personliga egenskaper, som inte är lika lätta att sätta in i en kontext vid 

intervjutillfället. I detta fall är kunskap och färdigheter något som är enklare att sätta in i en 

kontext och det är lättare för rekryteraren att be om konkreta exempel.  

 

5.2 Kompetensbaserad metod 

Samtliga personer vi intervjuat i denna studie har utbildats inom kompetensbaserad 

rekrytering efter litteratur skriven av Malin Lindelöw Danielsson (2003). Lindelöw 

Danielsson har, i alla fall för de personer vi pratat med och de företag som de arbetar och har 

arbetat på, varit en pionjär inom ämnesområdet. Det är utifrån hennes metod våra 

intervjupersoner arbetar efter.  
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”Från början utgick vi från Malin Lindelöws metodik och hennes syn på kompetens. Sen så 

gjorde vi intervjumallar och beskrivning av alla kompetenserna som vi utgick från.” 

 

Studiens resultat visar att trots de strikta ramar som metoden har finns det utrymme för att 

frångå dessa i situationer då det har varit önskvärt. Detta berör även en negativ aspekt med 

kompetensbaserad metod, att den inte passar alla kandidater lika bra. Dock säger majoriteten 

av intervjupersonerna att det är viktigt att endast frångå metodens ramar vid tillfällen då det 

verkligen finns fog för att göra det och inte frångå sin förutbestämda intervjuguide i allt för 

stor utsträckning.  

 

”Då man frångår det är när man tycker att en person ganska uppenbart redan från början 

visar att de inte uppfyller någonting speciellt som är viktigt för tjänsten, som att man är 

förändringsbenägen exempelvis. Då känner jag att man kan behöva stöka om lite i intervjun 

och fråga lite mer om sådana saker för att gå till djupet med hur det ligger till.” 

 

Samtliga respondenter säger att kompetensbaserad metod är ett sätt att undvika problematiken 

kring fördomar, vad de menar här är att det hjälper till att öppna upp ögonen för olika typer av 

människor och vad de kan bidra med genom sina kompetenser. Genom att rekryterarna 

behåller fokus kring de kompetenser som är viktiga för den specifika tjänsten avviker man 

samtidigt från det som anses vara oväsentligt. Detta påminner om Lundmarks (1998) 

funktionella kompetens som benämner den blandning av olika kompetenser som behövs för en 

viss arbetsuppgift. Kahlke & Schmidt (2002) och Lindelöw Danielsson (2003) menar att 

rekryterare ska sträva efter att frångå det första intrycket och släppa på sina ytliga 

inställningar. För att undvika olika bedömningar av samma kompetenser och att lyckas frångå 

det första intrycket krävs det att rekryterare har samma föreställningar om de olika 

kompetenserna. Några av våra intervjupersoner nämner att det finns ett kompendium med 

definitioner av kompetenser som de kan titta på när det är svårt att bedöma. Detta avspeglar 

vad Lindelöw Danielsson (2003) förespråkar med ett gemensamt språk och gemensamma 

begrepp och definitioner av kompetens. Ett fåtal av våra intervjupersoner har tidigare arbetat 

med rekrytering utan att tillämpa kompetensbaserad metod. De nämner att den stora 

skillnaden är att de klassiska intervjufrågorna kring personliga styrkor och svagheter samt 

frågor om fritidsintressen undviks vid kompetensbaserad rekrytering. Frågor som berör saker 

som inte är relaterade till den specifika tjänsten är inte relevant. Lindelöw Danielsson (2003) 
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förespråkar att den objektiva bedömningen bör ha en tyngre vikt för att frångå det som är 

subjektivt och helt oväsentligt för tjänsten.  

 

”Tidigare så frågade man lite mer allmänna frågor utan att egentligen veta varför”. 

 

För att lyfta fram den kritik som av Bolander (2002) riktats mot metoden under dess framväxt 

bad vi intervjupersonerna att resonera kring huruvida en person ses som ett objekt och inte ett 

subjekt då kompetenserna är i fokus. Här förekom det delade uppfattningar bland 

intervjupersonerna. Några menade att objektifiering av en person är en del av att bedöma 

personen utifrån kompetenser och att de personliga egenskaperna hos en person också 

hamnade under begreppet kompetens. Andra menade att kandidaterna inte sågs som objekt, 

utan att det inte går att komma ifrån att man har en person framför sig – ett subjekt.  

 

”Om man nu lyckas göra en helt kompetensbaserad rekryteringsprocess där man inte har 

några som helst personliga värderingar inblandat så verkar det omöjligt och ganska konstigt. 

Har man lite självkännedom så tycker jag nog att man kan se kandidaten som ett subjekt 

ändå, alltså som en person.” 

 

Studiens resultat visar att en problematik som framkommer vid kompetensbaserad metod är 

att den förespråkar en objektiv bedömning av kandidaten samtidigt som personliga 

egenskaper är en typ av kompetens (Jfr. Kahlke & Schmidt, 2002; Keen, 2003; Lundmark, 

1998). Som tidigare nämnt bedömer samtliga intervjupersoner personliga egenskaper som 

kompetenser. Beroende på vad det är för tjänst som rekryteringen avser är det inte alltid 

oväsentligt hur kandidaten är som person. Det intressanta här är att Lindelöw Danielsson 

(2003) förespråkar en objektiv bedömning av kandidaten och att rekryteraren ska våga frångå 

sin magkänsla vid bedömningen. Samtliga intervjupersoner använder detta arbetssätt, men har 

fortfarande kvar en subjektiv bild av kandidaten, samtidigt som de frångår magkänslan och 

lägger fokus på kompetenserna. 

5.3 Mångfald 

Våra intervjupersoner associerar begreppet mångfald till olika attribut. Den gemensamma 

uppfattningen är att det handlar om olika typer av människor på samma plats. I detta fall 

handlar det om en mångfald inom ålder, kön och etnisk och social bakgrund. Några av 
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intervjupersonerna nämner även att mångfald innebär utbildningsbakgrund, 

arbetslivserfarenhet och personlighet. Denna uppfattning av mångfald stämmer överens med 

den sekundära dimensionen (se avsnitt 3.1). Granberg (2008), Rönnqvist (2008) samt Mlekov 

& Widell (2013) vilka menar att mångfald handlar om den primära dimensionen som är 

synliga attribut som ålder, etnicitet, kön, bakgrund men också den sekundära dimensionen 

som är mindre synliga attributen som utbildning, yrkeserfarenhet och personlighet. Analysen 

av våra empiriska data visar att ålder är den faktor kopplat till mångfald som ofta har en stor 

inverkar på vilken kandidat som blir erbjuden ett jobb. 

 

”Jag tror att ålder är det vanligaste att man vet ungefär vad man söker, det är ofta skrivet i 

sten. Det är nog den där bilden man har i huvudet, och ålder har ju oftast med erfarenhetsår 

att göra. Vad man har tänkt sig för tyngd på den här personen som ska komma in och vilka 

framtidsutsikter som han eller hon ska ha inom företaget.” 

 

Majoriteten av våra intervjupersoner menar att en organisation bör ha en blandning av 

människor för att kunna utvecklas. Mångfald, en grupp med olika människor, har en förmåga 

att berika en organisation. Widell och Mlekov (2013) menar att mångfald är ett värde i sig hos 

ett företag rent ekonomiskt. Man tar tillvara på de olika resurser som människor kan bidra 

med till ett företag. De synliga attributen som kön, ålder, etnicitet och bakgrund är relativt 

lätta att ta reda på och är inget en rekryterare behöver bedöma då detta oftast är uppenbar 

information i form av personnummer till exempel (Jfr. Granberg, 2008; Rönnqvist, 2008; 

Widell och Mlekov, 2013). Dessa attribut kan bidra till hur en individ förhåller sig och beter 

sig i olika sammanhang. En individs bakgrund kan komma att påverka yrkeserfarenheter 

(Anttila, 2013; Ellström, 2006, Kahlke & Schmidt, 2002).  I detta fall sätts de synliga 

mångfaldsattributen in i ett kompetensperspektiv. En rekryterare kan i de flesta fall med ögat 

bedöma en individs ålder, etnicitet, kön och bakgrund. Enligt Lindelöw Danielsson (2003) är 

dessa attribut, de synliga, inte av relevans för en tjänst utan det är dess bidrag till beteendet 

som Kahlke och Schmidt (2002) menar består av kunskap och färdighet. Rekryteraren 

bedömer kompetenser med hjälp av kompetensbaserad metod och kan nå en djupare mångfald 

snarare än mångfald baserat på det ytliga.  
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Majoriteten av intervjupersonerna pratade om att strävan efter mångfald inte får gå före 

kompetens. I detta fall är strävan efter mångfald inte enbart strävan efter en blandning av kön, 

ålder och etnicitet utan man strävar även efter en blandning bland kompetenser.  

 

”Det kan finnas utmaningar, på en roll så är det oftast kompetenserna som är de bästa 

kvalifikationerna. Det finns utmaningar här, som att vi behöver få in fler tjejer i ett team, men 

man har hundra killar och en tjej som sökt, och tjejen inte är bra. Då blir det en utmaning att 

främja den tjejen.”  

 

Detta är ingenting som Widell och Mlekov (2003) problematiserar i sin teori om mångfald. 

De diskuterar uteslutande om de positiva effekterna för ett företag att sträva efter mångfald. 

Vår analys baserat på vår studies resultat visar att det är någonting eftersträvansvärt, men inte 

till priset av att man tummar på kompetensbedömningen. I detta fall lyfts även vikten av i 

vilket sammanhang mångfald avses. Det är eftersträvansvärt att lyckas använda de olika 

kunskaper, erfarenheter, bakgrunder och karaktärsdrag som individer har och samtidigt beakta 

sammanhanget av mångfald. På detta sätt skulle ett mångfaldsarbete kunna bedrivas utan att 

det tummas på kompetenserna (Jfr. Widell & Mlekov, 2013; Rönnqvist, 2008; Nordhaug & 

Gronhaug, 1994).  

 

Ett par av våra intervjupersoner berättade om hur det ibland är en del av arbetet som 

rekryterare att motivera och inspirera kunden, som man rekryterar externt till, om fördelarna 

med mångfald i en grupp. Rekryterare får ibland förtydliga att det är kompetenserna som är 

det centrala för en lyckad rekrytering och inte andra attribut som man kan ha medvetna åsikter 

eller omedvetna fördomar om. Genom våra intervjuer framkom att rekryterare upplever 

svårigheter med att framhäva fördelar med mångfald vid extern rekrytering. 

Intervjupersonerna nämner att en chef eller kund oftast har en specifik bild av vad för person 

de vill rekrytera, denne beskrivs oftast som den optimala kandidaten. Problemet med den 

optimala kandidaten är att den vanligtvis konkretiseras av egenskaper som inte är kopplat till 

de kompetenser som är relevanta för tjänsten. Exempel som kom upp var specifika önskemål 

om ålder, kön och bakgrund. Med bakgrund menas här utbildningsbakgrund och andra 

bakgrundsaspekter som den rekryterande chefen eller kunden kan identifiera sig med. Det 

visar att den primära dimensionen av mångfald (Rönnqvist, 2008; Widell & Mlekov, 2013) 
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väger tungt hos externa kunder. Utmaningen som rekryterarna angav här var att motivera 

chefen eller kunden om att dessa aspekter inte är relevanta.  

 

”Ofta handlar det om fördomar som man kan resonera kring, och försöka lyfta fram det 

relevanta hos kandidaten istället.” 

 

Att motivera den rekryterande chefen eller kunden genom att presentera kandidater med rätt 

kompetenser och försöka motivera chefen eller kunden till att se förbi sina förutfattade 

meningar om hur personen ska vara, bortkopplat från relevanta kompetenser är ett sätt att 

implementera kompetensbaserad metod även på kunder. Lindelöw (2003) menar att 

rekryterare ska frångå sin magkänsla och upprätthålla en objektiv bedömning och för 

rekryterare betyder det även att informera en extern kund om detta.  

 

Denna problematik liknar vid det som Kanter (1993) och Lipman (1976) menar är homosocial 

reproduktion. Homosocial reproduktion innebär här att chefen som ska anställa en ny person 

till sitt team tenderar att anställa den person som han eller hon känner sig mest bekväm med 

och som liknar honom eller henne själv. Problemet med detta är att kompetenserna hamnar i 

andra hand och de värdefulla effekterna av mångfald går förlorade. Företag behöver få upp 

ögonen för heterogenitet gällande både människor och kompetenser för att utveckla sin 

konkurrenskraft (Jfr. Nordhaug & Gronhaug, 1994; Widell & Mlekov, 2013). Samtliga 

intervjupersoner menar att den kompetensbaserade metoden är ett hjälpmedel då de ska 

motivera en kund till att enbart fokusera på kompetenserna och nå heterogenitet i en grupp.  

Vår analys indikerar att kompetensbaserad metod upplevs som en hjälp på vägen till en 

utökad mångfald genom att rekryterare frångår det första intrycket och istället lägger fokus på 

kompetenser som även täcker attribut kopplade till mångfald. Samtidigt nämner ett fåtal av 

våra intervjupersoner en negativ aspekt med allt för stor mångfald.  

 

”Mångfald är bra. Man vill ju få in nytänkande och nya bidrag. Men om vi skulle ha för 

mycket skillnader mellan oss kan det ju bli en krock. Det jag menar är att det kan bli svårt att 

lösa problem och konflikter i sådana fall.” 

 

Allt för stora olikheter riskera att leda till konflikter internt på ett företag. För stora skillnader 

i arbetssätt, värderingar, etik och attityder kan leda till motstånd i företagets utveckling. Det 
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kan i vissa fall finnas en poäng med att lyssna på sin magkänsla i rollen som rekryterare. 

Detta liknar vid den kritik Bolander (2002) presenterade samt hur Stafsudd (2006) framställer 

fenomenet homosocial reproduktion där interpersonell interaktion i sociala egenskaper är 

grundläggande.  

 

Tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk visar att heterogenitet i de anställdas 

kompetenser och mångfaldsattribut gynnar organisationers utveckling och konkurrenskraft 

(Stafsudd, 2006; Nordhaug & Gronhaug, 1994). I detta fall handlar det inte om att enbart 

undvika det Lipman (1976) menar är homosocial reproduktion eller att handplocka individer 

med olika åldrar, kön, etnicitet och bakgrund. Det företag även bör eftersträva är differens i 

individers beteenden och kunskap vilket enligt Lindelöw Danielsson (2003) 

kompetensbaserad metod kan bidra med. Denna uppfattning delas av våra intervjupersoner 

som säger att det är lätt att bidra med differens på företaget genom just ålder och kön. Men 

utmaningen ligger i att på ett framgångsrikt sätt bedöma individens kompetenser genom att 

frångå det yttre. Samtliga intervjupersoner upplever kompetensbaserad metod som en viktig 

stöttepelare i detta arbete.  

 

”Har man fler kvinnor än män på ett företag så är det ganska lätt att hitta fler män. Men säg 

att vi behöver fler personer med en viss kunskap eller en viss erfarenhet. Det är lite svårare 

att hitta på en gång. Det krävs fler frågor. ” 
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6. Diskussion 

Rekrytering fungerar som en form av inslussning för individer till arbetsmarknaden och till 

olika positioner inom ett företag. Kompetensbaserad rekryteringsmetod är ett arbetssätt som 

syftar till att bibehålla ett objektiv perspektiv och fokus på enbart relevanta kompetenser 

under rekryteringsprocessen. Därför har syftet med studien varit att undersöka och kritiskt 

granska hur kompetensbaserad metod kan upplevas som en hjälp på vägen mot en utökad 

mångfald på arbetsmarknaden. De frågeställningar vi valt att besvara är följande; 

 

Hur definieras kompetens av rekryterare som arbetar med kompetensbaserad rekrytering? 

 

Hur upplever rekryterare att det är att jobba med kompetensbaserad rekrytering då de 

bedömer en kandidats kompetenser? 

 

Huruvida upplever rekryterare att kompetensbaserad rekrytering kan bidra till mångfald? 

 

6.1 Rekryterares syn på kompetens 

Utifrån intervjuerna samt teori fann vi att begreppet kompetens uppfattas marginellt olika. 

Den sammantagna uppfattningen hos våra intervjupersoner var att kompetens är de 

färdigheter och kunskap en individ har. Det framkom även att bakgrund i form av utbildning 

och yrkeserfarenhet ses som kompetens. Även personliga egenskaper är kompetens. Utifrån 

det empiriska materialet samt tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk kan det 

konstateras att det är individens förmåga att använda kompetenser inför en viss arbetsuppgift 

som väger tungt. Det krävs därför att individen kombinerar de olika kompetenserna för att 

utföra en arbetsuppgift med goda resultat. Troligtvis påverkas huruvida en rekryterare tycker 

det är svårt eller ej att bedöma kompetenser av vad denne tar med i sin subjektiva definition 

av begreppet. Även om våra intervjupersoner sammantaget definierat kompetens som 

färdigheter och egenskaper så får det inte glömmas bort att även dessa begrepp ger utrymme 

för att tolkas olika. Rekryterarnas egna yrkesbaserade kompetens verkar bidra till den 

marginella skillnaden i definition av kompetens. Det svåraste att bedöma har uppgetts vara de 
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mjukare värdena, som inte är lika lätta att sätta i en kontext vid intervjutillfället. Det är också 

en viss form av kompetens att framställa sig själv i så bra dager som möjligt och att det är 

svårare att bedöma de sanna personlighetsdragen hos dessa individer. Mer erfarenhet av 

kompetensbaserad metod borde underlätta bedömningen av en individs kompetenser. Utifrån 

våra teorier talades det om kontakter och nätverk som en del av den sociala färdigheten 

(Keen, 2003). Detta var inget som uppkom under intervjuerna utöver att en individs sociala 

förmåga är kompetens. Detta indikerar att kontakter och nätverk inte ses som en 

bedömningsbar kompetens som individen har utan något denne kan ha till förfogande i sin 

omgivning. 

 

6.2 Kompetensbaserad metod 

I intervjuerna framkom att Malin Lindelöw Danielssons (2003) litteratur ligger till grund för 

samtliga rekryterares utbildning inom kompetensbaserad metod. Detta verkar också vara den 

enda metod som är ett uttalat arbetssätt inom rekrytering. Vi saknar någon metod att jämföra 

med. Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de, innan tillämpning av 

kompetensbaserad metod, ställde mer frågor som ansetts som klassiska intervjufrågor utan att 

riktigt veta vad eller varför det är de frågar efter. Detta anser vi vara märkligt med tanke på att 

rekrytering- och bemanningsbranschen är så stor idag. Det finns över 500 olika företag som är 

auktoriserade bemanning- och rekryteringsföretag (Bemanningsforetagen.se, 2015-05-18) i 

hela Sverige, och det har i denna studie eller vid insamling av litteratur inte en enda gång 

nämnts något alternativ till Lindelöw Danielssons (2003) metod. Därmed uppkommer frågan 

om den kompetensbaserade metodens strikta ramar är det absolut bästa verktyget för 

rekrytering till alla typer av tjänster. Det kan uppkomma svårigheter att tillämpa metoden på 

mindre kvalificerade tjänster som inte kräver någon specifik form av utbildning, erfarenheter 

eller annan kompetens. Dock visar vårt empiriska material samt tidigare forskning och teori 

att kompetens är ett mångfacetterat begrepp som även innehåller mjukare värden som också 

gör personlighetsdrag till en form av kompetens (Jfr. Lundmark, 1998: Kahlke & Schmidt, 

2002: Keen, 2003).  

 

Utifrån vårt teoretiska ramverk framkommer det att Lindelöw Danielsson (2003) förespråkar 

en objektiv bedömning av kompetens och att rekryterare ska våga frångå sin magkänsla vid 

sin bedömning. Samtliga intervjupersoner använder kompetensbaserad metod i arbetet men 
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har samtidigt kvar en subjektiv syn på kandidaten. Samtliga intervjupersoner anser att de inte 

enbart kan ha ett objektivt synsätt när man har en person framför sig. Dock menar de att 

kompetensbaserad metod hjälper dem att frångå sin magkänsla och det första intrycket de får 

av en kandidat och istället kan lägga fokus vid de relevanta kompetenserna. På det stora hela 

framställs kompetensbaserad metod i positiv klang. Anledningen till att metoden framställs 

som så positiv hos samtliga intervjupersoner kan bero på att det inte finns någon annan uttalad 

metod att jämföra med. Fler etablerade metoder inom yrket hade skapat förutsättningar för att 

jämföra och mer kritiskt granska Lindelöw Danielssons metod. Hade denna studie syftat till 

att jämföra två olika arbetsmetoder inom rekrytering hade säkerligen fler kritiska reflektioner 

kring Lindelöw Danielssons metod framkommit. Att metoden innebär en enbart objektiv 

bedömning är inget våra intervjupersoner håller med om. Invägning av personens känslor och 

tankar har också en inverkan även om den är mindre påtaglig.  

 

6.3 Utveckling av mångfald  

Vad gäller intervjupersonernas uppfattning av mångfald framgick det av intervjuerna att de 

har en gemensamt positiv syn på mångfald. Utifrån vårt teoretiska ramverk framgår det att 

Lindelöw Danielsson (2003) förespråkar en objektiv bedömning av kompetens och att 

rekryterare ska våga frångå sin magkänsla vid denna bedömning. Samtliga intervjupersoner 

menar att kompetensbaserad metod hjälper dem att frångå magkänslan och det första intrycket 

och samtidigt lägga fokus vid de relevanta kompetenserna. Detta tolkar vi som att metoden 

bidrar till utveckling av mångfald när rekryterarna förbiser de synliga mångfaldsattributen och 

istället lägger fokus på de relevanta kompetenserna för tjänsten. En svårighet som framkom 

av intervjuerna är att strävan efter mångfald riskerar att stå i konflikt med att finna den bäst 

lämpade kandidaten baserat på kompetenser. Detta upplevs av våra intervjupersoner som en 

negativ aspekt gällande strävan efter mångfald – att mångfald inte får gå före kompetenserna.  

 

Av vårt empiriska material framkommer det att intervjupersonerna också upplever utmaningar 

med att förmedla fördelar med mångfald till externa kunder. Kompetensbaserad metod 

upplevs därför som en hjälp på vägen. Rekryterare upplever att rekryterande chef eller kund 

oftast har en obefogad föreställning gällande den optimala kandidaten. Detta kan vara krav på 

attribut som inte är av relevans för tjänsten; kön, etnicitet, ålder eller bakgrund. Att den 

externa kunden vill ha en viss typ av kandidat baserat på obefogade önskemål indikerar om 
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osäkerhet vilket kan bidra till homosocial reproduktion. Rekryterare som arbetar med att 

rekrytera mot externa kunder får även arbeta med den kompetensbaserade metoden för att 

inspirera till det synsätt där enbart fokus vid individens relevanta kompetenser är 

betydelsefullt. Genom att sätta in de synliga mångfaldsattributen i ett kompetensperspektiv 

och lyfta fram de relevanta kompetenserna kan rekryterarens arbete upplevas som ett bidrag 

till utvecklandet av mångfald.   

 

Tidigare forskning och teori menar att mångfald bland kompetens och beteenden berikar en 

organisation (Nordhaug & Gronhaug, 1994). För att lyckas med en mångfald inom kompetens 

och beteenden krävs att företag rekryterar olika typer av människor. Utifrån samtliga 

intervjuer framkom ett positivt synsätt till hur kompetensbaserad metod kan vara en hjälp på 

vägen mot mångfald och upplevs som en stöttepelare för att frångå magkänslan och det 

personliga intrycket som kan grundas i fördomar. Detta indikerar att den kompetensbaserade 

metoden där fokus ligger på de relevanta kompetenserna en tjänst efterfrågar bidrar till att 

förbise de synliga mångfaldattributen (Jfr. Rönnqvist, 2008; Widell & Mlekov, 2013). De 

mindre synliga attributen som utbildning och yrkesbakgrund hamnar direkt under ett 

kompetensperspektiv då dessa kopplas till erfarenhet. (Anttila, 2013; Ellström, 2006; Keen, 

2003).  Detta indikerar även att den tidigare presenterade problematiken kring homosocial 

reproduktion som bidrar till en homogen fördelning av kön frångås. Rekryteringsprocessen 

fokuserar på det en viss tjänst fodrar och inte på det en rekryterare, chef eller extern kund 

känner sig bekant och trygg med.  

 

 

6.4 Kritisk reflektion och förslag till vidare 

forskning 

Vid slutskedet av studien har vi uppfattat brister samt utvecklingsmöjligheter. Tyvärr har vi 

inte bearbetat dessa på grund av tidsbrist. Ett större antal intervjupersoner samt från fler 

företag hade kunnat bidra till ett starkare och bredare resultat. Det hade även kunnat ge oss 

oförenliga uppfattningar och resonemang att analysera och bearbeta. Deltagande 

observationer hade kunnat ge oss en bredare förståelse för hur man arbetar och resonerar 

kring kompetens och med egna ögon se huruvida en rekryteringsprocess kan bidra till ökad 

mångfald. Vi har även haft svårt att hitta tidigare forskning inom samma ämnesområde vilket 

vi gärna hade haft mer utav.  
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I denna studie har vi begränsat oss till att undersöka och kritiskt granska hur 

kompetensbaserad rekrytering upplevs som ett bidrag till utvecklandet av mångfald. Det hade 

varit önskvärt med en jämförelse av andra rekryterings metoder. Vi hade också gärna sett en 

forskningsstudie kring varför kvinnor och män väljer olika banor redan från utbildningsstadiet 

och hur företagen kan arbeta med att främja en jämnare könsfördelning på de olika 

avdelningarna. Som ett förtydligande här är vi alltså inte intresserade för könsfördelning över 

sektor eller bransch, utan varför män och kvinnor söker sig till olika yrken och avdelningar 

inom ett och samma företag. 
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Bilaga 1  

Information till intervjupersonen 

 Information om vad uppsatsen kommer att handla om samt dess syfte. 

 Information angående anonymitet och konfidentialitet.  

 Stämma av intervjupersonens samtycke samt ge information angående inspelning av 

intervjutillfället 

Bakgrund 

1. Kan du berätta lite kort om företaget du arbetar på? 

2. Hur länge har du arbetat för företaget? 

3. Vad har du för roll samt hur länge har du haft den rollen? 

4. Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll, i stora drag? 

5. Vad har du för erfarenheter av rekrytering? 

6. Hur definierar du begreppet kompetens? 

7. Hur länge har du arbetat med kompetensbaserad intervjuteknik? 

Början av användandet av kompetensbaserad rekrytering som metod 

8. Kan du berätta lite om varför detta företag började använda sig utav kompetensbaserad 

intervjuteknik? 

9. När startade detta företag med kompetensbaserad intervjuteknik? 

10. Vilka möjligheter anser du att kompetensbaserad rekrytering ger och har gett er? 

11. Kan du se några nackdelar med att tillämpa kompetensbaserad intervjuteknik i era 

rekryteringsprocesser?  

Varför anser du att det är en nackdel? Hur påverkar det ditt arbete? 

12. Hur viktigt anser/uppfattar du att kompetens är i en rekryteringsprocess? Exempel.  

Tillämpning av kompetensbaserad rekrytering i arbetet 

13. Kan du berätta hur en rekryteringsprocess ser ut hos er? 

14. Har ni fått någon utbildning om kompetensbaserad intervjuteknik? Hur såg den ut? 

15. Kan du berätta hur du tillämpar kompetensbaserad rekrytering i ditt arbetssätt? 

16. Har du arbetat med rekrytering på något annat sätt? Exempel.  

17. Upplever du att rekryteringsprocessen ser annorlunda ut vid tillämpning av kompetensbaserad 

intervjuteknik? Exempel.  

18. Upplever du att det finns utrymme för dig att improvisera och frångå rutiner utifrån dina egna 

initiativ, samt i vilken utsträckning, om du upplever att det skulle förbättra resultatet i 

rekryteringsprocessen? Exempel.  

19. Hur upplever du att det är att bedöma en kandidats kompetenser? 

På vilket sätt upplever du att det är lätt/svårt? 

Hur arbetar du med det som upplevs svårt? 

20. Har du någon gång bedömt en kandidats kompetenser på ett felaktigt sätt? 

Vad hände och hur påverkade det resultatet av rekryteringsprocessen? 

21. Vad anser du om kvaliteten på de rekryteringar som gjorts genom att tillämpa 

kompetensbaserad rekrytering som teknik? 

22. Har du fått kandidater med de kvalifikationer du förväntat dig?  

Om ja, kan du ge ett exempel? 

Om inte, vad kan det bero på tror du?  
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23. Hur upplever du att ”kandidater ses som objekt och inte subjekt när kompetens är i fokus”? 

24. Hur upplever du att ”känslor för en arbetsuppgift bidrar till kompetens”?  

 

Mångfald 

25. Vad är mångfald för dig? 

26. Hur ser du på kompetensbedömning i relation till det personliga intrycket? 

Anser du att det ibland kan vara en utmaning att separera kompetensbedömning från det 

personliga intrycket du får av en person 

27. Vad är din åsikt att kompetensbaserad intervjuteknik är ett hjälpmedel för att komma undan 

”det första intrycket”? 

Hur anser du att det första intrycket påverkar din bedömning vid en rekryteringsprocess? 

28. Kan du se att det blivit en större mångfald bland de kandidater som får komma på 

intervju/kontaktas sedan ni tillämpat kompetensbaserad rekrytering?  

Om Ja, på vilket sätt anser du att mångfalden blivit större? 

Om Nej, vad tror du att det kan bero på? 

29. Anser du att det finns några negativa aspekter med att arbeta mot mångfald? 

Anser du att det finns några positiva aspekter med att arbeta mot mångfald? 

30. Har ni någon mångfaldspolicy eller jämställdhetsplan i er organisation, som används i 

samband med rekrytering?  

Om Ja, hur arbetar ni mod policyn mot mångfald? 

 

 

 

 

 

 


