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Detta examensarbete avslutar våra studier på Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns 
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1. Inledning  
I denna del introduceras bakgrunden till studien, vilket är idrottsfostran och 

rekryteringsprocessen. Vidare presenteras hur rekryterings- och bemanningsföretaget 

Performiq har valt att lägga vikt på idrottens egenskaper vid rekrytering. Avsnittet avslutas 

med  att presentera syftet med uppsatsen, dess frågeställningar och en introduktion av 

företaget. 

 

Idrottens värdegrund bygger på glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och rent spel genom 

ärlighet (Idrotten vill, 2009). Sedan idrottens början har den fungerat som fostrare där individer 

lär sig bland annat att samarbeta, passa tider, disciplin, respekt och liknande sociala värden till 

samhörighet (Lindroth, 2011). Förutom ökad muskelstyrka och bättre kondition kan idrott även 

bidra med ett ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga och en 

bättre inlärningsförmåga (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Ovanstående egenskaper bidrar till mycket i livet utanför idrotten. Det påstås att 70 procent av 

kvinnliga chefer har en bakgrund inom ridsport (Borgs, 2015). Idrotten har bidragit till att dessa 

kvinnor lärt sig disciplin, ansvar, samarbetet och fått bättre självkänsla (Borgs, 2015). 

Egenskaperna idrotten har gett dem har således visat sig ha stor betydelse inom kvinnornas 

karriärer. Stina Honkamaa, tidigare chef inom Google, påstås inneha en stark arbetsdisciplin 

som är en egenskap som kopplas till hennes idrottsbakgrund (Jakobsson, 2013). Ett tecken på 

hur idrottsegenskaper influerar prestationen på arbetet och hur det kan leda till framgångsrika 

prestationer. 

 

Performiq är ett rekrytering- och bemanningsföretag som har valt att använda idrottens 

värderingar i sin rekrytering. Företaget har valt att nischa sig inom branschen genom att ha 

personal med idrottsbakgrund (Performiq, 2018). De egenskaper som Performiq (2018) söker 

hos deras anställda och personalen i sin rekryteringspool är; teamkänsla, ansvar, lojalitet, hälsa, 

vinnarinstinkt, dedikation och fokus. Performiqs önskade egenskaper är väldigt lik de 

egenskaperna som  Lindroth (2011) påstår att idrottsfostran fostrar till (Lindroth, 2011). 

Fördelen med att utnyttja idrottsegenskaper som något positivt inom rekryteringsprocessen är 

dess omfattning genom att de flesta någon gång har utfört någon form av idrottande och 

därigenom kan egenskaper identifieras (Performiq, 2018). Nackdelar med implementeringen 
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av idrottsvärderingar inom rekryteringsprocessen kopplat till idrottens historia där idrott 

förknippades med överklass och kan ses utifrån det perspektivet som elitistisk och 

exkluderande (Jönsson, 2007).  

 

En rekryteringsprocess kan vara tidskrävande, den består av olika steg där en lyckad rekrytering 

slutar i en tillfredsställd nyanställd och en nöjd chef. Processen fram till en anställning kantas 

av olika steg där en arbetsanalys är den första delen där arbetsuppgifterna identifieras som 

kräver en ny tjänst. Vidare fortsätter processen med intervjuer på olika sätt och referenstagning 

bland annat. Denna processes måste uppmärksamt arbetas för att inte i något steg riskera att 

diskriminera de sökande i någon form (Kahlke & Schmidt, 2002). En lyckad rekrytering 

däremot handlar om lönsamhet, lojalitet och långsiktighet. Där rätt människor kan bygga vidare 

på de värderingar och den kultur som verksamheten står för och personer som kan axla ansvaret 

som rollen kräver (Åkerman, 2016).  

 

Ovan beskrivs vad idrottens värderingar och egenskaper kan vara och hur företaget Performiq 

har implementerat det i sin organisation. Exempel på framgångsrika prestationer kopplat till en 

idrottsbakgrund ges och till sist presenteras ett kritiskt perspektiv av idrott och vikten av att 

vara uppmärksam på att inte diskriminera i en rekryteringsprocess. 

1.2 Problemdiskussion  
Med ansvarstagande arbetsgivare som ser konsekvenser av en hälsosam livsstil 

uppmärksammas i och med priset Årets Hälsofrämjandechef som årligen delas ut. Syftet är att 

dela ut priset för att främja hälsomedvetenheten i näringslivet. Erfarna VD:ar från olika företag 

hyllas för deras medvetenhet om betydelsen av vad god hälsa innebär och vad konsekvenserna 

blir (Chef, 2018). Resultatet av medarbetare som har en god hälsa påstås påverka företag 

positivt (Chef, 2018). Forskning visar på att den fysiska och psykiska hälsan förbättras vid 

träning, exempelvis ökar träning motståndskraften mot stress genom att den hjälper att hantera 

stressen. (Hansen, 2016).  

 

Forskningen kring hur kroppen påverkas av fysisk rörelse är mer beforskat än hur det påverkar 

oss människor i vilka värderingar och egenskaper som det ger personer som är fysiskt aktiva i 

såväl individuell idrott som lagidrott. Företag har under längre perioder arbetat med 

friskvårdsbidrag i olika former för att konsekvenserna av att röra på sig är något som i slutända 

kommer gynna företaget för att deras medarbetare får en bättre hälsa. Att vara fysisk aktiv inom 
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individuell eller lagsporter och hur det påverkar hälsan finns det mycket forskning av men sett 

till Riksidrottsförbundets mål och värdering kring idrott finns det även andra egenskaper som 

är viktiga förutom hälsoperspektivet (Riksidrottsförbundet, 2009). Idrotten bidrar med mer än 

bara en stark kropp, den ger individen värderingar och egenskaper som kan vara nyttiga utanför 

själva idrottsarenan (Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

Det finns bristande forskning gällande hur idrottens egenskaper och rekryteringsprocesser 

kombineras. Den forskning som finns kring om hur idrotten har influerat och kommit in i 

organisationer och skapat legitimitet kan priset Årets Hälsofrämjande chef vara ett tecken 

på.  Men den bristande forskningen berör hur det påverkar rekryteringsprocesser. Performiq 

som är ett rekryterings- och bemanningsföretag har tagit hjälp av idrottens värderingar och 

egenskaper för att försöka hitta kvalificerad och kompetent personal.  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottens egenskaper integreras som 

selekteringskriterium i rekryteringsprocessen.  

1.4 Frågeställning 
För att kunna besvara syftet utgår studien främst ifrån Kahlke och Schmidts bedömningscirkel 

och tidigare forskning. Utifrån den faktan har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur sker rekryteringen på Performiq? 

• Hur använder rekryterings- och bemanningsföretaget Performiq idrott som 

selektionskriterium vid rekrytering? 

• Hur säkerställer Performiq i deras rekryteringsprocess att kandidaterna har de 

idrottsliga egenskaperna och värderingar som de söker? 

1.5 Presentation av företaget 
Performiq är ett rekrytering- och bemanningsföretag  med slogan “personal med 

idrottsbakgrund”. Deras vision skapades genom att kombinera idrottens egenskaper med 

livserfarenheter, kompetens och utbildning. De tar till vara på det bästa av två världar: idrott 

och näringsliv. Performiqs målsättning är att alltid leverera personal med rätt egenskaper för 

det uppdrag som skall utföras. De menar på att deras personal utmärker sig genom de 

egenskaper som de har utvecklat genom idrotten. De egenskaper som Performiq menar på att 
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deras personal och konsulter har fått genom idrotten är ansvar, dedikation, fokus, hälsa, 

ledarskap, teamkänsla och vinnarinstinkt. (Performiq, 2018)    

  

Rekrytering kan vara en väldigt tidskrävande och kostsam process, vilket har resulterat i att 

vissa företag använder sig av rekryterings- och bemanningsföretag. Ett rekryterings- och 

bemanningsföretagen viktigaste uppgift är att finna rätt arbetskraft till arbetstillfälle (Walter 

2005). En fördel för de företag som använder sig av rekryterings- och bemanningsföretag är 

flexibiliteten. Företagen kan enkelt öka eller minska sin bemanning efter de behov de har 

(Walter, 2005). . Enligt Walter (2005) har de svenska rekryterings- och bemanningsföretagen 

personal med högre utbildning i jämförelse med andra länder. I exempelvis Nederländerna och 

Storbritannien domineras bemanningsbranschen av lågutbildad arbetskraft. I dessa fall används 

bemanningsbranschen som en inkörsport till arbetsmarknaden för dessa lågutbildade. Det 

förekommer även att rekryterings- och bemanningsföretagen har höga krav på att de sökande 

ska ha relevant erfarenhet (Walter, 2005). Detta för att säkerställa att det blir en bra match med 

kunden. 

  

Performiq hade sin start 2009 då intresset av att förändra bemanningsbranschen hade skapats 

hos de tre grundarna som hade bakgrund i rekrytering, försäljning och idrott. Deras tanke var 

att hitta personerna som är ansvarskännande, engagerade och arbeta bra i team. Egenskaper 

och värderingar som de tagit med sig från idrottsfostran. På huvudkontoret i Stockholm har alla 

en idrottsbakgrund på någon nivå. Vissa tränar och tävlar på elitnivå andra utövar endast idrott 

på fritiden som hobbyverksamhet. (Performiq 2018) 

  

Performiq är unik i branschen, med idrott som nisch. De får kontakt med många människor 

som brinner för idrotten och dess egenskap. Performiqs resultat sett till konsulters nöjdhet med 

Performiq som arbetsgivare uppgår till 92 procent, 96 procent av konsulterna skulle 

rekommendera andra att söka jobb via Performiq. Av kunderna är 95 procent nöjda eller 

mycket nöjda med bemötande och service från Performiq och till sist skulle 90 procent av 

Performiqs kunder rekommendera Performiq till andra. Performiq har expanderat genom att 

från början endast varit placerade i Stockholm tills nu att vara verksamma med kontor i 

Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro och Växjö. (Performiq, 2018) 
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2.  Tidigare forskning  
Denna del beskriver tidigare forskning inom området idrottsfostran. Vidare presenteras hur 

de egenskaperna som en idrottsman eller kvinna får med sig av att aktivt delta inom en idrott. 

Detta ska tillsammans med de valda teorin senare förklara hur idrottens egenskaper kan 

inkorporeras in i rekryteringsprocesser.  

2.1 Idrottsfostran 
Jönsson (2007) påstår att idrotten har en omfattande fostrande roll, fostran i till exempel att 

vinna och förlora och att stärka ens självförtroende. Det vill säga att idrotten disciplinerar 

atleter i alla åldrar att kunna hantera vinster och förluster. Samt så kan ett starkare 

självförtroendet via idrotten leda till ett ökat välbefinnande (Jönsson, 2007). Detta är det 

positiva som idrottsfostran bär med sig i sina bästa dagar. Idrotten bygger även samhörighet 

mellan nationer, vilket resulterar i att idrottare får en starkare nationalidentitet. Jönsson (2007) 

och Wagnsson (2010) menar på att de som avslutar sitt idrottande redogör sig för att ha sämre 

självkänsla, uppfattar sig ha fler psykosomatiska besvär, bedömer sig som mindre fysiskt 

kompetenta och mindre populära än de som inte avbröt sitt idrottande.  
 

Idrottsfostran har funnits länge. Ett tydligt exempel är de brittiska internatskolorna för pojkar 

under 1800-talet, där pojkarna fostrades i kristen maskulinitet (Jönsson, 2007). Detta präglades 

av militära principer och det var även byggstenen för den moderna tävlingsidrotten som skulle 

fostra den blivande eliten (Jönsson, 2007). Kort sagt en militäriskt präglad idrottsideologi för 

att fostra unga män. Viktiga värderingar inom idrotten har sedan dess varit respekt, samarbete 

och jämlikhet (Peterson & Hedenborg, 2016).  
 

Gymnastikrörelserna är ett annat exempel på hur idrott fostrar (Jönsson, 2007). De var inte lika 

tävlingsinriktade som de brittiska internatskolorna (Jönsson, 2007). Dessa rörelser handlade 

om att fostra och skapa miljöer där pojkar skulle göras till dugliga samhällsmedborgare genom 

idrotten (Jönsson, 2007). Den stora frågan som Jönsson (2007) ställer sig är “Vad är det 

medborgarna ska fostras till?” Det finns olika faktorer som spelar roll, medborgarna påverkas 

av vilken tidsepok som är aktuell, den rådande kulturen samt vilka de är som formar idrottens 

ideologi (Jönsson, 2007). Inom skandinavien har folkrörelsen inom idrottsorganisationer setts 

som en viktig grund för demokratisk utveckling och varit en stor ekonomisk satsning (Peterson 

& Hedenborg, 2016). Som tidigare nämnt så under 1800-talet var det för det mesta bara över- 

och medelklassens pojkar som fick lov att delta i idrottsaktiviteter. Däremot under slutet på 
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1990-talet och början på 2000-talet sågs ett ökat stöd för folkhälsan i skandinavien, mer statligt 

stöd gick till breddverksamheterna (Peterson & Hedenborg, 2016). Dessa breddverksamheter 

värnade om god etik, samma förutsättningar oavsett kön, aktiv integration och en demokratisk 

utveckling och delaktighet (Peterson & Hedenborg, 2016). 

 

Fair play är ett begrepp som kopplas ihop till idrottsfostran eftersom det också härstammar från 

Storbritanniens internatskolor (Jönsson, 2007). Fair play kan helt enkelt beskrivas som 

idrottens informella regelverk och en rättviseprincip (Jönsson, 2007). Fair play kan kopplas 

ihop med respekt, att ha respekt för sina med- och motspelare men också att ha respekt för 

spelet.  Fair play har blivit ett viktigt begrepp inom idrottsfostran och även samhället, att som 

en duglig medborgare visa respekt. Sigmund Loland skriver i sin doktorsavhandling Fair play 

i idrettskokurranser. Et moralsk normsystem (1989)  om att ge idrottsetiken en rationell 

anknytning. Idrottsetiken ska enligt Loland (1989) förstås i en typ av intern relation till det som 

konstruerar idrott som fenomen. För att idrotten ska vara rationell måste den utformas som ett 

etiskt kontrakt mellan de deltagande parterna, ett kontrakt där det genom en rationell 

argumentation fastställs vilka normer som bäst kan försvaras och som därför bör gälla för 

idrottspraxis (Loland, 1989). Genom detta kan  man formulera vilka normer som karaktäriserar 

goda handlingar inom idrott. “Fairness-norm” är den grundläggande normen enligt Loland 

(1989) som uttrycker rättvisa i idrott. Begrepp som jämlikhet, olikhet, prestation och fördel 

eller belöning av prestation anser Loland (1989) beskriver hur rättvisa ska aktualiseras inom 

idrotten. 
 

I den bästa av världar har idrotten och idrottsfostran endast positiva effekter. Dessvärre ser inte 

verkligheten ut så. Inom många idrottsverksamheter har det framkommit mobbning, sexuella 

trakasserier och våld (Jönsson, 2007). Våld, mobbning och sexuella trakasserier är något som 

även finns i samhället och därför finns det inom idrotten (Jönsson, 2007). Idrotten stödjer inte 

våld eller mobbning av någon sort (Jönsson, 2007). Det kan helt enkelt förklaras genom att 

idrotten speglar samhället, så ser samhället ut på ett visst sätt kommer även idrotten göra det. 

Detsamma gäller också för jämställdheten, att idrotten är lika jämställd som samhället är. 

Idrottsidealister lägger gärna stor vikt på det goda som idrotten leder till och påstår att det 

negativa är avvikelser (Jönsson, 2007). Det vill säga att det negativa som idrotten bidrar med 

är inte den ursprungliga idén för vad idrottsfostran är till för. 
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I Wagnssons (2010) avhandling framkom det att de inte förekommer några större skillnader 

mellan lag- och individuella idrottare. De små utmärkande skillnaderna som blev synliga var 

att lagidrottare upplevde sig vara mer fysiskt kompetenta jämfört med individuella idrottare. 

Lagidrottare upplevde sig också något mer populära och accepterade hos sina kamrater, även 

att lagidrottare agerar något mer antisocialt och mindre prosocialt jämfört med individuella 

idrottare. Slutsatsen i avhandlingen blev att med stor sannolikhet har andra 

socialisationsmiljöer som hem och skola, där barn och ungdomar i allmänhet tillbringar 

mestadelen av sin tid också har störst betydelse för denna utveckling. (Wagnsson, 2010)  

 

Sammanfattnings beskrivs ovan hur idrott genom tiden har blivit en arena för fostran. Där 

betydelsen i skandinavien har varit viktig grund för den demokratiska utvecklingen. Begreppet 

fair play beskrivs som idrottens informella regelverk. Slutligen menar Wagnsson (2010) på att 

andra socialisationsmiljöer som hem och skola har stor betydelse i hur barn och ungdomar 

fostras. Studien vill påvisa hur dessa egenskaper som idrottsfostran bidrar till kan användas 

inom rekryteringsprocesser. För att underlätta jämförandet av idrottens värderingar och 

Performiq har en tabell sammanställts. Tabellen har Perfomiqs egenskaper på vänster sida för 

att sedan påvisa hur personer kan få dessa egenskaper genom sitt idrottande. Som det syns i 

tabellen nedan är det mycket egenskaper som idrotten bidrar med som kan kopplas ihop med 

Performiqs önskade egenskaper. 

 
Performiqs 
egenskaper 

Hur dessa uppnås genom idrotten  
(Jönsson, 2007) (Peterson & Hedenborg, 2016) (Loland, 1989) 
(Forsberg, 2012) (Gunnars, 2017) (Lindroth, 2011) 
(Riksidrottsförbundet, 2011) 
 

Ansvar Fair Play, respekt, inom idrott får personen ta ansvar för sig själv 
och andra, pålitlighet 

Dedikation Prestation, idrotten lär personer att kämpa, engagemang, ärlighet 

Fokus Målmedvetenhet 

Hälsa Idrotten, friskvård, god hälsa 

Ledarskap Praktisk ledarskap genom idrotten, bestämdhet, empati, rättvisa 

Teamkänsla Samhörighet, samarbete, jämlikhet, gemenskap, laganda 

Vinnarinstink Kunna hantera vinster och förluster 
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2.2 Idrottsfostran i praktiken 
I doktorsavhandlingen “Manegen är krattad: om flickors och kvinnors företagsamhet i 

hästrelaterade verksamheter” har Lena Forsberg (2012) observerat och intervjuat personer som 

är eller har varit aktiva i stallet under sin ungdomstid. Resultatet visar att man genom att lära 

sig att styra och utöva makt över hästen utvecklar ett praktiskt ledarskap som i förlängningen 

även stärker självförtroende då det upplevs som en personlig kompetens. Den sociala 

kompetensen som stallet medför lär även de som vistas där att förhålla sig till och samarbeta 

med varandra. (Forsberg, 2012) 

 

Slutsaten av avhandlingen visade att flickor i stallmiljö har tagit del av en kulturell praktik som 

domineras av kvinnor som utför både könskodade kvinnliga och manliga sysslor. Det ger 

upplevelse av att kvinnor i hästrelaterade verksamheter som driftiga och kompetenta. Vidare 

slutsats är att hästens utmanande karaktär tvingar in dem att inta en position där de tar på sig 

ett ledarskap som blir en naturlig färdighet. Avhandlingen avslutas med att påstå att det är 

möjligt att både vara entreprenöriell och ledare fast på flickor och kvinnors vis, utan att låta sig 

fixeras. (Forsberg, 2012)  

 

Aktuell forskning om hur idrottens ideal har kommit att inspirera och upptäckas i 

organisationer beslyser studien “Sweat Is Weakness Leaving the Body” (2017). Där skriver 

Johansson (2017) om hur chefer som ägnar sig åt sport skapar en konkurrenskraftig bild av sig 

själva som chefer. Studien bygger på att sambandet mellan uthållighetssporter och 

chefsidentiteten har växt sig starkare under de senaste tio åren i Sverige (Johansson, 2017). 

Johansson har i sin studie intervjuat 24 vältränade toppchefer och fem av cheferna har hon 

djupanalyserat gällande hur idrottsutövandet hänger samman med utvecklandet av självkänsla 

i rollen som ledare (Johansson, 2017). 

 

Nyteknik skriver i artikel “Saabs framtida chefer finns bland ryttare” (Gunnars, 2017) om hur 

ridsporten har genererat egenskaper som eftersträvas hos chefer. Elisabeth Schröder är en av 

de sju från Sverige som antogs till Saab Graduate Leadership Programme som hade 1500 

sökande. Hon som sex av de totalt tio som antogs har en bakgrund som ryttare. Som ryttare 

beskriver hon hur du tidigt lär dig ta ansvar för andra än dig själv. Empati och kunna planera 

för andra än dig själv anser Schröder (Gunnars, 2017)  är viktiga egenskaper som en bra ledare 

behöver besitta som kan identifieras i rollen som ryttare. Livserfarenheten som Schröder 

(Gunnars, 2017) beskriver som något viktigt är ofta att det inte vilket beslut du fattar som är 
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det viktiga utan att du fattar ett beslut. Något som ryttare lär sig på hästryggen där man inte kan 

vara tveksam utan måste vara bestämd (Gunnars, 2017). Vidare berättar Schröder (2017) om 

hur hon på sin anställningsintervju fick frågan om hur hon kunde hantera stora affärer eftersom 

hon hade gett en bild av sig att vara driftig. Hon jämförde stora affärer med hur det är att ha en 

unghäst. Där har man likt stora affärer både korta små delmål och en övergripande strategi 

(Gunnars, 2017). 

 

Angående idrottsfostran som Schröder (Gunnars, 2017) menar på är en stor faktor som har 

påverkat hennes möjligheter att komma dit hon är idag är idrotten genom sin bredd och 

omfattning en unik samhällsföreteelse. Engström (2002) menar på att det finns ett fåtal andra 

sociala fenomen som griper in i våra liv från så många olika håll som idrotten gör. För barn 

och ungdomar som kommer i kontakt med idrotten och är en del av den är dess miljö mycket 

betydelsefull (Engström, 2002). Av sin popularitet att bedöma och dess stora omfattning har 

idrotten en stort kulturellt och socialt värde som uppfostrings- och utvecklingsmiljö (Engström, 

2002).  

2.3 Samhället & idrott 
Lindfelt (1999) skriver i Idrott och moral om hur idrottskulturen varken är eller kan vara ett 

isolerat kulturfenomen och att det således finns en naturlig växelverkan mellan idrottskulturen 

och den omgivande kulturen. Idrottskulturen kan således inte avskilja från sitt samhälleliga 

sammanhang. Ofta uttrycks samspelet så att idrottskulturen återspeglar eller reproducerar de 

värden som finns i den omgivande kulturen och att idrottskulturen i denna mening utgör en 

huvudsaklig  socialisationstatus för värde- och normförmedling. Idrottens värde uppkommer 

därför inte i ett samhälleligt vakuum. Genom idrottens socialisationsprocess förmedlas det 

norm- och värdesystem som annars också är centralt i samhällets kultur. Samhällets norm- och 

värdesystem tenderar att omformas vid användningen inom idrotts kulturen. De moraliska 

normer, värden och ideal som allmänt omfattas i samhället, bör då också i något avseende gälla 

för idrottskulturen. Idrottskulturen kan därför inte skapa sig en autonom etik som skulle sakna 

väsentliga överensstämmelser med den omgivande kulturen enligt Lindefelt. (Lindfelt, 1999)  
 

Ur ett jämställdhetsperspektiv beskriver Lindroth (2011) hur idrotten påverkas av samhällets 

utveckling. Han beskriver ur ett historiskt perspektiv hur utvecklingen började på 1950-talet 

där kvinnan var ett hemmafruideal till 60-talet där det skedde en radikal skillnad. Det pläderas 

för radikal jämställdhet på alla plan, tempot på ökad jämställdhet menar Lindroth på har varit 
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varierande vilket kan diskuteras vidare men att idrotten påverkas av samhällets 

jämställdhetsarbete är något som fastställt. När samhället utvecklades gjorde så även idrotten 

det. Idrottens samhällsnytta kretsar kring två stora huvudsakligt innehåll, social integration och 

friskvård skiftade sin tyngdpunkt. Idrottens förmåga att skapa gemenskap i allmänhet och 

framförallt involvera alla grupper i samhället är av större intresse. Tyngdpunkten skiftade från 

individens personlighetsutveckling till kollektiva värden och relationer med andra. Något som 

kan sammanfattas av att den idrottsliga fostran har lärt individer att samarbeta och förstå vikten 

av samhörighet och att lyckas tillsammans. (Lindroth, 2011) Fokuset i denna uppsats ligger 

mer på den sociala påverkan på individen, därav är inte friskvårdsperspektivet relevant i detta 

fall. 
 

I Sverige är idrotten den största och mest levande folkrörelsen. Med spänning, skratt, gråt och 

underhållning skapar idrotten ett innehåll som är unikt. Idrotten skapar även hälsa, 

målmedvetenhet, laganda och mycket mer. Idrotten lär oss att kämpa, att vinna med värdighet 

och komma igen efter en förlust. Något som är unikt i Norden och Sverige är dess omfattning 

i form av antalet föreningar vilket som är många till antalet och dess breda utsträckning över 

Sverige. Idrotten ska bedrivas för att utveckla människor positivt både fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt. Idrott ska bedrivas så att den främjar utveckling, jämställdhet, respekt för 

andra, ideellt engagemang, god hälsa, sund ekonomi och miljömedvetenhet. Svensk idrott vill 

ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Visionen bygger på självstyrande 

och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar och till sist en utbildning i 

världsklass. Idrotten har tagit ställning i frågan om att vara en viktig arena för social gemenskap 

oavsett kön, ålder eller hudfärg. Idrotten bygger broar över alla etniska gränser, därmed är den 

en viktig byggsten för integration. Frågan är viktig för idrotten men långt mycket viktigare för 

samhället. (Riksidrottsförbundet, 2011)  

2.4 Person-organisation fit 
Tidigare forskning menar på att strategiskt sett har rekrytering och selektion handlat om att 

finna en person som har kompetens och är kvalificerad för en viss tjänst. Detta har enligt 

forskningen tagit en vändning och nu har det börjat läggas mer vikt på att hitta individer som 

delar mål och kultur med organisationen, det vill säga matchning mellan person-organisation 

(Farzaneh, Farashah & Kazemi, 2013). 
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French och Rumbles (2010) beskriver hur organisationer söker efter personer som kommer att 

“passa in” i företagets egna kultur. En organisation kommer medvetet att selektera vissa 

individer som de anser sig passa in hos deras företag. Det är också bevisat att individer söker 

sig till de företag som matchar deras egna personliga värderingar (French & Rumbles, 2010). 

Däremot är detta inte alltid positivt, en organisation ska exempelvis inte kunna medla och 

försöka forma individers identitet (French & Rumbles, 2010). Det är här diskriminering kan 

förekomma. En viktig aspekt vid rekrytering är att försöka bortse från stereotyper. Då dessa 

stereotyper kan vara irrelevanta och kan bidra till diskriminering (French & Rumbles, 2010). 

Vid rekrytering och selektering gäller det att hitta personer som har de önskade förmågorna 

som krävs för att kunna lyckas med arbetet och inte fokusera så mycket på personlighetsdrag 

(French & Rumbles, 2010). Det gäller att alla parter vid rekryteringen känner sig rättvist 

behandlade, även de som blev utslagna. Det är viktigt att selekteringsmetoderna är relaterade 

till själva arbetet (French & Rumbles, 2010). Det har exempelvis visat sig att det sker indirekt 

diskriminering vid headhunting (Rumbles & French, 2010). 

 

Enligt Devendorf och Highhouse (2008) finns det tre olika informationskategorier som anses 

särskilt viktiga när en person söker ett arbete. Nämligen informationen om arbetet, 

informationen hur det är att vara anställd på det specifika företaget och informationen om de 

blivande kollegor (Devendorf & Highhouse, 2008). Devendorf och Highhouse (2008) anser att 

blivande anställda söker arbete med väldigt lite information om företaget i sig, utan istället har 

sina blivande kollegor i åtanke vid arbetssökning. Det vill säga att människor söker arbete där 

de tror att ens blivande kollegor är likasinnade. Detta innebär att information om de blivande 

medarbetarna blir särskilt viktig bland arbetssökande. Det innebär inte att den sökande känner 

någon attraktion emot det blivande företaget utan mot ens blivande kollegor. Anledningen till 

detta påstår Devendorf och Highhouse (2008) vara att människor känner sig trygga när de är 

omgivna av likasinnade, en anledning kan vara att det finns större chans att bli omtyckt av 

kollegorna. Människor gillar att bli omtyckta och undviker gärna konflikt, vilket händer när 

människor är omgivna av likasinnade. 

  

Det kan även vara så att människor söker sig till en arbetsplats där de anställda innehar de 

egenskaper som de själva vill ha (Devendorf & Highhouse, 2008). En lyckad matchning mellan 

person och organisation leder till högre motivation, prestation, närvaro och 

arbetstillfredsställelse (Farzaneh, Farashah & Kazemi, 2013). Enligt Farzaneh, Farashah och 

Kazemi (2013) behövs en korrekt person-organisation fit för att kunna konkurrera på en hård 
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marknad. Det har även blivit vanligt att företag ser sin personal som en konkurrenskraftig fördel 

(French & Rumbles, 2010). 

  

I Lauren A. Riveras artikel  “The Case of Elite Professional Service Firms” (2012) har en studie 

gjorts för att argumentera för att en anställningsprocess handlar om mer än kandidatens 

kompetenser och behörigheter till en tjänst. Enligt Rivera (2012) är anställningsprocessen en 

process av kulturell matchning mellan kandidaterna och företagen. Arbetsgivare söker 

kandidater som utöver sin behörighet till tjänsten också kulturellt liknar dem själva i form av 

fritidssysselsättning, erfarenheter och egen självprestationsstil. Rivera (2012) menar på att 

rekryteringsprocesser idag går ut på mer än att endast matcha kandidater utifrån kompetens. 

Något som i denna artikel är bevisat genom att 120 intervjuer gjordes med arbetsgivare samt 

deltagande observationer av forskaren av en anställningskomitée (Rivera, 2012). 

  

Forskningen ovan som beskriver hur likasinnade personer dras till varandra visar Hawley, 

Hosch och Bovaird (2014) på i sin studie som de gjort på ett amerikanskt college hur det kan 

se ut i praktiken. Enligt Hawley, Hosch och Bovaird (2014) utmärker sig det särskilt mycket 

bland atletstudenterna på college. Atleterna blir någorlunda segregerade från resten av 

studenterna eftersom de spenderar mycket tid med att träna med varandra och tyr sig gärna till 

andra atleter på skolan. Något som Hawley, Hosch och Bovaird (2014) beskriver som kan fostra 

till en väldigt bra teamkänsla.  

 

Militären och idrottsorganisationer har den fostrande teamkänslan gemensamt, där de formar 

sina rekryter eller idrottsmän- och kvinnor att tro att organisationens värderingar är viktigare 

än deras egna intressen (Hawley, Hosch & Bovaird, 2014). Vidare beskriver Hawley, Hosch 

och Bovaird (2014) hur den fostrande teamkänslan förstärker individens sociala identitet och 

in-group känslan. Eftersom teamkänslan bidrar till att individerna har liknande mål och 

intressen, kan det sammanfattas i att individerna delar social identitet. Tajfel och Turner (1979) 

menar också på att konkurrens inom gruppen kan stärka moralen och samarbetet inom gruppen 

och på så sätt bidra till en ökad teamkänsla.  

 

Kapitlet inleds med hur idrott har blivit en arena för fostran för barn och ungdomar vilket som 

senare i avhandlingen Manegen är krattad (2012) lyfter fram egenskaper som ryttare får av att 

vara aktiva inom ridsporten. Sedan beskrivs hur idrottsfostran har påverkat personer i deras 

karriär och på vilket sätt de har haft nytta av sin idrottsbakgrund. Där studien“Sweat Is 
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Weakness Leaving the Body” (2017) belyser hur uthållighetssporter och chefsidentiteten har 

växt sig starkare de senaste åren. Vidare med idrottens ideal och idrottsetik beskriver Lindfelt 

(1999) och Loland (1989) hur idrotten alltid har sin anknytning till samhället och hur idrottens 

ideal speglar de värderingar och egenskaper som den skapas ur. Teamkänsla, ärlighet och 

pålitlighet är begrepp som har diskuterats och egenskaper som idrotten ger individen genom 

dess engagemang inom idrott. Egenskaper som senare kan vara av nytta i arbetslivet. Den 

tidigare forskningen kring person- organisation fit visar på hur individer går till väga när det 

ska söka ett jobb och vilka faktorer som påverkar och väger tyngst. Samt att arbetsgivare gärna 

söker personal med liknande värderingar och vice versa. Performiq anser att liknande begrepp 

och egenskaper som Lindfelt (1999) och Loland (1989) har beskrivit ovan också är egenskaper 

som de strävar efter att hitta hos sina konsulter för att kunna vara konkurrenskraftiga vid 

rekryteringsprocesser. 
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3. Teori 
I detta avsnitt redogörs studiens valda teoretiska perspektiv. Studien utgår ifrån Kahlkes och 

Schmidts bedömningscirkel vid en rekryteringsprocess tillsammans med annan litteratur som 

stödjer den. Bedömningscirkelns olika steg förklaras och hur företag bör gå tillväga för att 

uppnå en lyckad rekrytering. Teorin ska senare tillsammans med den tidigare forskningen 

påvisa hur idrottens egenskaper kan inkorporeras i rekryteringsprocessen.  

3.1 Bedömningscirkel 
För att beskriva rekryteringsprocessen har Kahlke och Schmidt (2002) tagit fram 

bedömningscirkeln som förklarar de olika delarna i rekryteringsprocessen. Denna modell ska 

användas för att analysera vilka delar Performiq tillämpar och hur de inkorporerar idrott i 

processen.  

 
 

 
 
 

Figur 1. Bedömningscirkeln (Kahlke & Schmidt, 2002). 

 
Medarbetare hör ofta till den viktigaste tillgången inom ett företag. Företagets vinst 

påverkas  positivt vid rätt utvalda medarbetare (Kahlke & Schmidt, 2002). Vid en eventuell 

anställning är det två parter som ska bli nöjda och tillgodoses. På den ena sidan finns individens 

kompetenser och önskemål och på den andra sidan finns organisationen och dess behov och 

kultur (Kahlke & Schmidt, 2002). Vidare kommer dessa situationer och aspekter att utvecklas 

i avsnitten nedan.  
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3.1.1 Arbetsanalys 
Det allra första steget i en rekryteringsprocess skriver Jerry Egemo i Guide till en bättre 

rekrytering (2006)  är att uppmärksamma ifall det finns ett behov av att anställa nya personer. 

En arbetsanalys är förarbetet i en rekryteringsprocess. Det innebär att företaget gör en analys 

av själva arbetet samt identifierar de krav som eventuellt kommer att ställas på de sökande 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Det vill säga en arbetsanalys hjälper företaget att välja ut rätt 

medarbetare. 
 

En av de vanligaste metoderna för arbetsanalys är att fråga personer som känner till själva 

arbetet. Arbetsanalysen görs utav eller med den/de personerna som har ansvar för arbetet 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Under arbetsanalysen säkerställs den kompetensen organisationen 

söker hos den sökande. Det vill säga de karaktäristika hos en person som gör att den kan klara 

av en viss roll på arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002).  Detta anser Kahlke och Schmidt (2002) 

är det bästa sättet att veta om en person kommer att klara sig med de arbetsuppgifter 

organisationen söker efter. I arbetsanalysen bestäms även vilka urvalsmetoder som ska 

användas för att kunna mäta kunskap, beteendemässiga kompetenser, personlighet, begåvning, 

motivation och urspårningstendenser hos de sökande (Andersson, Hallén & Smith, 2016).  

 

Ett problem som har framkommit vid arbetsanalyser är diskriminering. Därför bör 

arbetsanalysen rikta sig till det som är mest relevant gällande arbetet. Det vill säga att “[...] 

personer bedöms mot bakgrund av en grundläggande förståelse av det som bedömningen 

jämförs med.” (Kahlke & Schmidt, 2002 s. 65). Principen om icke-diskriminering är även ett 

lagkrav, vilket innebär att rekryterare ska vara försiktiga gällande generaliseringar och 

fördomar, alla sökande ska behandlas lika (Andersson, Hallén & Smith, 2016).  
 

Med arbetsanalysen som underlag ges möjligheten att utveckla en kravprofil som tar upp de 

kompetenser som krävs för att välja ut de sökande som kan bli aktuella för anställningen. För 

att få en översiktlig bild av över det kompetenser som krävs kan det utformas olika modeller 

för att underlätta för rekryteraren. (Egemo, 2006) I en kravprofil listas det individen behöver 

kunna för att utföra de arbetsuppgifter som tillfrågas (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Det 

som är viktigt att belysa i en kravprofil är utbildning, kunskaper, erfarenheter och kompetens 

precis som Egemo (2006) också anser är viktiga kompetenskrav (Andersson, Hallén & Smith, 

2016).  
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3.1.2 Sökprocessen 
Detta är det andra steget i bedömningscirkeln som innefattar hur företaget lägger ut sin annons 

samt det sammantagna bedömningsförfarandet. Utformningen av annons beskriver Egemo 

(2006) som något som kräver noggrannhet i formuleringen om valet är att gå ut med en 

platsannons. En kortfattad beskrivning om vad arbetet går ut på och vilka krav som ställs på de 

sökandes kompetens. Tänkbara kandidater kan med risk skrämmas bort om kraven är för högt 

ställda. Valet av medium viktigt för publiceringen av annonsen för att nå den rätta målgruppen. 

Arbetsgivaren kan ta på sig ansvaret för frågor från de sökande för att i framtiden ha nytta av 

den information och de intryck som den fick av kontakten. (Egemo, 2006)  
 

Egemo (2006) beskriver vikten av att sortera kandidaterna i intresseordning. Han menar på att 

uppdelningen kan göras i följande tre grupper, miniminivå, önskvärda nivån och maxnivå. För 

att underlätta för rekryteraren ger det en snabb överblick över de sökande. De som inte 

uppfyller kraven blir kontaktade och rekryteraren tackar dem för visat intresse. Det är för att 

visa respekt för att det sökande har lagt ner tid och arbete på sina ansökningar och att de är 

angelägna om att få snabbt svar (Egemo, 2006). Vidare beskriver Egemo (2006) om hur vissa 

av de sökande kan hamna i gränsläge mellan ej intressanta respektive möjligen intressanta 

kandidater. Istället för att vara avvaktande för att osäkerheten finns om de som är mer 

intressanta lever upp till det som förväntas menar Egemo (2006) att det är god politik att 

meddela de som befinner sig i gränsgruppen att de i nuläget inte är aktuella för anställning men 

att de eventuellt kan bli de i ett senare skede och att företaget isåfall ber att få återkomma.  

3.1.3 Intervju 
I det tredje steget är den personliga intervjun i fokus, samt hur väl företagets valda syften 

uppfylls vid mötet med de sökande. Vid bedömning av de sökande är det två huvudsyften som 

är särskilt viktiga. Att det väljs metoder som är lämpliga för det som ska bedömas och att 

metoderna upplevs av de sökande som acceptabla för att alla de sökande ska behandlas på ett 

rättvist och professionellt sätt (Kahlke & Schmidt, 2002). Det kan handla om att rekryteraren 

vid en intervju använder sig utav lämpliga frågor som berör det blivande arbetet. Att använda 

sig utav rätt metoder vid bedömning underlättas vid en arbetsanalys. I Sverige är det intervjuer 

och referenstagande som är det vanligaste metoderna. (Kahlke & Schmidt, 2002) 
 

Genom urvalsmetoder i en rekryteringsprocess ska kunskap, beteendemässiga kompetenser, 

personlighet, motivation, begåvning och urspårningstendenser mätas (Andersson, Hallén & 
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Smith, 2016). Vid en rekryteringsprocess är det systematiska informationssamlandet under en 

intervju det viktigaste syftet (Kahlke & Schmidt, 2002).  Inna intervjun bör en intervjullmall 

skapas som är grundad på arbetets krav som sedan används för en systematisk bedömning efter 

intervjun (Kahlke & Schmidt, 2002).  
 

Den personliga intervjun är ett bra tillfälle för både företaget och den sökande att få ett första 

intryck av varandra, i intervjun diskuteras även företagskultur och värderingar (Kahlke & 

Schmidt, 2002). På så sätt ses intervjun som det  första steget in i företaget för de sökande. 

Eftersom de sökande blir introducerade till företagskulturen samt så får de en bild och bygger 

upp förväntningar om hur arbetsplatsen är (Kahlke & Schmidt, 2002). Genom att tidigt 

diskutera vad företaget har att erbjuda och hur det ser ut hos företaget kan de som inte är 

intresserade tidigt sållas bort, för att säkerställa att den sökande och organisationen passar 

tillsammans (Kahlke & Schmidt, 2002). 
 

Hallén (2005) beskriver syftet med en intervju som att det finns två alternativ, antingen är 

intervjun till för att få ett underlag för att kunna bedöma vem som ska erbjudas den aktuella 

tjänsten. Ett annat syfte är att marknadsföra organisationen (Hallén, 2005). När syftet är att 

bedöma vem som ska erbjudas tjänsten är en strukturerad intervju att föredra där en 

standardiserad mall och metoder för insamlingen av data används (Kahlke & Schmidt 2002). 

Intervjuerna är uppbyggda så de ska mäta de kompetenser som arbetet avser. Den strukturerade 

intervjun, är enligt författarna, den metod som har högst validitet (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Samt att den ger det bästa underlaget för en rättvis bedömning då alla sökande ställs samma 

frågor (Hallén, 2005). Under intervjun har arbetsgivaren möjlighet att ta reda på den sökandes 

sociala färdigheter genom att be om exempel (Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

Hallén (2005) beskriver fördelarna med att under en intervju låta den som blir intervjuad berätta 

om vad den vet om företaget. Om personen inte har någon kunskap om företaget kan det kan 

de tyda på bristande intresse. Vidare i intervjuns struktur så kommer den sökandes beskrivning 

av sig själv följt av beskrivning av arbetsuppgifter på tidigare arbetsplatser, senare en dialog 

om bakgrund och kompetens där den sökande resonerar kring den framtida organisationen och 

framtida arbetsuppgifter. Innan intervjuaren berättar om den sökta tjänsten  kan frågor ställas 

om självskattning. Självskattning kan innebära att den sökande över- eller underdriver sina 

egenskaper. Därför är det viktigt att intervjuaren säkrar att svaren är sanningsenlig information. 

Avslutningsvis av intervjuaren beskrivs den sökta tjänsten där det är viktigt att inte ge en 
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överdrivet positiv bild av tjänsten och därmed ger fel förväntningar och sannolikheten för att 

personen som ska få jobbet inte kommer trivas ökar. (Hallén, 2005) 

3.1.4 Tester  
Syftet med det fjärde steget är att undersöka om det finns vissa sidor hos de sökande som 

behöver bedömas mer djupgående. Egemo (2006) beskriver att det finns olika tester som kan 

användas som hjälpmedel vid rekrytering, däremot används inte det för alla tjänster.  

 

Kunskapstest är användbart för språk-, matematik och datakunskaper. Intelligens- och 

kognitivatester används oftare när det gäller chefspositioner och specialistarbeten. Dessa tester 

behöver inte utformas efter arbetet eftersom intelligensen är generaliserbar. Även 

intelligenstest har en hög validitet. (Kahlke & Schmidt, 2002) 
 

Motivationsanalyser kan ses som viktiga ifall den sökande har de nödvändiga personligthets- 

och yrkesmässigakompetenserna, för organisationer vill även ha en person som är motiverad 

till att arbeta. Det som mäts är personens drivkraft att fungera i företagssammanhanget (Kahlke 

& Schmidt, 2002).  
 

Personlighetstest används för att mäta exempelvis samarbetsförmåga, ambitionsnivå och 

ledarförmågor. Men har visat sig ha ett svagt samband med hur individen fungerar i arbetslivet 

(Egemo, 2006). Ett personlighetstest kan ge arbetsgivaren en uppfattning om den sökandes 

personlighet tillsammans med ett efterföljande samtal (Kahlke & Schmidt, 2002). Här är det 

också viktigt att personlighetstestet är kopplat till de personlighetsdragen som efterfrågas i 

arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). Däremot har forskning visat att kandidater ogillar 

personlighetstester för det ses som en kränkning av den personliga integriteten (Andersson, 

Hallén & Smith 2016). 

3.1.5 Referenstagning 
Det femte steget beskriver hur företaget kan kontrollera de uppgifter som de sökande har gett 

dem. Hallén (2005) skriver om att vid referenstagning så börjar rekryteringsprocessen att närma 

sig sitt slut och den som rekryterar har skaffat sig en relativt god bild av den sökande. Vid 

kontakt av den sökandes referenser kan det hända att samtalet handlar om att söka bekräftelse 

på intryck som rekryteraren fått av den sökande. För att undvika det bör rekryteraren i förväg 

bestämt struktur för samtalet. De flesta referenter har en god relation till dem som uppgett deras 
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namn och är därför måna om att ringa tillbaka så snabbt så möjligt om tid inte fanns att svara 

när rekryteraren sökte referensen. (Hallén 2005)  

 

Genom referenstagning kan informationen som framkommit under processen antingen 

bekräftas eller förkastas (Kahlke & Schmidt, 2002). Egemo (2006) beskriver vikten av att om 

referenskontrollen ska ge ett gott utbyte krävs det att den hanteras seriöst. Enligt Egemo (2006) 

saknar referenstagarna som oftast är cheferna kunskap om vilka frågor de ska ställa för att få 

fram relevant information. Mer konkreta och specifika frågor gör så referenten hamnar i en mer 

brydsam situation. Samtidigt som referenten vill hjälpa den sökande till ett nytt arbete är 

referenten inte beredd att riskera sitt eget namn och goda rykte genom att förtiga eller förringa 

faktiska brister. Sannolikheten är därför stor att genom att ställa rätt frågor fås mer utförligare 

och ärliga svar. (Egemo, 2006)  
 

Även om referenstagning är ett av de kostnadseffektivaste metoderna hamnar den sent i 

processen. Detta är till stor del för att visa omtanke för den sökande och deras referent. För att 

inte behöva ringa referenten i onödan eftersom de kan upplevas som tröttsamt och störande att 

samtala med rekryterare under arbetstid. (Andersson, Hallén & Smith, 2016) 

3.1.6 Bedömning  
Det  sista steget förklarar hur företaget sammanfattar informationen de har samlat in under 

processen och hur de gör en bedömning som leder till ett beslut. Detta resulterar 

förhoppningsvis i att den bästa medarbetaren väljs ut. Under bedömningen använder företaget 

sig av de metoder som de har valt ut under arbetsanalysen (Andersson, Hallén & Smith, 2016). 

Det är viktigt att de som bedömer använder sig utav samma bedömningsskala och har förståelse 

för kravprofilen (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Att lägga upp en systematisk bedömning 

är viktigt. För om organisationen har lagt tid att använda olika urvalsmetoder är de oanvändbart 

om de hanteras osystematiskt. Då finns det en risk att beslutet bestäms efter magkänsla (Kahlke 

& Schmidt,  2002). 
 

Ett vanligt fel vid bedömningen kan vara att rekryteraren bortser från personkraven och jämför 

de sökande med varandra och på så sätt väljer ut den bästa av de som finns. I detta fall, om 

ingen av de sökande fyller personkraven bör de istället göra om processen för att få en sån bra 

match som möjligt . Om rekryteringsprocessen inte anses som professionell och acceptabel för 

de sökande kan det resultera i negativ marknadsföring för organisationen. Ifall processen inte 
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bedöms som rättvis kommer de ge de sökande en diffus bild av processen och i värsta fall leda 

till att de väljer bort företaget. (Kahlke & Schmidt, 2002) 

 

Ett annat problem som upplevs är att det kan bli en felrekrytering genom att det har ställts för 

höga krav (Egemo, 2006). Det är viktigt att ställa realistiska krav och sikta in sig på en nivå 

där den nyanställde ännu inte har full kompetens för befattningen och därför kan uppleva 

arbetet som kvalificerat utmanande. Det är av relevans att se till helheten och till gruppens 

samlade kompetens. Det är även viktigt att att skilja på det som är önskvärt och det som är 

nödvändigt (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Ska det till exempel anställas en 

företagsekonom som ska vara teamleader är det nödvändigt med en examen i företagsekonomi 

men önskvärt med någon sorts ledarskapsutbildning.  

  



 
 
 

 
 

21 
 

4. Metod 
I denna del presenteras den valda vetenskapliga forskningsmetoden för studien. Det följs upp 

av valet av intervjumetod, avgränsningar och genomförandet för att sedan avlutas med 

metodkritik. 

4.1 Kvalitativ metod 
Studien har en deskriptiv kvalitativ ansats, då en djupare förståelse av hur idrott kan användas 

som selektionskriterium inom rekrytering ämnas undersökas samt förklara hur 

rekryteringsprocessen ser ut på Performiq.  

 

Syftet med undersökningen är bland annat att få förståelse om hur rekryterare på Performiq 

resonerar och tänker under rekryteringsprocessen. Detta gör, enligt Trost (2010) en kvalitativ 

studie rimlig. Eftersom kvalitativa undersökningar lägger stor vikt på ord, söker svar på 

människors handlingar och är tolkningsinriktad (Bryman & Bell, 2011). Insamlingen av den 

kvalitativa datan skedde via fyra semistrukturerade intervjuer och två innehållsanalyser. Det är 

även en teoriprövande metod, det vill säga att de valda teorierna prövas med den insamlade 

datan  (Bryman & Bell, 2011). När datan har sammanställts så jämförs den med de förvalda 

teorierna för att sedan presenteras i analysen. Även de frågor som ställs i intervjuerna är 

sammansatta efter de förvalda teorierna. 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
I studien användes en intervjuguide (se bilaga 1) under de fyra semistrukturerade intervjuerna. 

Frågorna i intervjuguiden hade bakgrund i både teori och tidigare forskning. Det genomfördes 

även en operationalisering av teorierna och tidigare forskning (se bilaga 2) för att kunna knyta 

an till intervjufrågorna. Intervjuguiden användes som hjälpmedel för de teman som 

intervjuerna skulle behandla (Bryman & Bell, 2011). Dessa teman var: rekryteringsprocessen, 

matchningen mellan organisation och individ, idrottens värdegrund och sökande utan 

idrottsbakgrund.  

 

De semistrukturerade intervjuerna gav utrymme för intervjupersonerna att svara och uttrycka 

sig på sitt egna sätt samt att de hade möjligheten att ta upp teman de känner är viktiga inom 

ämnet (Bryman & Bell, 2011).   Däremot med hjälp av intervjuguiden så styrde forskarna 

respondenterna i en viss riktning för att samla in data inom det önskade området. Det fanns 

mycket utrymme för att respondenterna fick uttrycka sig som de ville eftersom frågorna var 
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öppna. En fördel med kvalitativa intervjuer är att det genererar rikt material då svaren oftast är 

innehållsrika även fast frågorna är enkla och raka (Trost, 2010). Samt så är de 

semistrukturerade intervjuerna ett av de mest använda metoderna på grund av flexibiliteten 

(Bryman och Bell, 2011). 

4.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Tillsammans med de fyra semistrukturerade intervjuerna har studien antagit sig en intervjumall 

ifrån Performiq (se bilaga 3) och två jobbannonser (se bilaga 4).  De användes för att förstärka 

datan ytterligare (Bryman och Bell, 2011). Genom att få en ordentlig inblick i hur deras 

rekryteringsprocess går till. Information som tillkom med intervjumallen och jobbannonserna 

kan spela en stor roll vid en fallstudie som kompletteras med flera intervjuer (Bryman och Bell, 

2011). Intervjumallen återspeglar organisationens verklighet, i och med att den används flitigt 

av alla rekryterare inom organisationen. 

  

Genom den kvalitativa innehållsanalysen försökte studien att undersöka de bakomliggande 

teman i dokumenten som undersöktes (Bell & Bryman, 2011). Innehållsanalysen är också av 

den hermeneutiska typen. Det vill säga att forskaren ska försöka få fram mening utifrån 

upphovsmannens perspektiv (Bryman & Bell, 2011). I analysen gick upphovspersonerna fram 

och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning (Bryman & Bell, 

2011). I Performiqs intervjumall är teman tydligt kopplat till vilka egenskaper som eftersträvas 

och frågor därefter till respektive tema. Även egenskaperna som Performiq eftersträvade 

hittades i de jobbannonserna som analyserades. Detta är av relevans i studien för att kunna 

besvara dess frågeställningar. För att underlätta detta arbete har en tabell tagits fram som visar 

likheten mellan idrottens värderingar och Performiqs värderingar.  
 

I studien används en kvalitativ innehållsanalys tillsammans med de semistrukturerade 

intervjuerna för att samla in resultat. För i sin tur kunna besvara de valda frågeställningarna 

tillsammans med de valda teorierna och tidigare forskning.  

4.2 Genomförandet 
De fyra intervjuerna utfördes vid två olika tillfällen på Performiqs huvudkontor i Stockholms 

innerstad. Den 9 april 2018 och den 4 maj 2018. Det underlättade för respondenterna då de inte 

behövde resa långt. Ibland kan det vara svårt när man ska utföra intervjuer med personer på 

organisationer då det anses som att inkräkta på deras arbetstid (Bryman & Bell, 2011). Detta 
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försöktes undvikas genom att intervjuerna skedde hos organisationen och planerades in i god 

tid. På så sätt underlättar det för personalen och intervjuerna utfördes på företagets villkor 

(Bryman & Bell, 2011). De enskilda intervjuerna pågick mellan 40 - 60 minuter.  

 

På plats på kontoret fanns det bilder på de anställda och vilken idrott som det utövade. Dörrar 

runt om i lokalen som ledde in till konferensrum och samtalsrum var smyckade med Performiqs 

värderingar. 

  

När intervjuerna bokades in diskuterades det också med respondenterna vad intervjun skulle 

innehålla samt redovisades vissa av frågorna. Detta för att respondenten skulle ha möjlighet att 

förbereda sig, som även stärker tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2011). Även om det fanns en 

intervjuguide (se bilaga 1) med i förväg formulerade frågor så avbröts inte respondenterna om 

de berörde andra frågor som intervjuguiden omfattade (Trost, 2010). Respektive respondent 

fick en kopia på forskarnas intervjuguide, där de fick fem minuter för att kolla igenom. 

Frågorna baserades på de förvalda teorierna och tidigare forskning som har operationaliserats 

(se bilaga 2). 

  

Alla fyra Intervjuer genomfördes av studiens båda upphovspersoner, vilket innebar både för- 

och nackdelar. Exempelvis så kan man komplettera varandra, genom att den ena antecknar mer 

medan den andra lägger mer fokus på att observerar respondenternas uttryck. Även att de två 

som intervjuar kan ha olika stil på sättet att ställa frågor (Bryman & Bell, 2011). Resultatet av 

att vara två som intervjuar är att det kan leda till att stämningen liknar mer en diskussionsgrupp 

istället för en intervju under processen (Bryman & Bell, 2011). Förhoppningsvis leder den lätta 

stämningen till att det blir lättare för respondenterna att diskutera. 

  

I samband  med intervjuerna på Performiq fick även forskarna tillgång till en intervjumall som 

används av alla rekryterare på företaget. Efter intervjuerna hade forskarna tillgång till rikt och 

nyttigt material i form av intervjuerna, intervjumallen och jobbannonserna. Materialet skulle 

sedan bearbetas och analyseras för att ta fram vad respondenterna menade och kände (Trost, 

2010). Materialet tolkades med hjälp av de teoretiska verktygen som studien valt ut (Trost, 

2010). 

  

Användningen av sekundärdata i studien har hjälpt till att styrka primärdatan. Insamlingen av 

vetenskapliga artiklar och tidigare publikationer har skett via Södertörn Scholar samt en 
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sökmotor via Gymnastik- och idrottshögskolans (GIH) biblioteks hemsida. Tryckta källor har 

hämtats från Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket och GIHs bibliotek. 

Sekundärdatan har värderats källkritiskt. Samt så behandlar sekundärdatan ämnen och teorier 

som är avsedda för att besvara studiens frågeställning. Primärdatan som samlades in från den 

kvalitativa undersökningen genomgick en analys. Den insamlade datan ställdes mot de utvalda 

teorierna för att finna kopplingar mellan primär- och sekundärdatan. 

4.3 Urval & avgränsningar 
I och med att studien är en fallstudie är Performiq den enda organisationen som undersöks. 

Urvalet är fyra stycken rekryterare som arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Totalt är de 30 

stycken som arbetar på huvudkontoret i Stockholm, med diverse olika arbetsroller inom 

företaget. Det enda kravet som ställdes var att respondenterna skulle arbeta med rekrytering 

inom företaget. Eftersom det även finns säljare på företaget, däremot eftersom de inte är insatta 

i rekryteringsprocessen var de inte utav intresse. Urvalet har baserats på de rekryterare som var 

tillgängliga, vilket innebär att urvalet är av typen bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011).  

 

Valet av organisation, Performiq, var givet. Eftersom de är de enda i branschen som har nischat 

sig mot individer med idrottsbakgrund. Performiq är på inget sätt representativt för liknande 

företag i branschen, eftersom de är det enda företaget som har en sådan idrottslig nisch. 

Däremot är intervjupersonerna representativa för personalen på Performiq. Av den anledningen 

att de arbetar där eftersom de tror på företagets värderingar och alla på kontoret kommer ifrån 

någon sorts idrottsbakgrund, från elitidrottare till hobbyidrottare.  

 

I början av studien var det planerat att undersöka ett annat företag som krävde idrottsbakgrund 

på sina anställda. Däremot valdes det andra företaget bort, på grund av att det var en sportbutik. 

Eftersom de krävde idrottsbakgrund av en annan anledning än vad Performiq gör. Eftersom 

Performiq både rekryterar till idrottsjobb som jobb utan idrottslig anknytning blev de ett givet 

val.   

 

4.4 Trovärdighet  
Två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning är trovärdighet och 

äkthet. Vidare består trovärdighet av fyra delkriterier, dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. (Bryman & Bell, 2011)   
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Att skapa tillförlitlighet i resultaten inbegriper både att säkerställa att forskningen utförs i 

enlighet med de regler som finns och att resultaten rapporteras till de personerna som är en del 

av den sociala verklighet som studerats (Bryman & Bell, 2011). Detta utförs för att bekräfta att 

forskarna har uppfattat den verklighet på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011). I studien 

genomfördes detta genom att studien skickades till kontaktpersonerna på Performiq för att 

säkerställa att författarna till studien uppfattade situationen och frågorna likt respondenterna. 

Något som Bryman och Bell (2011) beskriver som respondentvalidering.  

 

I normalfall inbegriper en kvalitativ studie ett intensivt granskande av en liten grupp. I detta 

fall är det rekryterare på Performiq. Kvalitativa resultat tenderar att fokusera på det kontextuellt 

unika och på meningen eller betydelse av den aspekt av den social verklighet som studeras 

(Bryman & Bell, 2011). Begreppet överförbarhet kopplas till hur väl redogörelserna för de 

detaljer som just tillhör den sociala verklighet som studeras kan vara relevanta för andra 

(Bryman & Bell, 2011). Den faktan som samlats in kring den specifika miljö kan andra 

personer ta del av och bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman 

& Bell, 2011). Svårigheten med denna studie är överförbarheten till andra rekryteringsföretag. 

Eftersom Performiq har valt att specialisera sig på idrott som selekteringsmetod, vilket inte 

andra företag i branschen gör. Samt att det kan anses irrelevant att jämföra olika 

bemanningsföretag om de inte specialiserar sig på till exempel liknande egenskaper.  

 

Pålitlighet och äkthet är även viktiga begrepp inom kvalitativ forskning. För att kunna bedöma 

en undersökning i termer av delkriteriumet pålitlighet ska ett granskande synsätt appliceras 

(Bryman & Bell, 2011). Studien ska visa sig vara pålitlig och stärka trovärdigheten genom att 

redogöra alla faser av studiens process (Bryman & Bell, 2011). Studiens pålitlighet och äkthet 

baseras på ifall studien ger en rättvis bild på det som har studerats (Bryman och Bell, 2011). 

Forskare måste kunna bevisa för sina läsare att analysen och den insamlade datan är trovärdig. 

Denna uppgift kan uppsatsen påstås ha eftersom varje del av forskningsprocessen redogörs. 

Detta görs genom att argumentera för val av metod, teori, samt insamling av data. Denna 

trovärdighet höjs genom avsnittet genomförande eftersom det presenteras hur intervjun 

genomfördes. Det visar på en öppenhet vilket kan höja trovärdigheten (Trost, 2010). Vidare 

beskriver Bryman & Bell (2011) att en kollega kan fungera som granskare under forskningens 

gång. Inom företagsekonomi har det stora problemet varit den stora mängden data som 

kvalitativa studier oftast genererar, vilket leder till att det förekommer mer sällan (Bryman & 
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Bell, 2011). Även detta har uppnåtts genom opponeringar, eftersom en annan uppsatsgrupp har 

granskat studien och lagt fram konstruktiv kritik.  

 

Konfirmering kopplas till begreppen pålitlighet och äkthet som innebär att utifrån insikten att 

det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning ska forskare säkerställa 

att de agerat i god tro (Bryman & Bell, 2011). Det ska vara uppenbart att forskarna inte 

medvetet låtit sina personliga värderingar eller sina teoretiska inriktning påverkat utförandet 

av och slutsatserna från en undersökning (Bryman & Bell, 2011). Den största svårigheten som 

upplevts har varit upphovspersonernas egna intresse i ämnet, då båda har gedigna 

idrottsbakgrunder. Dock har detta säkerställts genom att redovisa både för och nackdelar med 

att inkorporera idrott i rekryteringsprocessen.  

4.5 Metodkritik 
En nackdel enligt Bryman och Bell (2011) med kvalitativ forskning är att den kan vara en aning 

vag. Det vill säga att det finns inga särskilda bestämmelser om vad kvalitativ forskning är och 

inte är. Det förekommer att kvalitativ forskning beskriver det kvantitativ forskning inte är 

(Bryman & Bell, 2011). 

 

Kritiken mot kvalitativa undersökningar kan vara att de möts med misstänksamhet på grund av 

det lilla urvalet, som inte är representativt för en större befolkning (Trost, 2010). Däremot ska 

inte denna studie generalisera en större befolkning, utan endast rekryteringspersonal på 

Performiq. Trost (2010) påstår även att några få väl genomförda intervjuer är att föredra jämfört 

med fler sämre genomföra intervjuer. I detta fall utfördes endast fyra stycken intervjuer. 

Kvalitet är att föredra framför kvantitet. Mycket material och data blir dessutom svårhanterlig. 

Även “lagen om avtagande information” har vägt in (Trost, 2010). Även flera personer från 

Performiq har intervjuats och gett liknande svar vilket som ökar trovärdigheten och gör studien 

mer generaliserbar. Samt för att öka äktheten i studien hade konsulter på Performiq även kunna 

inkluderas i intervjuerna. Detta hade lett till att studien hade gett en mer rättvis bild genom att 

representera olika yrkesgrupper inom företaget (Bryman & Bell, 2011). 
 

De semistrukturerade intervjuerna kan klassas som standardiserade i det anseende att frågorna 

och situationen är densamma för alla respondenter (Trost, 2010). Däremot skulle det kunna 

påstås att intervjuerna till viss del av hade en låg grad av standardisering då frågorna togs i 

oordning, följdfrågor formuleras på grund av respondentens svar och språket anpassas till 
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respondentens (Trost, 2010). Eftersom intervjuerna var av typen semistrukturerad innebar det 

att respondenten till viss del var med och påverkade vilken struktur svaret fick (Trost, 2010).  

 

Inom kvalitativ forskning ska forskarna försöka uppfatta en viss situation utifrån 

respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 2011). Vilket också kan leda till vissa problem 

som att forskarna till slut identifierar sig med respondenterna eller bara uppfattar vissa av 

respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 2011). För att motverka har forskarna strävat efter 

objektivitet. Objektivitet stärker även studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). Detta är 

även en känd kritik mot kvalitativa undersökningar, att de tenderar att vara subjektiva (Bryman 

& Bell, 2011). 

 

Kvalitativa studier är även svåra att replikera (Bryman & Bell, 2011). Som även nämndes i 

avsnittet ovan. Forskaren är viktig vid insamlandet av data och beroende på olika faktorer kan 

forskarna välja att registrera och observera olika saker (Bryman & Bell, 2011). Samt att även 

respondenten kan reagera och agera olika beroende på intervjuperson (Bryman & Bell, 2011). 

Samt med det lilla urvalet i studien blir det också svårt att generalisera (Bryman & Bell, 2011). 

Däremot kan det argumenteras att kvalitativa undersökningar inte ska generaliseras till 

populationen utan till teorin (Bryman & Bell, 2011). Det är inte viktigt för undersökningen att 

kunna generalisera Performiqs resultat till resten av Stockholms rekryterings- och 

bemanningsföretag. 
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5. Resultat och analys 
Resultatet från de kvalitativa innehållsanalyserna och de semistrukturerade 

intervjuerna  kommer att redovisas i löpande text. Avsnitten inleds med resultaten och sedan 

en efterföljande analys. Den insamlade datan ställs mot den förvalda teorin och den tidigare 

forskningen som tidigare har presenterats. Teman under intervjuerna var: 

rekryteringsprocessen, matchningen mellan organisation och individ, idrottens värdegrund 

och sökande utan idrottsbakgrund. 

5.1 Performiqs Egenskaper  
De kvalitativa innehållsanalyserna gjordes på Performiqs egna intervjumall (se bilaga 3) och 

deras jobbannonser (se bilaga 4). I innehållsanalysen identifierades en röd tråd från 

jobbannonserna till intervjuguide. I jobbannonserna var det kopplingen till “personal med 

idrottsbakgrund” tydlig där Performiq var tydliga med att de värderade den sökandes 

egenskaper högt och såg gärna att den sökande hade en bakgrund inom idrotts- eller 

föreningslivet. Vidare önskade de en beskrivning på hur den aktiviteten som den sökande hade 

utövat eller var aktiv inom och på vilket sätt den hade format den sökande som person och hur 

den sökande trodde att de skulle kunna påverka den i den rollen som den sökt. Utifrån analysen 

av jobbannonserna så beskrevs egenskaper som den sökande önskades ha som i sin tur kunde 

kopplas till de egenskaperna som Performiq värderar som viktiga.  
 

Vissa företag anser att Performiqs koncept är positivt, däremot finns det de företag som också 

är mer skeptiska. Det beror främst på missförstånd anser respondenterna. För vissa företag tror 

att Performiq bara har elitidrottare i deras personalpool och på så sätt ses de som elitiskt. Sedan 

finns det de företag som inte anser att en idrottsbakgrund är nödvändigt alls. På Performiq ses 

idrottsbakgrund generellt sett som en merit om det inte är ett krav från kundföretaget som 

anlitat dem, det viktigaste är att de sökande innehar egenskaperna, teamkänsla, ansvar, lojalitet, 

hälsa, vinnarinstinkt, dedikation och fokus. Respondenterna poängterar hur de egenskaper som 

de värdesätter är otroligt eftertraktade i arbetslivet. Eftersom idrott både innefattar lagidrott och 

individuell idrott så ställdes frågan till respondenterna om det såg någon skillnad hos sina 

konsulter beroende på vilken typ av idrott  som de hade utövat. Summan blev att det som har 

utövad lagidrott har mer fokus på grupprelationen medan de som är aktiva inom en individuell 

idrott sätter sin egen prestation högst även i arbetet.  
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Att vissa potentiella kundföretag känner viss tvekan till Performiq kan kopplas till tidigare 

forskning och idrottens koppling till överklassen genom  tiderna, eftersom  idrottens syfte var 

förr att fostra eliten (Jönsson, 2007). Däremot är idrotten idag mycket mer utbredd i samhället 

än det var tidigare och omfattar fler människor (Lindfelt, 1999). Idrotten återspeglar samhället, 

desto mer jämställd och utbrett samhället är kommer idrotten också att vara (Lindfelt, 1999). 

Detta bör Performiq förmodligen se över, så att inte andra företag har fel bild av dem och inte 

tror att de inkluderar alla.  
 

Wagnssons (2010) presenterar i hans avhandling att det inte förekommer några större skillnader 

mellan lag- och individuella idrottare. De små utmärkande skillnaderna som blev synliga i 

avhandlingen var att lagidrottare upplevde sig vara mer fysiskt kompetenta jämfört med 

individuella idrottare. Lagidrottare upplevde sig också något mer populära och accepterade hos 

sina kamrater, även att lagidrottare agerar något mer antisocialt och mindre prosocialt jämfört 

med individuella idrottare. Likheter och skillnader ser vi från studiens intervjuer och vad som 

Wagnsson (2010) presenterar i sin avhandling. Likheterna syftat till att de som utövade 

lagidrott sågs som mer populära bland kompisar och därmed också hade mer fokus på 

grupprelationen. Vidare såg inga likheter mellan intervjuerna och Wagnssons av handling 

gällande individuella idrottare. 

5.2 Arbetsanalys  
Performiq underlättar rekryteringsprocessen för deras kundföretag när de söker ny personal, 

omgående eller på sikt. Respondenterna förklarade att det är rekryteringsföretag som kontaktar 

potentiella kundföretag eftersom rekryterings- och bemanningsbranschen är så pass omfattande 

idag. I genomsnitt får potentiella kundföretag cirka fem samtal om dagen från olika 

rekryterings- och bemanningsföretag. Därför har Performiq sitt egna säljteam som ringer ut till 

olika företag som kan vara i behov av deras tjänster. 

 

Performiq sköter större delen av rekryteringsprocessen, däremot är det kundföretaget som i 

slutändan bestämmer vem de vill anställa. Performiq sköter processen genom att ta fram några 

få kandidater som de anser är den bästa matchningen. Sedan får kundföretaget välja vem de 

vill anställa. På detta sätt kan företag fortsätta med de huvuduppgifter de har och Performiq 

sköter rekryteringsprocessen åt dem. Performiqs huvuduppgift blir sammanfattningsvis att 

underlätta större delen av rekryteringsprocessen för kundföretaget.  



 
 
 

 
 

30 
 

Det är Performiq som tillsammans med kundföretaget skapar en arbetsanalys. När 

kundföretaget känner behovet av att anställa ny personal så kontaktar de Performiq. 

Kundföretaget och en rekryterare från Performiq bestämmer vad det är för kunskaper, 

egenskaper och kompetensen den anställde bör ha.  

 

Ibland kan företag ha behov av att anställa personal snabbt, på grund av olika anledningar 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Det Performiq gör är att underlätta denna process för de företag 

som söker ny personal snabbt eller på sikt. Eftersom ett rekryterings- och bemanningsföretagets 

största syfte är att finna rätt person till rätt arbetstillfälle (Walter, 2005). Även om Performiq 

sköter större delen av processen är det företaget i slutändan som får godkänna den  konsult som 

Performiq har tagit fram. Redan i första steget följer Performiq bedömningscirkeln, genom att 

arbetsanalysen görs tillsammans med någon som besitter kunskap om arbetet (Kahlke & 

Schmidt, 2002). Eftersom det är kundföretaget som sitter på kunskaper om arbetet och vet vad 

är för kompetenser den anställda bör ha. Det är även i arbetsanalysen där idrottens värderingar 

tas upp för första gången. Ifall det är väsentligt för arbetet och anses som ett krav eller om det 

bara är en merit. 

  

Kahlke och Schmidt (2002) förklarade att ett stort problem vid arbetsanalyser är diskriminering 

och detta förebyggs bland annat med att alla sökande behandlas lika och exempelvis samma 

frågor ställs till alla sökande. Detta säkerställer Performiq med deras intervjumall, den används 

till till arbeten och alla sökande. På så sätt säkerställs det att alla sökande får samma frågor och 

ingen blir behandlad annorlunda i själva intervjuprocessen. 

5.3 Sökprocessen 
Efter att Performiq har skapat en arbetsanalys tillsammans med kundföretaget påbörjas 

sökprocessen. När kunden har informerat om  vad det är för personer de söker och till vilken 

tjänst skriver rekryteringspersonalen på Performiq en jobbannons. Sedan läggs jobbannonsen 

ut via Performiqs kanaler.  

 

Performiqs jobbannonser genomsyras av idrottsbakgrunden hos de sökande, genom att 

benämna egenskaper som ansvarsfull, engagerad och målinriktad. De sökande önskas vara en 

lagspelare och relationsbyggare som kan motivera både sina kollegor samt interna och externa 

intressenter. I deras jobbannonser finns det alltid en del i annonsen som innebär hur den 
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sökande ska beskriva egenskaper som den fått med sig från idrotten som höjer såväl prestation 

som resultat samt hur den sökande tror att det har format dem som person.  

 

Performiq avslutar sin sökprocess med att erbjuda de sökande som matchade deras kravprofil 

bäst med en telefonintervju. Samma typ av frågor ställs till alla sökande. Performiq ber om 

mycket exempel där de sökande får beskriva situationer för att se att de just besitter de önskade 

egenskaperna som de söker. Medan de som inte var tillräckligt kompetenta eller intressanta för 

tjänsten får ett mail med tack för visat intresse. Samt så sparas deras ansökan, ifall de skulle bli 

aktuella för någon annan tjänst.  

 

Eftersom Performiq har allt från elitidrottare till sökande utan idrottsbakgrund ställdes frågan 

till respondenterna ifall någon med mer idrottsbakgrund hade en större efterfrågan bland deras 

kundföretag. Det kunde de inte se något spår av. Utan som tidigare nämnt var det viktigaste att 

hitta rätt person till rätt arbete. 

 

Egemo (2006) beskriver utformningen av en jobbannons som något som kräver noggrannhet i 

formuleringen. En kortfattad beskrivning om vad arbetet går ut på och vilka krav som som 

ställs på den sökandes kompetens. Tänkbara kandidater kan med risk skrämmas bort om kraven 

är för högt ställda (Egemo, 2006).  Ett problem med att söka efter idrottsbakgrund hos de 

sökande kan vara att de personer som inte anser sig ha en idrottsbakgrund kan låta bli att söka. 

Även om Performiq oftast hittar egenskaper hos de sökande som de inte visste de besatt kan 

det vid första anblick ses som skrämmande för dem som inte varit aktiva inom en idrott i en 

större utsträckning, bland annat eftersom de inte anser sig dela företagets värderingar. 

  

Devendorf och Highhouse (2008) beskriver att personer söker sig till de företag där de tror att 

de anställda är likasinnade som en själv, eftersom människor till stor del vill bli omtyckta och 

undvika konflikter. För att undvika missförstånd beroende på vilken betydelse idrottsbakgrund 

har för tjänsten bör Performiq redan tidigt i deras annons informera ifall idrottsbakgrund ses 

som en merit eller ett krav för den specifika tjänsten. Det kan också vara så att detta görs 

strategiskt utav Performiq, att redan tidigt informera om idrottens värderingar och på så sätt får 

de bara likasinnade in i deras personalpool. Företag ser sin personal som sin konkurrenskraftiga 

fördel (French & Rumbles, 2010). Detta gäller även för Performiq och därför vill de ha 

ansökningar från många så de har ett brett urval av sökande. 



 
 
 

 
 

32 
 

Performiq som tidigare nämnt ger återkoppling till alla sökande under processen, även de som 

inte går vidare. Detta är viktigt enligt Egemo (2006) för att de sökande ska veta hur 

rekryteringsprocessen går till och så de behåller förtroendet för företaget. Performiq anser 

också det är viktigt, eftersom dessa personer har lagt ner tid på att skicka en ansökan är det mer 

än rätt att de informerar de sökande även om de inte har gått vidare i processen. Samt att de 

gärna får ansöka igen till en annan  tjänst som de kanske passar bättre för. Denna process 

uttrycker även Egemo (2006) som god politik. På så sätt har respondenten ett positivt intryck 

av Performiq och kan således rekommendera Performiq till sin omgivning eller till och med 

söka fler arbeten hos företaget. Telefonintervjun är däremot ett steg som Kahlke och Schmidt 

(2002), utelämnar. På så sätt kan telefonintervjun vara ett extra steg för Performiq, för att 

verkligen säkerställa att de rätta människorna bjuds in på en personlig intervju. 

 

Problemet som ibland kan upplevas med elitidrottare är att de har idrottens egenskaper men att 

de har mindre arbetslivserfarenhet. Detta resulterar i att Performiq blir deras stöttepelare och 

hjälper dem ut i arbetslivet. På samma sätt som Walter (2005) beskriver att bemanningsföretag 

kan fungera som stöttepelare för de som behöver en skjuts ut på arbetsmarknaden. Relevant 

kompetens och egenskaper hos de sökande ska säkerställa att det skapas en bra matchning 

mellan den sökande och kunden. Något som Performiq anser viktigt för att ge den sökande 

liknande möjligheter och en start utan fördomar för den kommer från ett bemanningsföretag. 

Gällande elitidrottare så kan det ske att de innehar rätt kompetens och erfarenheter även fast de 

inte har mycket arbetslivserfarenhet, dessa relevanta kompetenser kan de ha fått ifrån deras 

idrottande. Lena Forsberg (2012) har studerat hästtjejer och märkt att de utvecklar praktiskt 

ledarskap som även stärker deras självförtroende. Detta har de fått genom att de har utövat en 

idrott och inte med att arbeta med ledarskap. Alltså kan individer inneha relevanta kompetenser 

och erfarenheter för ett arbete utan att ha en bred arbetslivserfarenhet. Även Lindfelt (1999) 

och Loland (1989) påstår att individer kan ha fått egenskaper genom idrotten som de kan ha 

till nytta inom arbetslivet. Bland annat rättvisa, ärlighet och pålitlighet. Det är bland annat dessa 

egenskaper som Performiq söker hos deras konsulter för att de ska förbli konkurrenskraftiga. 

Vilket innebär att även individer utan någon större arbetslivserfarenhet kan placeras inom 

gruppen med önskvärd nivå när kandidaterna delas in i intresseordning. Detta belyser Egemo 

(2006) så att rekryterare ska lättare kunna få en överblick över de sökande. Detta är ett bevis 

på att en sökande kan uppnå den önskade nivån på grund av sitt idrottande och inte ett tidigare 

arbete. 
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5.4 Intervju 
Performiq använder sig utav intervjuer i olika former, telefonintervjuer, gruppintervjuer och 

intervjuer med endast den sökande. Den personliga intervjun med en presentation av Performiq 

där den sökande får svara på om den känner till Performiq sedan tidigare och hur den kom i 

kontakt med företaget. Därefter får den sökande presentera sig själv och hur den sökande är 

mest lämpad för den tjänsten som den söker. Vidare ställs frågor angående utbildning, 

arbetslivserfarenheter och egenskaper. Under den personliga intervjun ber rekryteraren om 

mycket exempel. Ifall den sökande beskriver sig själv som en lagspelare ber rekryteraren den 

sökande att förklara detta med exempel. Alla steg utgår från Performiqs intervjumall. 

 

Performiqs intervjustruktur liknar den som Hallén (2005) presenterar. Hallén (2005) beskriver 

intervjuns struktur som att den inleds med att den sökande får berätta vad den vet om företaget, 

om den sökande inte har något att säga kan det tyda på ett bristande intresse. Vidare i intervjuns 

struktur kommer den sökandes presentation av sig själv följt av beskrivning av arbetsuppgifter 

på tidigare arbetsplatser. Strukturen fortsätter med att den sökande får beskriva bakgrund och 

kompetens kopplat till den framtida organisationen och arbetsuppgifter. Därefter beskriver 

Hallén (2005) vikten av självskattning hos den sökande där det är upp till rekryteraren att att 

säkerställa att de egenskaper som den sökande påstår sig ha också är sanna.  

  

Enligt Kahlke och Schmidt (2002) är en strukturerad intervju den som har högst validitet. Detta 

använder sig Performiq utav, de har en intervjumall för alla deras intervjuer som de använder 

(Se bilaga 3). Detta är för att säkerställa bland annat att alla sökande ställs samma frågor och 

för att garantera att den  sökande har de kompetenser som efterfrågas. Ett sätt att garantera att 

de sökande besitter de kompetenser och sociala färdigheter som ombeds är att be om exempel 

och att den sökande ska förklara (Kahlke & Schmidt, 2002). Eftersom det är väldigt lätt för en 

individ att säga att man besitter vissa kompetenser och sociala färdigheter. Däremot genom att 

be dem ge exempel måste de på så sätt bevisa hur de besitter dem. Detta använder sig Performiq 

utav för att säkerställa att de sökande besitter de egenskaperna de letar efter. I intervjumallen 

samlas egenskaperna upp, som är; teamkänsla, ansvar, lojalitet, hälsa, vinnarinstinkt, 

dedikation och fokus. Således ombeds de sökande att förklara med exempel hur de anammar 

dessa egenskaper. 
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Det är således i den personliga intervjun som Performiq säkerställer att de sökande besitter de 

egenskaperna som kan kopplas ihop med idrottsfostran. Som tidigare nämnt ses idrotten som 

en merit hos Performiq, det de söker efter är dessa speciella egenskaper som oftast hittas hos 

personer med idrottsbakgrund. Anledningen till detta kan vara för att det finns inte många andra 

sociala fenomen som påverkar en individs liv så pass mycket som idrotten gör när det gäller 

uppfostran och utvecklingen (Engström L-M, 2002). Exempelvis så finns det forsknings som 

tyder på att flickor som har hållit på ridsport blir naturligt bra ledare (Forsberg, 2012). Dessa 

är de egenskaper som Performiq vill hitta hos personer. 

  

Som tidigare nämnt är också den personliga intervjun ett bra sätt att introducera 

företagskulturen och värderingar för den sökande (Kahlke & Schmidt, 2002). Således är det 

också ett första tillfälle att se om det blir en bra matchning mellan person-organisation, det vill 

säga om organisationen och personen passar väl ihop. Tidigt i intervjuerna beskriver Performiq 

organisationen och hur de arbetar och vad de står för, även förklarar de hur det ser ut hos 

kundföretaget och hur deras värderingar ser ut. Detta för att tidigt säkerställa att det blir en 

lyckad matchning mellan person och organisation. Eftersom det är bevisat att det leder till bland 

annat högre motivation och arbetstillfredsställelse (Farzaneh, Farashah & Kazemi, 2013). Som 

både Performiq och kundföretaget i sluändan gynnas av. 

5.5 Tester 
Performiq använder sig inte utav tester för varje rekrytering. Utan bara i vissa fall. Exempelvis 

när det gäller ansökningar till högre positioner eller när arbetet kräver vissa kompetenser som 

är väsentliga för att klara av arbetet.  

 

Tester används främst vid chefspositioner och när det krävs speciella förkunskaper från de 

sökande hos Performiq. Detta stöds även av Egemo (2005), som förklarar att tester inte behövs 

användas för alla positioner. I detta steg inkorporeras idrotten inte in alls. De har inga speciella 

tester där de mäter hur de sökandes idrottsbakgrund ser ut, eftersom det inte är ett krav för de 

flesta tjänster. Däremot om det skulle vara väldigt viktigt för Performiq att ta reda på ifall de 

sökande sitter på de önskade egenskaper skulle de kunde använda sig utav ett personlighetstest. 

Eftersom just sådana test används för att mäta samarbetsförmågan och ledarförmågor (Egemo, 

2006). Som har visat sig vara viktiga egenskaper för Performiq. Däremot när det gäller 

personlighetstest kan de också ge irrelevant information om egenskaper mäts och bedöms som 

inte är relevant för den sökta tjänsten. Samt enligt Andersson, Hallén och Smith (2016) ogillar 



 
 
 

 
 

35 
 

många personer personlighetstest då de anses som kränkande. Skulle det vara ett krav för en 

viss tjänst att personen har en viss idrottsbakgrund kan detta bekräftas på andra sätt. 

Exempelvis genom att ringa tränaren eller att se igenom personen idrottsliga meriter. 

5.6 Referenstagning 
Efter de personliga intervjuerna är klara bedöms och sammanställs alla sökande av den 

ansvariga rekryteraren. De sökande som har gått vidare kontaktas samt de som inte gått vidare. 

I detta sista steg använder sig Performiq utav referenstagning hos de sökande som gått vidare. 

Respondenterna säger att de gör detta för att säkerställa att den sökande passar för de arbetet.  

 

Hallén (2005) beskriver att rekryteringsprocessen börjar närma sig sitt slut när referenstagning 

blir relevant. Hallén (2005) menar på att den som kontaktar referenten oftast vill söka 

bekräftelse på de intryck som den fått av den sökande. Vidare kan information som 

framkommit under processen antingen bekräftas eller förkastas (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Detta överensstämmer även med varför Performiq använder sig utav referenstagning. Beroende 

på vad arbetet kräver kan Performiq välja att utesluta inkorporeringen av idrott i detta steg. Om 

innehavandet av en idrottsbakgrund inte är relevant för arbetet är det ingenting som Performiq 

bör fråga referenten.. I överensstämmelse med litteraturen så använder sig Performiq utav 

referenstagning i det sista steget. 

5.7 Bedömning 
Det  sista steget i rekryteringsprocessen förklarar hur företaget sammanfattar informationen de 

har samlat in under processen och hur de gör en bedömning som leder till ett beslut.  Vid 

Performiqs presentationen av de sökande har vilken typ av roll det är som eftersträvas stor 

betydelse beroende på om egenskaper, erfarenhet eller kompetens är den faktorn som är mest 

aktuell att göra bedömningen  utifrån. Vid sammanfattningen och bedömningen av de sökande 

ställdes frågan till respondenterna om huruvida det anses som diskriminerande att Performiq 

selekterar bort personal som inte har en idrottsbakgrund. Samtliga respondenter var tydliga 

med att poängtera att de ser själva idrottsbakgrunden som en merit och att de först och främst 

kollar på de egenskaper som individer utvecklar via en idrott. De var tydliga med att förklara 

att dessa egenskaper går att finna hos exempelvis en schackspelare, en operasångerska, en scout 

eller någon som spelar teater. Det viktiga är att den sökande kan argumentera på vilket sätt de 

innehar de önskade egenskaperna och hur det bidrar till den tjänst de söker. Med urvalet idrott 

anser respondenterna att om man går djupare in på varje konsult så brukar det alltid finnas 
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något som de kan relatera till, om det är att de har spelat basket på rasten  i skolan eller åkt 

vasaloppet en gång. En av respondenterna förklarade det genom att det finns egenskaper som 

de sökande själva inte vet att det besitter som kan kopplas till idrotten, om de såvida kommer 

från idrotten eller är medfödda är inte relevant. Det viktiga är att egenskaperna kan identifieras 

och användas för att öka möjligheterna för konsulten att skaffa ett jobb. Därför läggs det stor 

vikt på de önskade egenskaperna i den personliga intervjun, för att få den sökande att få fram 

dessa även om de inte har en idrottsbakgrund. 

 

Kahlke och Schmidt (2002) beskriver att ett vanligt fel vid bedömningen kan vara att 

rekryteraren bortser från personkraven och jämför de sökande med varandra och på så sätt 

väljer ut den bästa av de som finns kvar  processen. Genom att Performiq använder sig av en 

intervjumall (Se bilaga 3) där de sökande måste förklara situationer där de egenskaper som 

Performiq söker uppstår blir varje sökande unik. Detta eftersom de sökande inte kommer att 

svarar exakt likadant, då alla inte delar samma erfarenheter. Eftersom det i slutändan är kunden 

som väljer vem de vill anställa presenterar endast Performiq vilka som de anser vara mest 

lämpade för tjänsten. 

  

 Det är också av ytterst vikt att bedömningen är rättvis. Exempelvis att rekryteraren ska skilja 

på det som är önskvärt och nödvändigt (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Det vill säga att 

rekryteraren ska se helheten av de sökande som de ska välja mellan. Så även om att alla 

rekryterare delar idrottens värderingar och anser att det är positivt kan de inte anställa en person 

för de har en gedigen idrottsbakgrund. En gedigen idrottsbakgrund är det som troligtvist är 

önskvärt medan själva kompetensen för själva arbetet är det som är nödvändigt. Det är då 

problem uppstår och det är så det kan räknas som diskriminering. Respondenterna var väldigt 

tydliga med att tala om att de är medvetna om diskrimineringslagen eftersom de också är 

arbetsgivare. Detta kan även vara en anledningen till att idrottsbakgrunden räknas som en merit 

och inte ett krav. Skulle idrottsbakgrunden vara ett krav skulle det möjligen räknas som 

diskriminerande. Därför är det viktigt för rekryterare att behandla alla lika oavsett 

idrottsbakgrund. De sökandes arbetslivserfarenhet och kompetenser ska vara det väsentliga, 

inte ens fritidsintressen. Enligt respondenterna finns det självklart där idrottsbakgrunden hos 

de sökande är ett krav, men i de fallen är det väsentligt för arbetet. Exempelvis att det är ett 

idrottsrelaterat arbete. Detta innebär att idrotten är ett måste för att kunna klara av arbetet, och 

räknas inte som diskriminering. 
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Bedömningssteget genomsyras av idrottens värderingar, eftersom det är av stor vikt för 

Performiq. Däremot skiljer det sig åt bland arbeten ifall idrottsbakgrunden är ett krav eller en 

merit, ifall det är ett idrottsrelaterad arbete där företagskunden kräver det. Är det så att 

företagskunden inte kräver att den sökande har en idrottsbakgrund eller att det är irrelevant till 

arbetet så anses idrottsbakgrunden bara vara en merit. Däremot är de egenskaperna som 

Performiq söker efter alltid krav, mer eller mindre. Det finns likheter sett till hur selektering 

utspelar sig i olika miljöer inom rekrytering och inom idrotten. Inom elitföreningar arbetas det 

mycket med selektering. Inom dessa föreningar är det viktigt att tidigt urskilja de individer som 

är mest lämpade och sedan satsa på dessa genom att ge dem bästa möjliga förutsättningarna att 

utvecklas och lyckas (Peterson & Hedenborg, 2016). Detta i sin tur bevisar möjligen på att 

personer med idrottsbakgrund redan är vana med selekteringsprocessen, eftersom de har fått 

uppleva det med sin idrott. 

 
Såldes visar detta på att idrottens värderingar är inkorporerade i rekryteringsprocessen alla steg, 

bortsett från testerna. Eftersom idrottens värderingar går att koppla till de egenskaper som 

Performiq anses särskilt viktiga. Tidigare presenterades idrottens värderingar från 

Riksidrottsförbundet (2009) som är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att 

stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor såväl nationellt som internationellt. 

Performiqs värderingar och vision kan speglas i Riksidrottsförbundets tankar från Idrotten Vill 

(2009) om vad idrott ska eftersträva och ge individerna som är aktiva inom det. Så som glädje 

och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar 

och rent spel genom ärlighet. 
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6. Slutsats 
I detta avslutade avsnitt besvaras studiens frågeställningar samt så redogörs för de mest 

centrala slutsatserna. Avsnittet avslutas med att beröra framtida forskning.  
 

Performiq har inkorporerat idrott vid rekrytering genom att belysa egenskaperna teamkänsla, 

ansvar, lojalitet, hälsa, fokus, vinnarinstinkt och dedikation. Slogan “personal med 

idrottsbakgrund” syftar till att hitta egenskaperna idrotten bidrar med och inte hur länge de 

sökande har idrottat eller hur framgångsrika de varit.  
 

• Hur sker rekryteringen på Performiq? 
Rekryteringsprocessen hos Performiq börjar med en arbetsanalys där krav och kompetenser 

hos de sökande specificeras tillsammans med kundföretaget. Dessa krav och kompetenser 

sammanfattas och en jobbannons framställs och ges ut i Performiqs olika kanaler. I 

sammanställningen av de sökande till tjänsten ses de som har en intressant profil över och sedan 

görs telefonintervjuer. Efter det sker en utgallring och personliga intervjuer av de sökande som 

verkar mest lämpade för tjänsten. Syftet är därefter att säkerställa att de sökande besitter de 

egenskaper som Performiq värderar som viktiga. Senare görs en bedömning  av de sökande 

och en presentation av alternativa konsulter görs för kundföretaget. Där kundföretaget väljer ut 

den bästa kandidaten. Sedan sluts ett avtal, antingen som uthyrd konsult till kundföretaget eller 

via direktrekrytering till kundföretaget.  
 

• Hur använder rekryterings- och bemanningsföretaget Performiq idrott som 
selektionskriterium vid rekrytering? 

Performiq ser inte idrott som ett krav utan mer som en merit. Det är inte idrotten i sig som är 

ett kriterium utan dess egenskaper som teamkänsla, ansvar, lojalitet, hälsa, fokus, 

vinnarinstinkt och dedikation. Egenskaper som personer med idrottsbakgrund har större 

benägenhet att inneha.  
 

• Hur säkerställer Performiq i deras rekryteringsprocess att kandidaterna har de 
idrottsliga egenskaperna och värderingar som de söker?  

  
Detta gör Performiq vid deras personliga intervjuer. Genom att be de sökande om exempel och 

att beskriva hur de anser sig besitta de respektive egenskaperna. På detta sätt säkerställer 

Performiq att de sökande verkligen innehar de egenskaper och värderingar som efterfrågas.  
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6.1 Diskussion 
Det nämndes i inledningen att Performiq skapades av tre personer med idrottsbakgrund. De 

hade uppmärksammat det positiva som idrottsfostran bidrog till och ville inkorporera detta i 

rekryterings- och bemanningsbranschen. De väsentliga var att se om idrottsvärderingar 

influerade arbetsmarknaden på liknande sätt som häslotrenden influerat och påverkat 

samhället. Det positiva egenskaper och värderingar som idrott bidrar med har enligt tidigare 

forskning inom både idrottsorganisationer och militären uppmärksammats, exempelvis att de 

formar rekryter att tro att vissa värderingar är viktiga än andra (Hawley, Hosch & Bovaird, 

2014). De egenskaper som idrottsfostran bidrar till tyckte de tre grundarna av Performiq var så 

viktiga att de ville samla alla likasinnade människor på en plats och i en personalpool och 

genom att implementera egenskaper och värderingar i rekryteringsprocessen blev resultatet 

positivt vilket har gjort så att Performiq har blivit konkurrenskraftiga och skapat sig en namn 

inom branschen Genom att ha likasinnade människor på en plats förstärker det även deras 

sociala identitet (Tajfel och Turner, 1979). Enligt forskning syns detta extra tydligt bland 

idrottare (Hawley, Hosch & Bovaird, 2014). Det vill säga att oavsett vilken idrott en person 

sysslar med kännetecknar den ändå sig som idrottare, eftersom  den upplever någon form av 

tillhörighet och kan identifiera sig som idrottare eftersom de delar idrottens egenskaper och 

värderingar.  
 

Det märktes tydligt att Performiq arbetar strategiskt gällande rekryteringsprocessen. Deras 

rekryteringsprocess följde Kahlkes & Schmidts (2002) bedömningscirkel väldigt noga. Detta 

beror mycket på att Performiq är ett rekryterings- och bemanningsföretag. De måste arbeta 

strategiskt med rekrytering för att kunna hitta den bästa medarbetaren till arbetet. Gör de inte 

det blir inte kunden nöjd, vilket i sin tur leder till att hela företaget påverkas negativt.  Det 

kanske ser annorlunda ut när Performiq rekryterar personal själva till deras kontor och inte 

deras personalpool. Däremot oavsett så är rekryteringsprocessen otroligt viktigt eftersom en 

rekrytering som inte blir lyckad kan påverka företaget negativt.  
 

Konsekvensen av att inkorporera idrottens egenskaper och värderingar i rekryteringsprocessen 

är den kan uppfattas som elitisk och i viss mån diskriminerande. I början var det som tidigare 

nämnt endast överklassen som hade tillgång till idrott (Jönsson, 2007). Däremot ser det helt 

annorlund ut idag. Speciellt i Sverige. I Sverige har de flesta möjlighet att delta i idrott, vare 

sig det är i skolan eller på fritiden. Idrotten speglar samhället, och desto mer inkluderande och 

jämställt samhället är kommer idrotten vara lika (Jönsson, 2007) (Lindroth, 2011). Eftersom 
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studien har valts att rikta sig till ett svenskt företag läggs vikten på hur det ser ut i Sverige. 

Populariteten av rekryterings- och bemanningsföretag, hur deras rekryteringsprocesser är 

utformade och hur de arbetar med vilka egenskaper som eftersträvas kan skilja sig från olika 

länder som kan vara ett ämne för tidigare forskning.  
 

Under analysen har det lagts stor vikt på att Performiq ser idrotten som en merit och inte ett 

krav. Däremot vid första anblick på Performiqs hemsida där slogan “personal med 

idrottsbakgrund” presenteras är det inte lika tydligt att idrottsbakgrund klassas som meriterande 

utan mer som ett krav. Detta som även nämnt i analysen kan i värsta fall leda till att personer 

inte söker arbetet hos dem för de anser inte att de har någon idrottsbakgrund.  

6.2 Framtida forskning 
Denna studie bidrar med forskning inom ämnet om rekrytering och idrott. I och med den 

växande hälsotrenden på sistone finns det mycket forskning inom just hälsa och träning. 

Forskning som visar hur en bra hälsa påverkar ens prestationer på arbetet och hur det minskar 

sjukskrivningar bland annat. Det som det däremot inte har skrivits om i lika stor utsträckning 

ur ett vetenskapligt perspektiv är hur, som denna studie behandlar, idrott tillför annat än det 

fysiska positiva aspekterna.  
 

En idé för fortsatt forskning vore att intervjua chefer i olika branscher angående vilka 

egenskaper och värderingar en näst intill perfekt anställa skulle inneha. För att sedan jämföra 

det med idrottsfostran för att se om idrottare tillför något mer i arbetslivet än att vara fysiskt 

starka. Eller som tidigare nämnt se skillnaden i olika länder, ifall det finns någon betydande 

skillnad gällande idrottens värderingar och dess betydelse inom rekrytering.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Teman under intervjuerna var: rekryteringsprocessen, matchningen mellan organisation och 

individ, idrottens värdegrund och sökande utan idrottsbakgrund. 
 

• Vad innebär idrottsbakgrund för Performiq?  
 

• Hur ser er rekryteringsprocess ut?  
 

• På vilket sätt använde ni idrott som ett selektionskriterium?(Anledningen till varför ni 
har idrottslig bakgrund som ett krav?)  

 
• Hur säkerställer ni att er personal har de egenskaperna som en idrottsbakgrund ger?  

 
• Fördelar och nackdelar med att ha urvalet personal med idrottsbakgrund?  

 
• Sökte du dig till Performiq pga av dess värderingarna som idrotten genererar?  

 
• Anser ni att era konsulter söker sig till er för att de vill arbeta med medarbetare som 

liknar de idrottsegenskaper som de själva besitter?  
 

• Vad anser ni är fördelen med att era konsulter och era medarbetare på Performiq är 
likasinnade och delar på idrottens värderingar och egenskaper?  

 
• Anser ni att det kan finnas nackdelar med att vara så många likasinnade på samma 

arbetsplats?(Med likasinnade syftar vi till att på ert kontor finns det gemensamma 
värderingar om vad idrotten ger för egenskaper och något som ni alla har eftersom 
att samtliga besitter en idrottsbakgrund)   

 
• Anser ni att det är skillnad på om individen besitter egenskaper från lagidrott eller en 

individuell idrott? 
 

• Anser ni att det är diskriminerande att bara anställa folk med idrottsbakgrund? 
 

• Vad är det som gör er bättre än konkurrenterna inom bemanningsbranschen?  
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Bilaga 2 Operationalisering av teori/tidigare forskning  
 

Frågor  Teori/tidigare 
forskning  

Påstående  

Vad innebär idrottsbakgrund för 
Performiq?  

Jönsson, 2007  Idrotten har en fostrande roll. 

Hur ser er rekryteringsprocess ut?  Kahlke och 
Schmidt, 2002 

Bedömningscirkel 

På vilket sätt använde ni idrott 
som ett selektionskriterium? 
(Anledningen till varför ni har 
idrottslig bakgrund som ett krav?)  

Peterson & 
Hedenborg, 
2016 

Viktiga värderingar inom idrotten 
som respekt, samarbete och 
jämlikhet.  

Hur säkerställer ni att er personal 
har de egenskaperna som en 
idrottsbakgrund ger?  

Hallén, 2005 Säkerställa att information är sann 
som den sökande påstår under 
intervju.  

Fördelar och nackdelar med att ha 
urvalet personal med 
idrottsbakgrund?  

Peterson & 
Hedenborg, 
2016 

Breddverksamheter värnar om god 
etik, samma förutsättningar oavsett 
kön, aktiv integration och en 
demokratisk utveckling och 
delaktighet.  

Sökte du dig till Performiq pga av 
dess värderingarna som idrotten 
genererar?  

Devendorf & 
Highhouse, 
2008 

Blivande anställda söker arbete med 
väldigt lite information om 
företaget, utan istället har sina 
blivande kollegor i åtanke vid 
arbetssökning. 

Anser ni att era konsulter söker 
sig till er för att de vill arbeta med 
medarbetare som liknar de 
idrottsegenskaper som de själva 
besitter?  

Devendorf & 
Highhouse, 
2008 

Människor känner sig trygga när de 
är omgivna av likasinnade.  

Vad anser ni är fördelen med att 
era konsulter och era medarbetare 
på Performiq är likasinnade och 
delar på idrottens värderingar och 
egenskaper?  

Rivera, 2012 Anställningsprocessen är en process 
av kulturell matchning mellan 
kandidaterna, utvärderarna och 
företagen. 
 
Arbetsgivare söker kandidater som 
utöver sin behörighet till tjänsten 
också kulturellt liknar dem själva i 
form av fritidssysselsättning, 
erfarenheter och egen 
självprestationsstil. 
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Anser ni att det kan finnas 
nackdelar med att vara så många 
likasinnade på samma arbetsplats? 

Hawley, Hosch 
och Bovaird, 
2014 

Atleterna blir någorlunda 
segregerade från resten av 
studenterna, just eftersom de 
spenderar mycket tid med att träna 
med varandra och tyr sig gärna till 
andra atleter på skolan 

Anser ni att det är 
diskriminerande att bara anställa 
folk med idrottsbakgrund? 

French & 
Rumbles, 2010 
 
Andersson, 
Hallén & Smith, 
2016 

Söker efter stereotyper som kan 
leda till diskriminering  
 
Rekryterare ska vara försiktiga 
gällande generaliseringar och 
fördomar, alla sökande ska 
behandlas lika 

Vad är det som gör er bättre än 
konkurrenterna inom 
bemanningsbranschen?  

Tajfel och 
Turner, 1979 

En grupp som har liknande mål och 
intressen delar social identitet och 
har en stark in-group känsla.  
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Bilaga 3 Intervjumall Performiq 
 

 
INTERVJUGUIDE BEMANNING 

Namn:                                                                    
                                                                                     
 Intervjuas för kund:                                               
                                                               
 Tjänst:           

Datum: 
 
Intervjuas 
av: 

           
Notering: KLISTRA IN TELEFONINTERVJU/TIDIGARE KONTAKT 

    
1. PRESENTATION AV PERFORMIQ 

  
Upplägg: 
Jag kommer att börja med att presentera PerformIQ och mig själv och det aktuella uppdraget, 
därefter kommer vi att gå in mer på dig som person och dina yrkeslivserfarenheter. 
  

1. Känner du till PerformIQ sedan tidigare? Hur kom du i kontakt med oss? 
(Presentera PQ) 

 
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Vi lägger stor vikt vid 
kandidaternas egenskaper, särskilt till dem som kan härledas till en idrottsbakgrund, men 
väger förstås också in livserfarenheter, kompetens och utbildning. Vi ser det som meriterande 
om man har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet!  

• Ansvar – att ta ansvar för sitt eget arbete och för företagets utveckling 

• Dedikation – att se möjligheter istället för problem och aldrig ge upp, trots motgång 

• Fokus – att ha förmåga att kunna avgöra vad som är viktigt och vad som behöver prioriteras 

• Hälsa – att ha förståelse för att en god hälsa är en förutsättning för att kunna prestera på 
toppnivå 

• Ledarskap – att coacha varandra i vår individuella och organisatoriska utveckling 

• Teamkänsla – att arbeta tillsammans genom att peppa, stötta och bemöta varandra med 
respekt 

• Vinnarinstinkt – att ha en inre drivkraft till att vilja prestera bättre än andra 

 Idag är vi cirka 50 personer över hela Sverige. PerformIQ har även ytterligare kontor i 
Malmö, Göteborg och Örebro. 

1. PRESENTATION AV DIG SJÄLV OCH DIN ROLL I PROCESSEN 
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1. BERÄTTA OM KUNDEN, FÖRETAGET SAMT TJÄNST. 

-    Presentera företag och tjänst. 
-    Vad gör företaget? 
-    Arbetsuppgifter, befogenheter, ansvar och gränser. 
-    Arbetskamrater och närmaste chef. 
-    Visa organisationsstruktur/-schema. 
-    Kultur; hur ser organisationen ut? Platt, hierarkisk? 
-    Några andra specifika frågor om tjänsten? 

   
INTERVJUGUIDE 

 
UTBILDNING 

-       Berätta om ditt val av utbildning. 
-       Var kommer intresset ifrån? 

   
ARBETSLIVSERFARENHET 

-       Berätta om dina tidigare arbeten. 
  

-       Hur har du fått dina tidigare arbeten och vad var anledningen till att du slutade? 
 

-       Vilken av dina arbetsplatser har du trivts bäst på och varför? 
 

-       Din roll idag, hur ser den ut? Centrala arbetsuppgifter?  
 

-       Mest givande/minst givande med ditt arbete? 
 

-      Vilka erfarenheter tar du med dig från det arbete du har idag? 
 

-       Vad är det som motiverar dig i arbetet? 
 

-       Vad har du för framtidsplaner? Mål? Drömjobb? 
 

-       Vad är viktigt för dig när du börjar arbeta på en ny arbetsplats? 
  

-       Hur hanterar du när det är mycket att göra? 
  

-       Vad tycker du är viktigt när det kommer till din närmaste chef? 
  

-    Hur kommer det sig att du är intresserad av nya utmaningar? 
  

-       Vilka möjligheter ser du med denna tjänst, vad skulle vara roligt? 
  

-    Vad ser du som utmanande med denna tjänst? 
  
EFTERFRÅGADE KUNSKAPER 

-       Vilket område är du mest intresserad av inom x? 
-       Inom vilket område är du starkast? 
-       Vad har du för erfarenhet av X? 
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-       Språkkunskaper/Ekonomikunskaper/Andra specialkunskaper/Program? 
-       Körkort/Tillgång till egen bil? 

  
EGENSKAPER 

-       Vilka egenskaper känner du att du kan bidra med? Vilka är dina styrkor? 
-       Vilka egenskaper känner du att du behöver utveckla? 
-       Vanligaste missuppfattningen? 
-       Berätta om en situation där du fått lösa något problem: 

  

Teamkänsla -    Kan du berätta om ett bra samarbete? Vad fick ni för 
resultat? 

-    Vad bidrar du med för att främja samarbetet i en 
arbetsgrupp? Roll i grupp? 

-    Föredrar du att arbeta självständigt eller i grupp?  

Ansvar -    På vilket sätt anser du att du tar ansvar för ditt arbete? 

Lojalitet -    Hur tycker du att du visar dig lojal mot din arbetsgivare? 

Hälsa -    Tror du att hälsan har påverkan på din prestation i arbetet? 
På vilket sätt? 

-    Hur bidrar du till din egen hälsa? 

Fokus -    Kan du exempel på en situation då du varit stressad på 
arbetet? Hur hanterade du det? 

Vinnarinstinkt -    Vad är det som driver dig att uppnå dina mål? 
-    Berätta om en motgång du har stött på i arbetet? Hur 

reagerade du?  

Dedikation -    Berätta om en situation då du presterade över förväntan? 
Vad gjorde du då? 

  
PRIVAT 

-       Berätta mer om dig själv som privatperson. Vad har du för fritidsintressen? 
-       Hur har din idrottsbakgrund format dig som person? 
-       Vad tar du med dig från din idrottsbakgrund in i arbetslivet? 

  
FÖRETAG/TJÄNST  

-       Vad har du fått för bild av företaget/tjänsten? 
-       Varför är du rätt person för denna tjänst? 
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-       Är du aktuell i några andra rekryteringsprocesser? När väntar du i så fall 
besked gällande dessa? 

-       Hur pass intressant är den här tjänsten för dig? 
  
LÖN/UPPSÄGNINGSTID/AHS 

-       Hur mycket vill du jobba? 
-       Nuvarande löneläge? 
-       Uppsägningstid? Hur lång? 

  
ÖVRIGT 

-       Finns det något du vill berätta för mig som jag inte har frågat om? 
-       Frågor 
-       Referenser 
-       Belastningsregister 
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Bilaga 4 Jobbannons Performiq 
ACCOUNT MANAGER 

Anställningsomfattning: Heltid 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Tjänstgöringsort: Örebro 

Tjänstebeskrivning: 

Är du en orädd och driven säljare som vill arbeta i ett tryggt bolag? Tilltalas du av att arbeta 

relations- och resultatorienterat? Då kan du vara den vi söker för denna tjänst! 

 

BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER 

 

PerformIQ söker för kunds räkning en målmedveten säljare som erbjuds frihet under ansvar 

och möjlighet till framtidsutveckling. Tjänsten som säljare innebär att du arbetar B2B för att 

effektivisera kontorslösningar och förädla processer. Med rätt inställning erbjuds du möjlighet 

att ta nästa steg i din personliga utveckling i din säljkarriär. Vi söker dig som letar en långsiktig 

sysselsättning, där din envishet, målmedvetenhet och engagemang är viktigt. Dina 

huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att driva hela försäljningsprocessen. I rollen 

kommer du att samarbeta, förvalta och utveckla relationer till nya- såväl som befintliga kunder. 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i tjänsten kommer att vara: 

• Ansvara för hela försäljningsprocessen 

• Fokus på nykundsbearbetning 

• Utveckla befintliga kunder 

• Arbeta utifrån uppsatta budgetmål tillsammans med ett drivet och engagerat team 

 

Vi ser att du som person har rätt inställning och viljan att göra affärer. Du är driven, engagerad 

och lösningsorienterad i dina arbetsuppgifter och gillar att ta kontakt med nya människor. 

Tjänsten passar dig som är i början av försäljningskarriären men det är meriterande om du har 

arbetat med försäljning eller uppsökande försäljning tidigare. 

 

KRAV PÅ PERSON 

 

För att lyckas i rollen krävs vidare: 
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• Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning 

• Svenska i tal och skrift 

• Körkort B 

• Grundläggande IT-kunskaper (Office-paketet) 

 

Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller 

föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person 

samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som säljare. 

 

Övrigt 

 

Start: Omgående 

Omfattning: Heltid 

Lön: Fast + rörlig 

Arbetstid: Vardagar 

Plats: Örebro 

 

Skicka in din ansökan genom att trycka på ”ansök”. Om du har några frågor är du varmt 

välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Camilla Aurell via camilla.aurell@performiq.se. 

Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 

ansökningsdagen. 

 

Välkommen med din ansökan! 

 
VIKARIER/BARNSKÖTARE/PEDAGOGER TILL FÖRSKOLA/SKOLA I TÄBY 

Anställningsomfattning: Deltid 

Anställningsform: Timanställning 

Tjänstgöringsort: Täby 

 

Tjänstebeskrivning 

Vi söker dig som vill arbeta heltid eller vill ha ett roligt och utvecklande extraarbete. Som 

person är du ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Vi samarbetar med en mängd 

skolor och förskolor i Täby och det finns stora möjligheter till längre vikariat. I vår pool får du 

möjlighet att arbeta som barnskötare, fritidsledare/lärare och elevassistent samt att skapa dig 
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såväl erfarenhet som nya kontakter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tjänst men har alla 

gemensamt den nära kontakten med barn, pedagoger och föräldrar. Ingen arbetsdag är den 

andra lik. Som vikarie kan du få göra allt från att undervisa och inspirera till att pyssla, leka 

och idrotta med barnen. 

 

Krav på person 

Vi söker dig som tycker dessa arbetsuppgifter låter roliga och utvecklande. Vidare är det viktigt 

att du har god social kompetens, ett stort engagemang samt barnasinnet kvar. Som vikarie 

behöver du vara flexibel, positiv och ansvarsfull. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet 

av ovanstående arbetsuppgifter eller om du arbetat som ledare i en idrottsförening. 

För att bli värvad som konsult till PerformIQ är det positivt om du tidigare tillhört 

föreningslivet/idrottsrörelsen. Ange gärna vilken aktivitet du har utövat och hur det format dig 

som person. 

 

Företagspresentation 

PerformIQ söker duktiga och flexibla medarbetare som kan ingå i en vikariepool till skolor och 

förskolor runt om i Täby. På PerformIQ finns dessutom stora karriärmöjligheter inom en 

mängd andra branscher. Hos oss får du en engagerad konsultchef som stöttar dig gällande dina 

framtida karriärsmål. Vi skapar teamkänsla genom att arrangera sportevenemang och besöker 

regelbundet vår personal på arbetsplatserna. 

 

Om PerformIQ 

PerformIQ är ett bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal 

med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande 

egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. En av våra stora, 

spännande verksamheter är inom förskola/skola där vi dagligen levererar vikarier i toppklass. 

Besök www.performiq.se för mer information. 

 

SÖK DET HÄR JOBBET 

 
 
 


