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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur chefer och PA-konsulter i en offentlig 

verksamhet upplever och värderar den kompetensbaserade intervjumodellen vid rekrytering 

(Lindelöw, 2008). Det gjordes ett målstyrt urval som genererade (n=10). Studien var av 

kvalitativ karaktär och för att samla in data genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Det 

empiriska materialet analyserades sedan med hjälp av en tematisk analysmodell. Resultatet 

indikerade på att chefer och PA-konsulterna upplevde att den kompetensbaserade 

intervjumodellen gav en bättre struktur och tydlighet samt att det blev enklare att jämföra de 

sökande vilket bidrog till en objektivare bedömning. Resultatet visade även att samtliga såg 

ett värde i att använda sig av den kompetensbaserade intervjumodellen.  
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Introduktion 

Rekrytering är en stor del av företags kompetensförsörjning och processen kräver 

stora resurser. En riktigt bra rekrytering är en god investering. Många företag ser människan 

som den främsta resursen och försöker alltid få rätt person på rätt plats (Lindelöw, 2008). 

Rekrytering är något de allra flesta verksamheter behöver hantera någon gång som en del av 

kompetensförsörjningen. En rekryteringsprocess kan vara omfattande och kan innehålla flera 

olika delar. Det kan innebära att verksamheten som har tänkt anställa ny personal behöver 

annonsera ut tjänsten, genomföra anställningsintervjuer, tester och referenstagning. Detta 

kräver mycket resurser från verksamheten och en rekryteringsprocess kan därför bli väldigt 

kostsam. Generellt sätt menar Lindelöw Danielsson (2003) att en felrekrytering kan kosta 

mellan en kvarts- och en miljon kronor. Därför är det viktigt för en verksamhet att 

rekryteringsprocessen blir bra från början och att de får in rätt person för den tilltänka 

tjänsten. Något som de flesta personer förknippar med rekryteringsprocessen är 

anställningsintervjun. En anställningsintervju går att genomföra på en rad olika sätt med olika 

intervjuformat. Forskare har tidigare undersökt vilka tillvägagångssätt i en 

rekryteringsprocess som ger hög tillförlitlighet när den sökande ska bedömas. Schmidt och 

Hunter (1998) har i sin forskning kommit fram till att den strukturerade intervjun får högre 

validitet i jämförelse med en ostrukturerad. Lindelöw Danielsson (2003) menar att en 

kompetensbaserad intervju är en speciellt strukturerad intervju då intervjun syftar till att på ett 

strukturerat sätt få fram de sökandes kompetenser och samtidigt betydelsefull information 

som är direkt kopplat till arbetet. Något som också har upptäckts genom forskning är att en 

intervju med god struktur lämnar mindre utrymme för eget tycke (Chen, Tasi och Hu, 2008). 

Detta minimerar risken att intervjuaren snabbt bedömer den sökande genom mentala genvägar 

vilket kan kopplas till den engelska termen ”judgemental heuristics” (Aronsson, Wilson & 
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Akert, 2013) Chen, Tasi och Hu (2008) menar också på att nyckeln till en lyckad 

anställningsintervju är attityden hos den personen som intervjuar. Utifrån tidigare forskning är 

det därför intressant att belysa upplevelserna hos de personer som använder sig av den 

kompetensbaserade intervjumodellen och vilket värde personerna anser att modellen har. 

Bakgrund  

 I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning och viktiga begrepp kopplade till studien. 

Kompetensbegreppet behandlas först följt av en kortare beskrivning av hela den 

kompetensbaserade rekryteringsstrategin, därefter beskrivs strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer och avslutningsvis kompetensbaserade intervjuer. 

Kompetens          

 Kompetens är något vi måste ha för att klara av en viss uppgift och en definition som 

har fokus på kompetens som en förmåga till handling inom ett visst sammanhang är Ellströms 

(1992) definition av kompetens:         

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 

utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 

tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (Ellström, 1992, s. 

21). 

 Enligt Lindelöw (2008) är det kompetensen hos människan som är det viktigaste att 

undersöka när företag väljer att genomföra kompetensbaserade intervjuer. Lindelöw beskriver 

kompetens som individens underliggande anlag och bygger på intelligens- och 

personlighetsbegrepp. Det utgörs då av de färdigheter och förhållningssätt vi använder oss av 

för att kunna åstadkomma och prestera i yrkeslivet. Färdigheter kan exempelvis vara den 
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verbala förmågan eller förmågan att analysera. Lindelöw skriver att förhållningssättet 

beskriver en persons beteende och hur en person agerar och reagerar i olika situationer.  

 Det råder en viss begreppsförvirring gällande vad kompetens faktiskt betyder då det 

finns olika definitioner av begreppet. Kompetens har under många år definierats på olika sätt 

enligt Furnham (2008). Något som ofta är återkommande i engelska ordböcker är begrepp 

såsom: ”skills”, ”ability” och ”knowledge”. Furnham skriver således om att kompetens är 

kopplat till en arbetsrelaterad prestation, vilket är av betydelse för studien.  

Kompetensbaserad rekrytering  

 Kompetensbaserad rekrytering innebär att verksamheten fokuserar på de 

kompetenser de tagit fram genom en behovsanalys. Kompetenserna ska sedan vara i fokus för 

hela rekryteringsprocessen det vill säga i urvalet, intervjun, referenstagningen och den 

sammantagna bedömningen. Syftet med att användanda sig av en kompetensbaserad 

rekryteringsprocess är att grundligt tar reda på vilken av de sökande som innehar de 

kompetenser verksamheten efterfrågar samt att ansökningsprocessen blir så objektiv som 

möjligt (Lindelöw, 2008). Enligt Lindelöw Danielsson (2003) kan processen delas upp i tre 

övergripande faser. De tre olika faserna är förberedelse, sökprocess och introduktion. 

Förberedelsefasen innebär att verksamheten upprättar en befattningsbeskrivning och en 

kravprofil samt annonsering av tjänsten. I sökprocessen genomförs bland annat ett urval av 

ansökningarna, intervjuer och referenstagning. Därefter avslutas rekryteringsprocessen med 

en introduktion för den nyanställde. Idag talas det alltmer om kompetensbaserad 

personalstrategi där arbetet inom en organisation inte bara handlar om rekryteringsprocessen 

utan även om kompetensutveckling. Lindelöw (2008) menar därför att kompetensbaserad 

personalstrategi alltid utgår ifrån verksamhetens mål. Med det menar Lindelöw att 

organisationerna alltid måste göra en bakgrundsanalys och besvara frågor som vilka 
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förändringar verksamheten står inför, vilka kompetenser finns idag och hur framtiden ska se 

ut.  

Anställningsintervjuer 

 Eder och Harris (1999) definierar en anställningsintervju som ett informationsutbyte 

mellan intervjuaren och den sökande, där intervjuaren hör sig för om den sökandes 

arbetsrelaterade kunskaper, förmågor, värderingar, motivation och pålitlighet, kopplat till den 

övergripande personalidén om att attrahera, välja ut och behålla kompetenta och produktiva 

medarbetare.         

 Intervjudelen i en rekryteringsprocess är utan tvekan den vanligaste 

bedömningsmetoden, Barclay (1999) menar att anledningen till dess popularitet är eftersom 

det är en flexibel kommunikationsprocess och det förväntas dessutom av tradition att ingå i 

rekryteringsprocessen. Det används ofta en ostrukturerad anställningsintervju vid många 

rekryteringar även fast forskning visar att denna typ av intervju har mycket liten prognostisk 

validitet för personens kommande prestation (Kahlke & Schmidt, 2002). Den strukturerade 

intervjuns prognostiska validitet på en skala där 0,0 betyder att det inte finns något samband 

och där 1.0 betyder perfekt samband, får den strukturerade intervjun mellan r = 0,5 och r = 

0,6 beroende på struktur, vilket är ett högt värde på skalan över bedömningsmetoder. Vilket 

kan jämföras med den ostrukturerade intervjun som får ett prognostiskt värde på r = 0,38 

(Kahlke & Schmidt, 2002; Schmidt & Hunter, 1998).     

 Lindelöw Danielsson (2003) menar att under en ostrukturerad anställningsintervju 

spelas det en form av teater mellan den sökande och intervjuaren. Friheten i detta möte 

riskerar att leda till missförstånd och felkällor. En vanlig felkälla under en anställningsintervju 

kan vara att intervjuaren skapar omedvetet en förutfattad mening en så kallad ”cognitiv bias” 

av den sökande (Arnold & Randall, 2010). På grund av denna omedvetna partiskhet kan det 

leda till att intervjuaren fattar ett felaktigt beslut genom en mental genväg som enligt 
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Aronson, Wilson och Akert (2013) benämner som ”judgemental heuristics”, men som 

samtidigt kan vara nödvändigt att använda sig av i vissa situationer när man behöver ta snabba 

och effektiva beslut. När intervjuaren skapar en snabb uppfattning av den sökande kan detta 

leda till att intervjufrågorna anpassas omedvetet och även bemötandet av den sökande 

(Lindelöw Danielsson, 2003).        

 Att granska och tolka andra personer är en medfödd egenskap hos människan menar 

Kirton och Healy (2009) och det är därför omöjligt för intervjuaren att vara helt neutral och 

bara bedöma den sökandes kompetenser, men att den kompetensbaserade 

rekryteringsprocessen är ett verktyg för att främja jämställdhet och mångfald. En intervju 

oavsett struktur kommer alltså aldrig bli helt objektiv eller fri från partiskhet. Dock menar 

Chen, Tasi och Hu (2008) att en anställningsintervju med god struktur kan minska utrymmet 

för eget tycke och påverkan.  

Kompetensbaserade intervjuer 

 Den kompetensbaserade intervjun är en form av strukturerad intervju där 

intervjuaren ställer frågor som är kopplade till de kompetensområden arbetet kräver, i ett 

försök att ta reda på den arbetssökandes förmåga i förhållande till dessa kompetenser 

(Lindelöw Danielsson, 2003). En kompetensbaserad intervju kan liknas med en 

beteendeintervju som fokuserar på tidigare beteenden i faktiska situationer (Barclay, 1999). 

 För att utvärdera den sökandes kompetenser ligger intervjufokus på att faktiskt ta 

reda på konkreta exempel där den sökande använt sig av en viss kompetens. För detta krävs 

en intervjuguide med frågor anpassade för de specifika kompetensområdena (Lindelöw, 

2008). Vidare menar Lindelöw att vid själva intervjudelen används STAR-tekniken som står 

för; ”situation”,” target”, ”action” och ”result”, vilket innebär att den sökande får förklara 

faktiska händelser där personen i fråga behövt använda sig av en viss kompetens, vad 

personen försökte uträtta, tillvägagångssättet och vad det gav för resultat. Det är viktigt att 
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fokusera på riktiga situationer istället för hypotetiska eller generaliserade beskrivningar, 

menar Lindelöw. En intervju med mer hypotetisk karaktär innebär att den sökande får 

hypotetiska frågor om hur denne skulle agera i en framtida situation. Denna typ av 

strukturerad intervju kan enligt Barclay (1999) kallas för situationsanpassad intervju.  

 Syftet med den kompetensbaserade intervjun är att få in så mycket information som 

möjligt kopplat till kompetensområdena och att beslutsunderlaget blir jämförbart mellan de 

sökande vilket är av stor vikt utifrån de etiska hänsynstaganden och att den person som bäst 

lever upp till ställda krav rekryteras (Lindelöw, 2008; Lindelöw Danielsson, 2003). Att 

informationen från de sökande blir jämförbar menar Kahlke och Schmidt (2002) är den största 

fördelen med en strukturerad intervju eftersom det möjliggör att alla bedöms utifrån samma 

underlag, vilket möjliggör en rättvisare rekryteringsprocess. Detta kan kopplas till vad 

McCarthy, Van Iddekinge och Campion (2010) som i sin forskning fann att användandet av 

en strukturerad intervju som fokuserar på den sökandes kompetens, minskar risken för 

diskriminering samt främjar mångfald och jämställdhet eftersom alla sökande ställs inför 

samma frågor samt att alla frågor endast är arbetsrelaterade.   

 Under intervjuförfarandet ställs en hel del krav på den sökande med tanke på att de 

skall besvara en hel del komplexa frågor, men likväl ställer intervjumetodiken krav på den 

som håller i intervjun. Det är viktigt att intervjuaren bemöter den sökande på ett seriöst och 

professionellt sätt och få den sökande att känna sig trygg i situationen. En viktig regel är 

också att vara lyhörd och lyssna fokuserat på den sökande vilket innebär att intervjuaren själv 

håller egna inlägg och frågor korta vilket också kräver en del specialistkunskap som uppnås 

av viss utbildning (Lindelöw Danielsson, 2003; Lindelöw, 2008). Barclay (2001) belyser 

vikten av intervjuarens kunskaper och menar därför att träning är viktigt för att kunna 

behärska intervjutekniken på ett framgångsrikt sätt. Detta är även något som kan anses vara 
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negativt enligt Barclay eftersom intervjumetodiken kräver förberedelser, träning och det är 

därför tidskrävande.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur cheferna och PA-konsulterna upplevde 

den kompetensbaserade intervjumodellen och om de såg något värde i att använda sig av 

intervjumodellen. För att få svar på detta upprättades två forskningsfrågor. 

Forskningsfrågor 

 Hur upplever cheferna och PA-konsulterna den kompetensbaserade intervjumodellen? 

 Ser cheferna och PA-konsulterna något värde i att använda sig av denna. 

Metod 

 I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med studien utförts. Här beskrivs organisatorisk 

kontext, urval, framtagandet av intervjuguide, datainsamling, genomförandet, 

forskningskvalitet, etiska hänsynstaganden och analysmodell. Studien har en kvalitativ 

utgångspunkt där angreppssättet beträffande det empiriska materialet som samlats in bygger 

på en tematisk analysmodell.  

Organisatorisk kontext 

 Studien genomfördes i en offentlig verksamhet. Organisationen är omfattande och 

bedriver verksamhet inom olika områden. Inom det område där studien genomfördes finns det 

cirka 5000 kvinnor och män anställda. Det finns olika chefsbefattningar på olika nivåer, likaså 

finns det personalarbetare med olika fokusområden. Fortsättningsvis kommer dessa definieras 

enbart som chef och PA. Den offentliga verksamheten införde ett nytt rekryteringsverktyg 

under 2013 och började även då arbeta med den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. 

De som ansvarar för rekryteringsprocessen använder metoden fullt ut främst på 
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chefstillsättningar. När de rekryterar baspersonal varierar användandet av processen och 

utvalda delar används.  

Urval 

Urvalskriterierna för studien var att organisationen använde sig av en 

kompetensbaserad rekryteringsstrategi och tillämpade kompetensbaserade intervjuer i denna 

process. Deltagarna skulle vara relevanta för de aktuella forskningsfrågorna, vilket betydde att 

deltagarna skulle ha genomfört en kompetensbaserad anställningsintervju. Studien utfördes på 

en offentlig verksamhet då författarna fått en kontakt med organisationen via utbildningen. I 

studien användes således ett målstyrt urval, enligt Bryman (2011) innebär ett målstyrt urval 

inom kvalitativ forskning att deltagarna inte väljs ut slumpmässigt utan på ett strategiskt vis så 

att deltagarna är kopplade till forskningsfrågorna. Syftet med studien var inte att kunna 

generalisera resultatet till andra organisationer som använder rekryteringsmetoden vilket 

enligt Bryman (2011) inte heller är möjligt med ett målstyrt urval. Lämpliga tänkbara 

deltagare utifrån urvalskriterierna valdes ut av verksamhetens kontaktpersoner och efter att ha 

informerat dem om studiens syfte valdes de deltagare ut som hade tid och intresse av att ingå i 

studien.          

 Detta urval frambringade tio respondenter, varav fyra respondenter var chefer och 

sex respondenter var PA. I resultatkapitlet kommer respondenterna citeras och då benämnas 

som R1, R2, R3 och så vidare. 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer är en generell benämning för olika intervjustilar men att de ofta 

är kopplade till semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). De 

gemensamma egenskaperna för en kvalitativ intervju är övervikten av öppna frågor, de är inte 

så strukturerade och fokus ligger på händelser och situationer som den intervjuade varit med 

om (King, 2004). För att få svar på forskningsfrågorna användes kvalitativa intervjuer och en 
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semistrukturerad intervjuguide som datainsamlingsmetod enligt Bilaga 1. Anledningen till 

vald datainsamlingsmetod var för att få fram tankar, åsikter, erfarenheter och upplevelser 

utifrån respondenternas synvinkel.      

 Fördelen vi såg med valet av kvalitativa intervjuer var flexibiliteten i metoden, fokus 

under intervjuerna kunde anpassas och den intervjuade hade möjlighet att svara otvunget. Det 

upprättades en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor som gav möjlighet till 

följdfrågor. Konstruktionen av intervjufrågorna uppkom utifrån tidigare forskning och 

forskningsfrågorna, vilket genererade i tolv lämpliga intervjufrågor enligt Bilaga 1. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes för dess möjligheter att be respondenterna att utveckla 

sina svar och möjligheter till följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman 

(2011) att forskaren har en guide med teman som skall tas upp men att frågorna inte måste 

komma i ordningsföljd och de intervjuade har stora möjligheter att utforma sina svar fritt. 

Under intervjuerna anpassades frågornas ordningsföljd utifrån de svar respondenterna gav 

men vi säkerställde att samtliga frågeområden besvarades. 

Genomförandet 

 Intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler vid sex tillfällen under två och en 

halv veckas tid och tog mellan 25 och 45 minuter att genomföra. Vid två av intervjutillfällena 

genomfördes tre intervjuer vilket också var gränsen för hur många intervjuer per dag som 

ansågs rimligt i förhållande till att behålla fokus och kvalitet på intervjuerna. Båda författarna 

medverkade vid intervjuerna varav en var styrande och såg till att intervjuguidens teman togs 

upp och den andre följde upp respondenternas svar med kompletterande följdfrågor. Alla 

intervjuerna spelades in, dels för att underlätta att fokus låg på respondenterna och deras svar 

istället för att anteckna och dels för att underlätta analysen. Bryman (2011) menar att fördelen 

med att spela in intervjuerna är att det underlättar för forskaren att koncentrera sig på vad och 

hur intervjupersonen svarar och på så sätt kunna följa upp intressanta kommentarer. Efter 
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intervjuerna transkriberades materialet, antingen samma dag eller i några fall dagen efter för 

att på så sätt inte samla allt material på hög. Genomförandet av intervjuer, transkriberingen 

och analysen av intervjumaterial är oerhört tidskrävande och därför bör transkriberingen och 

analysen utföras så tätt inpå intervjutillfället som möjligt för att inte sedan stå inför en 

oöverkomlig uppgift (Bryman, 2011; King, 2004). 

Forskningskvalitet 

 Eftersom studien har en kvalitativ utgångspunkt har inte reliabilitet och validitet haft 

samma betydelse eller syfte i studien som det skulle haft om studien hade en kvantitativ 

utgångspunkt (Bryman, 2011). Enligt Bryman ska forskaren inte lägga lika stor vikt vid frågor 

som rör mätning när utgångspunkten är av kvalitativ karaktär. I studien ska det däremot tas 

hänsyn till två andra grundläggande kriterier som ligger till grund för bedömningen av den 

kvalitativa undersökningen, dessa två kriterier är enligt Bryman tillförlitlighet och äkthet. I 

studien har författarna strävat efter att uppnå dessa kriterier genom att ha varit objektiva i 

undersökningen och haft en hög medvetenhet att utesluta personliga värderingar. Förutom att 

underlätta genomförandet av intervjuerna var båda författarna delaktiga för att få en rättvisare 

bild av de svar respondenterna gav vilket ytterligare stärkte äkthetskriteriet. Båda författarnas 

medverkan vid intervjuerna bidrog också till att samtliga intervjuerna höll likvärdig kvalitet 

eftersom en författare kunde kontrollera att samtliga frågor berördes. Inspelningarna och 

transkriberingarna bidrog ytterligare till att dessa kriterier stärktes. Det skedde även en 

respondentvalidering genom att resultatet har rapporterats till den organisation som studerats 

vilket gett den studerande organisationen en bättre bild av hur cheferna och PA uppfattar den 

kompetensbaserade intervjumodellen.  

Etiska hänsynstaganden 

 Då människor varit involverade i studien har de etiska hänsynstagandena spelat stor 

roll. Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal forskningsetiska 
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krav som bör följas. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).    

 För att följa dessa riktlinjer informerades organisationens kontaktpersoner om 

studiens syfte och upplägg. I samband med detta bifogades även ett informationsbrev som 

kontaktpersonerna hade möjlighet att skicka ut som förberedande material till de personer 

som uppfyllde urvalskriterierna. Vid intervjutillfällena repeterades denna information om 

deltagande, konfidentialitet och nyttjandet av materialet. För att säkerställa att delar av denna 

information alltid framkom, upprättades en checklista till intervjuguiden för att säkerställa att 

dessa krav uppnåtts Bilaga 1. Ett av kraven var att respondenterna samtyckte att intervjun 

spelades in, vilket också samtliga gjorde. Problematiken med information till deltagare kan 

vara att den inte är tillräckligt specifik, svår att förstå och att det saknas information om risker 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och Brinkman (2014) menar också att till de etiska krav som 

ställs på forskaren vid en intervjustudie hör också att forskaren skall försöka nå en hög 

vetenskaplig kvalitet, med korrekta resultat kopplade till forskningsområdet samt avstämda 

och validerade i så hög omfattning som det går. 

Analysmodell 

 Analysen av det empiriska materialet utgick från en abduktiv ansats som är en slags 

kombination mellan induktion och deduktion men mer dynamisk beträffande relationen 

mellan teori och empiri och används när man behöver förklara eller förstå något ovisst och 

förståelsen får växa fram (Kvale & Brinkman, 2014). Anledningen till valet av en abduktiv 

ansats gjordes för dess möjligheter att växla mellan empiri och teori och på så sätt låta 

förståelsen växa fram genom att fördjupa sig mer kring det respondenterna lyfte fram. 

Analysmodellen är inspirerad av det angreppsätt som enligt Bryman (2011) kallar tematisk 

analys och som också är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativ data trots 

avsaknaden av en tydlig procedur. Teman och subteman i en tematisk analys är resultatet av 
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att noga läsa utskrifterna flera gånger, för att sedan organisera dessa (Bryman, 2011).  

Intervjuinspelningarna transkriberades ordagrant med undantag för skratt och vid något 

enstaka tillfälle då det var omöjligt att höra ett specifikt ord trots flera avlyssningar. Därefter 

lästes varsin kopia översiktligt flera gånger varpå olika teman diskuterades. De huvudteman 

som tydligt växte fram i materialet var upplevelser och värde. Temana uppkom utifrån de 

meningar och fraser som var återkommande från samtliga respondenter. Temana valdes inte 

utifrån någon teori utan de teman som växte fram kopplades samman med tidigare forskning. 

Efter ytterligare systematisk genomläsning uppkom även underteman till temat som rörde 

upplevelser. Fokus låg främst på att finna gemensamma nämnare i materialet. Anledningen 

till att det skedde en enskild genomläsning och analys först var för att höja 

forskningskvaliteten genom interbedömarreliabilitet och se hur samstämmiga analyserna var 

(Bryman, 2011). Utdrag i utskrifterna ströks under, jämfördes, diskuterades och fördes in i de 

teman som återkom flera gånger. För att underlätta processen användes tio olika färger för att 

organisera respondenterna och utdragen. Processen följde några av de steg Ryan och Bernard 

(refererad i Bryman, 2011) rekommenderar när man söker efter teman, som bland annat 

repetitioner, likheter och skillnader i hur intervjupersonerna diskuterar teman och reflektion 

över vad de inte tar med i sina svar. Efter ett flertal genomläsningar och analyser av 

utskrifterna fanns det tydliga mönster och tillräckligt med resultat som kunde föras in i de 

uppställda temana därför ansågs det inte nödvändigt att genomföra fler intervjuer för studien 

vilket tydde på teoretisk mättnad. 

Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet av chefernas och PA upplevelser av den 

kompetensbaserade intervjumodellen och vilket värde de anser att modellen har. Det kommer 

även att redovisas vilka fördelar samt svårigheter de ser med metoden. I resultatet framkom 
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även ett tema som inte direkt kopplas till forskningsfrågorna men som ändå ansågs intressant 

för studien och reflektioner på detta tema kommer i diskussionsavsnittet.   

Upplevelser 

Utbildning och träning  

Majoriteten av respondenterna upplevde att de fick en gedigen och bra utbildning för 

att praktiskt kunna använda sig utav den kompetensbaserade intervjumetodiken. Några 

upplevde att det kändes stolpigt, uppstyltat och konstlat i början av användandet av metoden.  

En respondent uttryckte sig:  

”… det var väl lite, hur ska jag uttrycka mig, kändes lite styltat om ni förstår mig hur 

jag menar när man skulle upprepa dem här frågorna och upprepa och ändå försöka få 

svar och att det inte blev konstlat…” /R1 

Några av respondenterna upplevde efter utbildningen att de tog till sig metoden och förstod 

innebörden med den på ett bättre sätt.  

”Jag har ju köpt konceptet, det är viktigt. Tror man inte på det så går det igenom eller så 

använder man det inte.” 

Krav 

I och med att intervjufrågorna i den kompetensbaserade intervjumodellen är väldigt 

komplexa ställer det inte bara höga krav på den sökande utan också på de personer som håller 

i intervjun. Majoriteten ansåg att det kräver en viss erfarenhet och träning för att kunna hålla 

en sådan här typ av intervju. De beskriver att det är lättare att ställa bra följdfrågor under 

intervjun om du som intervjuare har genomfört ett visst antal intervjuer.  

”Med lite praktik och träning så blir det ju en mycket ledigare intervju fastän den är 

oerhört strukturerad i sig.” /R4 
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Hälften ansåg även att det kräver fokus och koncentration under hela intervjun. De ansåg 

också att det kräver en god förmåga att vara lyhörd.  

”Men det innebär också att jag måste vara koncentrerad, det kräver väldigt mycket av 

mig att vara intresserad för personen.”/R3 

Sammanfattningsvis har respondenterna en hög överenskommelse om att träning och 

erfarenhet är ett krav för att kunna genomföra intervjuerna med god kvalitet. Resultatet visar 

också en hög överenskommelse gällande koncentration och lyhördhet. I övrigt är det inte 

möjligt att belysa fler krav då det rådde skiljaktigheter hos respondenterna.  

Fördelar       

 Respondenterna upplevde att fördelarna var många med den kompetensbaserade 

intervjumodellen. Det rådde en hög samstämmighet då majoriteten ansåg att en stor fördel var 

att verktyget gav möjligheten till att gå in djupare på den sökandes kompetenser. En 

respondent beskrev det på följande vis:  

”Så det tycker jag har varit jättebra faktiskt att man verkligen kan gå in på detaljer och 

grotta ner sig och ge exempel…”/R2  

Vidare beskrev en av respondenterna att den här intervjumetodiken håller en god kvalitet 

och menade att verktyget gav möjligheter till att gå lite djupare på personens kompetens då 

den sökande måste ge exempel på resultat som den tidigare har uppnått.   

 En annan stor fördel som nio av tio respondenter såg var att samtliga sökande som 

blivit kallade till intervjun får samma frågor vilket ledde till att bedömningen av de 

sökande underlättades. En av dem menade att det annars är hopplöst att jämföra 

kandidaterna om man inte skulle använda sig utav en strukturerad intervju. Två av 

respondenterna förklarade detta på följande sätt:  
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”Man använder samma frågor till alla kandidater så att det blir mer objektiv värdering 

så.” /R5 

”Ja det är ju egentligen att försöka följa och ställa samma frågor till alla kandidaterna då 

.… alltså på dom andra kandidaterna också så att man ändå ska kunna jämföra…”/R8 

Samtliga respondenter upplevde att intervjumodellen gav en bättre struktur och tydlighet 

under intervjuförfarandet. Detta förklarades på följande sätt:  

”Och det här har skapat en struktur en tydlighet att varje fråga formuleras på samma sätt 

och ställts på samma sätt och då just det här med att man favoriserar ingen.”/R2  

Resultatet visade också på att det rådde en hög samstämmighet gällande 

kvalitetssäkring och professionalitet genom användandet av metoden detta belystes utav 

majoriteten. Respondenterna menade att struktur och återkommande frågor är det mest 

kvalitetssäkra. De beskrev också att verksamheten upplevs mer professionell, samt att 

kandidaterna verkligen får visa vilka kompetenser de har.  

Nackdelar och svårigheter        

Respondenterna såg relativt få nackdelar och svårigheter med metoden. Resultatet 

visade ändå att hälften av respondenterna såg tidsaspekten som en nackdel då de ansåg att 

intervjuförfarandet tog längre tid med modellen.  

”Sen får man räkna med att det tar tid dom här intervjuerna, en och en halv till två 

timmar brukar det ta…”/R1 

Minoriteten tyckte dock inte att de här intervjuerna krävde mer tid. De menade på att de 

rekryteringar de ofta gör, det vill säga den baspersonalen de rekryterar till sin verksamhet inte 

behöver vara mer tidskrävande eftersom allt intervjuunderlag redan finns och förklarar vidare 
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att det som verkligen tar tid för verksamheten är när de rekryterar en person som inte 

fungerar.  

”… då har vi ju sparat tid och vi sparar pengar om vi gör det ordentligt från början …” 

/R10 

Övriga respondenter nämnde inte tidsaspekten alls under intervjuförfarandet. 

Magkänsla och första intrycket       

 Samtliga respondenter menade på att det aldrig går att komma ifrån magkänslan 

och det första intrycket. Det rådde dock delade meningar bland respondenternas inställning 

till magkänslan och det första intrycket. Majoriteten av respondenterna ansåg att den 

kompetensbaserade intervjumetodiken har höjt medvetenheten hos dem och det har blivit 

enklare att tänka bort magkänslan. De förklarar att det finns en medvetenhet om det första 

intrycket nu och att detta kan minimera risken för att bedömningen av den sökande blir allt 

för subjektiv.  

”Vet man bara om att man påverkas, att det kan leda till att man väljer fel person, det 

tycker jag ändå gör mycket, medvetenheten.” /R8 

”Jättesvårt att stänga av vad man tänker dem första sekunderna så gör man ju, men det 

gäller ju att vara medveten om det och dem här frågorna hjälper ju till på vägen och man 

fokuserar ju på liksom, på innehållet i svaren så det är ju i alla fall ett steg på vägen att 

komma bort från första intrycket”.  /R9 

En av respondenterna menar på att det går att övervinna första intrycket genom att man 

verkligen går igenom alla frågor och har ett professionellt förhållningssätt. En annan 

påpekade att det är svårt att bortse ifrån första intrycket men att metoden har skapat en större 
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förståelse för hur man ska tänka bort det. Minoriteten av respondenterna tyckte att 

magkänslan var viktig och att första intrycket påverkar bedömningen. 

Värde         

 Samtliga respondenter ansåg att det fanns ett värde i att använda sig utav den här 

metoden under alla anställningsintervjuer i verksamheten oavsett befattning. Några av 

respondenterna menade på att det är en styrka om man inom organisationen använder samma 

sätt att rekrytera på till alla tjänster. De kunde inte se varför man inte skulle göra det och 

ansåg att hela organisationen behöver bli bättre på att rekrytera och tyckte då att den här 

metoden är en bra grund. De menade också att organisationen säkerställer så gott det går att 

de verkligen rekryterar de som de bör rekrytera och tror dessutom att organisationen har 

minskat antalet felrekryteringar med hjälp av metoden. Ett fåtal respondenter förklarade även 

att de såg ett långsiktigt värde för organisationen då de menade att metoden främjar 

jämställdhet samt öppnar upp för fler utbildningsbakgrunder. De upplevde också att metoden 

är ett icke diskriminerande sätt att rekrytera på. En av respondenterna belyste detta särskilt 

och menade på att detta var syftet med metoden: 

”ser sidor hos personen, alltså hos den sökande som man inte gör annars och naturligtvis 

i förlängningen hoppas jag ju att det uppmuntrar till en jämställd och jämlik och icke 

diskriminerande rekrytering naturligtvis, det är ju vårat syfte med detta.” /R9  

Sammanfattningsvis rådde det samstämmighet eftersom samtliga respondenter såg 

ett värde med att använda sig utav modellen, det fanns dock skiljaktigheter bland 

respondenternas svar gällande hur de definierade värdet och på vilket sätt metoden var 

värdefull för verksamheten. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur chefer och PA upplever den 

kompetensbaserade intervjumodellen samt om de ser ett värde med att använda sig utav 

metoden. Av resultatet framgick det att majoriteten av cheferna och PA upplevde att de inför 

implementeringen av det nya arbetssättet gällande kompetensbaserad rekrytering fick en bra 

och värdefull utbildning som gav dem en större förståelse för användandet av metoden. Precis 

som Lindelöw Danielsson (2003) och Lindelöw (2008) påpekar så krävs det att intervjuarna 

har en specialistkunskap för att kunna genomföra dessa intervjuer och för att uppnå detta är 

det viktigt att personerna får en viss utbildning innan de använder sig utav metoden. Likaså 

uttryckte majoriteten att träning och erfarenhet är viktigt för att kunna genomföra intervjuerna 

på bästa sätt utan att det upplevs obekvämt och uppstyltat. De var överens om att ju fler 

intervjuer de genomför desto ledigare och lättare känns det att hålla i intervjuerna. Barclay 

(2001) belyser vikten av träning för att kunna behärska denna intervjuteknik. Det finns dock 

en negativ aspekt med detta, då det kan vara tidskrävande eftersom det kräver en del 

förberedelser och träning. De flesta av respondenterna upplevde just detta som negativt då de 

kände att processen tar mycket tid. Det som är intressant i denna fråga är att minoriteten 

uttryckte att det inte tar mer tid med denna intervjumetod utan det som verkligen tar tid för 

verksamheten är när intervjuerna görs på ett ostrukturerat sätt och verksamheten riskerar att få 

in fel person på fel plats och det är då det verkligen krävs tid och resurser från deras sida. Ett 

vedertaget begrepp för detta är felrekrytering. Detta är också något Lindelöw (2008) belyser 

och menar att en felrekrytering kan kosta organisationen mellan en kvarts- till en miljon 

kronor och är det en ledande befattning kan det få ännu större effekter eftersom en chef 

påverkar fler medarbetare och därmed stiger siffran. Vi ser en fördel med en väl genomförd 

rekrytering oberoende befattning för framtiden inom organisationen då det är en stor 

investering oavsett utfall.        
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 Resultatet visar att cheferna och PA upplever att det finns många fördelar med 

metoden och samtliga menar att de fått en bättre struktur och tydlighet under 

intervjuförfarandet med intervjumodellen. Genom den struktur och tydlighet som 

intervjuunderlaget bygger på kan intervjuaren på ett tydligare och mer strukturerat sätt gå 

djupare in på den sökandes kompetenser vilket majoriteten såg som en stor fördel. Detta 

bekräftas av Lindelöw Danielsson (2003) som menar att syftet med den kompetensbaserade 

intervjun är att på ett strukturerat sätt få fram information om den sökandes kompetenser 

direkt kopplat till arbetet. Detta kan kopplas till Furnham (2008) som förklarar att kompetens 

är relaterat till arbetsprestation. En strukturerad intervju får dessutom betydligt högre 

prognostisk validitet beträffande hur väl den förutser den sökandes prestation i kommande 

arbetsroll i jämförelse med en ostrukturerad intervju (Schmidt & Hunter, 1998).  

 En annan stor fördel med strukturerade intervjuer enligt tidigare forskning är att de 

sökande bedöms objektivt eftersom de ställs inför samma frågor och därför blir svaren också 

jämförbara vilket bidrar till en rättvisare process (Kahlke & Schmidt, 2002). Detta var något 

nio av tio respondenter också uttryckte då de menar att bedömningen av de sökande har blivit 

enklare eftersom de verkligen ställer samma frågor till samtliga sökande. Trots att majoriteten 

upplevde att det har blivit enklare att göra bedömningar av de sökande så ligger det i 

människans natur att bedöma och tolka andra människor menar Kirton och Healy (2009) och 

därför är det inte möjligt att vara helt objektiv vilket bekräftas av samtliga respondenter som 

uttryckte att det aldrig går att komma ifrån det första intrycket. Det som är intressant med 

detta resultat är att de flesta av respondenterna upplever att bedömningen har blivit mycket 

enklare och att de med metoden har höjt medvetenheten gällande att magkänslan och det 

första intrycket kan påverka bedömningen. Detta kan kopplas till vad Chen, Tasi och Hu 

(2008) fann genom deras forskning, att intervjuer med en bra struktur minskar utrymmet för 

eget tyckte och påverkan. Slutsatsen vi drar av detta kan vara att det minimerar risken för att 
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cheferna och PA skapar sig förutfattade meningar av den sökande och tar färre felaktiga 

beslut genom mentala genvägar. Detta förklarar Arnold och Randall (2010) som en ”cognitiv 

bias” av den sökande och kan lätt leda till det som Aronson, Wilson och Akert (2013) nämner 

som ”judgemental heuristics”.        

 Beträffande den andra forskningsfrågan angående om cheferna och PA ser något 

värde i att använda sig utav den kompetensbaserade intervjumodellen visar resultatet att 

samtliga respondenter ser ett stort värde i att använda sig av metoden under alla 

anställningsintervjuer i verksamheten oavsett befattning. Det som vi finner intressant med 

resultatet är att väldigt få kunde specificera på ett tydligt sätt vilket värde de ser med 

modellen, men de nämner att verksamheten behöver bli bättre på att rekrytera och att detta är 

bra grund som kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen. Som vi ser det kan detta tyda på att det 

saknas tillräckligt med kunskap om syftet med metoden. Det som tidigare forskning främst 

påvisar som ett värde för organisationer är att intervjumetodiken främjar mångfald och 

jämställdhet (Kirton & Healy, 2009). McCarthy, Van Iddekinge och Campion (2010) belyser 

också detta men menar även på att det motverkar diskriminering under intervjuförfarandet. 

Endast två av respondenterna uttryckte detta klart och tydligt. En av dem sa att 

intervjumodellen är ett icke diskriminerande sätt att rekrytera på medan den andre menade att 

detta var hela syftet med att implementera metoden, att det uppmuntrar till en jämställd, 

jämlik och icke diskriminerande rekrytering. Samtliga ser alltså ett stort värde med att 

använda sig av metoden men få nämner det specifika värdet som tidigare forskning belyser. 

 Sammanfattningsvis anser vi ha fått svar på våra forskningsfrågor utifrån det 

presenterade resultatet.  Något som vi i övrigt reflekterar över angående resultatet är att 

samtliga respondenter ser ett värde i att använda sig utav intervjumodellen vid samtliga 

rekryteringar men att de till stor del endast använder den fullt ut vid chefstillsättningar. Detta 

anser vi delvis går ifrån vår forskningsfråga och har därför inte lyft det ytterligare i vårt 
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resultat på grund av att vi kopplar det mer till ett tema som rör verksamhetens implementering 

av modellen. Vi får en viss förståelse för varför de främst använder metoden fullt ut på 

chefstillsättningar eftersom en chef har fler påverkansmöjligheter. Det är dock intressant för 

verksamheten då samtliga ändå ser ett värde i att använda samma sätt att rekrytera på och de 

tror att verksamheten skulle upplevas mer professionell.    

 Begränsningen som vi anser finns med vår studie är att den enbart bedrevs inom en 

organisation vilket innebär att det inte är möjligt att generalisera resultatet. Det skulle varit 

intressant att ta med fler organisationer i studien för att kunna jämföra resultatet och 

undersöka skiljaktigheter och likheter. Det som ytterligare hade gett mer tyngd till resultatet 

är att intervjua fler personer inom organisationer som medverkar under intervjuförfarandet 

som exempelvis fackliga representanter. På grund av den tid och de resurser som fanns att 

tillgå var detta dessvärre inte möjligt.  

Framtida forskning  

Vi skulle gärna se vidare forskning kring hur de sökande upplever en 

anställningsintervju och då främst en kompetensbaserad intervju. Eftersom vi i vår studie har 

valt att belysa intervjuarens upplevelser vore det därför intressant att vända på det och 

förhoppningen med en sådan forskning är att få en djupare förståelse för de sökandes 

upplevelser. Det skulle möjligen kunna vara väldigt givande för de rekryteringsansvariga samt 

de sökande då de båda parterna kan förstå varandra på ett bättre sätt. Vidare forskning skulle 

även kunna bedrivas genom en fallstudie där forskarna på ett djupgående vis undersöker och 

utvärderar utfallet kring den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. Intresset kring detta 

är givetvis för att se om de verksamheter som använder sig utav den här metoden har fått 

bättre eller sämre utfall på sina rekryteringar och om det har främjat mångfalden och 

jämlikheten inom organisationen.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Hälsa/presentera oss  

Syftet med intervjun  

Tidsaspekten  

Konfidentiellt  

Fråga om vi får spela in intervjun  

Informera om rätten att avbryta intervjun  

Informera om att ta del av arbetet efteråt  

Frågor  

Starta inspelningen  

 

1. Kan du kortfattat beskriva ditt nuvarande arbete? Befattning, arbetsuppgifter etc.  

 

2. Hur upplevde du implementeringen av det nya rekryteringsverktyget? Kunskap? 

Utbildning?  

 

3. Kan du berätta hur intervjuerna är upplagda? Vilka är delaktiga?  

 

4. Hur upplever du den här typen av intervjuer?  

 

5. Vem tar fram intervjuunderlag? Hur görs det?  

 

6. Hur upplever du det är att hålla i en intervju? Vilka krav ställer det på dig som 

intervjuare? Svårigheter?  

 

7. Hur gör du för att undvika förberedda svar från den sökande? 

 

8. Hur stor vikt lägger du på första intrycket? 

 

9. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar?  

 

10. Gör du några skillnader i användandet av intervjumodellen beroende på tjänst?  

 

11. Ser du något värde med att använda sig utav den här intervjumodellen? På vilket sätt? 

 

12. Är det något du tycker vi har glömt att fråga dig om? Tillägga?  


