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Sammanfattning 

 

Titel: Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? – 

En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big-Five” 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Philip Grabert och Philip Sandberg 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Nyckelord: Big Five, recruiters, sales recruiters, recruitment matching, recruiting 

methods 

 

Datum: 2018 – Maj  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil 

enligt Big-Five teorin, som rekryteringsansvariga verksamma inom komplex 

tjänsteförsäljning söker.   

 

Ansats/Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod som via insamling av data 

från ett deduktivt förhållningssätt utgår från en positivistisk förutsättning. Det 

empiriska materialet har samlats in från webbenkäter, som skickades ut till 144 

rekryterare över hela Sverige. Genom att tillämpa statistikprogrammet SPSS kunde 

insamlad data resultera i en deskriptiv analys, faktoranalys samt en klusteranalys. 

 

Teori: Den teoretiska utgångspunkten är baserad på teori kring rekrytering i 

allmänhet och forskning kring femfaktorteorin. Där fokus läggs på vilka faktorer som 

leder till en lyckad rekrytering och vad rekryterare inom fastighetsmäklarbranschen 

söker. 

 

Resultat & Analys: Studiens analyserade material visar att rekryterare i branschen 

använder sig förs och främst av traditionella rekryteringsmetoder och prioriterar 

underrepresenterad grupp. Personlighetsprofilen som rekryteringsansvariga söker  

 



inom fastighetsmäklarbranschen innefattar ett högt värde på extraversion, 

conscientiousness, agreeableness och openness. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien ska öka kunskapen och förståelsen för vilken 

personlighet som rekryterare i fastighetsmäklarbranschen söker samt vilka faktorer 

som en rekryterar tittar på först. Studien ska även ge ett bidrag till liknande 

säljbranscher eftersom studien kan fylla forskningsgapet huruvida det finns en 

personlighetsprofil som rekryteringsansvariga inom komplex tjänsteförsäljning söker. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: What qualities do recruiters value in complex service sales? - A study 

conducted with the personality tool "The Big-Five". 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

Author: Philip Grabert and Philip Sandberg 

Supervisor: Jonas Kågström 

Keywords: Big Five, recruiters, sales recruiters, recruitment matching, recruiting 

methods 

Distribution of essay: 2018 - May 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the personality profile 

according by the Big-Five theory, sought by recruitment managers in complex sales.   

Methodology: The study will be based on a quantitative method and will 

be applied starting from a positivistic condition, by collecting data from a 

deductive approach. The empirical data has been collected from web surveys sent to 

144 recruiters across Sweden. The data was created by a descriptive analysis, factor 

analysis and a cluster analysis through the SPSS statistics program. 

Theory: The theoretical point of departure is based on the theory of recruitment in 

general, and research on the five-factor theory. The focus will be on the factors that 

lead to successful recruitment and what recruiters in the real estate business are 

looking for. 

Results & Analysis: The analysed material of the study shows that recruiters in the 

industry are primarily using traditional recruitment methods and prioritize 

underrepresented groups. The personality profile that recruiters seek in the real estate 

brokerage industry include a high value of extraversion, conscientiousness, 

agreeableness and openness. 

Conclusion: The study brings a contribution to the real estate brokerage industry 

through increased knowledge and understanding of what personality a 

recruiter seeks and what factors a recruiter is looking at first. The study also generates 

a contribution to similar sales industries, as the contribution fills the gap of 

research, as to whether there is a personality profile that recruitment officers are 

looking for in complex-service sales business. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Rekrytering har blivit en vital del för organisationer och det har blivit allt viktigare att ha 

en väl fungerande rekryteringsprocess för att få rätt person på rätt plats. Danielsson (2010 

s.37) beskriver att under en rekrytering handlar det mycket om struktur för att finna rätt 

kompetens, därför kan rekryterare använda sig av olika kompetensmodeller som är 

relaterad till yrkesutövandet och med en kompetensmodell i botten kan rekryteraren få 

fram om den sökande passar till yrket Danielsson (2010 s.86). Kinnunen och Parviainen 

(2016) skriver å sin sida att rekryterare ofta går på sin magkänsla när det kommer till 

avgörandet av vilken individ som ska anställas. 

Ployhart, Schmitt och Tippins (2017) diskuterar att vid en rekrytering ska det finnas en 

tydlig bild kring organisationens behov. Organisationen ska fundera ut vilken kompetens, 

personlighet samt motivation kandidaten bör besitta för att hantera arbetsuppgifterna 

(Newell, 2005 s.129). Rekryteraren är den som skapar rätt förutsättningar för 

organisationen enligt Hatch och Cunliffe (2013); vilket också Schmidt och Shaffer (2016) 

argumenterar för i sin studie, att rekryteraren är den ansvarige till att matcha kandidater 

som kan uppfylla organisationens behov genom att försöka förutse arbetsprestationer. 

Newell (2005, s. 129-130) förklarar vidare att då varje organisation skiljer sig åt kommer 

vissa individer vara mer lämpade för yrket och matchningen i organisationen än andra. 

Vikten av att hitta kandidater som matchar organisationen på ett gynnsamt sätt 

(resultatmässigt och i arbetsgruppen) är av prioritet för att det inte ska bli en kostsam 

fråga. Anställda som blivit placerade på en arbetsplats och som inte passar in kan ofta 

känna sig olyckliga, uttråkade och ängsliga för att de är ute på för djupt vatten (Price, 

2004 s.377). Pressen att hitta rätt personlighet för att stärka servicen till kunder inom 

säljorganisationer och arbetslaget har gjort att personalbeslut blivit kritiska för företagen. 

Rekryteringsprocesser har därför implementerats för att säkra kostnadsbesparingar och 

förbättra kvalitén på rekryteringar (Kinnunen et al. 2016).      

I branscher där utbudet av kompetens är högre än behovet ställs det också högre krav på 

rekryterare, att de anställer rätt personer till sin organisation. En rekrytering kan antingen 

leda till en tillgång för organisationen alternativt kan rekryteringen leda till ett 

misslyckande för organisationen menar Price (2004 s.377). En misslyckad rekrytering kan 

resultera i att de anställda vantrivs i organisationen och på det viset sänks den anställdes 
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motivation och det gör att personen kan sänka stämningen i organisationen (Boxall och 

Purcell, 2011). En felrekrytering drabbar inte bara organisationens resultat utan det är 

också oerhört kostsamt för organisationen och det kan handla om belopp omkring 180 000 

- 990 000 kronor vid en felrekrytering (Danielsson, 2010 s.19-20).. Det förekommer att 

kandidater försöker positionera sig fördelaktigt genom att anpassa egenskaper de besitter 

så att det passar den sökta tjänsten (Burton, Daugherty, Dickins, & Schisler, 2016; Mabon 

2014; Roulin & Bangerter, 2013). Således visar forskning att rekryterare står inför en 

komplex uppgift vid sista stadiet av rekryteringen, när det kommer till att välja kandidat. 

Yakasai & Jan (2015) argumenterar för att säljare är en av de mest essentiella 

byggstenarna i en organisation, speciellt när det kommer till att skapa intäkter till 

företaget, vilket är det primära syftet för vinstdrivande företag. Utan säljare skulle 

företagets övergripande processer kompliceras; därav bedöms säljares prestationer vara av 

största vikt för alla proaktiva organisationer. Säljarens prestationer har varit en central 

faktor med hänsyn till hur centrala beslut styrs för att förbättra en organisations 

effektivitet (Yakasai et al., 2015). Forskning utförd av Robles (2012) argumenterar för att 

rekryterare värdesätter mjuka färdigheter (som utgörs av egenskaper som karaktäriseras 

av olika personlighetsdrag) i lika stor utsträckning som hårda färdigheter (den tekniska 

expertisen och kunskapen som är nödvändig för arbetet); och för att få in rätt säljare till 

organisationen visar forskning (ex: Mabon, 2014; Schmidt & Hunter, 2004; Steiner, 2012) 

på att om rekryteringsansvariga ska öka sannolikheten att få till rätt matchning finns det 

förutom strukturerade intervjuer olika typer av tester att ta hjälp av, där personlighetstest 

är vanligt förekommande. Det är då viktigt att ett test har en vetenskaplig grund för att det 

ska vara trovärdigt enligt Danielsson (2010, s. 135); de personlighetstester som är 

framtagna ur Big-Five teorin besitter en hög validitet då de är framtagna ur snart sex 

decenniers forskning (Costa & McCrae, 1992; John & Srivastava 1999). Enligt John et al. 

(1999) så är personlighetsdragen, som Big-Five teorin mäter, nästintill universellt 

accepterade inom personlighetsforskningen. Andra väl beprövade personlighetstester som 

Myers-Briggs Type Indicator, Gough’s CPI och Jackson’s PRF tar dock inte hänsyn till 

alla personlighetsdragen (John et al. 1999).  

En bransch som särskilt undersökts hur en organisation lyckas med matchningen gällande 

Big-Five teorins personlighetsdrag och jakten på rätt kandidat är just säljbranschen. 

Barrick och Mount (1991) konstaterade att det går att se samband mellan de fem 

personlighetsdragen i Big-Five teorin och hur en viss personlighetsprofil påverkar 

arbetsprestationer. Hurtz et al. (2000) pekar på att Big-Five teorin kan vara till nytta om 
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den tillämpas vid nyanställning av personal, då teorin beskriver samband mellan 

personlighetsdragen och arbetsprestationer för att uppskatta styrkor och svagheter hos 

kandidaten. Senare forskning har även pekat på att det bör undersökas ytterligare (Barrick 

et al. 1991; Furnham & Fudge, 2008). 

Att samla in data från kandidaters personligheter med hjälp av Big-Five teorin genererar 

enligt tidigare forskning (ex: Gardner, Reithel, Cogliser, Walumbwa, & Foley, 2012; 

Hurtz et al. 2000; Yakasai et al. 2015) anpassad information om kandidatens matchning 

till organisationen samt förutsättningar att prestera. Detta gör det lättare för rekryterare att 

utifrån organisationens behov urskilja om individen har de egenskaper som eftersöks. Det 

tidigare forskning inte har behandlat är vilken personlighetsprofil rekryteringsansvariga 

inom komplex tjänsteförsäljning söker till sina organisationer. Enligt Ahrnell och 

Klockare (1994, s. 41) karaktäriseras komplex tjänsteförsäljning av att kunder inför ett 

köp lägger in flera faktorer innan man fattar ett beslut, till skillnad för det som kallas 

impulsköp. Komplex tjänsteförsäljning baseras bl.a. på att kunden behöver speciell 

kunskap då behovet för tjänsten kan ha byggts upp under en längre period (Ahrnell & 

Klockare, 1994, s. 41-42). Här finns det forskningsgap som vi avser att undersöka. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil enligt 

Big-Five teorin som rekryteringsansvariga inom komplex tjänsteförsäljning söker. 
  

1.2.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har tagits fram för att besvara uppsatsens syfte:  
 

Huvudfrågeställning:  

• Vilka personlighetsdrag är mest eftertraktade för rekryteringsansvariga inom 

komplex tjänsteförsäljning? 
 

Sub-frågeställning:  

• Vilka faktorer (mjuka och hårda färdigheter) är viktiga att utgå ifrån för att 

undvika felrekrytering? 
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1.3Avgränsning  
I denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till en bransch som vi bedömer saknar 

tillräckligt med forskning kring det ämnesval vi har gjort. Vi har i takt med att studien 

fortskridit gjort ett antal avgränsningar för att genomföra och färdigställa en hållbar 

studie. Den tidigare forskningen som berör Big-Five teorins personlighetsdrag och 

rekryteringsområdet har varit begränsad i den meningen att den inte tagit upp rekryterares 

perspektiv inom komplex försäljning gällande eftersökt personlighetsprofil hos 

kandidater. Detta resulterar i att vi riktar in oss mot en bransch där vi bedömer att det inte 

finns tillräckligt med tillfredsställande forskning. Branschen som vi valt att undersöka är 

fastighetsmäklarbranschen, vilket gör att vi avgränsar oss från andra branscher. Då vi inte 

hade möjlighet till att undersöka hela Sveriges befolkning har vi valt att avgränsa oss till 

individer inom fastighetsmäklarbranschen som har ansvar för rekryteringen på de kontor 

som kommer beröras i studien och som är verksamma runt om i Sverige.  

 

1.4 Information av vald bransch 
Fastighetsmäklarbranschen är en säljbransch med allt fler registrerade fastighetsmäklare 

och intresset blir större för varje år enligt Fastighetsmäklarinspektionen (FMI, 2018). 

Mellan 2014-2018 har det funnits en ökning av nyregistrerade fastighetsmäklare med 30,6 

% (2134 personer) gentemot hur många det var som registrerades under perioden 2008-

2012 (1632 personer). Detta visar på att fastighetsmäklarbranschen är en eftertraktad 

bransch vilket gör att konkurrensen ökar mellan mäklare om att ta in uppdrag men det gör 

också att rekrytera inom branschen får fler kandidater att välja mellan i 

rekryteringsprocessen. Branschen går även mot att bli allt mer jämställd med totalt 46 % 

registrerade kvinnor, vilket gör branschen representativ. 

  

Fastighetsmäklarbranschen är en bransch där många kandidater också väljer att sluta efter 

bara ett par år från registrering. Som dels kan bero på att den är komplex i det avseendet 

att mäklarna bidrar med speciell kunskap vilket sätter en hög press på den enskilda 

mäklaren då branschen är hårt konkurrensutsatt. Statistiken från FMI visar att under 

perioden 2014-2018 är det ett snitt på 462 fastighetsmäklare som årligen väljer att sluta. 

Vi ser därav att det finns intresse i att se om rekryterarna vet vad de söker för typer av 

individer till sina kontor. Detta för att rekryterare ska kunna urskilja vilka individer som 

matchar deras sökta profil gällande personlighet och andra rekryteringsfaktorer.  
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1.5 Disponering av arbete 
 
 
 
 
Modell 1. Disponering av arbete. (Egen) 
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2. Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som behandlar olika 

rekryteringsmetoder, hur organisationer kan matcha kandidater samt gå igenom Big-Five 

teorins personlighetsdrag och dess förhållande till prestationer. Avslutningsvis 

presenteras en modell som övergripande redogör för den behandlade teorin i studien.   
 

2.1 Terminologi säljare 
Forskningsförfattare benämner säljare med olika terminologiska uttryck beroende på 

vilken bransch som säljaren är verksam i eller vilka egenskaper som branschen besitter. 

Wihler, Meurs, Tassilo, Momm, John och Blickle (2016) diskuterar att branscher som 

berörs av field sales (fältförsäljning) är särskilt krävande för att kunder behöver 

identifieras och uppsökas och där en mänsklig fysisk interaktion uppstår, i 

serviceinriktade säljsituationer som dessa kan ofta avslag förekomma. Ett annat uttryck 

för säljare som arbetar med fysisk interaktion är sales agents (ex: försäkringssäljare) som 

söker att skapa förtroende till kunderna för att kunna sälja (Tsuzuki, 2015).  Då komplexa 

tjänster inom servicesektorn omfattar tre parter i ett transaktionsutbyte, i.e., ombud 

(säljare av tjänsten), klient/kund och köpare, där säljarens primära funktion är att agera för 

någons räkning benämns professionen säljare som agents (Dunlap, Dotson & Chambers, 

1988).  

2.2 Rätt person på rätt plats  

2.2.1 Vikten av rätt kandidat  
Ur en praktisk synvinkel är den viktigaste egenskapen hos en rekryterare att besitta 

förmågan att förutse en kandidats förutsättningar att prestera och förmåga att utvecklas 

inom yrket (Schmidt et al. 2016). För en organisation är det viktigt att förstå varför en 

rekryteringsprocess sätts igång och rekryteringen är något som kräver planering, för att se 

vad företaget egentligen behöver. Rekryteringen handlar om att fylla företagets behov 

med en kandidat som har specifika kunskaper och erfarenheter menar Breaugh och Starke 

(2000) och Judge och Ferris (1992). För att ett företag ska skapa sig goda förutsättningar 

är rekrytering av rätt personal en vital grundsten för företaget anser Skorstad (2011) och 

Rees och Rumbles (2010).  
  
I dagens tuffa konkurrens strävar allt fler företag efter att rekrytera och behålla de mest 

högpresterande kandidaterna till sina organisationer, för att bli mer lönsamma både 

ekonomiskt och konkurrensmässigt (Mabon, 2014 s.17). Tidigare forskning av McEvoy 

(1987) skriver han i sin meta-analys att anställda som är högpresterande besitter en lägre 
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risk för att säga upp sig då de trivs bättre på arbetsplatsen.  En anställd som stannar länge 

och samtidigt är högpresterande skapar många positiva effekter för företaget. Dessa 

personer genererar goda ekonomiska resultat både på kort och lång sikt för företaget 

(McEvoy, 1987).  
 

När det diskuteras matchning mellan arbetsgivare och kandidater används ofta uttrycket 

Person-Organization fit (P-O fit) som berör kompabiliteten mellan arbetsgivaren och 

kandidaten (Kristof, 1996). Om organisationer lyckats rekrytera individer som uppnår 

höga nivåer av P-O fit präglas det enligt Kristof (1996) till att behålla en flexibel samt 

organisatoriskt engagerad arbetsstyrka. Vidare förklarar Kristof (1996) att det ofta är 

nyckeln som krävs för att möta konkurrenskraftiga utmaningar och som kan generera ett 

positivt resultat för organisationen.  
 

2.2.2 Felrekrytering 
En central del för en rekryterare är att få in rätt person till organisationen. Detta är något 

som är väldigt viktigt när en organisation till huvudsak består av mänskliga resurser 

skriver Mabon (2014 s.17). Enligt Zdunczyk (2005) kan en felrekrytering få stora 

konsekvenser för både individen samt organisationen. Vad som identifierar en felaktig 

rekrytering är att förväntningarna mellan verkligheten och den uppfattade kandidatens 

prestation inte stämmer överens med kandidatens verkliga prestation (Zdunczyk, 2005). 

Det gör att en rekryteringsansvarig får till syfte att använda metoder för att identifiera och 

anställa kompetenta kandidater till organisationen.  
 

Det kan vara svårt att bedöma exakt hur mycket en felrekrytering kostar enligt Danielsson 

(2010, s.19). En felrekrytering inte enbart vållar organisationens kapital utan också tid och 

energi. Att rekrytera en ny kandidat kan för företaget uppgå till stora summor pengar och 

generellt sett kan en rekrytering enligt Danielsson (2010, s.19) kosta mellan en kvarts 

miljon till en miljon kronor, men även överstiga dessa summor. Enligt Sutherland (2011) 

kan en felrekrytering kosta så mycket som fem gånger medarbetarens årslön och 

Sutherland (2011) förklarar vidare att i yrkesroller som kräver viss kunskap kan 

kostnaden bli än högre. Exempel på kostnader kan vara att chefer eller personalenheter 

måste lägga ner tid på nya förhandlingar om hur de ska ta sig vidare, att annonser ska 

göras samt att ansökningar och intervjuer ska hållas. I vissa fall måste organisationen ta in 

tillfälliga ersättare eller konsulter (Sutherland, 2011). Vidare förklarar Sutherland (2011) 

att anställda som presterar dåligt på sin arbetsplats också löper större risk att sjukskriva 
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sig, ha högre frånvaro och får en dålig självkänsla. Medarbetare runt omkring den 

anställde drabbas också av dessa konsekvenser likväl som företagets kunder, då 

organisationen inte kan uppfylla kundernas förväntningar.  Detta kan även resultera i att 

organisationen riskerar att misslyckas med uppsatta mål. 
 

Felrekrytering kan uppstå när rekryterare tar förhastade beslut, exempelvis då de utifrån 

kandidatens CV drar slutsatser för att bedöma kandidatens anställningsbarhet. Det medför 

att rekryteraren inte får en fullvärdig bild av kandidaten vilket gör att rekryteringsbeslut 

som tas på sådana premisser i stor utsträckning är ogiltiga och opålitliga (Sutherland, 

2011). Enligt Mabon (2014, s. 35) finns det olika metoder som kan användas för att mäta 

eller bedöma kandidatens kompetenser samt för att förutse om kandidaten har goda 

förutsättningar för yrkesrollen, vilket minskar risken för felrekrytering.  

 
 

2.3 Rekryteringsmetoder 

2.3.1 Intervjuer som rekryteringsmetod 
I rekryteringsprocessen är en av de mest använda metoderna anställningsintervjuer vilka 

kan vara strukturerade alternativt ostrukturerade (Huffcutt, Roth, & McDaniel, 1996; 

McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994). Ostrukturerade intervjuer har ingen fast 

form eller uppsättning av frågor, vilket gör att rekryteraren kan använda olika frågor till 

olika kandidater beroende på intervjuns form och det övergripande intrycket av 

kandidaten utvärderas och betygssätts utan struktur (Schmidt, 2016). 
  
Strukturerade intervjuer är motsatsen till ostrukturerade då frågorna och ordningsföljden 

är bestämda på förhand samt att frågorna är analyserade sedan tidigare. Att använda sig av 

en strukturerad intervjuteknik med inriktade kompetensfrågor är en effektiv metod för att 

utvärdera kandidaten (Danielsson, 2010, s.157). 
  
Dock menar Mabon (2014, s.18–20) att kandidater ofta har en god uppfattning om hur de 

ska positionera sig för att göra ett bra intryck under en intervju. Enligt Lindelöw (2008, s. 

122) är det första intrycket på en arbetsintervju viktig för hur rekryteraren förhåller sig till 

kandidaten. Vidare förklarar Mabon (2014, s. 18-20) att rekryterare gärna använder andra 

metoder förutom intervjuer som komplement för att finna rätt kandidat. En form av metod 

som Mabon (2014, s. 18-20) menar kan vara ett komplement till intervjuer är att använda 

sig utav tester för att öka chanserna till rätt matchning.  
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2.3.2 Tester som rekryteringsmetod 
Tester som en rekryterare kan använda sig av kan delas upp i olika kategorier såsom, 

begåvning, kunskap, färdighet, intresse, attityd och personlighet (Mabon 2014 s.33). Det 

som är viktigt enligt Danielsson (2010, s.156) är att testerna är tillförlitliga och har en 

stark reliabilitet. Syftet med att använda sig av tester är att resultatet ska ge rekryteraren 

en uppfattning om kandidatens kompetens för den tänkta uppgiften och rollen i 

organisationen (Danielsson, 2010, s. 156). Som exempel kan det vara att stresstålig 

individ söks till en position så kan rekryteraren förslagsvis använda sig av ett 

personlighetstest. Mabon (2014, s. 23) påstår att användningen av tester ger en bättre 

insamling av information gällande individen som i sin tur skapar en struktur som gör det 

enklare att bedöma kandidaterna. Detta är något som även Danielsson (2010. s.150) 

betonar är positivt och skapar även en objektivitet i bedömningen. 
 

Tester är fördelaktiga vid en rekrytering eftersom bedömningen anses vara objektiv och 

att testerna vanligtvis är baserade på vetenskapliga metoder. Tester används till att utläsa 

kandidatens egenskaper för att försöka förutse kandidatens framtida arbetsprestation 

(Mlekov & Widell, 2013, s. 126). Det som kan vara en nackdel är att testerna inte tar 

hänsyn till de eventuella kulturella skillnader hos kandidaterna, vilket kan avse 

värderingar, normer eller levnadssätt (Danielsson, 2010, s. 156). Enligt Danielsson (2010, 

s. 135) kan det också finnas tester som inte är lämpliga att använda, vilket är tester som 

saknar vetenskaplig förankring. Därför är det viktigt att testerna har en vetenskaplig grund 

och är noga validerade samt har stöd i forskningen (Danielsson 2010, s. 136).  Vid 

rekrytering av en kandidat är det därför viktigt att organisationen tillämpar tester som är 

rekommenderade och har en vetenskaplig grund för att inte fatta felaktiga 

rekryteringsbeslut.  
 

2.3.2.1 Begåvningstest 
Begåvningstest används och är framtagna för att se om kandidaten har förmågan att se 

logiska mönster. Denna typ av test undersöker även kandidaters kunskaper och 

underliggande förmågor. Tanken med begåvningstest är att se efter förmågor som är mer 

generella och bestående av faktisk kunskap (Danielsson, 2010, s.120). Enligt Steiner 

(2012) har användandet av begåvningstester blivit en allt mer vanlig urvalsmetod i en 

rekryteringsprocess. Det finns ett inbyggt stressmoment vid begåvningstester eftersom de 
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ofta är tidsbegränsade. Detta för att kunna se hur snabbt en person med noggrannhet och 

precision kan genomföra testet (Danielsson, 2010, s.121). 
 

Begåvningstest är också en urvalsmetod som har visat sig vara en av de mest 

framgångsrika för att förutse arbetsprestation menar Schmidt och Hunter (1998). Schmidt 

och Hunter (2004) menar att begåvningstest har betydelse av för att undersöka 

kandidatens arbetsrelaterade kunskaper. Enligt Mabon (2014, s. 30) har det visat sig att 

begåvningstester ökar generellt sett med komplexiteten i yrket. Det betyder att olika yrken 

har olika utgångspunkter av komplexitet, vilket också ställer olika krav på begåvning. 

Vidare förklarar Mabon (2014, s. 30) att begåvningsmätning, som är en form utav 

mätmetod är fördelaktigt i sökandet efter rätt kandidat. Fördelen med användning av 

begåvningstester är att de innehar en hög validitet, vilket gör de tillförlitliga (Ones, 

Dilchert, Viwesvaran & Salgado 2010). 
  

2.3.2.2 Motivationstest 
Med ett motivationstest kan rekryteraren mäta kandidatens attityd och värderingar till 

arbetsuppgiften. Detta är något som en rekryterare är angelägna att uppnå, skriver Mabon 

(2014 s.29).  Motivationstest används med fördel för att se om en kandidat är redo att ta 

sig an arbetsuppgifter, roller i organisationer eller utmaningar, alternativt om kandidaten 

tvekar och ifrågasätter sin uppgift, skriver Danielsson (2010, s. 131). 
 

Klein (2013) nämner att allt fler organisationer söker idag motiverade kandidater till sina 

organisationer. Det kan enligt Chan (1997) delvis bero på att det finns en korrelation 

mellan motivation och kandidatens prestation. Det kan också vara att en kandidat som är 

mer motiverade till sin organisation eller sin arbetsplats, visar att den tar till sig kunskap 

snabbare jämfört med en omotiverad kandidat (Locke & Latham, 2004). Kandidater som 

visar sig vara motiverade i sin yrkesroll tenderar i större utsträckning att gemensamt med 

sina kollegor sträva efter organisationens mål (Mowday, 1979). 
 

Det som kan vara till nackdel med ett motivationstest kan vara när en kandidat har 

gedigen arbetslivserfarenhet och inte visar samma entusiasm eftersom den redan gjort 

yrkesval, som den trivs med. Det gör att testet inte visar rätt prognos förmåga för 

kandidatens yrkesprestation, vilket leder till att motivationstest i rekryteringssammanhang 

inte används lika ofta (Mabon 2014 s.29). 
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2.3.2.3 Personlighetstest 
Enligt Mabon (2014, s. 30) använder rekryterare ofta någon form utav personlighetstest 

för att öka chanserna att matcha rätt kandidat till organisationen. Vidare förklarar Mabon 

(2014, s. 308) att till skillnad från bl.a. begåvningstester som fokuserar på att en kandidat 

ska prestera i någon form, tar personlighetstester fram karaktärsdrag som objektivt 

fokuserar på en individs personlighet. Ett personlighetstest säger inte om ett resultat är bra 

eller dåligt det visar exempelvis vilka karaktärsdrag som passar för vissa situationer eller 

yrken (Danielsson, 2010, s. 110; Mabon, 2014, s. 308). Enligt Danielsson (2010, s. 108) 

så har psykologer och forskare under många år arbetat för att personlighetstester ska vara 

en valid mätmetod. Personlighetstester är utvecklade för att mäta beteenden, tankar och 

känslor hos människor samt hur en individ anpassar sig till sin vardag och till sin 

omgivning (Danielsson 2010, s.108). Vidare förklarar Danielsson (a.a.) att vissa forskare 

menar att personligheten är något som vi utvecklar i tidigt skede i livet och följer med oss 

genom livet, medan andra forskare menar att personligheten är något som förändras och 

utvecklas genom livets olika situationer. Danielsson (2010, s.109) menar också att när 

man försöker förstå människor och förutse deras beteendemönster är det viktigt att man 

tittar på hur en individ interagerar i situationer och mot andra människor samt kulturella 

skillnader, uppväxt och andra erfarenheter. Personlighetstester är en metod som både har 

en vetenskaplig grund och är objektiv (Danielsson 2010, s.110). 
  

2.3.3 Studieresultat 
En rekryterares uppgift som tidigare nämnt, är att hitta den bäst lämpade kandidaten för 

att fylla organisationens behov. En form av urvalsmetod är att tittat på kandidatens 

studieresultat eller betyg. Om en kandidat går ut med höga betyg från sina 

universitetsstudier anses kandidaten oftast besitta hög kompetens och kan därav integreras 

snabbare i företaget (Capotondi, 2003). Enligt Gustafsson och Balke (1993) visar ett bra 

skolbetyg på allmän begåvning, vilket kan leda till framgång i kommande yrkesroller. 

Dock argumenterar Gustafsson et al. (1993) för att det inte finns någon garanti att höga 

betyg resulterar i att en individ kommer klara av arbetsuppgifter bättre än en individ med 

lägre betyg. Granberg (2003 s 328) går i samma linje och nämner att det inte finns någon 

direkt koppling som säger att enbart betyg kan värdera om en kandidat kommer att klara 

av sina arbetsuppgifter bättre eller sämre.  
 

När det gäller skolbetyg kan en rekryterare med fördel använda sig av dessa för att se om 

kandidaten besitter den nödvändiga kompetensen för yrket (Avramenko & Branine 2015; 



 12 

Braun & Brachem, 2015). Avramenko et al. (2015) beskriver i sin studie att majoriteten 

av rekryterare anser att kandidater med höga betyg värderas högre än kandidater med 

lägre betyg när de söker sin första anställning. Mabon (2014 s. 36) menar att det kan 

diskuteras vad som egentligen mäts när man tittar på kandidatens skolbetyg. Det som kan 

vara till fördel med höga betyg är att det kan visa en individs förmåga att tänka 

självständigt, att kunna lösa problem och indikera på att individen har ett bra minne. 

Dessa egenskaper menar Mabon (2014, s. 37) kan ha ett mindre värde i det faktiska 

arbetslivet och menar att skolbetyg inte är något bra prognosinstrument för en individs 

prestationsförmåga för en yrkesroll.  
 

2.3.4 Tidigare erfarenheter  
En metod som används innan, under och efter anställningsintervjuer är att se över en 

kandidats tidigare jobberfarenheter och eventuella arbetsintyg samt att referenser kan 

kontaktas i efterhand (Danielsson, 2010, s. 150). Det kan gälla bekräftande av tidigare 

prestationer eller att rekryteraren vill se hur kandidaten skött sig hos tidigare arbetsgivare 

(Danielsson, 2010, s. 150). En nackdel för rekryterare som lägger stor prioritet vid 

tidigare erfarenheter i form av CV eller arbetsintyg kan vara att rekryteraren inte får en 

helhetsbild utav kandidaten (Danielsson 2010, s. 154). Arbetsbetyg har ytligt sett en god 

prognosförmåga för bedömningar avseende andra liknande arbeten (Mabon, 2014 s. 38). 

Dock förklarar Mabon (2014, s. 38) att sådana intyg ofta är schablonmässigt utformade 

vilket gör att dessa inte tillhandahåller intressanta uppgifter. Som exempelvis vilka reella 

arbetsuppgifter kandidaten haft, hur kandidaten utvecklats eller vilka starka respektive 

svaga sidor kandidaten besitter.  

 

En annan väl använd urvalsmetod är att kandidaten visar upp tidigare referenser. Det kan 

vara en person som kandidaten anger från tidigare arbetsgivare eller vänner och familj där 

rekryteraren kan hämta personlig information om kandidaten (Mabon, 2014, s. 39). Enligt 

Hunter och Hunter (1984) så kan kandidater försöka positionera sig genom att selektivt 

välja referenser som endast kommer säga bra saker om kandidaten. Detta gör att 

användningen av referenser har ett lågt prognosvärde för hur kandidaten kommer att 

prestera i sitt nya arbete (Hunter et al. 1984). Danielsson (2010, s. 154) argumenterar för 

att referenser inte är helt tillförlitliga, exempelvis om kandidaten haft korttidsanställning 

på tidigare arbeten. Det kan då vara så att tidigare arbetsgivare inte fått en helhetsbild av 

kandidatens potential, vilket gör att en sådan referens kan ge en felaktig bedömning 

(Danielsson 2010, s. 154). Enligt Mlekov och Widell (2013, s.158) ska referenser som ger 



 13 

en kandidat dålig kritik behandlas med försiktighet av rekryterare då det kan finnas många 

orsaker till varför kandidaten fått kritiken.   
 

2.3.5 Rekrytering av underrepresenterad grupp och mångfald 
Vid beskrivning av mångfald nämns sekundär mångfald och primär mångfald. Den 

primära mångfalden är exempelvis kön, ålder, ras, etnicitet och fysisk förmåga. Den 

sekundära mångfalden är yrkeserfarenhet, bostadsort, civilstånd och religion (Mlekov & 

Widell 2013 s. 13).  
 

När rekrytering av underrepresenterad grupp sker kan organisationen erhålla särskilda 

kunskaper, färdigheter och förmågor som är värdefulla och som organisationen kan ha 

användning av. Det kan exempelvis vara språkkunskaper, andra kulturella kunskaper, 

personlighetsporfiler och färdigheter som kan underlätta för kunder med liknande 

bakgrund (Ortlieb & Sieben, 2013).  
 

Med en varierad sammansättning av etniciteter kan även förbättra gruppens kreativitet, 

förbättra problemlösningen samt att fantasin ökar när individer ser saker från olika 

perspektiv (Kossek, Lobel & Brown, 2006; Ortlieb et al. 2013). Vid rekrytering av 

mångfald eller underrepresenterad grupp visar det att organisationen har en rättvis 

behandling av de kandidater som söker sig till organisationen. Organisationen visar också 

en bild utåt som kan attrahera och behålla kvalificerad personal (Ortlieb et al. 2013).  
  

2.4 Matchning  

2.4.1 Kompetens 
Enligt Roulin et al. (2013) kommer nyexaminerade kandidater ut i en arbetsmarknad som 

är hårt konkurrensutsatt i takt med att massutbildningen på universitetsnivå ökar samt 

övergivandet av långsiktiga anställningsförhållanden (Roulin et al. 2013). Roulin et al. 

(2013) menar att många kandidater innehar liknande betyg och mer eller mindre samma 

praktiska erfarenhet efter avslutade studier och att de konkurrerar om ett fåtal 

arbetsplatser. Vilket Roulin et al. (2013) vidare förklarar kan göra det svårare för 

rekryterare att i helhet matcha rätt kandidat till organisationen utifrån organisationens 

behov.  
 

Agnihotri, Bonney, Dixon, Erffmeyer, Pullins, Sojka och West (2014) menar att den 

ökade efterfrågan från industrin för duktiga säljare, har medfört att rekryteringen ökat 
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anmärkningsvärt på högskolor och universitet som har fokus på säljutbildningar det 

senaste decenniet. Vidare förklarar Agnihotri et al. (2014) att detta har skapat en intensiv 

konkurrenssituation organisationerna emellan att knyta till sig talangfulla kandidater från 

högskolorna och universiteten. Agnihotri et al. (2014) poängterar att det i den här typen 

av situation kan vara svårt för rekryterare eller studenter att manövrera sig till rätt 

kandidat och arbetsgivare som uppfyller behovet för visioner, ambitioner och 

förutsättningar.  
 

Robles (2012) diskuterar om mjuka färdigheters behov på dagens arbetsplats, han menar 

på att de hårda färdigheter är den tekniska kompetensen och kunskapen som är 

nödvändiga för ett jobb. Mjuka färdigheter dock, är interpersonella kvaliteter, även kända 

som människors färdigheter och personliga egenskaper som en individ besitter. 

Arbetsgivare och rekryterare enligt Robles (2012) anser att mjuka färdigheter är ett 

mycket viktigt attribut hos arbetssökande. Arbetsgivare vill att potentiella kandidater ska 

kunna bemästra mjuka färdigheter, såväl som hårda färdigheter. Vidare förklarar Robles 

(2012) att arbetsgivare och rekryterare för organisationer söker beslutsamma medarbetare 

med mjuka färdigheter på alla nivåer i organisationen. Med det menas interpersonella 

egenskaper som att samarbeta, motivera och empatisera med sina kollegor.  

 

Rekryterare uttrycker sitt missnöje om att majoriteten av utexaminerade kandidater inte 

besitter mjuka färdigheter såsom arbetsetik, verbal och icke-verbal kommunikation, 

närvaro samt positiv attityd (Robles, 2012). De tycker att universitet och högskolor i 

högre grad ska undervisa studenterna om hur de samarbetar på arbetsplatser och 

framgångsrikt uppnår god kompetens gällande kundservice. 
 

2.4.2 Personlighet 
Burton et al. (2016) tar i sin artikel upp att det kan vara svårt att uppnå perfekta 

rekryteringsbeslut för rekryterare då kandidater har en tendens att utmärka egenskaper 

som skulle ge ett gynnsamt intryck för den sökta tjänsten. Roulin et al. (2013) lägger 

också till att tävlingsinriktade kandidater försöker positionera sig på ett fördelaktigt sätt 

hos rekryterare genom att försöka samla på sig värdefull information om konkurrensen. 

Detta gör det enligt Burton et al. (2016) troligt att individer kan ansluta till organisationer 

där deras personlighet och/eller färdigheter inte alltid approximerar med ledarskapet och 

kulturen hos organisationen. Vilket kan resultera i att matchningen inte blir fördelaktig för 

någon av parterna. Burton et al. (2016) argumenterar vidare att det är mer troligt att 
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rekryterare anställer kandidater som har snarlika personlighetstyper som de själva än 

kandidater de inte ser någon likhet hos.  
 

Tidigare forskning av Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin och Jones (2005) 

poängterar att det inte bara är rekryterare som ser ett värde i att de egna 

personlighetsdragen matchar med kandidatens personlighetsdrag. De vänder på det och 

säger att kandidater tilltalas av rekryterare som ger en igenkänningsfaktor med 

kandidatens personlighetsdrag (Chapman et al. 2005). Vidare förklarar Chapman et al. 

(2005) att sökande kandidater ibland inte har tillräcklig information om jobbatributen, 

vilket gör det svårt att göra meningsfulla jämförelser mellan arbetsgivare, eller att 

organisationerna är snarlika i sina erbjudanden. Detta leder då till att kandidaterna i 

positiv utsträckning påverkas mer av rekryterarens personlighet och ledaregenskaper än 

själva jobbet (Chapman et al. 2005).  
 

Artess, Hooley, och Mellors-Bourne (2017) skriver att en av de viktigaste aspekterna 

rekryterare tar hänsyn till gällande anställningsbarheten hos en kandidat är dess förmåga 

att tro på sig själv. Med det menas att färdigheter konstant kan utvecklas och att uppsatta 

mål är uppnåbara (Artess et al. 2017). Det innebär i praktiken att resultatet av 

anställningsbarhet hos kandidater kan vara kontextspecifika och att de tagit lärdomar från 

tidigare framgångsrika situationer, exempelvis idrottsframgångar eller arbetsprestationer. 

Detta menar Artess et al. (2017) speglar av sig på självtron hos kandidater, vilket leder till 

en ökad motivation hos rekryterarna att anställa. Artess et al. (2017) tar vidare upp att 

självinsikt och självkännedom länge varit viktiga element gällande anställning av nya 

kandidater; förmågorna som går att knyta an till en individs personlighetsdrag är lika 

viktiga som kandidatens akademiska framgångar när rekryterare är i processen att matcha 

rätt kandidat till organisationen.   
 

I det stadiet av processen när det gäller att välja mellan kandidater menar Truxillo, Bauer, 

Campion och Paronto (2006) att rekryterare tar hänsyn till de personlighetsdrag som de 

tycker är viktiga att besitta för att matcha och prestera i organisationen. Vidare förklarar 

Truxillo et al. (2006) att uppfattningen om en kandidats personlighet kan indikeras genom 

Big-Five teorins fem personlighetsfaktorer. Med tanke på att neurotiska individer tenderar 

att uppleva händelser mer negativt än andra och hanterar stress mindre effektivt (Costa et 

al. 1992), kan det resultera i att rekryterare påverkas i valet gällande kandidaten, om det är 

stor tonvikt på en kandidats prestation (Truxillo et al. 2006).  
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2.5 Big Five och prestationer 

2.5.1 Big Five 
Dagens forskare inom psykologin har enhälligt konvergerat i åsikten att det finns fem 

stycken underliggande personlighetsdrag eller karaktäristiska drag som individer innehar. 

Forskningen inom detta område har samlat bevis under snart sex decennier (Yakasai & 

Jan, 2015). Big-Five teorin har enligt John et al. (1999) forskats fram av bl.a. Gordon 

Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell som då innefattade fler personlighetsdrag; 

och uppdaterades sedan av bl.a. McCrae och Costa (1985) och Goldberg (1990; 1993) till 

de fem faktorerna som utgör Big-Five idag. Vidare förklarar John et al. (1999) att dessa 

fem dimensioner representerar personlighet vid den bredaste abstraktionsnivån, och att 

varje dimension i sig sammanfattar ett stort antal tydliga, mer specifika 

personlighetsegenskaper. 
 

De fem personlighetsfaktorerna som utgör Big Five är inte i sin egenhet några drag utan 

är underlag för kategorier där det från varje enskild faktor går att utse personlighetsdrag 

(Ma, 2005). Big Five består av dessa fem faktorer; (1) Extraversion, som går att associera 

med socialt lagda egenskaper, bestämdhet och aktivitet; (2) Conscientiousness, som är 

associerat med organisatoriskt lagda individer, som gärna tar ansvar, är målinriktade samt 

noggrannhet; (3) Agreeableness, som associeras med flexibilitet, förtroendeingivning, 

samarbetsförmåga och tolerans; (4) Openness, som är associerat med nyfikenhet, 

fantasifullhet och öppensinnad; och (5) Neuroticism, som associeras med ängsliga 

individer, depression, osäkerhet och att vara på sin ”vakt” (Devaraj, Easley, & Crant 

2008; Judge, Higgins, Thoresen & Barrick 1999; Ma 2005; McCrae & Costa 1996; 

Yakasai et al. 2015). 
 

Big Five Dimensions Facet (and correlated trait adjective) 

Extraversion vs. 

introversion 

Gregariousness (sociable), Assertiveness (forceful), 

Activity (energetic), Excitement-seeking 

(adventurous), Positive emotions (enthusiastic), 

Warmth (outgoing) 

Agreeableness vs. 

antagonism 

Trust  (forgiving), Straightforwardness (not demanding), Altruism 

(warm), Compliance (not stubborn), Modesty (not show-off), 

Tender-mindedness (sympathetic) 



 17 

Conscientiousness vs. 

lack of direction 

Competence (efficient), Order (organized), 

Dutifulness (not careless), Achievement striving 

(thorough), Self-discipline (not lazy), Deliberation 

(not impulsive) 

Neuroticism vs. 

emotional stability 

Anxiety (tense), Angry hostility (irritable), Depression (not contented), Self-

consciousness (shy). Impulsiveness (moody), 

Vulnerability (not self-confident) 

Openness vs. 

closedness to 

experience 

Ideas (curious) Fantasy (imaginative) Aesthetics 

(artistic) 

Actions (wide interests) Feelings (excitable) 

Values (unconventional) 

Figur 1 - The NEO PI-R Facets of the Big Five (tabell återskapad från John & 

Srivastava, 1999) 

 

Forskning har som tidigare nämnt visat att rekryterare anser att interpersonella egenskaper 

värderas lika högt som kandidaters hårda färdigheter i rekryteringsbesluten, då dessa kan 

komma att påverka prestationen hos kandidaten och vara avgörande i hur kandidaten 

matchar organisationen (Robles, 2012; Truxillo, 2006). De interpersonella egenskaperna 

är ett resultat av en individs personlighet och med Big-Five teorin går det att koppla 

karaktäriserande egenskaper till var och en av de fem faktorerna som utgör Big-Five 

(Costa et al. 1992). Detta skapar en möjlighet att förutse hur väl en kandidat kan komma 

att prestera samt fungera i organisationen (Hurtz et al. 2000; Judge et al. 1999) 

 

Enligt Ployhart et al. (2017) och Schmidt et al. (2016) är det en rekryterares uppgift att 

fylla organisationens behov genom att försöka förutsäga blivande kandidaters 

arbetsprestationer. I sin metaanalys omgestaltade Hurtz et al. (2000) Big-Five teorin och 

fann reella argument för att det finns ett samband mellan personlighetsdragen som utgör 

Big-Five och arbetsprestationer. Yakasai et al. (2015) tar i sin studie även upp reella 

argument som bekräftar trovärdigheten kring personlighetsdragens förmåga att förutse 

individers potential att prestera inom säljbranschen. Vidare förklarar Yakasai et al. (2015) 

att med hjälp av Big-Five teorin går det att förutse för vilka typer av yrken de olika 

personlighetsdragen ger goda förutsättningar för individer att vara konkurrenskraftiga i. 
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2.5.2 Extraversion och prestation  
I tidigare forskning har personlighetsdraget extraversion visat sig vara en framgångsfaktor 

för prestationer inom säljbranschen. Yakasai et al. (2015) menar på att fördelen med en 

hög nivå av extraversion gör att en individ lättare och oftare har positiva känslor och 

positiv inställning, exempelvis optimism och hög energi. Khan, Ahmed och Abid (2016) 

argumenterar för att de positiva egenskaperna som är kopplade till extraversion visar sig 

ha ett positivt samband till prestationer i konkurrensutsatta situationer, då en individ i 

större utsträckning enklare kan överkomma negativa känslor; som exempelvis ängslighet 

och stress.  
 

Det finns negativ kritik gällande extraversion och säljarens prestationer då tidigare 

forskning utförd av Crant (1995) visade att det inte behöver finnas någon signifikant 

koppling mellan extraversion och säljares prestationsförmåga. Furnham och Fudge (2008) 

argumenterar även de att en hög nivå av extraversion hos säljare kan ge ett sämre utfall 

när det gäller kontakt med introverta individer. Dock har en nyligen utförd studie på 

högpresterande fastighetsmäklares personlighetsprofiler visat att personlighetsdraget 

extraversion har en stark koppling till deras prestationsförmåga (Molin, Grabert & 

Sandberg, 2018).  
  

2.5.3 Conscientiousness och prestation 
Personlighetsdraget conscientiousness är starkt förknippat med höga prestationer och 

karaktäriseras hos individer som besitter impulskontroll, behåller fokusering kring 

specifika mål, är ansvarsfulla och pålitliga (Khan et al. 2016; Yakasai et al. 2015). Ett 

citat från Roberts, Chernyshenko, Stark och Goldverg (2005) beksriver individer som har 

en hög nivå av conscientiousness “…are inherently “meticulous, thorough, neat, well-

organized, able to hold the impulses in check, dedicated to their goals, persistent, 

dependable, trustworthy, industrious, and achievement striving)”. 
 

Förutom komplexa försäljningsbranscher som fastighetsmäklarbranschen är, har det även 

visat sig i andra branscher som till exempel: elitidrotten att cosncientiousness är ett 

personlighetsdrag som har en positiv koppling till hög prestation (Khan et al. 2016). 

Enligt Khan et al. (2016) tenderar individer med en hög nivå av conscientiousness att ta 

ett större ansvar för uppsatta mål, både de gemensamma för en grupp samt de individuella 

målen. Mayer och Skimmyhorn (2016) argumenterar för att individer som har en 

personfokuserad förståelse manövrerar sina personliga styrkor och svagheter på ett bättre 

sätt än en individ som besitter en lägre nivå. Vidare förklarar Mayer et al. (2016) att det 
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kan bero på att en sådan individ känner ett större ansvar i att utföra och bemöta åtaganden 

än andra, vilket visar på en hög nivå av conscientiousness. Molin et al. (2018) studie 

argumenterar i samma riktning; då studien som utfördes på högpresterande 

fastighetsmäklare påvisade att conscientiousness har en stark koppling, tillsammans med 

extraversion, till prestationer i konkurrensutsatta miljöer för säljare.  
 

2.5.4 Agreeableness och prestation 
Forskningen har visat sig ha delade meningar gällande personlighetsdraget agreeableness 

påverkan på prestation. Exempelvis beskriver Giluk och Postlethwaite (2014) och Ma 

(2005) individer som besitter en hög nivå av agreeableness karaktäriseras som 

samarbetsvilliga, sympatiska och hjälpsamma; och individer som har en lägre nivå av 

agreeableness är i synnerhet mer konkurrensinriktade.  
 

I studien som Khan et al. (2016) utförde visade det sig vara mindre fördelaktigt att besitta 

en hög nivå av agreeableness i situationer som har en tävlingsinriktad klang. De menar att 

en hög nivå av agreeableness kan påverka förmågan att fatta beslut då individer har lättare 

att bli påverkad av andra, vilket inte är gynnsamt gällande prestationer i 

tävlingssammanhang (Khan et al. 2016). Furnham och Fudge (2008) diskuterar också om 

en negativ koppling mellan en hög nivå av agreeableness och prestationer. De 

argumenterar för att en säljare som söker harmoni gentemot andra individer (kunder) inte 

behöver prestera bättre än säljare som besitter en låg nivå av agreeableness. Forskning 

och studier som visar det motsatta, att det är fördelaktigt att ha en hög nivå av 

personlighetsdraget agreeableness, pekar på att när försäljningen bygger på att skapa goda 

och långvariga relationer till en kund så kommer personlighetsdraget att vara till fördel för 

en säljare, då det kan resultera i en större försäljningseffekt (Molin et al. 2018; Tsuzuki, 

2015; Yakasai et al. 2015).  
 

2.5.5 Openness to experience och prestation 
Egenskaper som personlighetsdraget openness to experience karaktäriseras av hos en 

individ är en aktiv fantasi, att denne är intellektuellt nyfiken och kreativ samt främjar ett 

sökande efter förbättring genom upplevda erfarenheter med sinnena och den kognitiva 

förmågan (Costa et al. 1992; Khan et al. 2016; Ma, 2005; Yakasai et al. 2015). En individ 

med ett högt värde på openness to experience har generellt lättare att hantera situationer 

som är präglade av stress vilket gör de mer tillmötesgående (Bakker, Van Der Zee, Lewig 

& Dollard. 2006; Oppong et al. 2015). De har också förmågan att lättare klara av 
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förändringar i organisation och kan med lättja anpassa sig efter nya strukturer och är även 

duktiga på att hantera konfliktsituationer.  
 

I Furnham och Fudge (2008) studie som var utförd på 66 stycken säljare i storbritannien, 

visade att openness to experience har ett signifikant förhållande till säljares prestationer. 

De förklarar vidare att trots detta så indikerar forskningsresultat på att personlighetsdraget 

har ett svagt samband till övergripande arbetsprestation. Yakasai et al. (2015) 

argumenterar å sin sida att ett högt värde av openness to experience hos en individ har en 

hög signifikansnivå till prestationer när det gäller säljbranscher och tävlingsinriktade 

sammanhang. Studien som Molin et al. (2018) utförde visade dock varken att ett högt 

eller lågt värde av personlighetsdraget hade någon korrelation till hur högpresterande 

fastighetsmäklare presterar.  
 

2.5.6 Neuroticism och prestation 
För personlighetsdraget neuroticism och prestationer som totalitet pekar forskningen 

enhälligt på att det inte finns något signifikant samband mellan prestationer och att besitta 

ett högt värde av neuroticism (Furnham & Fudge, 2008; Giluk et al. 2014; Khan et al. 

2016; Yakasai et al. 2015). Ett högt värde av personlighetsdraget karaktäriseras av 

egenskaper som exempelvis ängslighet, dålig självbild och otillräcklighet resulterar det 

ofta i att en individ sätter upp orimliga målbilder för sig själv, undervärderar de egna 

kompetenserna samt saknar effektiva strategier för att handskas med komplexa situationer 

(McCrae et al. 1992; Hurtz et al. 2000; Oppong et al. 2015).  
 

Studier som utförts av Khan et al. (2016) och Molin et al. (2018) visar på att en låg nivå 

av neuroticism i relation till höga nivåer av personlighetsdragen extraversion, 

conscientiousness samt agreeableness skapar bra förutsättningar för att en säljare ska 

kunna prestera; då den emotionella stabiliteten är väsentligt bättre än hos en individ som 

har ett högt värde av neuroticism, vilket är fördelaktigt i den benämningen att det infinner 

sig mer positiva tankar hos individen, hanteringen av pressade och konkurrensutsatta 

situationer fungerar på ett bättre sätt samt att självtron på de egna kompetenserna är 

starkare. Yakasai et al. (2015) förklarar i samma anda att det är fördelaktigt med ett lågt 

värde av neuroticism för individer som arbetar i kundorienterade branscher (såsom 

säljare) då de lättare skapar en effektiv interagering med kunder.  
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2.5.7 Högpresterande fastighetsmäklares personlighetsprofil 
Nedan följer ett diagram över hur den genomsnittliga personlighetsprofilen ser ut hos 

högpresterande fastighetsmäklare. Diagrammet visar vilket värde de fem 

personlighetsdragen har hos högpresterande mäklare. I diskussionen kommer denna 

genomsnittliga personlighetsprofil att jämföras med den personlighetsprofil som de 

rekryteringsansvariga söker hos kandidater. 

 

 
Diagram 1. Högpresterande mäklares personlighetsproful. (Återskapad av resultat från 

Molin et al. 2018)  

 

2.6 Modell från befintlig teori 
 
För att sammanfatta teorin samt ge läsarna en bättre förståelse kring den har följande 

modell tagits fram. Den gestaltar sju verktyg och faktorer som rekryteringsansvariga 

använder sig utav i rekryteringsprocessen samt ger form åt de fem personlighetsdragen 

som utgör Big-Five teorin. Den teori som behandlats har inte visat i vilken grad 

rekryterare värdesätter dessa eller om de överlappar. Därav visar modellen två olika typer 
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av ringer som inte påverkar varandra, där den ena representerar de verktyg/faktorer som 

rekryterare använder och den andra representerar personlighetsdragen i Big-Five. De sju 

blåa cirklarna är de verktyg/faktorer som rekryterare tar hänsyn till i en 

rekryteringsprocess, vilka består utav; tidigare jobberfarenheter, snabbt positivt resultat, 

idrottsframgångar, första intrycket, underrepresenteradgrupp, skol-/utbildningsresultat 

samt referenser. De fem gröna cirklarna redogör forskning inom Big-Five som består av; 

openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, och neuroticism. Big-Five 

teorin visar att det finns fem underliggande personlighetesdimensioner som har olika 

korrelationer med arbetsprestation. Varje dimension i sig sammanfattar vilka 

personlighetsegenskaper en individ har. 

 

 
 
Modell 2. Faktorer och Big-Five (Egen) 
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3. Metod 
I detta avsnitt av studien kommer tillvägagångssättet presenteras samt varför den ansats 

som valts är relevant. Avsnittet kommer presentera samt redogöra vilka vetenskapliga 

metoder som har använts för att samla in samt analysera det empiriska materialet.  
 

3.1 Val av forskningsdesign 
Inom företagsekonomiska studier finns det två alternativ av ansatser, en kvalitativ och en 

kvantitativ. I vår undersökning vill vi analysera vilken personlighetsprofil 

rekryteringsansvariga inom komplex tjänsteförsäljning söker hos kandidater enligt Big-

Five teorin. För att angripa syftet har vi valt att använda en kvantitativ ansats och det 

motiveras genom att undersökningsmetoden är väl använd i tidigare studier. Den 

kvantitativa ansatsen menar Eliasson, (2013, s.30) är den metod som passar bäst för att 

mäta data. Den kvantitativa studien har fördelen av att vara objektiv vilket menas med att 

studien lätt är mätbar (Hemlin, 1994 s. 6). Bryman och Bell (2013, s.49) menar att en 

kvantitativ ansats handlar om att analysera data, till skillnad mot den kvalitativa metoden 

som lägger betoning på hur individer uppfattar och förstår situationer genom ett tolkande 

synsätt. Den kvalitativa ansatsen tar också distans från positivistiska naturvetenskapliga 

modeller som används för att söka kunskap.  Det gör att studien kommer komma ifrån 

tidigare forskning kring våra nyckelord vilket sedan prövas mot de insamlade svaren. Det 

gör att metoden kommer att utgå från en positivistisk förutsättning genom insamling av 

data och ett deduktivt förhållningssätt (Bryman & Bell 2013 s.34–36).   

 

Den kvantitativa metoden beskriver Bryman och Bell (2013, s. 166–167) blir mer precis. 

En kvantitativ metod består av mätningar, vilket ger studien en starkare grund för en mer 

exakt studie. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s.176) att kausaliteten är viktig i en 

kvantitativ studie som har ett förklarande fokus. Det gör att studiens syfte att beskriva och 

analysera vilken personlighetsprofil som rekryteringsansvariga inom komplex 

tjänsteförsäljning söker, lämpar sig en kvantitativ metod. Lundahl och Skärvad (1999, 

s.155) skriver att huvudintresset inom en kvantitativ metod är att identifiera 

orsakssambandet mellan två variabler, det gör en kvantitativ metod att föredra i 

jämförelse med andra forskningsmetoder. 

 

Den deduktiva ansatsen förutsätter att det finns en tydlig teoretisk föreställning som 

prövas mot det empiriska materialet. Den induktiva ansatsen utgår däremot i det 

empiriska materialet och bygger sina slutsatser utifrån det. I den kvalitativa metoden utgår 
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forskningen från tolkning av den insamlade informationen, vilket kan göra att den 

deduktiva ansatsen blir förvriden menar Alvehus, (2013, s.109). 

 

Sohlberg och Sohlberg (2014, s.109) beskriver den kvantitativa forskningsprocessen med 

en stark tradition mot det objektiva kallat intersubjektiva beskrivningar, vilket menas att 

en kvantitativ studie ska vara objektiv och fri från tolkningar eller spekulationer som 

möjligt. Den kvantitativa studien ska vara så objektiv och ska spegla verkligheten. 

Eftersom vi studerar hur en rekryterare tänker kring personlighetsdrag så motiveras det 

med att använda en kvantitativ ansats för att spegla verkligheten.   

3.2 Population, urval och bortfall 

3.2.1 Population 
Inom statistiken utgör population en hel grupp av vilken information hämtas ifrån för att 

bli fastställd, populationen behöver inte endast bestå utav människor (Banerjee & 

Chaudhury, 2010) utan det kan också innefatta andra definitioner som till exempel; längd, 

vikt, länder eller resultat så länge som populationen är väldefinierad med tydliga 

inkluderings, - och exkluderingskriterier. Vidare förklarar Banerjee et al. (2010) att i den 

epidemiologiska forskningen motsvarar inte alltid ordet population en hel grupp 

människor som lever inom vissa geografiska eller politiska gränser. En population för en 

forskningsstudie kan istället innefatta grupper av människor definierade på många olika 

sätt, där studiens syfte ofta utgör grunden för vilken population det är som ska undersökas 

(Banerjee et al. 2010). Där kan avgränsningar vara till hjälp för att undersöka exempelvis 

en bransch, åldersgrupp eller kön. Vidare förklarar Banerjee et al. (2010) att författaren 

för forskningen ska definiera population väl så att det står klart vilka det är som skall 

inkluderas respektive exkluderas. När det kommer till valet av population till den studie 

en författare vill göra ger Trost (2012, s. 25) tips på frågor som författare kan ställa sig 

själva för att lättare kunna definiera den önskade populationen.  

 

Till den studie vi har valt att utföra består vår population av män och kvinnor som har 

hand om rekryteringen på mäklarkontor i form av antingen franchisetagare, kontorschefer 

eller rekryteringsansvariga. Vi utförde en mailintervju med en administratör från 

HittaMäklare (2018), som är direkt kopplade till fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som 

fastställde att de täcker upp 99,9 % av alla registrerade mäklare och siffrorna uppgick då 

till 1788 aktiva kontor. Vi valde därefter ut 12 stycken mäklarbyråer som använder sig av 

ett franchisekoncept och som till största del riktar in sig på successionsmarknaden, vilket 

innebär att de bedriver förmedling av bostadsrätter och fastigheter. Utifrån dessa 12 
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byråer samlade vi slumpmässigt in kontaktuppgifter till de rekryteringsansvariga vi skulle 

kontakta via telefon. Vi upptäckte att det fanns rekryteringsansvariga som ansvarade för 

rekryteringen på flera kontor, där den som hade ansvaret för flest kontor uppgick till sex 

stycken. Vilket resulterade i att populationen  
 

3.2.2 Urval 
Enligt Kumar (2011, s. 193) är urvalet en process av att välja ut en grupp från den större 

gruppen (populationen) för att utgöra grunden för uppskattning och förutsäga förekomsten 

av okänd information, situation eller utfall angående den större gruppen. Banerjee et al. 

(2010) förklarar vidare att urvalet i en studie utgör en del av den fullt definierade 

populationen och för att dra noggranna slutsatser behöver urvalsgruppen vara 

representativ för populationen. Flera metodforskare (ex: Bryman & Bell, 2013, s. 188; 

Halvorsen, 1992, s. 95; Trost, 2012, s. 29) pekar på fördelarna med att ett urval görs 

utifrån populationen med argumentet att det både är mer tidseffektivt, då insamlingen av 

information går snabbare, och kostnads,- eller resursbesparande i den mening att det kan 

vara dyrt eller besvärligt att skicka ut enkäter till hela populationen. 

 

Studier som är utformade för att formulera policyer, testa relationer eller att fastställa 

konsekvensbedömningar lägger stor vikt vid en stor urvalsstorlek. Detta bygger på 

principen att en större urvalsstorlek kommer att säkerställa inkludering av individer med 

olika bakgrund, vilket gör urvalet representativt för populationen (Kumar, 2011, s. 192). 

Trost (2012, s. 29) förklarar att urvalet behöver i statistisk mening vara representativt, 

vilket menas med att hela urvalet är en miniatyr av population, där syftet med den data 

som samlas in via ett enkätutskick är att kunna använda sig utav den för att kunna uttala 

sig om hela populationen på ett korrekt sätt.  

 

Banerjee et al. (2010) förklarar att fältforskningen kan vara ganska rörig och krånglig då 

det ibland kan vara svårt att uppnå ett urval som är genomgående slumpmässigt. De flesta 

urval tenderar därför att inte vara helt och hållet slumpmässiga (Banerjee et al. 2010). 

Urvalet i vår studie gick i flera steg innan vi nådde det slutgiltiga, där första steget inte var 

slumpmässigt då vi aktivt utifrån populationen valde ut de 12 mäklarbyråer som 

representerar undersökningen; i det andra steget gjorde vi ett slumpmässigt urval då vi 

slumpartat samlade in kontaktuppgifter till rekryteringsansvariga på de 12 byråerna vilket 

resulterade i ett urval (2) som bestod av 250 rekryteringsansvariga som vi ringde upp; i 

det tredje steget uppnådde vi ett urval (3) på 150 rekryteringsansvariga då 100 personer av 
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de 250 vi ringde inte svarade. Av dessa 150 rekryteringsansvariga tackade sex stycken nej 

till att få enkäten utskickad till sig vilket resulterade i 144 potentiella respondenter 

 

3.2.3 Bortfall 
Bryman och Bell (2013, s. 248) nämner att det ska tas i beaktning att en av de mest vitala 

begränsningarna som kommer med att använda sig utav enkäter är att det kan innebära ett 

större bortfall än vad intervjuer ger. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 248) att 

problemet med bortfall är större när det handlar om postenkäter, dock finns det strategier 

forskaren kan använda sig utav för att minska bortfallet. Hultåker (2012, s. 143) menar att 

svarsfrekvensen är lägre vid webbenkäter än postenkäter vilket kan bero att ett mail i 

inkorgen lättare försummas än om det ligger en fysisk enkät i brevlådan eller att det 

fastnar i ett spamfilter. Dock förklarar Hultåker (2012, s. 135) att det finns flera fördelar 

med att använda sig utav webbenkäter då det är kostnadseffektivare då distributionen är 

billig och att registreringen av svar underlättas. Med hänsyn till det Bryman och Bell 

(2013, s. 248) nämner om strategier valde vi för vår undersökning att ringa till de 

respondenter som var inkluderade i urvalet. 

 

Ejlertsson (2005, s. 25) beskriver i sin bok om interna och externa bortfall där de interna 

bortfallen refererar till att en deltagande respondent har besvarat enkäten men hoppat över 

en eller ett par frågor. Det externa bortfallet förklarar Ejlertsson (2005, s. 25) beror på att 

en person som mottagit enkätundersökningen valt att inte besvara denna, vilket gör att en 

person som väljer att delta inte kan ersättas av en person med andra egenskaper; då den 

personen skiljer sig från övriga på grund av valet att avstå undersökningen. Det externa 

bortfallet kan exempelvis bero på att personen i fråga inte haft tid till att besvara enkäten 

eller att personen inte har något intresse av det som undersöks (Ejlertsson, 2005, s. 25).  

 

För att undvika både det interna och externa bortfallet i så stor utsträckning som möjligt 

gjorde vi 1) alla frågor i enkäten förutom en (som vi valt att inte analysera) obligatoriska 

för att undvika det interna bortfallet, vilket gjorde att respondenterna var tvungna att 

besvara alla frågor för att kunna skicka in enkäten; och 2) för att minimera det externa 

bortfallet ringde vi som tidigare nämnt upp varje respondent i urvalet där vi antingen fick 

ett ja/nej på om respondenten ville delta i undersökningen. När vi ringde respondenterna 

presenterade vi oss själva, vilket program vi läste och beskrev vår studie och syftet till 

den, under samtalet fick respondenterna direkt chansen att ställa frågor om det var något 

de undrade över. Vi gav respondenterna 10 dagar att besvara enkäten innan möjligheten 
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avslutades, där vi efter sju dagar skickade ut ett påminnelsemail till de som vi inte hade 

fått in svar ifrån. Vi anser att valet av att ringa till respondenterna var i svarsfrekvensen 

sett ett bättre val än om vi hade bifogat ett missivbrev i ett mail, då vi skapade en första 

kontakt med respondenterna och där en stor majoritet av de vi pratade med hade en 

positiv inställning till undersökningen. 

 

Av de 250 rekryteringsansvariga vi ringde var det 150 som svarade på telefon där sex 

tackade nej till att delta i undersökningen, vilket resulterade i att vi kunde skicka ut 144 

enkäter. Av antalet utskickade enkäter erhöll vi 116 stycken svar vilka alla var användbara 

för undersökningen. Det Bortfallet på de första 100 som inte svarade kan bero på att de 

inte hade tiden just då till att svara i telefon eller att de inte hade telefonen på sig. De sex 

som valde att tack nej på telefon kan ha gjort detta för att de inte såg någon vinning med 

att ställa upp i undersökningen.  

Antalet användbara enkäter 

   _________________________________________x 100 

         Totala urvalet minus de medlemmarna 

         av urvalet som inte gick att få tag på 

         eller ej vill deltaga 

  

  

                     

  116 

    _________________________ x 100 = 80,5 % svarsfrekvens 

                     144 (250-100-6) 

 

Baruch och Holtom (2008) förklarar att den genomsnittliga svarsfrekvensen för studier 

som utnyttjar data som samlats in från individer är 52,7 %. Enligt Hultåker (2012, s. 147) 

bör man räkna med en svarsfrekvens uppemot 75 % på enkätundersökningar för att det 

ska anses vara bra. Bryman och Bell (2013, s. 249) tar upp att en svarsfrekvens som ligger 

i spannet 70–85 % är bra. Vi anser därav att svarsfrekvensen vi erhållit i vår studie 

uppfyller en bra nivå.  
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3.3 Operationalisering  

3.3.1 Mätinstrument och val av variabler 
Operationalisering används för att beskriva tillvägagångssättet som används för att mäta 

ett visst begrepp (Bryman & Bell 2013, s.163). I den kvantitativa studien är det viktigt att 

termerna som används är mätbara. I en positivistisk vetenskapstradition, med en betoning 

av mätbarhet och objektivitet är det vanligt att studien går mot en operationalisering av 

begreppen beskriver Sohlberg och Sohlberg (2014, s.132). Det göra att teoretiska begrepp 

ska omvandlas till mätbara begrepp som sedan ska mätas i undersökningen.  

 

Operationalisering berör studiens validitet och det är viktigt att studien verkligen mäter 

det som är studiens ändamål att mäta (Sohlberg och Sohlberg 2014 s.133). För att uppnå 

en hög validitet och att begreppen går att mäta, har frågorna en vetenskaplig förankring. 
 

3.3.2 Kontrollvariabler 
Kontrollvariabler kan vara frågor som ålder och kön. De används för att operationalisera 

och se på andra faktorer som kan påverka studiens huvudvariabler (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s.153). Därför har det använts tre stycken kontrollvariabler i studien för att urskilja 

vad som är avgörande för en rekryterare. Kontrollvariablerna för studien är; kön, ålder 

och verksamhetsort. Kön valdes för att se om det finns skillnader mellan manliga och 

kvinnliga rekryteringsbeslut, ålder för att se om det finns generationsskillnader mellan 

rekryterarna samt verksamhetsort för att urskilja om rekryteringen ser annorlunda ut runt 

om i landet.  

3.4 Enkätutformning  

3.4.1 Enkätutformning  
De tillfrågade respondenterna fick utföra en webbaserad enkätundersökning som går 

under namnet BFI-44 och är en miniskala grundad på NEO-PI-R skalan som mäter Big-

Five teorins fem dimensioner (John et al. 1999). BFI-44 utvecklades som en 

snabbedömning av de fem dimensionerna och har visat sig ha en klar femfaktorstruktur, 

en stark tillförlitlighet samt konvergerande validitet med de andra stora Big-Five skalorna, 

NEO-PI-R och NEO- FFI (Carciofo, Yang, Song, Du & Zhang, 2016). BFI-44 skalan är 

grundad utav John, Donahue och Kentle (John et al. 1999), och utvecklades för att 

representera prototypens definitioner utvecklad genom expertbetyg och efterföljande 

faktoranalytisk verifiering. Vidare förklarar författarna att målet var att skapa en 

kortfattad skala som skulle möjliggöra effektiv och flexibel värdering av de fem 
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dimensionerna när det inte finns något behov av mer differentierad mätning av enskilda 

aspekter. BFI-44 personlighetstest innehåller frågor som har givna svarsalternativ för att 

kunna ge en detaljerad bild av vilken personlighet en individ tillhör utifrån Big Five-

teorins fem olika personlighetsdrag. Där fick respondenterna betygsätta de egenskaper 

som de tycker är åtråvärda för den/det organisation/kontor där de ansvarar för 

rekryteringen.   

 

Enkäten är replikerad från Big-Five teorin då den, som tidigare nämnt, tar hänsyn till de 

personlighetsdrag som är universellt accepterade inom personlighetsforskningen, vilket 

tar stöd i det John et al. (1999) nämner om Big-Five testernas styrkor. Webbenkäten 

skapades i Google Forms som är ett verktyg som är tillgängligt i Google Drives 

gratistjänster. Enkäten utformades så att varje enskild fråga var obligatorisk att svara på, 

för att undvika att överhoppande skulle ske. Bryman och Bell (2013, s. 252) nämner att 

respondenter kan missa att svara på frågor om enkätens utformning blir “tunn” på det 

sättet att marginaler, typsnitt osv krymps. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 251) 

att en layout som ser professionell ut kan ge ett positivt utfall på svarsprocenten. Trost 

(2012, s. 141) menar å sin sida att en respondent som ska besvara webbenkäten har lättare 

till att avsluta innan hela är besvarad då det inte finns samma möjlighet att överblicka hur 

lång webbenkäten är som med en postal enkät. Dock var som tidigare nämnt 

svarsprocenten hög hos respondenterna som ställde upp i vår undersökning.   

 

Vårt frågeformulär är uppbyggt av 55 frågor där elva utgör urvalsfrågor som agerar som 

kontrollvariabler. Innan enkäten skickades ut via mail till respondenterna ringde vi, som 

tidigare nämnt, upp dessa för att förklara bakgrunden och syftet med studien. Då fick vi 

antingen ett ja eller nej för att få skicka ut enkäten till respondenten. I mailet med länken 

till enkäten skrev vi också kortfattat hur enkäten var upplagd där vi tog tips från vad 

Bryman och Bell (2013, s. 225) nämner om att ytterligare introducera respondenten för 

undersökningen.  

3.4.2 Frågeformulering 
Frågorna som utgör enkäten är som tidigare nämnt replikerade från personlighetstestet 

BFI-44 som har sedan det grundades 1991 utifrån större Big-Five skalor (John et al. 1999) 

använts i flertalet forskningsstudier. 

 

Kumar (2011, s. 151) förklarar att formuleringen och ordvalet av frågorna i ett formulär är 

viktig med anledning att frågorna har en påverkan på karaktären och kvalitén av 
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informationen som erhålls från respondenterna. Vidare beskriver Kumar (2011, s. 155) 

vilka typer av frågor som bör undvikas för att kunna formulera effektiva frågor, ett 

exempel är att ett frågeformulär bör innehålla ett enkelt och vardagligt språk för att på så 

vis minska chansen att respondenten svarar utan att ha förstått frågan. Då frågorna i BFI-

44 var på engelska översatte vi dessa med hänsyn till det som Kumar (2011, s. 155) 

nämnt, om vikten av att formuleringen ska vara vardaglig och enkel för att minska 

missförstånd. Utöver att frågorna i enkäten var utformade med ett vardagligt språk så 

berörde de också endast ett ämne per fråga för att minska risken för missförstånd 

ytterligare. Lundgren och Wärneryd (1990, s. 61) diskuterar hur författare kan förhålla sig 

till att konkretisera surveyfrågorna för att det inte ska bli stora tolkningsskillnader eller 

missförstånd. De menar att det finns en nödvändighet i att frågorna inte tar upp fler ämnen 

då risken med detta kan innebära att någon respondent kan instämma med en del av 

frågan men inte alls med den andra.  

 

För att underlätta analysen av datainsamlingen valde vi att ha slutna frågor i 

enkätformuläret, vilket Trost (2012, s. 74) argumenterar är fördelaktigt i 

enkätundersökningar. Med det mnas att just frågorna är försedda med fasta 

svarsalternativ. Trost (2012, s. 74) förklarar vidare vad fördelarna med denna typ av 

svarsalternativ är, bl.a. den tekniska biten då det är tidskrävande att handskas med öppna 

svar i den mening att dessa kan vara utsvävande, vilket kan göra att innebörden blir svår 

att tolka. De kan också vara så att en respondent är osäker vad denne anser gällande en 

fråga och kan resultera i att ett svar blir kort och därav svårt att tolka.  

 

Lundgren och Wärneryd (1991, s. 67) nämner begreppet “social önskvärdhet”. Detta 

innebär att en respondent anpassar sina svar till att säga ja eller nej till positiva respektive 

negativa ”jag-omdömen”, vilket kan leda till att en person svarar på ett sätt även fast 

denne tycker annorlunda. Problemet med detta menar Wärneryd och Lundgren (a.a.) är 

normerna som opererar i en undersökning, vilka är de som kan påverka individen så att 

denne anpassar svaret till vad en enkät tar upp för föreställningar om bakomliggande 

normer av de som utfärdat undersökningen. Vidare förklarar Lundgren och Wärneryd 

(a.a.) att det kommit att gälla mätning av personlighetsdrag och andra områden. Med stöd 

från att BFI-44 som mäter Big Five-teorins personlighetsdrag som använts i flera 

forskningssammanhang (exempelvis; Giluk et al. 2014; Goldberg, 1993; Khan et al. 

2016.) fann vi det berättigat att använda dessa frågor för enkäten.  
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I en idealisk värld hade vi använt oss av det större NEO-PI-R testet som innehåller 240 

frågor eller testet som University of Cambridge gjort tillgängligt med 100 stycken frågor. 

Tyvärr är omständigheterna ofta inte idealiska och vi som författare stod inför ett starkt 

val att använda ett ramverk som var kortare eller riskera att få ett större bortfall från 

respondenterna. Gosling, Rentfrow och Swann (2003) menar i sin artikel att användandet 

av Big Five-ramverken som innehåller mindre antal frågor än det ursprungliga NEO-PI-R 

testet (240 frågor) är vanligt förekommande då de är tillförlitliga för att mäta de fem 

personlighetsdragen, samt att de större testet kan skapa tidsbrist för forskaren att hitta 

respondenter att utföra testet på, då det tar upp mot 45 minuter att göra.  

 

Innan själva BFI-44 testet valde vi att ha 11 stycken urvalsfrågor som bestod av fyra 

sakfrågor och sju stycken attitydfrågor, där Trost (2012, s. 65) angående sakfrågorna 

menar att fakta söks, exempelvis om respondenten är man/kvinna eller ålder (se bilaga 1).  

3.4.3 Skalutformning 
Enkäten som vi skickade till respondenterna bestod utav 55 frågor där de första 11 var 

urvalsfrågor som gick i antingen en vertikal eller horisontell skala där respondenten kunde 

välja ett av flera olika svarsalternativ. Den fjärde urvalsfrågan som tar upp vad kandidater 

får genomgå hos arbetsgivaren har flervalsalternativ, då anledningen till detta var för att 

alla svarsalternativen kan förekomma i en rekryteringsprocess. De återstående 44 frågorna 

som utgjorde BFI-44 var designade efter en femgradig likertskala där alternativen löd: 1 - 

Håller inte med alls, 2 - Håller inte med helt, 3 - Varken eller, 4 - Håller med till viss del 

och 5 - Håller med helt. Vi valde att använda oss av en femgradig Likertskala för att 

replikera hur Big Fives personlighetstester ser ut vilket Matell och Jacoby (1971) menar 

är en berättigad skala då validiteten/reliabiliteten är oberoende av antalet poäng på skalan.  

 

Vi valde också att konsekvent formulera inledningen på de 44 frågorna som utgjorde BFI-

44 testet efter samma princip, “jag söker någon…”, genom enkäten för att minska 

eventuella missförstånd. Enligt Trost (2012, s. 85) är det viktigt att vara konsekvent med 

språkbruket i ett frågeformulär då det gör att enkäten blir sammanhängande (se bilaga 1 & 

2). 
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Modell 3: Exempel på enkätfråga. (Egen) 
 

3.4.4 Pilotstudie  
Innan vi skickade ut den fullständiga enkäten till respondenterna lät vi fem gamla 

kurskamrater som är verksamma i fastighetsmäklarbranschen samt tre familjemedlemmar 

utföra en pilotstudie för att säkerställa att eventuella tolkningsfel och layoutändringar 

kunde åtgärdas för att putsa enkäten. En sak vi ville att de som utförde pilotstudien skulle 

uppmärksamma var tidsåtgången på utförandet av enkäten så att vi kunde ge 

respondenterna en uppfattning när vi ringde upp dessa och presenterade studien. Vi skrev 

även med detta i missivbrevet i mailutskicket. Kumar (2011, s. 11) menar att användandet 

av pilotstudier gör att det skapar en bild om studien är genomförbar eller om det finns 

saker som bör korrigeras för att undvika problem.   

3.4.5 Enkätutskick 
Efter att vi fått tillbaka svaren från pilotstudien och uppmärksammat det som behövde 

korrigeras enligt feedbacken så började vi att ringa upp de rekryteringsansvariga som vi 

hade samlat in uppgifter om från de 12 olika franchiseföretagens hemsidor. Vi ägnade 

fem dagar åt att ringa för att försöka nå de 250 stycken rekryteringsansvariga för att 

presentera vår studie och vilka vi var. En klart övervägande majoritet av de 150 

respondenter vi kom i kontakt med på telefon ställde sig positiva till studien och de 

uppskattade att vi hade ringt upp då det skapade en bättre personlig kontakt än om det 

hade kommit ett mailutskick. Respondenterna hade under samtalen även chans att ställa 

frågor gällande enkäten samt om det var något som de undrade över.  

 

För att få in uppgifterna (byrå, ort, namn, nummer & mail) om de rekryteringsansvariga så 

hade vi som tidigare nämnt i andra skiktet av urvalet valt ut de 12 företagen som skulle 

delta. Därefter skedde ett slumpmässigt urval av de kontor med tillhörande 
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rekryteringsansvariga på respektive byrå som vi skulle ringa. Dessa uppgifter sorterade vi 

upp i Google Docs så att vi kunde bocka av vilka som hade svarat “ja” eller “nej” på att 

delta samt vilka som inte svarat i telefon. Detta gjorde att vi visste vilka vi kunde ringa 

upp igen och vilka som räknas till bortfallet. Av de 144 enkäter vi skickade ut så fick vi in 

116 användbara svar.  

3.4.6 Kodning av frågor 
För att få fram tabeller och ett resultat i SPSS från enkätundersökningen i Google Docs 

fanns det vissa ändringar som krävdes för att SPSS skulle kunna utläsa svaren. I 

enkätundersökningen så kan frågorna bli klassade efter två grupper öppna alternativt 

stängda frågor enligt Pallant (2013, s. 7). Eftersom sju av de 11 urvalsfrågorna och de 44 

frågorna som utgjorde BFI-44 testet redan hade en fem-gradig linjär skala kunde de föras 

in i SPSS utan omkodning. För de fyra resterande urvalsfrågor som fick klassningen 

“muliteple choise” i enkätundersökningen var vi tvungna att omkoda dessa för att 

förenkla för SPSS att utläsa svaren. Frågorna som var tvungna att omkodas till siffror var; 

kön, ålder, verksamhetsort och vad kandidaten genomgår.  

 

 
Tabell 1. Omkodning. (Egen)  

3.5 Datainsamling 
Som tidigare nämnt utformades enkäten i Google-forms, vilket är en gratistjänst för att 

skapa webbenkäter. I Google-forms skapades enkäten efter en tilltalande grundstruktur 

som är responsiv, vilket betyder att enkätens grundstruktur kommer se likadan ut oavsett 

vilket enhet som respondenten sitter med. Detta för att förenkla för respondenterna att 
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genomföra enkätundersökningen vilket Trost (2012, s. 140,142) skriver är viktigt för 

enkätundersökningar.   

 

Efter att vi lagt ner stor vikt för att kontakta alla rekryterare via telefon för att informera 

samt få bekräftat att det var de som hade hand om rekryteringen på deras kontor. Därefter 

skickades en länk som var specifik för respektive byrå för att lättare kunna se vilka kontor 

som hade genomfört enkäten.  

 

Den befintliga teorin som bearbetats har samlats i in form av vetenskapliga artiklar som 

delvis är hämtade ifrån Google scholar och Högskolan i Gävles databaser Academic 

Search Elite och Discovery samt tryckta källor från Högskolan i Gävles bibliotek. 

Sökorden som användes för studien var: Big five, sales recruiters, recruitment process, 

recruiter-applicant match som utgjorde grunden för teorikapitlet. Antalet artiklar som 

berör Big-Five forskning uppgår till knappt 200 000 och med inriktningen på rekryterare 

och säljbranscher uppgick antalet till 5290 (alla år inräknade) där vi manuellt fick 

manövrera oss genom artiklar till de vi ansåg användbara. Antalet använda referenser 

uppgick till 87 stycken och kommer ifrån olika ”journals” i form av vetenskapliga 

artiklar, tryckta källor, e-böcker samt artikelhemsidor. Detta visar att vi har gått igenom 

en stor mängd datainsamling inom detta ämne. Enligt Brembs (2018) så betyder det inte 

att studier som är publicerade i välkända ”journals” besitter en kvalité än andra studier.   

 

 
Diagram 2. Antel referenser (Egen)       
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3.6 Analysmetod 
Vid analysering av data från enkätundersökningen användes Statistical Package for the 

Social Sciences (hädanefter SPSS). Enlig Bryman och Bell (2013 s.365) är SPSS en av de 

mest använda mjukvarorna för att analysera data från en kvantitativ forskningsmetod. 

Svaren från samtliga enkätundersökningar sammanställdes i SPSS till deskriptiv som 

beskrivs nedan.   
 

3.6.1 Deskriptiv analys 
Enligt Pallant (2013, s. 55) tillhandahåller den deskriptiva analysen i studier där 

mänskliga respondenter är med, användbar information om egenskaper hos 

respondenterna. Det kan exempelvis vara antalet medverkande i urvalet, procenten 

manliga och kvinnliga deltagare i urvalet, intervallet och medelvärdet av exempelvis 

ålder, bostadsort, standardavvikelser samt medelvärde (som visar ett genomsnitt av 

respondenternas svar). Vidare förklarar Pallant (2013, s. 60) att felaktig och missvisande 

data kan upptäckas med den deskriptiva analysen, särskilt om studien är utförd på 

människor. Enligt Pallant (2013, s. 60) så kan den deskriptiva analysen tillika visa om 

respondenternas svar utförts på ett korrekt sätt. Kumar (2011, s. 153) diskuterar att 

obligatoriska frågor kan användas i webbenkäter, vilket vi valde att använda oss av för att 

få ett bättre resultat, förutom på en fråga som vi valde att inte analysera.Vi valde att utföra 

en klusteranalys då den inbringar nödvändig information om egenskaper från 

respondenterna. 

 

3.6.2 Faktoranalys 
Dimensionsreducerad statistik är ett annat namn för faktoranalys och är en metod som 

används för att åskådliggöra underliggande struktur i data. Pallant (2013, s.188) skriver att 

faktoranalys är utvecklad för att testa hypoteser eller se ifall en grupp är skild från en 

annan. För att genomföra en faktoranalys krävs det en stor uppsättning av variabler. För 

ögat är det omöjligt att göra en faktoranalys. En faktoranalys analyserar och sammanfattar 

med hjälp av en mindre uppsättning komponenter för att se vilka variabler som hör 

samman. Bryman och Bell (2013 s.184) samt Trost (2012 s.169) skriver att en 

faktoranalys är en metod som använd vid flera indikationsmått för att kunna se om olika 

grupper av indikatorer har ett samband mellan varandra. Det gör att de olika variablerna 

bildar kluster som benämns som faktorer. En faktoranalys har till uppgift att reducera 

antalet variabler som forskaren behöver hantera.    
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Som tidigare nämnt går det inte med ögat att göra en faktoranalys därför har statistiken 

förts in i systemet SPSS för att analysera data. SPSS har möjligheten att visa den 

viktigaste data för undersökningen. Kaiser-Meyer-Olkin-mätning (KMO) av 

provtagningsförmåga och Barletts test är två viktiga värden för att faktoranalysen ska vara 

användbar. För att avgöra om faktoranalysen är användbar, bör indexet vara större än 0,5 

för att den ska kunna klassas som ett acceptabelt värde skriver Pallant (2013 s.190). För 

att ett Barlett’s test ska vara signifikant ska testvärdet ligga under 0,05. Studiens KMO 

värde visade 0,582 och signifikansnivån för Barlett’s test 0,000 (värdena visas i tabell 2), 

vilket ligger inom begränsningarna för att genomföra en faktoranalys. I tabell 3 går det att 

utläsa att i undersökningen är det fem faktorer som ligger närmast eigenvalue på 1,0 och 

representerar sambanden mellan variablerna. Av mängden insamlad data kan 59,846% 

förklara eigenvalue. Vid faktoranalysen har två frågor fallit bort; kön och vad kandidaten 

genomgår. I en faktoranalys kan vi se vilket samband de olika variablerna har med 

varandra.  

 

 
Tabell 2. KMO-värde och Bartlett’s test. (Egen) 

Tabell 3. Total Variance Explained. (Egen) 
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3.6.3 Klusteranalys 
Klusteranalys är en statistisk teknik som sorterar observationer i liknande uppsättningar 

eller grupper. Denna typ av analys tillåter specifik inkludering av flera variabler som 

källor för konfigurationsdefinition (Ketchen & Shook, 1996); detta möjliggör att unisona 

mönster upptäcks utifrån de svar som respondenterna angett. Med detta analysverktyg 

menar Ketchen et al. (1996) att det i stor utsträckning är forskarna som är skiljemän för 

betydelsen av resultaten som erhållits av en klusteranalys och erbjuder inte (till skillnad 

från tekniker som regressionsanalys och variansanalys) någon teststatistik. Detta är enligt 

Ketchen et al. (1996) ett bekymmer med användandet av klusteranalyser. Vidare förklarar 

Ketchen et al. (1996) att tillförlitligheten till klusteranalyser ökar om de kombineras med 

andra analystekniker, vilket gjorde att vi valde att kombinera klusteranalysen med en 

faktoranalys för att ta fram och utläsa sökta beteenden hos respondenterna vilket 

resulterar i ett mer generaliserbart och trovärdigt resultat; då faktoranalysen fungerar som 

“spelreglerna” för ett brädspel och klusteranalysen fungerar som “spelpjäserna”.  

 

Den klustermetod vi valde att använda var icke-hierarkiska algoritmer (även kallade K-

means), som fördelar data i ett förutbestämt antal kluster. Ketchen et al. (1996) menar att 

icke-hierarkiska metoder har två potentiella fördelar gentemot hierarkiska metoder. För 

det första genom att tillåta observationer för att byta kluster är icke-hierarkiska metoder 

mindre påverkade av outliers (svar med värden långt över eller långt under de flesta andra 

svaren). Även om outliers initialt kan förvränga kluster, korrigeras detta ofta i 

efterföljande pass, eftersom observationerna byter kluster (Ketchen et al. 1996). Vi 

testade fem olika analyser för att på så vis få fram den klustertabell som hade den mest 

jämna fördelningen av respondenter, vilket resulterade i tabellen fick innehålla fyra 

kluster  

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 

  

  

  

Valid 

Missing 

1 

2 

3 

4 

11 

34 

42 

29 

116 

1 

Tabell 4. Number of Cases in each Cluster. (Egen) 
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3.7 Kvalitetsmått 

Tre definitioner som används för att mäta studiens kvalitet är reliabilitet, replikerbarhet 

och validitet enligt Bryman och Bell (2013, s.62). Giltighet och relevans förklarar 

Jacobsen (2002 s.21) är att mäta det som vi önskar ta reda på och att det uppfattas som 

relevant för studien.  I en kvantitativ metod är validitet och reliabilitet de kriterier som är 

viktiga för studiens kvalitet. Dessa två kriterier är de som har en påverkan på resultatet i 

bedömningen av en företagsekonomisk forskning. Reliabiliteten handlar om frågor som 

berör mått och mätningarnas pålitlighet och validitet handlar om att undersökningen mäter 

det som är relevant menar Bryman och Bell (2013, s.170). Ett annat kvalitetsmått för att 

stärka reliabiliteten och validiteten är att studiens urval menar Ejlertsson. (1996, s.87). För 

att följa Ejlertsson (a.a.) anvisningar för hur urvalet ska göras korrekt och 

generaliserbarhet, har frågorna ställts till de som har hand om rekryteringen för respektive 

kontor.  

3.7.1 Reliabilitet 
Enligt Eliasson (2013, s.14) så handlar reliabiliteten i en undersökning om pålitlighet. 

Med andra ord om undersökningen skulle upprepas vid liknande förhållanden ska 

undersökningen ge liknande resultat. Bryman och Bell (2017, s.68) skriver att Reliabilitet 

och replikerbarhet är begrepp som liknar varandra. För att en studie ska gå att upprepas så 

måste studien vara reliabel. Det gör att mätning av ett visst mått kan visa ett liknande 

resultat vid ett senare tillfälle har med dess reliabilitet att göra (Bryman & Bell 2017, 

s.170). Bryman och Bell (2017 s.174) skriver att om korrelationen är låg är måttet 

instabilt, vilket betyder att resultatet inte är tillförlitligt. Det finns tre viktiga begrepp som 

påverkar studiens reliabilitet och det är stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet; 

 

Stabilitet visar hur stabil en mätning är över tid. I undersökningen har ett personlighetstest 

från femfaktorteorin använts, vilket kan åskådliggöra att stabiliteten för studien i detta fall 

kan bedömas ha en hög relevans eftersom att undersökningen enkelt kan upprepas. Enligt 

Trost (2012 s.126) för att säkerhetsställa att det är rätt respondent som svarar på 

enkätundersökningen är det bra att kontakta dem innan, vilket samtliga 116 respondenter 

gjordes. Där de bekräftade att de var på något vis delaktiga i rekryteringen. Dock kan 

undersökningens stabilitet vara svår att bedöma eftersom det bara har gjorts en 

undersökning.  
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För att uppnå intern reliabilitet har studiens enkätundersökningen bestått av 44 frågor som 

grund för vilken personlighet som rekryterarna söker samt elva urvalsfrågor, alla frågor 

med samma skala med fem svarsalternativ för att underlätta för respondenterna. 

 

Interbedömarreliabilitet, vilket menas med att olika personer gör olika tolkningar, kan 

påverka pålitligheten. Därför är det viktig att enas om hur bedömningen ska utvärderas 

(Bryman & Bell 2017 s.174). Studiens interbedömarreliabilitet har bedömts genom att 

enkätsvaren samlats in och sammanställts i SPSS.  

3.7.2 Validitet  
Validitet visar i vilken grad studien undersöker det som finns för avsikt för studien. 

Validitet är studiens mätinstrument och berör kärnan av relationen mellan data och teori. 

Det som avgör om validiteten är korrekt är desto närmare vi kommer en viss definition så 

väl som ambition desto högre är validiteten och närmare verkligheten (Arbnor & Bjerke 

1994, s. 249–251). Validitet skriver Jacobsen (2002 s.426) handlar om att mäta rätt 

fenomen för studiens ändamål. Egenskaperna som är kopplade till studien är rekrytering 

och användningen av personlighetsdrag vilket är kärnan för studien och kan utvärderas 

utifrån enkätundersökningen. Validiteten delas upp i inter validitet och extern validitet.  

 

Den interna validiteten handlar om att en eller flera indikatorer mäter det begreppet som 

är syftet att mäta (Bryman och Bell 2013 s.172), vilket visar hur väl studien 

överensstämmer med verkligheten. I undersökningen är det enbart rekryterare alternativt 

den som är delaktig i rekryteringen som har svarat på undersökningen, vilket ger en hög 

intern validitet för undersökningen.  

 

Extern validitet är relaterad till att generalisera resultatet. Brymna och Bell (2013 s.64) 

förklarar den externa validiteten som hur väl urvalet har valts och hur representativt 

urvalet är för studien. Vid bedömning av studiens externa validitet finns det indikatorer 

som visar på att studien har en hög extern validitet bland annat har populationen blivit 

kontaktade via telefon för att få bekräftat att de är dem som har hand om rekryteringen 

alternativt är delaktiga i rekryteringen. Alla respondenter har skrivit in sin mailadress i 

enkätstudien för att visa på att det är rätt person som svarat på enkäten.  

3.8 Metodkritik  
För att utföra studien har en kvantitativ metod varit bra för att svara på studiens syfte. 

Nackdelen med en kvantitativ metod är dock att som undersökare förlitar man sig på att 

respondenterna sitter på kunskaper som behövs för att kunna besvara frågan alternativt att 
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respondenterna ser på frågan från samma synvinkel. En annan nackdel med kvantitativ 

och enkätundersökning menar Trost (2012, s.142) är att svarsfrekvensen kan bli låg i 

jämförelse med en kvalitativ studie. Vid en enkätundersökning i form av en webbenkät 

kan bortfall ske utan att “undersökningsansvarig” är medveten om vad som gör att det är 

en låg svarsfrekvens. För att undvika bortfall ringde vi varje respondent innan enkäten 

skickades ut. Enligt trost (2012, s.125) tar respondenten på sig ett ansvar att svara på 

enkäten efter man har ringt. För att kunna komma i kontakt med rekryterarna lades det ner 

mycket tid på telefonintervjuerna, vilket drabbade studiens urval och studiens 

generaliserbarhet för fastighetsmäklarbranschen blir där av inte lika reliabelt.  

 

För att få en tydligare personlighetsprofil på kandidaten skulle mätinstrument NEO-PI-R 

som innehåller 240 frågor (Costa et al. 1992) kunna använts istället för att använda BFI-

44 för att få en högre reliabilitet på vad för personlighet hos kandidaten som en 

rekryterare söker. För att även få mer fokuserade svar hade BFI-44 testet kunnat gjorts om 

till en sjuskalig likerts-skala i stället för den femskaliga där svaret på kandidatens 

personlighet blir mer komplex.  

 

I enkätundersökningen var respondenten tvungen att besvara samtliga frågor, vilket kan 

öka risken för bortfall menar Trost (2012 s,140), vilket gör att de avbryter enkäten 

eftersom de inte kan komma vidare. Detta kan troligen vara ett moment där de 

respondenter som har svarat ja på telefon istället väljer att avsluta undersökningen för att 

de inte kan komma vidare till nästa del. 

 

Vid tillämning av en kvantitativ studie kan det vara svårt att konstatera att respondenterna 

har uppfattat frågorna korrekt. Det finns också en risk att resultatet blir missvisande. I 

enkäten fanns det en “checkboxfråga”, där respondenten hade möjlighet att klicka in flera 

alternativ, vilket blev till nackdel då respondenter som svarat med fler än ett 

svarsalternativ inte kom med i programmet SPSS vid klusteranalyser. Det gjorde att vi 

fick lov att ta bort frågan vid resultat och analysdelen. 

 

En del av litteraturen till studien har inhämtats genom sökning av artiklar via databasen 

Google Scholar. I Google Scholar finns det inte den avancerade sökteknik som ger en 

valmöjligheten att leta efter peer-review artiklar, vilket innebär att artiklarna är 

refereegranskade. Detta gör att det inte går att kontrollera om alla artiklar är peer-review.  



 41 

4. Resultat och Analys 

4.1 Deskriptiv statistik 
Av de rekryterare som svarade på enkäten utgår studien från 116 användbara svar. 

Samtliga respondenter svarade på alla frågor i undersökningen förutom den vi valt att inte 

analysera, vilket var ”vad genomgår kandidaten i en rekryteringsprocess”. I enkäten var 

åldern uppdelad 20 till 60+ och där vi kunde urskilja att de yngsta ingick i kategorin 20-

29 medan den äldsta ingick i kategorin 60+. Vi kunde se att majoriteten av respondenterna 

var i åldern mellan 30-39 år vilket utgör 53 % av alla respondenter. Av de respondenter 

som deltagit i undersökningen ser vi att könsfördelningen är relativt jämn, men att det 

finns en marginell skillnad, då män uppgår till 56 %. Vi kan konstatera med denna 

statistik att rekryterare till majoritet i denna undersökning befinner sig i åldersspannet 30-

39 år samt att det finns fler män än kvinnor som är delaktiga i rekryteringen i 

fastighetsmäklarbranschen. I den deskriptiva statistiken kan vi även utläsa vilka de högsta 

respektive lägsta värdena varje variabel har fått. Det går även att se ett medelvärde sett till 

hur alla respondenter svarat (se bilaga 3). Med det sagt kan vi från den deskriptiva 

statistiken se vilken personlighetsprofil som eftersöks sett till medelvärdet av alla 

respondenters svar. 
 

 

 

Diagram 3. Åldersfördelning, (Egen) 
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Diagram 4. Könsfördelning. (Egen) 

 
 
4.2 Faktoranalys 
Total Variance Explained (tabell 3) visar totalt 59,8 %, vilket är den procentuella delen av 

de fem olika faktorerna som beskriver en rekryterares beteende och hur rekryteraren 

tänker kring en kandidat vid en rekrytering. Av de 55 frågor som enkäten bestod av 

analyserades totalt 53 frågor, 9 urvalsfrågor och 44 personlighetsfrågor. En fråga valde vi 

som tidigare nämnt att inte analysera samt att faktoranalysen inte kunde hitta något 

samband gällande frågan om kön. KMO-värdet uppgick till 58,2 % (tabell 2), vilket är 

tillräckligt högt för att genomföra en faktoranalys. Nedan kommer en redogörelse över 

faktorerna.  
 

• Faktor 1: Jobberfarenheter, referenser och skol-/utbildningsresultat utgör 16,6 %. 

• Faktor 2: Agreeableness, conscientiousness och underrepresenterad grupp utgör 

15,6 %. 

• Faktor 3: Ålder, marknad och idrottsframgångar utgör 11,4 % 

• Faktor 4: Openness, neurotisk och första intryck utgör 9,3 %. 

• Faktor 5: Underrepreseneradgurpp och extraversion, utgör 6,8 %. 
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Tabell 5. Resultat av faktor 1-5. (Egen) 
 

4.2.1 Faktor 1 - Traditionell rekrytering 
I faktor 1, “Traditionell rekrytering” visar tre variabler på ett starkt samband. Variablerna 

består av tidigare jobberfarenheter, referenser och skol-/utbildningsresultat och står för 

16,6 % av den analyserade data. Vilket beskriver prioriteringen i beteendemönstret hos 

rekryterarna i en rekryteringsprocess. Resultat visar vad en rekryterare prioriterar kring en 

kandidats specifikationer under en rekrytering.  
 

I teorin går de under kategorin traditionella bedömningsmetoder av en kandidat, vilket 

visar att rekryterare inte är övertygad om att tester hjälper dem att bedöma kandidaternas 

framtida prestation. Utan rekryterarna i fastighetsmäklarbranschen känner sig 

tillfredsställda med de traditionella bedömningsmetod som tidigare jobberfarenheter, 

referenser och skol- och utbildningsresultat visar.  Tidigare jobberfarenheter visar att 

rekryteraren vill att kandidaten ska haft någon form av jobb innan den blir anställd som 

mäklare.  
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I faktor 1 kan vi också se en “cross loading” där två andra faktorer också påverkar, vilket 

är underrepresenterad grupp samt ålder. Även dessa faktorer är positiva och talar för att 

det är en äldre rekryterare som tar större hänsyn till att rekryterare kandidater från en 

underrepresenterad grupp till kontoret. Sammanfattningsvis visar detta på att 

rekryterarnas bettendemönster präglas i första faktorn primärt av att se till tidigare 

jobberfarenheter, referenser, skol-/utbildningsresultat och sekundärt till att försöka se till 

underrepresenterad grupp när rekryteraren är äldre.  
 

4.2.2 Faktor 2 - Specialist och unik  
Faktor 2 “Specialist och unik” består av agreeableness, conscientiousness och 

underrepresenterad grupp och står för 15,6 % av den analyserade data. Resultatet i denna 

faktor visar här att rekryterare i nästa led prioriterar en kandidat som är samarbetsvillig, 

har viljan att prestera och har fokus kring uppsatta mål. Agreeableness har forskning visat 

är personlighetsdrag som samarbetsvillig och inte är dömande. En säljare med 

agreeableness kan också skapa långa relationer vilket är fördelaktigt i ett försäljningsyrke 

(Molin et al. 2018; Tsuzuki, 2015; Yakasai et al. 2015). Tidigare forskning har vist 

att Conscientiousness och försäljningprestationer har ett positivt samband. 

Personlighetsdraget conscientiousness har visats leda fram till höga försäljningssiffror 

(Mabon 2014 s.379).  Rekryteraren prioritera också underrepresenterad grupp, vilket 

betyder att rekryteraren söker jämställdhet på kontoret.  I faktor 2 kan resultatet visa en 

“cross loading” till openness, vilket förklarar att kandidaten ska ha en viss mån av att vara 

öppen för nya idéer.  
 

4.2.3. Faktor 3 - Storstadsrekrytering söker de motiverade  
Faktor 3 “Storstadsrekrytering söker de motiverade” består av ålder, marknad och 

idrottsframgångar och står för 11,4 % av den analyserade data. Denna faktor beskriver ett 

negativt värde på ålder, vilket betyder att det är yngre rekryterare. Ett positivt värde på 

marknad visar att rekryteraren är verksam på en arbetsort som karaktäriseras som större 

och resultatet visar även positivt på idrottsframgångar. 
 

Vi kan utifrån dessa resultat konstatera att den äldre rekryterare i en storstad vill ha en 

fastighetsmäklare som har haft en tidigare aktiv livsstil, vilket kan visa att 

fastighetsmäklare är van att prestera och har vilja och motivation när den tar på sig en 

uppgift.  
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4.2.4 Faktor 4 - Serviceminded  
Faktor 4 “Serviceminded “ består av openness, neuroticism, första intrycket samt snabbt 

positivt resultat och står för 9,3 % av den analyserade data. I denna faktor visar  

Personlighetsdraget openness visar att rekryteraren söker en kandidat som är kreativ och 

är inte rädd för att söka nya utmaningar. Den öppna personligheten visar en hög grad av 

intellekt. Neuroticism visar ett negativt värde vilket tyder på att rekryterarna söker 

kandidater som har en personlighet med motsatsen till neurotiska egenskaper som 

ängslighet och dålig självbild. Ett lågt värde av neuroticism skriver Yakasai et al. 

(2015)  är bra när personer ska jobba i branscher som är kundorienterade och har lätt att 

behandla stressiga situationer. Ett negativt värde av neuroticism är personlighetsdrag som 

trygg, lugn och känslomässigt stabil. Rekryterare i faktor fyra prioriterar också första 

intrycket och vill att kandidaten snabbt ska komma igång med arbetet och visa ett positivt 

resultat.  
 

4.2.5  Faktor 5 - Utåtriktad  
Faktor 5 “Utåtriktad “ består av extraversion och utgör 6,8 % av den analyserade data. 

Rekryterare i detta avseende prioriterar en kandidat med personligheten extraversion, 

vilket är förknippat med konkurrensutsatta situationer och många säljare. Extroverta 

personer är bra på att socialt interagera med andra människor och är bra på att överkomma 

negativa känslor. En extrovert individ är en person som gillar att stå i centrum och besitter 

en positiv inställning. Förutom extraversion så finns det en “cross load” till 

underrepresenterad grupp som har ett negativt resultat. Det betyder att i denna faktor 

prioriteras de egenskaper som karaktäriseras av extraversion och att det inte är viktigt att 

anställa utav underrepresenterad grupp.  
 

4.2.6 Sammanfattning av faktoranalys 
Resultatet från faktoranalysen har visat väsentlig information av hur rekryterares 

beteendemönster ser ut, sett till vad de prioriterar i rekryteringsprocessen. Faktoranalysen 

visar att rekryterare i fastighetsmäklarbranschen använder sig först och främst av 

traditionella rekryteringsmetoder, vilket är jobberfarenheter, referenser och skol-

/utbildningsresultat. I faktoranalysen kan vi utläsa att det första intrycket samt vikten av 

att kandidaten genererar snabbt positivt resultat kommer långt ner i ordningsföljden i 

rekryterarnas beteendemönster av att välja kandidat.  
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Vi kan också utifrån faktoranalysen utläsa i vilken ordningsföljd rekryterarnas 

beteendemönster prioriterar de olika personlighetsdragen hos kandidaten samt om de ska 

ha ett positivt eller negativt värde. I faktor 2 framträder de första personlighetsdragen, 

conscientiousness och agreeableness som båda har ett högt positivt värde. Enligt Tzusuki 

(2015) är det positivt för målmedvetna säljare som ska bilda långsiktiga relationer och 

erbjuda kunder expertishjälp att besitta dessa två personlighetsdrag. I faktor 4 ser vi 

openness med ett högt positivt resultat och neuroticism som har ett lågt negativt resultat. I 

faktor 5 så ser vi extraversion med högt positivt resultat och som bl.a. Hurtz et al. (2000) 

och Yakasai et al. (2015) nämner är extraversion starkt förknippat med säljares 

prestationer. Det betyder att rekryterarnas beteendemönster först försöker utläsa om 

kandidaten besitter egenskaper som kopplas ihop med positiva värden av 

conscientiousness och agreeableness; för att därefter se om kandidaten besitter 

egenskaper som karaktäriseras av ett positivt värde av openness och negativt värde av 

neuroticism; och i sista led ser rekryterarna efter egenskaper som förknippas med ett 

starkt positivt värde av extraversion. 
 

4.3 Klusteranalys 
Klusteranalysen vi gjorde utmynnade i fyra stycken olika kluster som visar på fyra sökta 

personlighetsprofiler samt i vilken utsträckning varje kluster kollar på de olika variabler 

som urvalsfrågorna innefattar. Vi gjorde en klusteranalys för att urskilja skillnader i den 

personligheten som rekryterare söker och där vi har valt att döpa dessa kluster till 

”Neuro-Nilo”, ”Jämna Jean”, ”Samvetsgranna Sam” och ”Extrema Emery”; vilka vi 

kommer beskriva mer i detalj. Fråga fyra “När jag rekryterar genomgår kandidaten 

(flervalsalternativ möjligt)” valde vi att utesluta ur klustret för att få alla de 116 svaren 

tillgängliga. 
 

4.3.1 Kluster 1 - Neuro-Nilo 
Det första klustret som vi namngivit “Neuro-Nilo” med anledningen att rekryterarna som 

representerar detta kluster söker kandidaten med högst värde av neuroticism. Detta kluster 

omfattar 9,4 % av det totala antalet giltiga svar, vilket är den lägsta andelen och består till 

stor majoritet av män (73 %) som befinner sig i åldersspannet 30-39 år. “Neuro-Nilo” är 

även verksam på en storstadsmarknad. Av vad “Neuro-Nilo” prioriterar när denne 

befinner sig i rekryteringsprocessen ser vi att det är viktigast med det första intrycket av 

kandidaten trots att värdet är lägst av alla kluster. Samtidigt söks en kandidat som vill 

generera ett snabbt positivt resultat, som även det är lägre gentemot kluster 2 och 4. Den 
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variabel som har lägst prioritet är skol-/utbildningsresultat som uppgår till 2,09 och är 

totalt lägst bland alla kluster.  
 

Vi kan utläsa att “Neuro-Nilo” söker en person som är någorlunda jämn över fyra av de 

fem personlighetsdragen. De fyra är openness, conscientiouesness, extraversion och 

agreeableness med 67,27 som lägsta värde (openness) och 70,75 som högsta 

(extraversion). Noterbart är att alla dessa personlighetsdrag har ett lägre värde än de 

övriga klustren och där värdet på extraversion är det som skiljer sig mest åt mot de andra 

klustren. Kandidaten som söks är dock en individ som ligger en bit över vad gemene man 

gör gällande dessa värden, då ett medelvärde ligger på 50 av en 100-gradig skala. Det gör 

att kandidaten som efterfrågas är mer öppen för nya idéer och förslag; en individ som är 

ansvarsfull och pålitlig på arbetsplatsen och privat; en individ trots det lägsta värdet av 

extraversion visar energi utåt och inte är reserverad; och en individ som har lätt för att 

samarbeta med andra och som tycker att alla ska få göra sin röst hörd. Vidare kan vi också 

se att värdet på neuroticism hos kandidaten som söks uppgår till 47,09 vilket visar på det 

klart högsta neurotiska värdet av alla kluster. Ett högre värde (över 50) av neuroticsim 

innebär att personen tenderar till att vara mer ängslig och kan underminera den egna 

potentialen till att klara av uppgifter eller komplexa situationer.  
 

4.3.2 Kluster 2 – Jämna Jean 
Det andra klustret har vi valt att kalla för “Jämna Jean” då vi i detta kluster hittar en helt 

jämn fördelning av kvinnliga och manliga respondenter. Detta kluster utgör 29,3 % av det 

totala antalet giltiga svar vilket gör det till det näst största klustret. Likväl som kluster 1 är 

också “Jämna Jean” verksam på en storstadsmarknad och befinner sig i åldersspannet 

30-39 år. Likt kluster 1 ligger högsta prioriteringen också för ”Jämna Jean” på det första 

intrycket av kandidaten i rekryteringsprocessen, där värdet uppgår till 4,24. Dock skiljer 

sig den minst prioriterade variabeln då “Jämna Jean” anser att rekrytering av 

underrepresenterad grupp är av minst prioritet med ett värde på 2,24.  
 

Personlighetsprofilen som “Jämna Jean” söker jämfört med kluster 1 är en individ som är 

än mer entusiastisk och inte känner sig hämmad eller reserverad i sociala sammanhang då 

extraversion uppgår till 80,84 i värde. “Jämna Jean” söker en kandidat som till 

personligheten också har ett högre värde gällande openness som låg på 78,24, vilket 

betyder att individen är än mer nyfiken på nya idéer och som i större utsträckning har en 

livligare fantasi. Personlighetsdragen conscientiousness och agreeableness ligger även de 
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över medelvärdet för ”medelsvensson”, vilket visar att kandidaten som söks (likt kluster 

1) inte ska vara lat samt är en individ som naturligt litar på andra människor. Dessa 

personlighetsdrag uppgick till 72,98 för conscientiousness och 72,52 för agreeableness.  
 

Noterbart gällande “Jämna Jean” är att personlighetsdraget neuroticism nästan skiljer sig 

med 10 enheter i värde jämfört med kluster 1, vilket tyder på att individen som söks ska 

hantera stress bättre och som oroar sig mindre för inre och yttre påfrestningar.   
 

 4.3.3 Kluster 3 – Samvetsgranna Sam 
Det tredje klustret utgör 36,2 % och är störst representativt av det totala antalet giltiga 

svar. Vi har valt att kalla detta kluster för “Samvetsgranna Sam” då det är det enda 

kluster som har det högsta värdet av conscientiousness i relationen till de andra 

personlighetsdragen. Detta kluster består till 45 % kvinnor och 55 % män. Dessa 

rekryterare befinner sig likt de andra två klustren i åldersspannet 30-39 år och är också 

verksamma på en lika stor ort. “Samvetsgranna Sam” anser att det som har högst prioritet 

i rekryteringsprocessen är första intrycket och uppgår till värdet 4,26 vilket är väldigt likt 

det kluster 2 ansåg om variabeln. Det ”Samvetsgranna Sam” prioriterar lägst är också 

underrepresenterad grupp som uppgår till värdet 2,4.  
 

En skillnad mot de andra klustren gällande personlighetsprofilen som “Samvetsgranna 

Sam” söker är att personlighetsdraget extraversion inte är det som besitter högst värde. 

Dock är värdet fortfarande högt på 77,2 vilket gör att kandidaten som söks ska vara 

utåtriktad och socialt lagd. Istället ser vi det högsta värdet på conscientiousness med ett 

värde på 79,48, vilket skiljer sig ganska mycket jämfört med de två första klustren. 

Personlighetsdraget neuroticism ligger på en lägre nivå jämfört med vad medelvärdet är 

för gemene man men uppgår till 42,79 samt att agreeableness och openness ligger på en 

nivå mellan de två tidigare klustren.  
 

4.3.4 Kluster 4 - Extrema Emery 
Det fjärde och sista klustret har vi valt att kalla för “Extrema Emery” då detta kluster 

visar högst värde på fyra av personlighetsdragen och lägst värde på ett av 

personlighetsdragen. ”Extrema Emery” utgör 25 % av det totala antalet giltiga svar. 

Dessa rekryterare befinner sig i åldersspannet 30-39 år och även de verksamma på en 

storstadsmarknad. Även här ser vi att “Extrema Emery” prioriterar det första intrycket av 

kandidaten i rekryteringsprocessen vilket uppgår till värdet 4,28 som är det högsta värdet 
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av alla kluster. Noterbart för rekryterare som representeras i “Extrema Emery” är att de 

prioriterar idrottsframgångar i högre utsträckning än de övriga klustren. Den variabel som 

är av lägst prioritet är skol-/utbildningsresultat och uppgår till värdet 2,17. 
 

I personlighetsprofilen som “Extrema Emery” söker ser vi att openness, 

conscientiousness, extraversion och agreeableness har de högsta värdena av alla kluster. 

Där går tre av personlighetsdragen upp till värden över 80 där det är extraversion som är  

högst med 82,65. “Extrema Emery” söker också det absolut lägsta värdet av neuroticism 

hos en kandidat där värdet uppgår till 36,95. Det vi alltså kan säga om kandidaten som 

söks i detta kluster är att denna individ ska göra ett gott intryck första gången individen 

träffar den rekryteringsansvarige. Kandidaten ska gärna vara eller ha varit aktiv inom 

idrott där denne uppnått framgång/ar. Kandidaten skall även vara inriktad på att omsätta 

snabba positiva resultat, dock är det inte viktigt att denna kandidat gått ur 

högskola/universitet med höga betyg. Kandidaten ska vara väldigt utåtriktad; ha en positiv 

inställning till utmaningar och positiva tankar; bry sig om andras välmående och gilla 

samarbete; ha visioner som denne kan föreställa sig och som behåller fokuspunkten mot 

dessa; vara intellektuellt nyfiken och söka efter konstant förbättring genom upplevda 

erfarenheter med sinnena och den kognitiva förmågan; samt att denne inte känner sig 

ängslig eller ångestfylld eller för rädd för att testa nya utmaningar utanför sin komfortzon.  
 

4.3.5 Sammanfattning klusteranalys 
För att sammanfatta resultatet av klusteranalysen kan vi se att det finns likheter åt vilken 

riktning personlighetsprofilen går som rekryterarna eftersöker. Det finns även ett antal 

olikheter gällande vilka faktorer som klustren prioriterar när de träffar en kandidat.  

Sett över vilken ålder rekryteraren har och vilken storlek på marknad klustren är 

verksamma i visar resultatet ett snarlikt värde. Alla kluster ansåg att första intrycket var 

den variabel av störst prioritet, med skillnaden att ”Neuro-Nilo” hade ett identiskt värde 

på snabbt positivt resultat.  Det finns skillnader i vilken faktor som är minst prioriterad i 

rekryteringsprocessen där ”Neuro-Nilo” och ”Extrema Emery” anser att skol-

/utbildningsresultat är minst viktigt och ”Jämna Jean” och ”Samvetsgranna Sam” 

betraktar att underrepresenterad grupp är minst prioriterad.  

”Neuro-Nilo” söker den mest neurotiska kandidaten och lägst nivå gällande de andra 

personlighetsdragen jämfört med de andra klustren. ”Jämna Jean” kan beskrivas som en 

rekryterare som söker en väldigt extrovert kandidat som motsatt till vad ”Neuro-Nilo” 
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önskar. ”Samvetsgranna Sam” skiljer sig från de andra tre klustren då conscientiousness 

är det personlighetsdrag med högst värde vilket tyder på att den sökta kandidaten ska 

besitta en stark målmedvetenhet med vad denne tar sig an. ”Extrema Emery” söker som 

tidigare nämnt högsta värdet på de personlighetsdrag som är kopplade till höga 

prestationer inom sälj samt det lägsta värdet på neuroticism (se bilaga 4).  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi presentera det sammanställda resultatet från empirin med 

koppling till vad den befintliga teorin säger. 
 

5.1 Personlighetsdrag och faktorer som eftersöks i 
fastighetsmäklarbranschen 
Då ”syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil 

enligt Big-Five teorin som rekryteringsansvariga inom komplex tjänsteförsäljning söker.” 

var det nödvändigt att se vilka personlighetsdrag som de rekryteringsansvariga ser som 

eftertraktade och mindre eftertraktade hos kandidater. Resultaten vi erhöll gjorde att vi ur 

klusteranalysen kunde utläsa vilka personlighetsdrag som bör ha ett högt värde och det 

personlighetsdraget som de rekryteringsansvariga ansåg bör ha ett lågt värde. Vi kunde 

även urskilja en genomsnittlig personlighetsprofil utifrån hur de rekryteringsansvariga 

hade svarat. De personlighetsdrag som enligt rekryterarna ska ha ett högt värde är: 

• Extraversion 

• Conscientiousness  

• Openness  

• Agreeableness 
 

Det personlighetsdrag som de rekryteringsansvariga anser ska ha ett lägre värde än 

”medelsvensson” som ligger på 50: 

• Neuroticism 
 

Fastighetsmäklaryrket är ett yrke som är starkt förknippat med komplex tjänsteförsäljning 

då mäklarna möter kunder som söker speciell kunskap för att medla i kundens 

bostadsaffär, där behovet till försäljning ofta byggts upp under tid.  Det är även förknippat 

med stor konkurrens och en stark “vi-känsla” på kontoren, där bra service till kunderna 

och en stark målmedvetenhet är en vital faktor för att göra bra resultat som kontor men 

även som enskild mäklare. Det är aningen väntat att de rekryteringsansvariga söker 

kandidater som utåt sprider entusiasm och energi; som gillar den prestationsbaserade 

delen av yrket, att tiden individen lägger ner ger ett kvitto tillbaka på den nedlagda 

ansträngningen i form av bra resultat; att individen ska kunna samarbeta med övriga 

kollegor på kontoret och litar på människorna i organisationen, då fastighetsmäklaryrket 

till stor del handlar om att hjälpa kunder som kanske befinner sig i deras största affär i 

livet. Det gör det också aningen förväntat att de rekryteringsansvariga anser att de 
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karaktäriserande egenskaper som följer med ett lågt värde på neuroticism är en viktig 

faktor.   
 

Vi anser därför att mäklaryrket som har ett stort fokus på social integrering med 

människor är ett yrke som kräver vissa typer av personliga egenskaper av en kandidat. 

Med det sagt visar de mjuka färdigheterna som bl.a. Robles (2012) nämner, för att denne 

ska bli attraktiv vid en rekrytering. Resultatet av den genomsnittligt sökta 

personlighetsprofilen i vår studie visar på likheter med vilka personlighetsdrag tidigare 

forskning benämnt som nödvändiga och förutsättningsskapande för att kunna bli en duktig 

eller rentutav högpresterande säljare/fastighetsmäklare vilket Crant (1995), Hurtz et al. 

(2000), Yakasai et al. (2016) och Molin et al. (2018) visar på. Det anser vi tämligen 

intressant vilket gör att vi bedömer att oavsett om rekryteringsansvariga säger att de inte 

söker en högpresterande mäklare när denne rekryterar så finns förhoppningen att 

kandidaten som ansluter kommer utvecklas till att bli högpresterande. Nedan följer ett 

sammanslaget diagram som visar den genomsnittliga personlighetsprofilen som 

rekryterare söker från den deskriptiva statistiken och den genomsnittliga profilen för 

högpresterande fastighetsmäklare som Molin et al. (2018) fick fram i sin studie:  
 

 

Diagram 5. Rekryterares sökta profil från resultatet och högpresterandes profil från 

Molin et al. (2018) studie. (Egen) 
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En intressant punkt vi kan notera från vad faktoranalysen visade är att extraversion som 

haft högst värde, och som är starkt förknippat till säljare inte positionerar sig i faktor 1 

utan i faktor 5. Det tyder på att rekryterarna söker en extrovert person men inte har det 

som första prioritet när denne sitter ned med kandidaten. Detta skulle kunna bero på att 

rekryterare i branschen förutsätter att det är utåtriktade och entusiastiskt lagda individer 

som vill arbeta inom yrket, vilket gör att det inte anses vara av högsta prioritet att hitta 

extroverta kandidater, då dessa typer av personer är vanligt förekommande i branschen. 

En annan noterbar punkt som faktoranalysen visar på är att “första intrycket” 

representeras först i Faktor 4 vilken endast förklarar 9,3 % av rekryterarnas 

rekryteringsbeteende. Detta anser vi slår hål på myten om att det första intrycket som 

rekryterare i fastighetsmäklarbranschen får av en kandidat är ett av de viktigaste 

elementen i rekryteringen som bl.a. Lindwlöw (2008, s. 122) och Mabon (2014, s. 18-20) 

nämner i teorin. Det anser vi, kunna bero på att rekryterare i tidigare rekryteringsprocesser 

träffat en kandidat som försökt positionera sig för att ge ett gott intryck men som sedan 

inte matchat förväntningarna vilket har lett till att de två parterna går skilda vägar. 
 

Faktoranalysen visar också att det högsta värdet i rekryterarnas beteendemönster gäller 

vilka kandidatens specifikationer från tidigare arbeten, utbildningsresultat och referenser 

är. Vilket förklarar 16,6 % av rekryteringsbeteendet. Det kan bero på att rekryterarna 

anser att det är viktigt att kandidaten ligger i fas i de kurser denne läser på ett 

mäklarprogram och att de tidigare jobberfarenheterna kan vara avslöjande om kandidaten 

passar in i det kundorienterade yrket som fastighetsmäklarbranschen är. Detta går i linje 

med det som Mabon (2014, s.38) nämner om att tidigare erfarenheter kan vara bra för att 

ställa en prognos om kandidaten möjligtvis har kunskap som kan underlätta i yrket. Det 

kräver dock att tidigare jobberfarenheter kan knytas till samma bransch. Det som är 

intressant med Faktor 1 är att traditionella metoder för att bedöma kandidaten som 

”tidigare jobberfarenheter”, ”referenser” och ”skol-/utbildningsresultat” har ett starkt 

värde och anses vara viktigt. Enligt Mabon (2014, s. 35) så besitter sådana 

urvalsinstrument ett lågt prognosvärde för att bedöma människor i olika 

beslutssituationer. Detta gör att vi ställer oss frågande till om prioriteringen gällande de 

hårda färdigheter som utgör Faktor 1 ger rekryterarna en bra grund att bedöma sina 

kandidater på. Vi anser att eftersom mäklaryrket är ett serviceinriktat och 

förtroendebaserat yrke så kommer de mjuka färdigheterna som Robles (2012) nämner 
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spela en avgörande roll, huruvida en kandidat fungerar väl i gruppen på kontoret samt 

skapar förutsättningar för att bidra till kontorets utveckling.   
 

5.2 Avslutande diskussion 
Utifrån vad vi tidigare diskuterat kring resultatet och den tidigare forskningen kan vi dra 

slutsatsen att den sökta personlighetsprofilen som rekryteringsansvariga söker inom 

fastighetsmäklarbranschen innefattar ett högt värde på extraversion, conscientiousness, 

agreeableness och openness. Vi har också sett att det en kandidats ”tidigare 

jobberfarenheter”, ”referenser” och ”skol-/utbildningsresultat” anses vara bland de 

viktigaste elementen som rekryterarna bedömer. Något förvånande är att det första 

intrycket inte har den stora betydelsen i studien då det annars i samhället allmänt lyfts 

fram som en av de viktigaste faktorerna inom rekryteringssammanhang.  
 

5.3 Utvecklad modell efter resultat 
Den framtagna modellen som presenteras nedan är utformad av resultatets samband, som 

vi anser kan komma att ha betydelse. De fastställande analyser som gjorts genom kluster, 

- och faktoranalysen har resulterat i den nya modellen.  

 

Modellen förklarar vilken personlighetsprofil, närmare bestämt vilka personlighetsdrag 

som rekryterare anser är viktiga att kandidater besitter ett högt värde på. Vi kan ur de två 

analyserna utläsa att rekryterare söker en personlighetsprofil som går i linje med de 

karaktärsdrag som högpresterande fastighetsmäklare besitter. Ur analyserna kunde vi även 

utläsa rekryterarnas beteendemönster. Med det sagt i vilken ordning och till vilken grad 

rekryterarna anser att de olika faktorer och personlighetsdragen bör prioriteras. I första led 

utgjorde traditionella rekryteringsmetoder högst prioritet. I andra ledet var det en 

blandning av personlighetsdragen conscientiousness och agreeableness samt rekrytering 

av underrepresenterad grupp. I tredje ledet ser vi att rekryterarna förutom de egenskaper 

som nämnts i de två tidigare leden också ser till idrottsframgångar. I det fjärde ledet tar 

rekryterarna också hänsyn till faktorerna första intrycket och snabbt positivt resultat samt 

personlighetsdragen openness och neuroticism. I det femte och sista ledet så ser 

rekryterarna till de egenskaper som extraversion karaktäriseras av. 
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Modell 4. Utvecklad modell efter resultat. (Egen) 
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6. Slutsats 
I denna del presenteras studiens avslutande del, här redogörs den vetenskapliga teorin 

samt studiens undersökning, kapitlet kommer att presentera de slutsatser som studien har 

lett fram till. Slutsatsen kommer att utgå ifrån studiens frågeställning.  
 

6.1 Studiens bidrag 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil enligt 

Big-Five teorin som rekryteringsansvariga inom komplex tjänsteförsäljning söker. 

Från resultaten vi erhållit kan vi fastställa att det finns en eftersökt personlighetsprofil hos 

rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning. Personlighetsprofilen som eftersöks visar på 

höga värden av openness, conscientiousness, extraversion och agreeableness. Profilen ska 

även besitta ett lågt värde av personlighetsdraget neuroticsim. Som tidigare nämnt så 

karaktäriseras komplex tjänsteförsäljning av att en kund över tid byggt upp ett behov av 

tjänsten, där speciell kunskap från säljaren är essentiell för att genomföra affären. Ahrnell 

och Klockare (1994, s. 41) nämner även att affärer inom komplex försäljning skilja sig 

från varandra, vilket innebär att säljare behöver anpassa sig. Vi nämnde tidigare i 

avgränsningen att det är fastighetsmäklarbranschen som undersöks i studien, vilken som 

bransch innefattar komplex tjänsteförsäljning. Till hjälp för att besvara vårt syfte hade vi 

en huvudfrågeställning som lyder:   

• Vilka personlighetsdrag är mest eftertraktade för rekryteringsansvariga inom 

komplex tjänsteförsäljning?  

Värden av de ovan nämnda personlighetsdragen visar att vi med hjälp av vår 

huvudfrågeställning kunnat besvara syftet gällande vilken personlighetsprofil som 

eftersöks. 

Vi använde oss även av en sub-frågeställning som lyder: 

• Vilka faktorer (mjuka och hårda färdigheter) är viktiga att utgå ifrån för att 

undvika felrekrytering? 
 

Vi kunde även besvara vår sub-frågeställning då vi utifrån resultatet kunde urskilja vilka 

faktorer som rekryterarna värdesätter i deras beteendemönster. De hårda färdigheterna 

innefattas av kompetensen samt kunskapen och expertisen för att kunna utföra arbetet. I 

denna studie omfattar de skol-/utbildningsresultat, tidigare jobberfarenheter, referenser, 

idrottsframgångar samt snabbt positivt resultat. De mjuka färdigheterna som är viktiga att 

utgå ifrån innefattas av en individs personlighetsdrag och kan urskiljas i den 

personlighetsprofil som studien resulterade i. De mjuka färdigheterna omfattar även första 
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intrycket då det visar på en kandidats kompetens att interagera med en rekryterare som 

kan resultera i förtroende skapas, vilket kan kopplas till individens personlighet. Det har 

tidigare inte utförts någon liknande studie inom fastighetsmäklarbranschen som försökt att 

analysera och beskriva vilken personlighetsprofil som eftersöks hos kandidater. Med den 

bakgrunden kan vi konstatera att fastighetsmäklarbranschen kommer att kunna dra nytta 

av resultatet som vår studie har kommit fram till genom att rekryterarna själva enkelt kan 

använda sig utav personlighetstest för att se vilken typ av personlighet och vilka faktorer 

de söker; och låta kandidaterna göra ett likadant test för att se om det matchar.  
 

Utifrån resultatet kan vi fastställa att vi besvarat vårt syfte då vi beskrivit den 

eftersträvansvärda personlighetsprofilen som rekryterarna söker samt analyserat vilka 

personlighetsdrag som är eftertraktade. Vi kunde även utläsa vilka faktorer som 

rekryterarna anser är viktiga att utgå ifrån när de befinner sig i en rekryteringsprocess.  
 

6.2 Studiens teoretiska bidrag 
Vårt största teoretiska bidrag som vi uppnått med studien är att vi fyllt det forskningsgap 

som vi sett att den befintliga forskningen inte har tagit upp, från rekryterarnas synvinkel 

analysera vad det är för personlighet de söker till organisationen. I och med fördjupningen 

av den befintliga teorin så upptäckte vi att det fanns något som inte undersökts tidigare, 

den befintliga forskningen har tagit upp att personliga egenskaper som tron på sig själv 

(Artess et al. 2017). Det Robles (2012) menar är mjuka färdigheter, är lika nödvändiga för 

kandidater att besitta likväl som kunskapen att kunna hantera olika moment i yrket för att 

bli attraktiva hos rekryterare; samt att Big-Five teorin använts i flertalet sammanhang för 

att försöka förutsäga individens prestationsförmåga och potential i säljbranscher (ex: 

Barrick et al. 1991; Hurtz et al. 2000; Khan et al. 2016; Yakasai et al. 2015). Då 

forskningen inte studerat rekryterare inom fastighetsmäklarbranschens perspektiv 

gällande en eftertraktad personlighet bidrar vi med ny forskning inom 

rekryteringsområdet.  
 

Vi bidrar tillika till ämnet företagsekonomi med en intensifierad kunskap om rekryterares 

inställning till vilka personlighetsdrag de anser är attraktiva för rekryteringen av 

kandidater. Resultaten vi erhöll av studien har visat att den eftersträvansvärda 

personlighetsprofilen går i linje med personlighetsprofilen som tidigare forskning (Molin 

et al. 2018; Tsuzuki, 2015) visat att högpresterande säljare tillika högpresterande 

fastighetsmäklare besitter, vilket klargör att rekryteringsansvariga inom 
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fastighetsmäklarbranschen söker kandidater med förutsättningar att bli högpresterande. Vi 

har bidragit med ny relevant information till forskningen då vi från rekryterarens 

perspektiv beskrivit vilka faktorer som prioriteras i en rekryteringsprocess och vilka 

personlighetsdrag som är eftertraktade. 
  

6.3 Studiens praktiska bidrag 
Det som vår uppsats bidrar med till fastighetsmäklarbranschen:  

• En ökad kunskap och förståelse för rekryterare inom branschen, genom att då 

rekryterarna vet vad det är för typ av personlighetsprofil de söker kan de med 

personlighetstester och ett hänsynstagande till de faktorer vi presenterar få en 

bättre matchning av kandidater. 
 

• Vi har bidragit med att ge rekryterare en ökad förståelse gällande vilka faktorer 

som de bör ta hänsyn till i en rekryteringsprocess och vilka personlighetsdrag som 

eftertraktas av branschen.  
 

Uppsatsen har även bidragit med:  
 

• Personer som studerar till fastighetsmäklare kommer kunna dra nytta av vår studie 

då de får en uppfattning om vilka färdigheter och personlighetsdrag som 

rekryterare söker. Därmed kan de orientera sig till den organisation som matchar 

bäst med de själva.  
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
För framtida studier hade det varit intressant att undersöka samma variabler, men med ett 

större urval för att bekräfta studiens resultat. Studien har grundat sig på 116 respondenter, 

vilket gör att det finns möjlighet för djupare forskning inom ämnet. Det skulle kunna göra 

att fastighetsmäklarbranschen skulle kunna få ett bättre bidrag och en mer nyanserad bild 

av hur rekryterarna tänker kring kandidatens personlighetsprofil samt deras 

beteendemönster.  I efterföljande studier hade det varit relevant att göra en liknande 

undersökning med en kvalitativ forskningsmetod för att skapa ett utförligare svar kring 

branschen samt ett komplement till denna studiens kvantitativa forskningsmetod.  
 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie med liknande säljbranscher 

samt andra branscher för att se om rekryteringen skiljer sig åt från bransch till bransch för 



 59 

att se om rekryteringen blir mer personlighetsorienterad.  Det skulle kunna resultera i att 

kandidater redan i valet av utbildning enklare kan orientera sig i sitt karriärsval beroende 

individens personlighet. 
 

För att få en mer träffsäker analys skulle en liknande studie med det större NEO-PI-R 

testet utföras för att mäta personlighet. En sådan undersökning skulle ge ett mer nyanserat 

svar på vilken kandidat som rekryterare söker. Att använda NEO-PI-R skulle göra studien 

mer långtgående med 240 frågor istället för BFI-44 som består av 44 frågor. 
 

För vidare forskning hade det varit intressant att studera hur “morgondagens rekrytering” 

ser ut i fastighetsmäklarbranschen. Hur kommer rekryterare att kommunicera med 

blivande kandidater och hur kommer de upptäcka nya talanger. Det hade exempelvis varit 

intressant att se om sociala medier och vad digitala rykten har för påverkan för kandidaten 

vid en rekrytering. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Frågor  
1. Kön 
2. Ålder 
3. Jag som rekryterare är verksam på en marknad som karaktäriseras som 
4. När jag rekryterar genomgår kandidaten (flervalsalternativ möjligt) 
5. I en rekryteringsprocess prioriterar jag första intrycket 
6. I en rekryteringsprocess prioriterar jag tidigare jobberfarenheter 
7. I en rekryteringsprocess prioriterar jag referenser från tidigare arbetsgivare 
8. I en rekryteringsprocess försöker jag prioritera underrepresenterad grupp 
9. I en rekryteringsprocess prioriterar jag tidigare idrottsframgångar 
10.  I en rekryteringsprocess prioriterar jag skol-/utbildningsresultat 
11.  I en rekryteringsprocess prioriterar jag att kandidaten genererar ett snabbt positivt 
resultat (i omsättning) 
12.  Jag söker någon som är pratsam 
13.  Jag söker någon som tenderar att hitta fel hos andra 
14.  Jag söker någon som utför ett jobb grundligt 
15.  Jag söker någon som är deprimerad, nedstämd 
16.  Jag söker någon som är originell, kommer på nya idéer 
17.  Jag söker någon som är reserverad 
18.  Jag söker någon som är hjälpsam och osjälvisk med andra 
19.  Jag söker någon som kan vara något oaktsam 
20.  Jag söker någon som är avslappnad, hanterar stress bra 
21.  Jag söker någon som är nyfiken på många olika saker 
22.  Jag söker någon som är full av energi 
23.  Jag söker någon som startar gräl med andra 
24.  Jag söker någon som är en pålitlig medarbetare 
25.  Jag söker någon som kan vara spänd 
26.  Jag söker någon som är sinnrik, filosofisk 
27.  Jag söker någon som sprider mycket entusiasm 
28.  Jag söker någon som av naturen är förlåtande 
29.  Jag söker någon som tenderar att vara oorganiserad 
30.  Jag söker någon som oroar sig mycket 
31.  Jag söker någon som har en livlig fantasi 
32.  Jag söker någon som tenderar att vara tyst 
33.  Jag söker någon som vanligtvis litar på andra 
34.  Jag söker någon som tenderar att vara lat 
35.  Jag söker någon som är emotionellt stabil, blir inte lätt upprörd 
36.  Jag söker någon som är beslutsam som person 
37.  Jag söker någon som kan vara kall och reserverad 
38.  Jag söker någon som är uppfinningsrik 
39.  Jag söker någon som gör saker på ett effektivt sätt 
40.  Jag söker någon som behåller lugnet i spända situationer 
41.  Jag söker någon som är utåtriktad, social 
42.  Jag söker någon som ibland är oförskämd mot andra 
43.  Jag söker någon som gör upp planer och fullföljer dem 
44.  Jag söker någon som lätt blir nervös 
45.  Jag söker någon som gillar att reflektera, leker med idéer 
46.  Jag söker någon som har få konstnärliga intressen 
47.  Jag söker någon som gillar att samarbeta med andra 
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48.  Jag söker någon som lätt blir distraherad 
49.  Jag söker någon som är bevandrad inom konst, musik eller litteratur 
50.  Jag söker någon som föredrar rutinmässiga jobb 
51.  Jag söker någon som inte ger sig förrän uppgiften är fullföljd  
52.  Jag söker någon som uppskattar konst, estetiska upplevelser  
53.  Jag söker någon som ibland är blyg, hämmad 
54.  Jag söker någon som kan vara lynnig  
55.  Jag söker någon som är omtänksam och vänlig i princip mot alla 
 
 

Bilaga 2: Enkätutformning 
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Bilaga 3: Deskriptiv statistik 
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Bilaga 4: Klusteranalys 

 
 
 


