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Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur formella 
bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Detta undersöktes utifrån 
följande frågeställningar: Vilka egenskaper värderar rekryterare som viktiga inom sitt yrke och 
hur utvecklas dessa? Vilka formella bedömningsmetoder använder rekryterare sig av och hur 
används dessa för att få en rättvis bild av en kandidat? Hur använder sig rekryterare av 
magkänsla i bedömningen av en kandidat? Studien grundas i en kvalitativ metodansats och 
bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar med rekrytering. Analysen 
har genomförts med en tematisk analys av intervjuutsagorna i syfte att kartlägga eventuella 
mönster och återkommande teman. Resultaten från den tematiska analysen har sedan vidare 
analyserats utifrån de teoretiska begreppen kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande samt 
teori om erfarenhetsbaserat lärande.  
 
Studiens resultat påvisar att rekryteringsprocesser är omfattande och ställer krav på 
yrkeskunnande och kompetens, som i stor utsträckning utvecklas genom erfarenhet. Utifrån 
intervjuerna kunde vi se att rekrytering huvudsakligen ska ske utifrån formella 
bedömningsmetoder och vara fri från subjektiva känslor. I analysen såg vi att magkänslan 
influerar hur rekryterare använder sig av formella bedömningsmetoder snarare än att använda 
magkänslan som ett eget bedömningsverktyg. 
 
Nyckelord: Rekryteringsprocesser, yrkeskunskap, formella bedömningsmetoder, magkänsla 
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Abstract  
 
The purpose of this study is to explore the professional knowledge of recruiters and how they 
balance formal assessment methods with intuition during recruitment processes. This will be 
examined through three questions; What characteristics do recruiters value as important within 
their profession, and how are they developed? What formal assessment methods do recruiters 
use, and how are they used to get an accurate image of the applicant? How do recruiters use 
intuition in the assessment of a candidate? The study is grounded in a qualitative methodology 
and the empirical data consist of eight interviews with recruiters. The analysis has been 
conducted through a thematic analysis based on the interviews, with the aim of finding patterns 
and reappering themes. The results of the thematic analysis have been further analyzed in terms 
of competence, qualification, and professional knowledge as well as a theory on experience based 
learning. 
 
The results of our study shows that recruitment processes are extensive and demands an amount 
of professional knowledge and competency, which is acquired largely through experience. In our 
interviews we learned that recruitment should mainly occur through formal assessment methods, 
and unbound by subjective emotions. Through the analysis we saw that intuition influences the 
way recruiters use formal assessment methods, rather than using intuition as an assessment 
method of its own.  
 
Key words: Recruitment processes, professional knowledge, formal assessment methods, 
intuition 
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjudeltagare som gjort den här studien möjlig. Sen vill vi 
rikta ett extra stort tack till vår handledare Joacim Andersson som varit ett fantastiskt stöd under 
vårt arbete. 
 
Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete under hela arbetet, då vi båda i likvärdig 
utsträckning deltagit i förverkligandet av denna studie.     
   
  
Uppsala den 22 maj 2016 
  
  
  
Mikaela Annerstedt Hamberg & Lina Eklund 
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1.0 Inledning 
De senaste hundra åren har rekrytering använts för att bland annat påverka organisationers sätt att 
fungera. Att välja rätt medarbetare för en tjänst kan förbättra ett företags möjlighet att uppnå 
verksamhetens mål (Bolander, 2002). För trettio år sedan hade arbetsförmedlingen monopol på 
bemanning, men med större efterfrågan på arbetsmarknaden växte rekrytering fram som en ny 
yrkesgren (Jansdotter, 2013). Nationalencyklopedin definierar rekrytering på följande sätt: 
“Anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med tillsättandet av en ledig 
befattning”1. Men rekrytering handlar om så mycket mer än att anskaffa personal för en ledig 
befattning. Det handlar om att anställa “rätt” person till verksamheten, någon som både uppfyller 
en kravprofil, men även passar in i företagets kultur och verksamhet. För att kunna identifiera och 
anställa rätt person krävs erfarenhet och kunskap och det som förr var en arbetsuppgift är idag en 
egen profession, det krävs specifik yrkeskompetens och handlingsförmåga som är direkt kopplad 
till specifika uppgifter, situationer och kontexter (Hagström, 2007).  
 
När Steve Jobs (Phillips & Gully, 2014, s. 174) förklarar Apples framgång påpekar han tydligt 
betydelsen av att koppla de bästa och mest kompetenta människorna till verksamheten: "The 
secret of my success is that we have gone to exceptional lengths to hire the best people in the 
world." För att kunna anställa de bästa personerna inom en bransch krävs att man inom 
verksamheten har rekryterare som är kunniga. Det gäller inte enbart att få arbetssökande till en 
tjänst, man måste även kunna avgöra vem som är bäst lämpad för den lediga befattningen. Som 
rekryterare förväntas du vara expert på att anställa personal, kunna bedöma kompetens och 
arbetsförmåga och sålla bland kvalificerade arbetssökanden, vilket är en svår uppgift (Jansdotter, 
2013). Rekrytering är trots allt en omfattande process som ofta kostar mycket pengar, en 
felrekrytering kan kosta företag i genomsnitt 700 000 kronor/år 2, vilket visar på hur viktig det är 
som rekryterare att göra ett välgrundat val utifrån sin yrkeskompetens. Det handlar inte enbart om 
att kunna använda sig av formella bedömningsmetoder såsom CV och intervjuer, man ska även 
kunna identifiera potential och se förmågor som kan föra en organisation framåt (Robertson, 
2001). Utöver detta är rekrytering också en social process där bedömning och beslutsfattande i 
viss omfattning påverkas av rekryterarens upplevelser och åsikter (Bolander, 2002). Hur man 
använder sig av subjektiva känslor i rekryteringsprocesser har diskuterats ur både ett negativt och 
ett positivt perspektiv; det har undersökts av Bolander (2002) i termer av maggropskänsla, av 
Osho (2001) som intuition och av Dörfler och Ackermann (2012) som intuitiv kunskap. För att 
benämna denna del av yrkeskompetensen kommer vi att använda termen magkänsla.  
 
Identifierandet av de behov som en tjänst kräver är en viktig del för rekryteringens framgång, 
liksom introduktionen in i ett nytt arbete, men detta arbete utförs i de flesta fall av rekryterande 
chef och inte alltid av rekryterare eller arbetande inom Human Resources (HR). Vi har valt att 
avgränsa vår studie från det att en kravprofil upprättats till det att en anställning erbjuds, då 
arbetet skulle bli allt för omfattande om vi inkluderade behovsanalys och arbetsintroduktion. 

                                                
1 Nationalencyklopedin 
2 Chef.se (2013.04.17)  
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Efter att ett behov är identifierat så upprättas oftast en kravprofil (Lindelöw Danielsson, 2003), 
trots att det sällan sker utefter en magkänsla så har vi valt att ta med den i vår studie då 
kandidaters lämplighet vägs mot denna och är en del av bedömningen. 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur formella 
bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Genom en ökad 
förståelse för hur lärande och utveckling av yrkeskunskap kan ske hoppas vi kunna bidra till det 
arbetslivspedagogiska fältet. Med stöd i Ellström (1992) ser vi rekryterares yrkeskunskap som 
något som kontinuerligt utvecklas och lär i en process som sträcker sig genom hela yrkeslivet. 
Lärande handlar då till stor del om att kunna tillgodogöra sig erfarenheter och omvandla dessa till 
kunskap, kunskap som påverkar hur man uppfattar vad omgivningen kräver, tillåter eller ger 
möjlighet till. Det innebär även att kunna använda kunskapen för att kunna avgöra när, var och 
hur färdigheter och förståelse ska tillämpas i olika sammanhang (Säljö, 2014).  
 
Vi har intervjuat åtta personer som arbetar som rekryterare eller inom HR med rekrytering som 
en omfattande del av arbetsbeskrivningen. Detta för att undersöka hur de utifrån sin 
yrkeskunskap och erfarenhet upplever att de lärt sig att göra en rättvis bedömning av en kandidat.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur formella 
bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Detta kommer att ske 
utifrån följande frågeställningar: 
 

- Vilka egenskaper värderar rekryterare som viktiga inom sitt yrke och hur utvecklas dessa?  
- Vilka formella bedömningsmetoder använder rekryterare sig av och hur används dessa för 

att få en rättvis bild av en kandidat?  
- Hur använder sig rekryterare av magkänsla i bedömningen av en kandidat? 
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2.0 Tidigare forskning 
Syftet med vår studie är att undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur formella 
bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Avsnittet tidigare 
forskning ämnar belysa litteratur som rör rekryteringsprocesser ur ett normativt perspektiv – hur 
rekrytering bör gå till, samt forskning som visar på hur dessa processer kan ta sig i uttryck inom 
olika organisationer och verksamheter. En genomgång av litteratur och forskning på 
bedömningsmetoder, på person och organisations matchning samt på användning av magkänslan 
kommer att göras i syfte att ge en nyanserad bild av professionens delar. Vi har använt oss av 
både svensk och internationell litteratur och forskning för att få inblick i rekryteringsprocessens 
delar samt vilka för- och nackdelar de kan medföra. 

2.1 Sökprocess 
Vid insamlingen av tidigare forskning och relevant litteratur använde vi oss av Uppsala 
universitets databaser; LIBRIS, EBSCO, samt DISA. Exempel på empiriska studier som vi fann 
på dessa databaser är bland annat Robertsons (2001) studie om ett förändrat arbetsklimat och hur 
rekrytering förändrats. Här har vi även funnit Chatmans (1999) artikel om jobbmatchning, samt 
Udechukwus (2009) studie om uppfattningen av CV kontra ifyllnad av jobbansökningsformulär. 
Utöver detta har vi använt oss av Uppsalas universitetsbibliotek där vi fann bland annat 
Bolanders (2001) avhandling om rekryteringsbeslut, samt ett stort antal böcker som rör olika steg 
i rekryteringsprocessen, däribland Granberg (2011) och Fellinger (2010) som återkommit i ett 
antal studier om rekrytering och organisationsutveckling. Vi har till stor del använt oss av böcker 
för att få en inblick i den normativa diskursen om användning av bedömningsmetoder samt hur 
magkänsla kan påverka rekryteringsprocesser. Den tidigare forskningen syftar till att redovisa hur 
andra forskare empiriskt undersökt rekrytering och hur processen ser ut i verkligheten. Vi tagit 
del av en del internationella studier för att få en bredd på vår tidigare forskning och en bild av 
vilken forskning som finns på rekrytering. Ett krav som vi haft på vår sökning är att samtliga 
artiklar ska vara vetenskapligt granskade. 

Sökorden har bestått av: rekryteringsprocesser, rekryteringsbeslut, rekrytering, jobbmatchning 
och magkänsla. På de internationella sökmotorerna har vi sökt på recruitment, recruitment 
processes, organizational fit, recruitment + intuition, employment selection. 

2.2 Arbetsmarknadens utveckling 
“Rekrytering är processen att hitta och anställa de individer som företaget behöver. Urval är den 
del av rekryteringsprocessen som omfattar att besluta vilken av de sökande eller kandidater som 
ska erbjudas arbetet”  

- Granberg, 2011 s. 413  
 
Arbetsmarknaden är dynamisk och förändras i takt med teknologisk och samhällelig utveckling, 
vi byter allt oftare jobb samtidigt som organisationer och företag förändras och omstruktureras 
för att kunna anpassa utbud mot efterfråga (Robertson, 2001). I ett postindustriellt samhälle där 



9 

tjänste- och IT-sektorn blir allt större skiftar företagens resurser från industriell produktion till 
mänskliga resurser, därför blir det allt viktigare att rekrytera “rätt person till rätt plats” (Mabon, 
2014). Ahrneborg Swenson (1997) menar att de egenskaper som man undersöker i en 
rekryteringsprocess har förändrats. Förr i tiden sökte arbetsgivaren egenskaper som foglig, 
ordentlig, ren, frisk, punktlig och även snygg där andra åsikter än chefens och egna initiativ inte 
gav någon positiv effekt. I dag är processen mer komplicerad men även mer framtidsinriktad. 
Man anställer för att bidra till företagets utveckling, där egenskaper som till exempel social 
förmåga, initiativförmåga, flexibilitet, beslutsförmåga är mer önskvärda och att det är viktigt att 
kunna skifta mellan att arbeta självständigt och i grupp med andra (Ahrneborg Swenson, 1997). 
Robertson (2001) menar att man idag söker tvärfunktionella anställda som både besitter den rätta 
yrkeskompetensen och har potentialen att utvecklas inom företaget. I sin studie skiljer han på 
prestationer i arbetet beroende på om de är baserade på specifika uppgifter eller kontexter. 
Uppgiftsbaserade prestationer är ofta en del av kravprofilen, vilka är de yrkeskunskaper som 
krävs för att kvalificeras för ett visst jobb, medan kontextprestationer handlar om hur väl en 
passar in i en organisation och rådande kultur. För att kunna avgöra en kandidats lämplighet har 
en rad instrument utvecklats i syfte att predicera framtida arbetsprestationer (Robertson, 2001).  

2.3 Bedömningsmetoder 
För att kunna välja rätt person för en position krävs användning av en rad olika 
bedömningsmetoder. Beroende på vilken position det är som ska tillsättas och vilken typ av 
kompetens som efterfrågas kan bedömningen ske på olika sätt. Det handlar om att kunna 
identifiera den som är bäst lämpad att fylla en position, där bedömningsmetoder används för att 
kunna predicera framtida arbetsprestation (Robertson, 2001).  

2.3.1 Kravprofil 
En kravprofil är en lista som upprättas utefter de behov som finns på arbetsplatsen, den 
kompetens som krävs för att kunna möta det behovet (Granberg, 2011). Granberg belyser vikten 
av att identifiera de krav som tjänsten ställer på den arbetssökande, det kan vara fysiska och 
psykiska egenskaper, utbildning, erfarenheter och kunskaper, för att hitta en kandidat som fyller 
de behoven. Dock lyfter han även upp problematiken med att man fokuserar för mycket på hur 
behovet ser ut idag och att man istället bör formulera befattningskraven utifrån vilken kompetens 
företaget kommer att behöva i framtiden.  
 
Lindelöw Danielsson (2003) skriver också om kravspecifikationer där hon anser att man kan dela 
in dem i sju olika områden vilka är, utbildning, erfarenhet, kunskap, färdighet, personlighet, 
utvecklingspotential samt medicinska och andra krav. Granberg (2011) och Lindelöw Danielsson 
(2003) redovisar liknande kravbeskrivningar men Granberg belyser även vikten av den 
beteenderelaterade kompetensen. Det innefattar olika beteenden som den nyanställda ska ha för 
att kunna genomföra arbetsuppgifterna framgångsrikt, beteendena ska även stämma överens med 
företagets värderingar så att den nyanställde passar in i företagskulturen. Dock anser Granberg att 
dessa befattningsbeskrivningar kan skapa revir, att man söker personer med samma kompetens 
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som den föregående medarbetaren hade, vilket gör att nya arbetsformer svårare kommer fram. 
Detta bör bytas ut mot “kompetensprofiler, funktionsbeskrivningar, rollbeskrivningar, 
teamuppgifter eller andra mer dynamiska instrument” (Granberg, 2011, s. 415). Att använda sig 
av kravbeskrivningar kan dock fylla en viss funktion då det underlättar när man ska välja ut de 
mest intressanta kandidaterna och planering av anställningsintervjun (Granberg, 2011).  

2.3.2 CV 
CV:t är oftast den första kontakten som etableras mellan rekryterare och arbetssökande och spelar 
stor roll för vem som får gå vidare till nästa steg i processen (Udechukwu, 2009). Robertson 
(2001) visar i sin studie att CV:t bär en oproportionerligt stor vikt då ett mindre fel kan leda till 
att kandidaten direkt sållas ut. 
 
Ett CV fungerar som en marknadsföring av individen där denne lyfter fram sina främsta 
kompetenser och egenskaper. Studier har visat på att ju fler kompetenser man besitter, desto 
större är chansen att gå vidare i rekryteringsprocessen (Robertson, 2001). Detta är något som 
Robertson ställer sig kritisk till då han menar att kompetenser är svåra att kontrollera för den som 
rekryterar då man i detta skede inte kontaktar tidigare referenser och därmed inte vet hur 
sanningsenliga de är. Något som kan hända inom rekrytering är att man hänförs av ett 
imponerande CV och anställer en person som på pappret besitter rätt egenskaper och 
kompetenser och är karismatisk på intervjun, men som i verkligheten saknar vissa kunskaper som 
krävs för att utföra arbetsuppgifterna (Udechukwu, 2009). Men trots detta menar Udechukwu att 
CV:t är en viktig del av rekryteringsprocessen då man som rekryterare får chansen att se vilka 
egenskaper som kandidaten lyfter fram och vilka ambitioner den har. En aspekt av 
rekryteringsprocessen handlar om att få in så många kandidater för så liten kostnad som möjligt, i 
syfte att öka chansen att hitta den “perfekta kandidaten”. Trots viss skönmålning så kan man som 
erfaren rekryterare se bortom de skrivna orden och istället se personen bakom, vilket i sin tur 
underlättar i avgörandet för vem som ska gå vidare till nästa steg (Udechukwu, 2009).  

2.3.3 Arbetspsykologiska test  
Arbetspsykologiska test kan användas för olika ändamål, det kan röra sig om yrkesvägledning, 
teambuildning, personlig utveckling och mer. Det används i stor utsträckning för att öka 
träffsäkerheten i rekrytering av ny personal för att få en mer djuplodad bild av potentiella 
kandidater. En kritik riktad mot arbetspsykologiska tester är deras prognosförmåga, att 
personlighetstester används för att gallra bort de vars åsikter inte överensstämmer med rådande 
företagskultur istället för att predicera hur väl en individ kommer att prestera i sin yrkesroll 
(Mabon, 2014). 
 
Granberg (2011) menar att test är objektiva jämfört med många andra urvalsinstrument eftersom 
testen är lika för alla och att kandidatens resultat sedan jämförs med resultat från normgruppen. I 
dag är personliga egenskaper viktiga när man anställer, vilket har bidragit till en ökning av 
mätinstrument i rekryteringsprocessen. Individer vars yrke stämmer bra överens med deras 
personlighet har större möjlighet att känna sig nöjd med arbetet och kommer sannolikt att vara en 
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stabil resurs för företaget (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Mabon (2014) menar att test ska 
användas i syfte att underlätta beslutsfattande vad gäller personalfrågor. Testerna kan t.ex. visa på 
skillnader mellan kandidater som i övrigt visar på likvärdiga kompetenser som i sin tur blir 
underlag för vem som ska anställas. 
 
Men den här typen av test är inte helt okontroversiella, det krävs mycket kompetens för att kunna 
utföra arbetspsykologiska test och det diskuteras ofta huruvida det bör vara en specialistkomptens 
eller ej, något som långt ifrån alla som arbetar med rekrytering besitter (Mabon, 2014). 
Assessment centres är, enligt Mabon (2014), en uppsättning bedömningar som används främst för 
intern rekrytering och består av olika former av kompetenstest, det kan handla om begåvningstest 
eller personlighetstest som används i syfte att identifiera styrkor och svagheter hos kandidater. 
Användandet av assessment centres är kostsamt och kräver mycket förkunskap om testen som 
utförs, men man har sett en stark korrelation mellan övergripande testresultat och motivation att 
prestera, social kompetens och självförtroende (Robertson, 2001). Granberg (2011) lyfter dock 
fram arbetspsykologiska testers svagheter. En av svagheterna med urvalsprocessen är att man inte 
tar hänsyn till framtida behov och arbetsuppgifter i företaget, samtidigt som de har lågt 
prediktionsvärde, alltså att de är dåliga på att se hur en person kommer att lyckas i ett nytt arbete. 

2.3.4 Intervju 
Vilka bedömningsmetoder som används vid rekrytering skiljer sig åt i olika organisationer och 
för olika positioner, men den metod som de allra flesta använder sig av är just 
anställningsintervjun (Mabon, 2014). Intervjun är oftast det första fysiska mötet mellan 
rekryterare och kandidat. En problematik som kan uppstå i en anställningsintervju är den vikt 
som en rekryterares subjektiva upplevelse bär i bedömningen av en kandidat. Människor tenderar 
att tycka bättre om personer som speglar sig själva och är därför mer vänligt inställda till sådana 
personer, vilket i sin tur kan komma att påverka vem som får anställningen (Ahrnborg Swenson, 
1997) 
 
Intervjun ska mäta olika aspekter av kandidatens förmågor, dels kognitiva och jobbrelaterade  
frågor, men ska även ge en inblick i personlighet och social kompetens (Mabon, 2014). Vid en 
intervju finns det olika typer av struktur, en tydlig struktur underlättar för rekryteraren och ger 
större möjlighet att få tillgång till sådan information som kan underlätta beslutet om vem som är 
den “rätta” personen för jobbet (Robertson, 2001). Fördelen med en strukturerad intervju lifter 
även Mabon (2014) då frågorna blir samma för alla kandidater vilket möjliggör bättre jämförelser 
dem emellan. Med en ostrukturerad intervju kan man följa upp på sådant som dyker upp under 
intervjun och därmed få en mer specifik bild av kandidaten. I sin studie skiljer Robertson (2001) 
även på situerade och beteenderelaterade intervjuformer. I en situerad intervju ställer man frågor 
kring, och befinner sig i en miljö nära den verkliga arbetsplatsen. Annars kan det röra sig om en 
intervjuform som fokuserar mer på typiskt utförande, där kandidaten till exempel får berätta om 
hur denne skulle agera i en situation, eller hur hen har bidragit till lösningen av ett problem. 
Robertson menar att intervjuformen och dess kvalitet avgörs till stor del av hur väl man 
identifierat vilka kompetenser och egenskaper som krävs för den tänkta positionen. Mabon 



12 

(2014) lyfter fram att en beteenderelaterad intervjuform lämpar sig bäst när frågorna är utformade 
efter den specifika befattning som skall tillsättas då man vill undersöka beteenden och utföranden 
som kan vara mer eller mindre intressanta för positionen. 

2.3.5 Referenser 
Referenser är något som ofta förekommer vid anställningssammanhang, det handlar om att 
kontrollera de förmågor och kompetenser som kandidaten angett i sitt CV och under intervjun 
(Robertson, 2001). Fellinger (2010) och Granberg (2011) menar att referenser används som en 
viktig del där information kring kandidatens tidigare arbetsprestationer tas fram från tidigare 
arbetsgivare. Dock lyfter Mabon (2014) problematiken med referenser då tidigare arbetsgivare 
kan ha dolda motiv bakom sina rekommendationer. Det kan antingen röra sig om svala vitsord 
för att undvika att förlora en kompetent medarbetare, eller lovord för att hjälpa mindre lyckade 
medarbetare att finna nytt jobb. En annan problematik med referenser som metod är enligt Mabon 
att forskarnas allmänna uppfattning om referenser är att de har en låg prediktiv förmåga vad 
gäller framtida arbetsprestationer. En individ anger sällan referenser som riskerar att äventyra en 
möjlig anställning, vilket innebär att rekryteraren ändå får en skev bild av kandidaten. I sin studie 
lyfter Robertson (2001) fram att det kan vara intressant att titta på vilka referenspersonerna är, 
och vad de har för relation till kandidaten och om det är en referens från den senaste 
anställningen eller om det är en från långt tillbaka i tiden. 
 
När man ska rekrytera för en position visar litteratur och tidigare forskning på att en kombination 
av bedömningsmetoder är bäst för att kunna förutsäga en kandidats lämplighet, där arbetstest kan 
mäta allmän begåvning och vissa personliga egenskaper medan intervjuer ger information bortom 
det som framkommer i CV och test. Vikten av personliga egenskaper varierar för olika yrken och 
positioner. För chefspositioner och serviceyrken behövs en mer utåtgående person, medan yrken 
som kräver mer precision och research kan lämpa sig för någon som är mer introvert lagd 
(Robertson, 2001). Det handlar om att matcha person mot arbetsuppgift och organisation.  

2.4 Att matcha person och organisation 
Varför vill man matcha person och organisation? Både Robertson (2001) och Chatman (1991) 
menar att individen motiveras i högre grad om hens personliga värderingar överensstämmer med 
organisationens. Värderingar påverkar attityd och beteende, och en motiverad anställd kan bidra 
till företagets utveckling och framgång. Som rekryterare ska man kunna identifiera kandidater 
som besitter den rätta kompetensen för den lediga tjänsten, men det kan även handla om att se 
vem som passar bäst in i organisationskulturen.  
 
Chatman (1991) visade i sin studie på att individens värderingar påverkar hur snabbt en 
socialisering in i en organisationskultur sker. Om den anställdes värderingar överensstämde med 
organisationens så skedde socialisering snabbare, de passade bättre in i organisationskulturen och 
de tenderade att trivas bättre och därmed stanna längre. Dock kan det vara svårt att bedöma hur 
väl en individ kommer att socialiseras in i en organisation. Med socialisering menas här att 
individen blir införstådd i vilka värderingar som delas inom organisationen, vilken social kunskap 
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och förmågor som man förväntas besitta och hur man förväntas agera som medlem. Om 
individens värderingar redan liknar organisationens kan man lättare predicera hur väl personen 
kommer att passa in på arbetsplatsen (Chatman, 1991). 
 
Det finns olika typer av matchning mellan person och organisation, det behöver inte alltid röra 
sig om att man ska ha en så homogen personalgrupp som möjligt, ibland söker man människor 
som bryter mot den rådande normen för att skapa mångfald och heterogenitet. Chatman (1991) 
menar att homogenitet är bra för en god stämning på arbetsplatsen, men att heterogenitet är bra 
för att växa och utvecklas som organisation. Ellström och Hultman (2004) menar att 
sammansättningen av grupper har stor betydelse för utveckling, både på ett individuellt och 
organisatoriskt plan. Effektivitet handlar inte bara om att producera enheter eller material, utan 
även om utveckling och lärande som främjar individ och organisation. Med en större variation, 
heterogenitet, ges bättre förutsättningar för nytänkande, innovation och utvecklingsinriktat 
lärande. Men homogenitet kan till exempel utgöra en gemensam grund från vilken en grupp kan 
utvecklas. Ibland ligger effektivitet i ett tillförlitligt utförande där anställda arbetar och tänker på 
liknande sätt vilket innebär att man vill minska variationen i gruppen. I slutändan handlar det om 
balans, att undvika rigiditet på arbetsplatsen men ha en gemensam företagskultur som öppnar för 
kommunikation och samförståelse (Ellström & Hultman, 2004).  
 
Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver också att en arbetsgrupp kan gynnas av en homogen 
sammansättning då liknande bakgrund, attityder och social inställning hos personalen ger bra 
samstämmighet, men att det även finns forskning som visar på att kompletterande egenskaper och 
heterogenitet i en arbetsgrupp kan vara att föredra. Att som rekryterare kunna identifiera och 
möta det behovet samt matcha person och organisation innebär en ytterligare dimension av yrket, 
vilket kan vara svårt att göra med enbart formella bedömningsmetoder. Utöver formella 
bedömningsmetoder får även rekryteraren en subjektiv känsla för kandidaten (Bolander, 2002). I 
avsnittet nedan kommer det redogöras för vilken effekt magkänslan kan ha i 
rekryteringssammanhang och hur den kan påverka vem som blir en del av arbetsgruppen. 

2.5 Magkänsla 
Bolander (2002) skriver i sin avhandling att maggropskänslan kan vara en viktig del av 
rekryteringsprocessen, att man ofta känner på en gång om kandidaten är en intressant person. 
Hon lyfter fram den sociala ansatsens syn av en rekryteringsprocess, som påvisar att det handlar 
om mer än objektiva bedömningsmetoder, det är även ett möte mellan individer. Den mänskliga 
interaktionen är avgörande i den sociala ansatsen, rekrytering är en social process och människors 
syn på sig själva, andra och omvärlden påverkar den interaktionen. 
 
Magkänsla är något som inte kan förklaras med en mätmetod eller utifrån teoretiska förklaringar 
magkänsla är något vi upplever utan att riktigt att kunna förklara varför. Nationalencyklopedin 
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definierar magkänslan enligt följande: “Upplevelse av omedelbar övertygelse, som inte är 
resultatet av medvetna resonemang eller rationell kalkyl.”3    
 
Många människor känner en stor tillit till sin magkänsla då vi anser att vi kan känna på oss hur en 
person är och bedömer personen utefter det (Lindelöw, 2014). Enligt Fellinger (2002) visar 
vetenskapen på att magkänslan och intuitionen lättare får oss att falla in i fallgropar. Fellinger 
(2002) menar att magkänslan är ett ovetenskapligt förhållningssätt och som påverkar 
rekryteringen då det kan uppstå så kallade felkällor som influerar rekryterarens syn på 
kandidaten. Det är vanligast att felkällor uppstår i anställningsintervjuer och det är viktigt att en 
rekryterare är medveten om att dessa kan infalla. En av dessa felkällor är haloeffekten, där en 
rekryterare uppskattar något extra mycket hos en kandidat som sen påverkar 
helhetsbedömningen. Exempel på detta är om kandidaten uppfattas som mycket trevlig och hens 
trevliga beteende smittar av sig. Med haloeffekten påverkas rekryterarens bedömning av 
kandidaten i en positiv riktning. Rekryteraren kan i dessa fall glömma bort att noggrant 
kontrollera om kandidaten uppfyller de krav som tjänsten kräver (Fellinger, 2002). Även 
Kaufmann och Kaufmann (2005) och Lindelöw (2014) skriver om haloeffekten där man utifrån 
lite information om en människa bildar sig en uppfattning om personen i övrigt. Om personen 
visar positiva drag tillskrivs de även positiva egenskaper som man egentligen inte kan säga att 
personen har, vilket ofta inte ger en korrekt bild av personen. Detta kan leda till att kandidaten 
blir felbedömd i anställningsintervjun. Ahrnborg Swenson (1997) skriver att man inte ska vara 
för snabb att döma en kandidat eftersom andra värdefulla egenskaper kan finnas gömda hos 
personen, men att förstahandsintrycket och personkemin mellan kandidat och rekryterare kan 
påverka hur man uppfattar varandra och i slutändan vem som får arbetet.  
 
Motsatsen till haloeffekten kallar Fellinger (2002) för djävulseffekten vilket innebär att en 
negativ magkänsla av kandidaten påverkar hur helhetsbedömningen blir, vilket är missgynnande 
för kandidaten. Fellinger (2002) belyser vikten av att utgå från kravprofilen för att se om 
kandidaten uppfyller de krav som tjänsten ställer. Som rekryterare är det viktigt att vara försiktig 
med att låta andra faktorer påverka helhetsbedömningen. Drar rekryteraren slutsatser om en 
kandidat alldeles för fort utifrån egna uppfattningar, utan att utgå från kravprofilen, kan 
organisationen gå miste om en kompetent kandidat. Granberg (2011) anser också att man vid 
urval inte ska blanda in annan information än den som står i ansökningshandlingen, man ska till 
exempel inte utgå från egen personkännedom om kandidaten.     
 
I kontrast till ett kritiskt perspektiv på magkänslan i bedömningsprocessen menar Dörfler och 
Ackermann (2012) att intuition är något värt att lita på. De använder sig av begreppet intuitiv 
kunskap och ser intuition som en viktig del av yrkeskunskapen. Ofta diskuteras intuition i en 
dualistisk relation till resonerande och analytisk förmåga; intuition är en snabb, spontan och 
ologisk känsla medan en analytisk förmåga fås genom utbildning och erfarenhet. Vad Dörfler och 
Ackermann visar i sin studie på är att intuition och intuitiv kunskap är en viktig del av 
expertkunskap. Förståelse och insikt nås inte alltid genom noga övervägande och begrundande, 

                                                
3 NE.se  
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utan resultatet av en intuitiv process är tyst kunskap, något som inte kan förklaras genom logiskt 
resonemang, det är något man “bara vet”. Intuitiv kunskap kan delas upp i två delar, intuitiv 
bedömning och intuitiv insikt. Intuitiv bedömning spelar roll i processer för beslutsfattande och 
väger tungt för individer med mycket erfarenhet och expertkunskap på sitt område. Intuitiv insikt 
är en del av skapandet av ny kunskap, där man når en lösning i ett problem utan att rent logiskt 
kunna förklara hur man nått dit. Studiens resultat visar på att samspelet mellan intuitiv kunskap 
och en analytisk bedömning och insikt är grundläggande för beslutsfattande och problemlösning.       

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Syftet med vår studie är att undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur formella 
bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Därför blir litteratur och 
tidigare forskningen kring hur de formella bedömningsmetoderna används i dag och hur 
magkänslan kan påverka rekryteringsprocessen viktiga att redovisa. Litteratur och tidigare 
forskningen redovisar förändringen av arbetsmarknaden och hur det har påverkat vad som 
förväntas av en rekryterare. I dag är rekrytering en mer komplicerad process då rekryterarna ska 
undersöka och leta efter mer abstrakta egenskaper hos kandidater som till exempel 
initiativförmåga och beslutsförmåga. Olika bedömningsmetoder används idag för att kunna 
undersöka dessa egenskaper hos kandidaterna. Med hjälp av litteratur och tidigare forskning 
belyses dessa bedömningsmetoder med deras fördelar och nackdelar, vilket är viktigt för att se 
hur användningen av bedömningsmetoderna kan påverka rekryteringsprocessen. Rekryterarna 
påverkas även av kravet av en bra matchning mellan person och organisation, men att kunna 
anställa personer som passar in i en kultur kan vara en svår bedömning att göra. Problematiken i 
relation till magkänsla ligger i hur man som rekryterare använder sig av sin subjektiva känsla i 
bedömningen av en kandidat. Både litteratur och tidigare forskning visar på vikten av att som 
rekryterare vara medveten om den subjektiva känslan och hur den kan påverka upplevelsen av en 
kandidat och även vem man i slutändan anställer.  
 
För att undersöka rekryterares yrkeskunskap för att se hur de balanserar formella 
bedömningsmetoder med magkänsla i en rekryteringsprocess kommer vi använda oss av teorier 
om erfarenhetsbaserat lärande och Ellströms teoretiska begrepp: kompetens, kvalifikation och 
yrkeskunnande. Att använda sig av begreppen kompetens, kvalifikationer och yrkeskunnande är 
relevant för att kunna analysera rekryterarnas yrkeskunskap och hur de använder sig av olika 
typer av kompetens och yrkeskunnande för att utföra sitt arbete i en allt mer komplicerad 
rekryteringsprocess. Erfarenhetsbaserat lärande kommer att användas för att kunna analysera hur 
rekryterarna, genom erfarenhet, har lärt sig att använda sig av dessa formella bedömningsmetoder 
och hur de har lärt sig att balansera magkänslan för att använda den på rätt sätt i 
rekryteringsprocessen.   
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3.0 Teoretiska utgångspunkter   
Utifrån tidigare forskning har vi fått en inblick i de traditionella bedömningsmetoderna som 
används, hur man kan arbeta med matchning mellan organisation och person samt magkänslans 
funktion i rekryteringssammanhang. För att kunna göra en genomgående analys av våra 
respondenters svar kommer vi att använda oss av två teorier; Ellströms teoretiska begrepp: 
kompetens, kvalifikationer och yrkeskunnande samt Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. 
Ellströms teoretiska begrepp kommer att användas för att belysa hur olika typer av kompetens 
och yrkeskunnande används i rekrytering, samt vad kvalifikationer har för betydelse i en 
yrkesmässig roll. Kolbs teori kommer att användas för att lyfta hur lärande sker genom 
upplevelser och erfarenheter, samt hur detta formas till kunskap. Detta blir intressant då 
erfarenhet är en viktig del i utvecklingen av yrkeskunskap. 
 

3.1 Ellströms kompetens, kvalifikationer och yrkeskunnande 

3.1.1 Kompetens 
Ellström (1992, s. 21) beskriver begreppet kompetens som ”en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext”. Ellström tar upp 
kompetens för anpassning och utveckling. Om man utgår från ett anpassningsperspektiv så 
innebär det den kompetens som krävs av en individ för att på ett ordentligt sätt kunna utföra 
redan förutbestämda arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter går inte att ändra eller utveckla och 
då återstår anpassning eller att undvika. Detta anpassningsperspektiv kompletteras med 
utvecklingsperspektivet. Med utvecklingsperspektivet menar Ellström att en individ själv kan 
påverka och förändra sina arbetsvillkor. Det objektiva handlingsutrymmet kan dock sätta gränser 
för en person att utveckla och även använda sin kompetens i arbetet. Det objektiva 
handlingsutrymmet beskrivs som det handlingsutrymme som verksamheten tillskrivit, det är de 
riktlinjer och förhållningssätt som råder för utförandet av arbetsuppgifter. För att en individ ska 
kunna identifiera, utnyttja och utvidga det objektiva handlingsutrymmet så använder individen 
sitt subjektiva handlingsutrymme. Detta innebär att en individ använder sig av sina subjektiva 
föreställningar om vad som kan behövas i en viss situation och står i relation till det objektiva 
handlingsutrymmet (Ellström, 1992).     
 

3.1.2 Kvalifikationer 
Enligt Ellström (1992) är kvalifikationsbegreppet starkt kopplat till sambandet mellan arbetsliv 
och utbildning. Kvalifikation är ett begrepp som till skillnad från kompetens mer fokuserar på 
arbetet och de krav som detta ställer på individen, alltså de krav som arbetet ställer på en individs 
kompetens. Ellström definierar kvalifikation som ”den kompetens som objektivt krävs på grund 
av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 
arbetsgivaren” (1992, s. 29). Kvalifikationsbegreppet kan tolkas utifrån två olika innebörder, det 
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första är så kallade efterfrågade kvalifikationer som innebär de kvalifikationer som formellt eller 
informellt krävs av arbetet. Den andra innebörden av kvalifikationsbegreppet kan beskrivas som 
kvalifikationskrav, vilket är de kvalifikationer som ”objektivt” krävs i ett arbete (Ellström, 1992). 

3.1.3 Yrkeskunnande 
Med begreppen kompetens och kvalifikation kan man tala om yrkeskunnande. Ellström (1992) 
skriver om fem sätt att definiera yrkeskunnande, det första är yrkeskunnande som en formell 
kompetens där en formell utbildning med betyg och intyg är en viktig del. Det andra är 
yrkeskunnande som faktiskt kompetens som en individ har och användas för att till exempel lösa 
en arbetsuppgift. Det tredje är yrkeskunnande som utnyttjad kompetens vilken är den kompetens 
som en människa använder i sitt arbete när de utför arbetsuppgifter, då på ett objektivt sätt. Det 
fjärde är yrkeskunnande som en kompetens som arbetet kräver för att kunna prestera och utföra 
arbetsuppgifter på ett lyckat sätt. Det femte är yrkeskunnande som efterfrågad kompetens som 
både formellt och informellt behövs och är efterlyst på ett arbete (Ellström, 1992). Dessa fem sätt 
att definiera yrkeskunnande visar Ellström (1992) i figur 1 nedan som också visar på relationen 
mellan dessa. 
 
 

  
 

Figur 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s. 38). 
 
Yrkeskunnande kan även ses ur ett kvalifikationsperspektiv. Kvalifikationer är de krav som ett 
arbete ställer på den anställde, där olika typer av yrkeskunnande krävs för olika typer av tjänster 
och arbetsuppgifter. Ellström lyfter fram begreppet yrkeskunskap, detta är en kunskap som 
behövs i arbetet. Det finns olika sorters yrkeskunskap, bland annat: objektkunskap, 
procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Objektkunskap berör de objekt eller sakfrågor som 
finns på arbetet. Procedurkunskap är kunskap om sina handlingsalternativ och dess konsekvenser. 
Metakognitiv kunskap är yrkeskunskapen om sig själv och det egna kunnandet, man vet om dess 
omfattning och dess gränser samt dess styrkor och svagheter. Metakognitiv kunskap innebär 
också att man som person besitter en förmåga att kunna reflektera, analysera och värdera sitt sätt 
att utföra en arbetsuppgift (Ellström, 1992).    
 
Ellström (1992) tar även upp explicit och implicit kunskap som två olika delar av 
yrkeskunskapen. Explicit kunskap, menar Ellström, är den kunskap som kan beskrivas med ord 
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och som man kan föra över till andra människor. Implicit kunskap, också kallad tystkunskap, 
beskrivs som en kunskap där det mer handlar om att individen kan göra något snarare än att man 
vet något. Att kunna “bedöma något” eller “att se mönster” beskriver Ellström också som en sorts 
tyst kunskap och kan även ses som erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap.  
 
Ellströms begrepp kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande kommer att bidra till analysen 
kring rekryterares arbetssätt. Som rekryterare förväntas man besitta formell såväl som social 
kompetens och arbetsuppgifterna ställer krav på att man ska kunna göra en bedömning av en 
individs lämplighet utifrån ett antal bedömningsmetoder. Kolbs teori utgår ifrån idén om att varje 
erfarenhet har ett lärande moment, men för att utvecklas inom ett yrke krävs en viss bas 
bestående av; kompetens kopplad till yrket, kvalifikationer för att kunna utföra arbetsuppgifter, 
samt ett visst mått av yrkeskunnande som sedan kan utvecklas genom erfarenheter.  

3.2 Erfarenhetsbaserat lärande 
John Dewey uttryckte att “the very process of living together educates” (Säljö, 2000, s. 13), 
lärande kan alltså ske i allt mänskligt handlande. Deweys teori utgår ifrån att man genom 
observation och kunskap från tidigare erfarenheter gör en bedömning av en situation och handlar 
utifrån denna, lärande är således en ständigt pågående process, där varje erfarenhet för oss framåt 
(Jarvis, 2006). Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande bygger vidare på forskning som 
stipulerar just att lärande är en process och inte ett resultat, kunskap är dynamiskt som skapas och 
återskapas i våra handlingar. 
 
Kolb (1984) menar att lärande sker när konflikt uppstår mellan observation och den tidigare 
erfarenheten, där erfarenheten inte överensstämmer med den konkreta situationen. Det är i det 
gapet mellan förväntning och erfarenhet som kunskap formas och omformas. Kolb (1984) 
utvecklade, utifrån Deweys teori, en fyrastegscykel för hur lärande sker (se figur 2). Han menar 
att man i en situation observerar och reflekterar över upplevelsen utifrån tidigare kunskap och 
erfarenheter, för att sedan omvandla den konkreta situationen till en abstrakt konceptualisering, 
vilket jämförs och blir en del av tidigare erfarenheter, som sedan används för att agera i den 
pågående situationen. Beroende på handlingens utfall så assimileras detta in i existerande 
kunskapsbas och förstärker kunskapen, eller så uppstår det en konflikt mellan förväntningen på 
utfall och faktisk situation inom vilken kunskapen omformas. 
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Figur 2: Kolb’s modell för erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984, s. 38). 

  
Hur man angriper en ny situation beror till stor del på hur ens kunskapssystem ser ut. 
Kunskapssystem, enligt Kolb, är resultatet av konflikter mellan konkreta upplevelser och 
abstrakta konceptualiseringar tillsammans med aktiv experimentering och reflekterande 
observation. När en konkret upplevelse strider mot våra tidigare erfarenheter förändras 
kunskapssystemet, något vi bär med oss in i nästa situation. Det är utifrån detta som personen kan 
skapa sig begrepps- eller teoribildningar och använda dessa som en guide för framtida handlande 
och upplevelser i andra situationer (Kolb, 1984). 
 
Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande blir intressant i relation till vårt syfte att undersöka 
rekryterares yrkeskunskap, då yrkeskunskap i många fall utvecklas genom yrkeserfarenheter. I de 
formella bedömningsmetoderna har man ofta riktlinjer för hur man använder sig av olika verktyg, 
sådant som man kan läsa sig till genom teori och utbildning. Men i enlighet med Kolbs teori så är 
lärande en process, det kan ta tid att lära sig att använda bedömningsmetoderna och att göra dem 
till en del av sin kunskapsbas. Kolbs teori kommer att användas för att analysera hur konkreta 
arbetssituationer och erfarenhet kan påverka rekryterarnas förmåga att använda sig av 
bedömningsmetoderna och balansera dessa med sin magkänsla i rekryteringsprocesser.  
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4.0 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi gått tillväga metodiskt för att ge vår studie en 
transparens i valet av en kvalitativ ansats, i vår datainsamlingsmetod, val av deltagare, 
utformning av intervjuguide, genomförande samt databearbetning och analysmetod. Vi kommer 
även att diskutera vår egen roll i studien, metodens kvalitetskriterier samt hur vi förhållit oss till 
de forskningsetiska principerna. Det här kapitlet ska ge läsaren en förståelse för varför just denna 
metod har använts för att undersöka studiens syfte, vilket är att undersöka rekryterares 
yrkeskunskap och hur formella bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i 
rekryteringsprocesser.     

4.1 Metodansats  
Hur man går tillväga för att samla in data skiljer sig beroende på hur en studies syftesformulering 
lyder. Enligt Ahrne och Svensson (2011) bör valet av metod spegla forskningsfrågor och 
teoretiska utgångspunkter. Beroende på studiens syftesformulering och frågeställningar lämpar 
sig olika typer av metodansatser samt hur datainsamling sker. Det kan röra sig om att vilja 
kartlägga mönster och beteenden, mäta attityder och åsikter, där man försöker översätta ord och 
upplevelser till siffror och kvantifiera för att kunna uttala sig om något i en population. Med en 
kvalitativ metod försöker man istället tolka och beskriva en verklighet utifrån upplevelser och 
berättelser samt få en potentiell inblick i varför det är så (Bryman, 2011). Vi vill i denna studie 
undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur formella bedömningsmetoder balanseras med 
magkänsla i rekryteringsprocesser, vilket då kommer att göras genom en kvalitativ metodansats. 
Vi vill få en inblick och förståelse för hur rekryterare arbetar för att göra en rättvis bedömning av 
en kandidat samt hur de upplever att de utvecklats yrkesmässigt genom sina erfarenheter. Med 
intervjuer får respondenten möjlighet att överväga och tänka igenom sina svar, samt att vi som 
forskare ges möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011), vilket lämpar sig för att behandla vår 
studies syfte.  

4.2 Metod för datainsamling 
Inom kvalitativ forskning ryms ett flertal olika metoder för datainsamling, däribland kvalitativa 
intervjuer (Bryman, 2011). Utifrån våra forskningsfrågor vill vi fånga respondenternas 
upplevelser, tankar och känslor. Beroende på vilken metod man använder så produceras olika 
sorters data. Det är därför viktigt att som uppsatsförfattare tänka på vilken typ av data som passar 
forskningsfrågorna och även tänka på vilken metod som på bästa sätt kan ge den önskvärda 
datan. Intervjuer är bra att använda sig av när man vill frambringa berättelser och redogörelser för 
respondenternas upplevda arbetsliv (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
I vår studie kommer vi att använda oss av enskilda semistrukturerade intervjuer med 
respondenterna. Att använda sig av en semistrukturerad intervju innebär att man använder sig av 
ett frågeschema med redan förutbestämda frågor men att frågornas ordningsföljd kan ändras 
under intervjuns gång. Frågorna är även mer allmänt formulerade och som intervjuare har man 
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frihet att ställa ytterligare frågor till respondenterna om man anser att det behövs (Bryman, 2011). 
Vi väljer semistrukturerade intervjuer eftersom vi vill fånga respondenternas upplevelser av sitt 
yrke och även lämna utrymme för att följa upp intressanta spår i intervjuutsagorna. 

4.3 Deltagare och urval 
Inom kvalitativ forskning används ofta målstyrt urval, vilket innebär att man väljer ut personer 
med relevanta kunskaper och erfarenheter som kan vara av intresse för att kunna besvara 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Vi har valt att utgå från ett målstyrt urval eftersom syftet 
med vår studie är att undersöka rekryterares yrkeskunskap. Det är av största relevans att intervjua 
personer som arbetar med rekrytering eftersom vi vill ha respondenter som kan ge oss utförliga 
och rättvisande svar på våra frågeställningar. Man skulle också kunna beskriva vårt urval som ett 
bekvämlighetsurval, där man enligt Bryman utgår ifrån personer i sin närhet, då vi har intervjuat 
åtta personer som vi fått tillgång till via personliga kontakter. Användandet av personliga 
kontakter underlättade för oss då det annars kan vara svårt att få kontakt med respondenter. Dock 
har vi intervjuat personer från olika organisationer och med olika befattningar för att skapa viss 
heterogenitet bland deltagarna och därmed få en bredare bild av hur de uppfattar sitt yrke. På så 
vis kan vårt urval uppfattas som ett målstyrt urval.  
 
Vi har intervjuat åtta personer i åldrarna 30-60 år. Av dessa åtta respondenter arbetar två som 
rekryterare och resterande inom HR med rekrytering som en omfattande del av deras 
arbetsbeskrivning. Samtliga respondenter har en akademisk utbildning: fyra respondenter har 
personalvetarutbildning, två har ekonomutbildning, en hälsopedagogutbildning och en är utbildad 
socionom. Gemensamt för samtliga respondenter är att de har erfarenhet inom rekrytering, denna 
erfarenhet varierar mellan sex månader till 32 år. Med respekt för våra respondenter och i relation 
till de etiska forskningsprinciperna (se 4.9) så kommer vi inte att presentera respondenter närmare 
i studien. 

4.4 Utformning av intervjuguide  
Vid utformande av en intervjuguide är det viktigt att man ställer frågor som täcker det som är av 
intresse att undersöka för studiens syfte (Bryman, 2011). Bryman lyfter fram vikten av att tänka 
igenom vilka intervjufrågor som kan underlätta för behandlande av studiens syfte och 
frågeställningar. Det här tankesättet var genomgående i hela vår process för intervjuguidens 
utformning och våra intervjufrågor skapades därför utifrån vårt syfte och våra tre frågeställningar. 
Med noggrannhet reflekterade vi över syftet med varje fråga i intervjuguiden och vilka potentiella 
svar som skulle kunna ges.  
 
En intervjuguide ger ett bra underlag och en struktur till intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 
2014). Skapandet av vår intervjuguide skedde i två faser, i första fasen skrevs ett stort antal frågor 
ned som kunde täcka in alla de aspekter som vi ville undersöka. I fas två kortade vi ner 
intervjuguiden och formulerade om intervjufrågorna så att en fråga kunde fånga ett flertal 
aspekter. Intervjufrågorna formulerades också på ett sätt som kan gynna andra alternativa idéer 
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och synsätt under själva intervjun, det är viktigt eftersom syftet är att fånga respondenternas 
perspektiv (Bryman, 2011). Slutligen bestod vår intervjuguide av 18 grundfrågor. Eftersom vi 
använder oss av en semistrukturerad intervju så lämnar vi också plats i intervjuguiden för 
eventuella uppföljningsfrågor eller sonderingsfrågor där man som intervjuare vill få 
intervjupersonen att fördjupa eller utveckla ett svar (Bryman, 2011).  
 
Tabell 1 nedan visar några exempel på hur vi utformade intervjufrågorna. I relation till våra tre 
frågeställningar skapade vi frågor som kunde hjälpa oss att behandla studiens syfte.   
 

Frågeställningar Intervjufrågor 

Vilka egenskaper värderar rekryterare som 
viktiga inom sitt yrke och hur utvecklas 
dessa?  

·       Vad anser du är viktigt för att vara en bra 
rekryterare? 

 

Vilka formella bedömningsmetoder 
använder rekryterare sig av och hur används 
dessa för att få en rättvis bild av en 
kandidat?  

·       Hur brukar du gå tillväga för att göra urval? 
Vilka utmaningar möter du?  
  

Hur använder sig rekryterare av magkänsla 
i bedömningen av en kandidat? 
  

·       Utifrån din yrkeserfarenhet, vad ger första 
fysiska mötet med en kandidat? – letar du 
efter något speciellt i det mötet? 

 
Tabell 1: Utformning av intervjufrågor.   

4.5 Genomförande 
Efter att ha kommit i kontakt med åtta intervjupersoner skickades ett informationsbrev och 
samtyckesformulär ut via mail där de informerades om studiens syfte och vad deras deltagande 
innebar (se bilaga 2). Vid intervjutillfället tog vi med en papperskopia som intervjupersonerna 
skrev under samt informerade dem muntligt om de etiska forskningsprinciperna. I 
informationsbrevet och samtyckesformuläret uppgav vi att intervjuerna skulle ta cirka 45 
minuter. Ahrne och Svensson (2011) menar att det kan vara riskabelt att ange en tidsbegränsning 
då intervjupersonerna kan planera sin övriga tid efter denna tidsangivelse, vilket hade kunnat 
innebära att man blir tvungen att avbryta intervjun i fall den drar ut på tiden. Dock upplevde vi 
aldrig detta som ett problem utan tidsangivelsen var något som uppskattades av våra 
intervjupersoner.       
 
Ahrne och Svensson (2011) menar att platsen där intervjun äger rum kan påverka hur 
intervjupersonen presenterar och uttrycker sig själv. Då syftet med vår studie är att se till 
rekryterarnas yrkeskunskap är arbetsplatsen en bra miljö att utföra intervjuerna på, därför 
genomfördes samtliga intervjuer när respondenterna befann sig på sina arbetsplatser. Intervjuer 
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var spridda över olika delar av landet vilket medförde att intervjuerna delades upp mellan oss, 
endast en intervju utfördes av oss båda. En intervju genomfördes på skype på grund av 
geografiskt avstånd. Vi valde att genomföra den på skype då intressant kroppsspråk kan gå 
förlorat om den hade genomförts på telefon. Bryman (2011) menar att miner och gester kan ge 
viktig information till intervjupersonens utsagor. Dock medförde skypeintervjun att vissa 
tekniska svårigheter uppkom som gjorde det svårt att höra vad intervjupersonen sa i vissa stunder 
vilket resulterade i att vi fick upprepa vissa frågor.  
 
Intervjuerna började på samma sätt då grundläggande frågor ställdes om deras ålder, utbildning 
och arbetssituation. Vi använde oss av vår semistrukturerade intervjuguide i syfte att hålla 
intervjun fokuserad på relevant information samt för att kunna behandla våra tre frågeställningar. 
Vi var noggranna med att aktivt lyssna på våra respondenter och visa intresse för vad de sa, ansåg 
vi att svaren var bristfälliga ställde vi uppföljningsfrågor. Intervjuerna tog mellan 35 och 50 
minuter och spelades in med enklare inspelningsutrustning för att vi som intervjuare skulle kunna 
rikta vår fulla uppmärksamhet mot deltagaren och deras utsagor och inte missa viktig 
information. Efter samtliga intervjuer transkriberade vi dem, Bryman (2011) lyfter fram att 
inspelning och transkribering av intervjuerna underlättar för analysen av vad intervjupersonerna 
sagt. Transkriberingen är en del av databearbetningen, då man börjar upptäcka återkommande 
mönster i intervjuutsagorna.  

4.6 Databearbetning och analysmetod 
I kvalitativ metod ackumuleras ofta en stor mängd material. Intervjuer transkriberas och blir till 
en början en oöverskådlig massa som ska sorteras in i välgrundade kategorier. Vi spelade in 
intervjuerna vilket gjorde att vi kunde lyssna om och transkribera intervjuerna i sin helhet. I 
analysen har vi använt oss av tematisk analys, vilket innebär att vi har identifierat, analyserat och 
redogjort för mönster som återfunnits i vårt dataset (Ahrne & Svensson, 2011).  
 
Ahrne och Svensson (2011) har identifierat tre grundläggande steg för skapandet av 
samhällsvetenskapliga analyser, sortera, reducera och argumentera. I enlighet med detta arbetssätt 
påbörjades sorteringen redan vid transkriberingen av intervjuerna. Fokusering blir viktigt i 
sorteringen av material, då transkriberingen av våra intervjuer resulterade i närmre 90 sidor 
empiri. Under materialinsamlingen försökte vi uppnå en överblickbarhet då vi efter varje intervju 
skrev ner reflektioner kring det som sagts i intervjun. För att kunna sortera materialet lästes 
transkriberingarna ett flertal gånger i sin helhet, i syfte att få en tydlig uppfattning om dess 
innehåll. I enlighet med Brinkmann och Kvales (2014) arbetssätt började vi knyta koder till 
textsegment för att möjliggöra en identifiering och sortering av koder som infaller under samma 
kategorier. Ahrne och Svensson (2011) menar att den initiala kodningen ska ske spontant och 
utan att ta hänsyn till den tänkta slutprodukten, med en nyfiken blick är chansen större att det 
upptäcks något nytt i materialet. Trots att vi läst mycket tidigare forskning på området så försökte 
vi skriva ner våra spontana tankar, som i ett senare skede omformulerades till mer specifika koder 
och teman.  
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Materialet bearbetades i pappersform och en sortering av intervjuerna utefter koder påbörjades. 
Dessa koder diskuterades sedan utifrån vår studies syfte och frågeställningar och placerades i 
större, övergripande teman och tillhörande subteman i syfte att förtydliga våra huvudteman 
(Braun & Clarke, 2006). Tabell 2 är inspirerad från Braun och Clarkes (2006) modell av hur 
kodning går till. Denna tabell visar exempel på hur vår kodning gick till utifrån respondenternas 
intervjuutsagor, som Braun och Clarke kallat dataextrakt. I tabell 2 ser vi hur ett dataextrakt 
kodats till arbete med chefer.  
 

Dataextrakt Kodning 

Om jag är på ett speciellt sätt och chefen 
som är med och intervjuar är på ett annat 
sätt så tror jag att det är positivt, så att då 
kan vi liksom komplettera varandra. 

1.   1. Arbete med chefer   
  

 
Tabell 2. Inspirerad av Braun och Clarkes (2006, s.88) modell om hur kodning av dataextrakt kan gå till.  
 
Utifrån det kodade materialet började mönster i empirin ta form, dessa mönster bestod av många 
olika koder som slutligen sorterades in i tre stycken huvudteman: bedömningsmetodernas värde 
för urvalet, den professionella rollen och yrkesmässig utveckling. Där bedömningsmetodernas 
värde för urvalet fick subteman formella bedömningsmetoder och den subjektiva känslan, och 
den professionella rollen fick subteman samarbete med rekryterande chefer och mötet med 
kandidaten.    

4.7 Kongruens, koherens och tillförlitlighet 
Det har diskuterats hur väl begreppen validitet och reliabilitet passar in i kvalitativ forskning, 
validitet rör framför allt mätsäkerhet, vilket främst berör kvantitativ forskning (Bryman, 2011). 
För att bättre kunna appliceras på kvalitativ forskning så har alternativa begrepp presenterats; 
kongruens, koherens och tillförlitlighet.  

I kvalitativ forskning används begreppet kongruens som innebär att studien ska kunna replikeras 
av en annan forskare och nå samma resultat (Thomassen, 2007). Vi tog hänsyn till detta genom 
att, på ett transparent sätt, redovisa hur vårt material och tillvägagångssätt. Detta i syfte att 
underlätta för en utomstående forskare att kunna granska och replikera studien och nå samma 
resultat. Även valet av tillvägagångssätt ska vara tydligt för läsaren, det är viktigt att studien visar 
på en intern logik, koherens. Koherens innebär att framställningen av studien måste vara 
sammanhängande, det måste finnas en röd tråd genom undersökningen som visar på tydliga 
kopplingar mellan val av metod, teoretiska utgångspunkter, val av deltagare med mera 
(Thomassen, 2007). För att uppnå koherens i vårt arbete har vi, i undersökningens samtliga delar, 
försökt redovisa hur de är hänger samman och hur de fyller en funktion för att undersöka studiens 
syfte och behandla frågeställningarna. 
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Studiens tillförlitlighet bygger, enligt Bryman (2011), till stor del på hur väl studien representerar 
verkligheten, hur datainsamling och analysen skett i syfte att nå undersökningens resultat. En 
studies tillförlitlighet utgår från fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet utgår ifrån uppfattningen att en social 
verklighet kan beskrivas på många olika sätt och hur forskaren går tillväga för att nå sina resultat 
avgör i många fall hur pass trovärdig studien är. Genom att följa ett vetenskapligt arbetssätt och 
att samtidigt ha en variation bland deltagare för att få olika skildringar av deras upplevelser av 
samma fenomen ökar studiens trovärdighet då resultaten inte hänger på en individs uppfattning 
(Bryman, 2011). För att kunna ge en meningsfull bild av hur man som rekryterare balanserar 
formella bedömningsmetoder med magkänsla valde vi att intervjua åtta individer av olika 
bakgrund för att kunna skildra en viss variation inom yrkesgruppen. 

Överförbarhet, även kallat generaliserbarhet, rör hur väl studiens resultat kan överföras till en 
annan miljö, hur väl de kan användas för att tolka och förstå en liknande situation. Kvalitativa 
studier tenderar att fokusera på fenomen som är bundna till relativt specifika kontexter och 
Larsson (2009) menar att generaliserbarhet inte alltid är intressant, utan att varje studie kan 
användas för att fylla ett rådande kunskapshål som en del av ett större pussel, en så kallad 
ideografisk studie. För att öka en studies generaliserbarhet kan man till exempel jämföra 
resultaten mot liknande kontexter och se hur väl de återspeglar verkligheten. Larsson (2009) 
föreslår även att generaliserbarheten kan ökas med en ökad variation bland respondenterna, samt 
att identifiera potentiella mönster som kan användas i syfte att tolka en ny situation. Ska dessa 
mönster kunna appliceras på en liknande kontext så krävs att man i sin studie redogör med vad 
Bryman (2011) kallar för täta beskrivningar där man tydligt redogör för hur man nått sina 
resultat. Vår studies generaliserbarhet är begränsad i den meningen att studiens omfattning är 
begränsad och behandlar rekryterares upplevelser snarare än hur det faktiskt är. Hade det studien 
varit mer omfattande hade man kunnat jämföra studiens resultat mot liknande kontexter, till 
exempel mot andra rekryterares uppfattning av sitt arbete. 

En tredje aspekt är studiens pålitlighet, för att uppnå detta kriterium så bör forskaren redogöra för 
varje steg i forskningsprocessen. Syftet med detta är att en utomstående forskare ska kunna gå in 
och granska studien, både kvalitetsmässigt och att arbetet skett på ett personligt oberoende sätt. 
Vi har arbetat för att i vår studie vara så transparenta som möjligt för att man som läsare ska 
kunna se vilka steg som tagits i syfte att färdigställa undersökningen vilket för oss till fjärde och 
sista kriteriet; möjlighet att styrka och konfirmera. Detta kriterium handlar om att man som 
forskare arbetar mot att säkerställa att hen drivit sin forskning i god tro. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning är det omöjligt att nå fullständig objektivitet, därför är det viktigt 
att inte medvetet låta sig påverkas av sina egna värderingar och föreställningar påverka studiens 
utförande eller resultat (Thomassen, 2007). Genom att utföra studien enligt ett vetenskapligt 
arbetssätt har vi i största möjliga mån försökt utesluta att personliga åsikter och värderingar har 
påverkat studiens resultat. 
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4.8 Forskarens roll 
Brinkmann och Kvale (2014) talar om vikten av att ta hänsyn till etiska krav och bibehålla 
integritet i sin forskning. För att vetenskaplig forskning ska bära vikt måste forskaren arbeta mot 
hög kvalitet samt att resultaten är korrekta och representerar det område som undersökts. Det 
innebär att forskaren håller en så objektiv position som möjligt, att denne bortser från personliga 
värderingar och intressen för att undvika att påverka resultatet. Ahrne & Svensson (2011) menar 
att det handlar om att väga etiska och vetenskapliga intressen mot varandra då man tar en persons 
berättelser och erfarenheter och publicerar dem för världen. Det är därför viktigt att förhålla sig 
till de forskningsetiska principerna, något som vi tagit hänsyn till innan, under och efter 
intervjuerna.  
 
I vår studie har vi ämnat hålla en så objektiv roll som möjligt, under studiens förlopp och i 
intervjuerna. Genom att låta respondenterna själva berätta hur de upplever sin yrkesroll och sina 
arbetsuppgifter har vi försökt undvika vår personliga påverkan på resultatet. I kvalitativa studier 
har forskaren en mer synlig roll för deltagarna, framför allt vid datainsamlingstillfället. Om 
forskaren sympatiserar och identifierar sig för starkt med deltagarna riskerar denne att inte kunna 
se på resultatet med objektiva ögon. I intervjusituationer blir forskarens integritet allt viktigare då 
kunskapen produceras genom henne (Brinkmann & Kvale, 2014).    

4.9 Etiska forskningsprinciper 
De etiska forskningsprinciperna denna studie har genomförts efter är vetenskapsrådets (2002) 
fyra allmänna krav på forskning, dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra etiska forskningsprinciper kommer att 
redovisas för nedan utifrån vetenskapsrådets (2002) beskrivningar av dem samt hur vi har 
förhållit oss till dem under arbetets gång.   
 
Informationskravet  
Informationskravet går ut på att man som forskare informerar respondenterna om studiens syfte. 
Man ska även informera respondenterna om deras uppgift i studien och vilka villkoren är för 
deras deltagande. Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev och samtyckesformulär ut (se 
bilaga 2) för att informera respondenterna om studiens syfte och deras deltagande. En 
papperskopia togs även med till intervjutillfället för dem att läsa igenom samt att de även 
muntligt informerades om vilka villkoren för deras deltagande var.   
 
Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet går ut på att respondenterna har rätten att själva bestämma över sitt deltagande i 
studien. Respondenterna får själva besluta om de vill avsluta sin medverkan och att det i så fall 
inte påverkar dem på ett negativt sätt. Samtyckeskravet togs hänsyn till i studien då 
informationsbrevet och samtyckesformuläret skickades ut. I informationsbrevet och 
samtyckesformuläret fick respondenterna skriva på för medgivande av deltagande i studien samt 
att det inspelade materialet fick användas i studien. Respondenterna informerades även muntligt 
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innan intervjun om deras rätt att själva bestämma över sitt deltagande i studien och att det inte på 
något vis kommer att påverka dem negativt.     
 
Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet går ut på att alla respondenter behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Personuppgifter och känsliga uppgifter om respondenterna ska behandlas 
konfidentiellt, det ska inte gå att identifiera respondenterna utifrån de uppgifter som lyfts fram i 
studien. Med konfidentialitetskravet så innebär det även tystnadsplikt för forskare i studien. 
Konfidentialitetskravet informerade vi respondenterna om i informationsbrevet och 
samtyckesformuläret men även muntligt innan intervjuerna. I vår studie kommer inte 
respondenternas riktiga namn att användas eller annan information som kan avslöja vem 
personen är. Konfidentialitetskravet anser vi är viktigt för att respondenterna inte ska hålla 
tillbaka på intressant information.    
 
Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet innebär att information om respondenterna enbart får användas för 
forskningsändamål. Vi informerade respondenterna om nyttjandekravet i informationsbrevet och 
samtyckesformuläret, respondenterna informerades även muntligt om detta vid intervjutillfället. 
Nyttjandekravet anser vi är viktigt eftersom respondenterna inte ska hålla tillbaka på intressant 
information som de utan nyttjandekravet hade känt sig obekväma med att lämna ut i intervjun.     

4.10 Metoddiskussion 
En vanligt riktad kritik mot kvalitativ forskning är att den är alldeles för subjektiv, att den baseras 
på forskarens uppfattningar om vad som är viktigt under datainsamlingen. Utöver detta, menar 
Bryman (2011), att det är svårt att replikera en kvalitativ undersökning, datainsamlingsmetoden 
är ibland ostrukturerad och påverkas av forskarens egenskaper, då denne ofta närvarar vid 
datainsamlingstillfället. Även den data som samlas in är till en början ostrukturerad och ordnas 
sedan utefter vad forskaren finner mest relevant, vilket kan skilja sig mellan olika forskare. Vi har 
i vår studie hållit semistrukturerade intervjuer, där vi låtit våra respondenter redogöra för sina 
upplevelser av rekryteringsprocesser. Utifrån dessa har vi sökt efter återkommande teman i 
intervjuutsagorna i syfte att kunna kartlägga det som rekryterare finner relevant för sin yrkesroll. 
Vad som dock bör tas hänsyn till är vår roll i intervjun, vår intervjuguide är baserad på vårt syfte 
och frågeställningar, vilket leder respondenterna till att svara på frågor som vi finner relevanta för 
vår studie. Tematisering och tolkning av resultaten baseras även på tidigare kunskap och 
erfarenheter, därmed är studien svår att replikera och resultaten skulle sannolikt inte vara 
desamma för en annan forskare.     
 
Även studiens generaliserbarhet påverkas av metoden, inom kvalitativ forskning är ofta antalet 
medverkande betydligt färre än i kvantitativ forskning, därmed kan studiens resultat sällan 
appliceras på andra liknande miljöer (Bryman, 2011). Vi har genomfört intervjuer med åtta 
personer och möjligheten att generalisera de resultaten på all rekrytering är begränsad, då vi 
undersöker rekryterares upplevelser av sin yrkeskunskap och hur formella bedömningsmetoder 
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balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Trots att vi har en viss variation bland våra 
respondenter vad gäller yrkestitel och utbildning så är det svårt att uttala sig om hela 
yrkesgruppen rekryterare.  
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5.0 Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från den tematiska analys vi gjort av 
intervjuerna. Dessa resultat kommer att analyseras och förklaras med hjälp av våra teoretiska 
referensramar; Ellströms teoretiska begrepp kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande samt 
Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. Utifrån det insamlade materialet från intervjuerna har 
tre huvudteman identifierats och till dessa tre huvudteman har vi också identifierat subteman som 
presenteras nedan. 
 
● Bedömningsmetodernas värde för urvalet  

- formella bedömningsmetoder 
- den subjektiva känslan 

● Den professionella rollen   
- samarbetet med rekryterande chefer 
- mötet med kandidaten 

● Yrkesmässig utveckling.  
  

Våra tre huvudteman är övergripande teman som återkommit i intervjuerna medan subteman 
kommer att användas i syfte att belysa och förtydliga de skillnader som råder. 

5.1 Bedömningsmetodernas värde för urvalet  
En viktig del av en lyckad rekrytering är vilka metoder som används för att bedöma en kandidats 
lämplighet för en tjänst. Under våra intervjuer har respondenterna redogjort för hur de använder 
sig av olika bedömningsmetoder för att få en så komplett bild av kandidaterna som möjligt, samt 
hur de arbetar med magkänslan utan att låta den styra deras val. Detta kommer även att 
analyseras i förhållande till erfarenhetsbaserat lärande, kompetens, kvalifikation och 
yrkeskunnande.     

5.1.1 Formella bedömningsmetoder  
När respondenterna ombads redogöra för deras rekryteringsprocess var svaren mycket lika, först 
upprättas en kravprofil, sedan annonseras tjänsten, ett första urval görs, följt av eventuella 
arbetspsykologiska test, minst en intervju och referenstagning. De allra flesta delarna skedde i 
samarbete med en person från den avdelning där den lediga tjänsten fanns, oftast en 
avdelningschef. Det som är mest utmärkande i intervjuutsagorna är vikten av att 
bedömningsmetoderna samspelar för att få en välgrundad bild av kandidaten. Kravprofilen utgör 
ett ramverk för hur bedömningen sker, CV:t utgör en första kontakt mellan kandidat och 
rekryterare och intervjun används för att kunna göra en djupare bedömning av kandidatens 
lämplighet för tjänsten.    
 
I våra intervjuutsagor kan vi tydligt se att respondenterna anser att kravprofilen är viktig. Den 
används dels för att kunna göra en första sållning bland potentiella kandidater, men även för att 
ha något att förhålla sig till genom rekryteringsprocessen. Kravprofilen används som underlag för 
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beslutsfattande för vem som går vidare i processen, även om det ibland kan förekomma 
avvikelser från underlaget när valet ska göras. Respondent 5 redogör för vikten av en tydlig 
kravprofil och hur den kan påverka rekryteringsprocessen:  
 

R5 “Har du inte gjort en kravprofil så är det lätt att fladdra iväg när ansökningarna kommer in [...]. Det 
händer ju att man inte når hela vägen fram till det att man har check på alla punkterna i kravprofilen, men 
de gångerna man gör ett undantag, då har man nånting att förhålla sig till.”  

 
Citatet illustrerar varför det är viktigt med en tydlig kravprofil. Hur man förhåller sig till en 
kravprofil kan kopplas till Ellströms (1992) kompetens för anpassning då man utifrån uppsatta 
krav, som inte ska ändras under rekryteringsprocessens gång, ska hitta den bäst lämpade 
kandidaten. Kravprofiler skiljer sig mellan befattningar och tjänster, därmed krävs en förmåga att 
kunna anpassa sitt arbetssätt så att man kan identifiera nödvändiga egenskaper hos kandidater. 
Bedömningen sker tillsammans med rekryterande avdelningschef, vilket innebär att arbetet även 
måste anpassas efter en samarbetspartner.  
    
Gällande hur man finner “den rätta personen” så menade respondenterna att alla delar av 
rekryteringsprocessen var viktiga för att få en rättvis bild av en kandidat. CV:t är den första 
kontakten mellan kandidat och rekryterare, utifrån dessa kategoriseras kandidater i enlighet med 
vilka krav de uppfyller i kravprofilen. Ett välskrivet CV är ofta avgörande för vem som går vidare 
till intervju. Vad som framgick i respondenternas intervjuutsagor var att risken att man går miste 
om en kompetent person på grund av ett bristande CV var stor.  
 
I intervjusituationer får man som rekryterare en mer djuplodande bild av en kandidat, men det 
finns skilda åsikter kring detta. Respondent 2 och respondent 6 presenterar olika syn på intervjun 
som bedömningsmetod:   
 

R2 “På en timmas intervju hinner man ganska långt.”  
 
Respondent 6 framhävde däremot att det inte räcker att sitta i 60 minuter: 
 

R6 “Det ger ju egentligen ingenting utan man behöver alla stegen.”  
 
Trots dessa skilda åsikter så lyfts ändå intervjun fram som en viktig del för att få en heltäckande 
bild av en kandidat. Situationsbaserade intervjuer är vanligast förekommande bland 
respondenterna, då man låter kandidaterna berätta om situationer där de visat på egenskaper de 
skrivit i sitt CV. Det ger rekryteraren chans att se bortom det skrivna ordet och se personen 
bakom. Respondent 8 redogör för hur detta kan se ut:  
 

R8 “Med CV försöker du ju sälja in dig själv och då kan det ju hända att man brer på med egenskaper och 
meriter som man egentligen inte har, då är intervjun ett bra tillfälle att låta personen utveckla hur den 
använder dom egenskaperna. Man märker ganska snabbt om personen varit helt sanningsenlig eller inte då.”  

 
Efter första intervjun sker ofta referenstagning, som är en viktig del av kvalitetssäkringen enligt 
respondent 5. Trots att referenser sällan är negativa i sitt omdöme av en kandidat så anser 
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respondenterna att man lär sig ställa frågor som i viss mån kan fastställa om en referens är ärlig 
eller bara snäll. I intervjuutsagorna beskriver respondenterna att det också är viktigt att ta mer än 
en referens eftersom man då kan se om referensernas uttalanden överensstämmer. Genom att 
jämföra de två referenserna får man en bättre bild av vilka positiva och negativa egenskaper 
kandidaten kan tänkas ha. Vilka referenser respondenterna väljer att använda sig av skiljer sig åt 
men en kontakt från kandidaternas tidigare anställningar var vanligt förekommande. Respondent 
7 stod dock ut från mängden och poängterar vikten av att använda en personlig referens och 
menar att en kandidats beteende på fritiden även kan spegla hur den är på arbetsplatsen. 
 
I intervjuutsagorna beskriver respondenterna att arbetspsykologiska test är en bedömningsmetod 
som ofta används vid rekrytering till chefspositioner, men förekommer även vid urval för lägre 
positioner. Respondenterna ställde sig positivt till användningen av tester då man ofta får mycket 
information om kandidaten. Några respondenter lyfter dock fram att de anser att test endast bör 
användas som ett komplement och inte i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. De menade att 
de arbetspsykologiska testen huvudsakligen ska användas för att identifiera potentiella 
utvecklingsområden.   
 
Användningen av arbetspsykologiska test kan till stor del kopplas till explicit kunskap, då man 
genom intern eller formell utbildning lär sig att använda informationen som ges. Explicit kunskap 
enligt Ellström (1992), är kunskap som kan beskrivas med ord och kan överföras till andra 
människor, det är sådan information som kan fås genom teoretisk eller praktisk utbildning. Att 
kunna använda sig av bedömningsmetoder är i viss mån en explicit kunskap då man genom 
utbildning och praktik lär sig att, utifrån kriterier utstakade i kravprofilen, kunna identifiera 
personer som antingen besitter den rätta kompetensen eller har potentialen att utvecklas inom ett 
yrke. Men bortom kvalifikationerna att kunna göra den bedömningen, menar respondenterna att 
det även behövs en fingertoppskänslan för hur man ska hantera olika personligheter, något som 
oftast utvecklas genom erfarenhet. Förmågan att kunna se mönster och göra bedömningar utifrån 
tidigare erfarenheter och kunskaper är en del av den tysta, eller implicita kunskapen (Ellström, 
1992). Implicit kunskap utgörs av kunskap som är svår att beskriva med ord och följer inte alltid 
ett logiskt resonemang, något som respondent 5 redogör för i citatet nedan:  
 

R5 “Du kan ha fakta till 99 % i en rekryteringsprocess men sen har du den där sista procenten med 
magkänslan, att det inte känns rätt [...] den väger rätt tungt och då är det viktigt att man också funderar över 
varför känner jag så?”   

 
Vad citatet illusterar är att trots alla de formella bedömningsmetoderna får man som rekryterare 
oftast en subjektiv känsla för individen i slutändan, vilket leder oss in i nästa subtema.   

5.1.2 Den subjektiva känslan 
Bolander (2002) menar att magkänslan kan hjälp till att avgöra om en person är intressant eller 
inte, men användning av magkänslan i rekryteringsprocessen var något som togs avstånd ifrån i 
intervjuutsagorna. Respondenterna anser att rekrytering utifrån en känsla är en alltför subjektiv 
bedömningsmetod då man tenderar att premiera individer som speglar ens egna värderingar och 
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kultur. Det är därför viktigt att vara medveten om var magkänslan kommer ifrån, vilket 
respondent 5 uttryckte:  
 

R5 “Som rekryterare så måste jag ju vara medveten om min värdegrund och mina värderingar, vad de står 
för och var de kommer ifrån, det är min värdegrund som på nått sätt ligger till grund för mitt filter i mötet 
med människor.”  

 
I citatet ovan ser vi att subjektivitet är något som aktivt jobbas emot i rekryteringsprocesser. Man 
kan aldrig vara rent objektiv i sina bedömningar och respondenterna lägger stor vikt vid att valet 
av kandidat ska ske på rätt premisser och utifrån den kravprofil som finns. Trots detta menade de 
allra flesta att magkänslan är något som är svårt att helt bortse från. Magkänslan är något man 
aktivt bör jobba med för att förstå varför man känner på ett visst sätt, att undersöka vad det är 
som kandidaten gör eller säger som får det att kännas rätt. 
 

R5 “[…] om det är så att man har en individ som man träffar och känner liksom det här är klockrent, det här 
känns så jävla bra, då, då försöker jag tvinga mig själv till att sätta på varningsklockorna i mig, varför 
tycker jag att detta är så bra då? Varför är detta en quick fix? Och egentligen analysera, försöka analysera, 
och sätta ner faktabaserat, varför tycker jag att detta är klockrent. Eller varför tycker jag att magkänslan 
säger mig att det här är någonting som inte stämmer.”  

 
Respondent 5 illusterar också i sin utsaga att hen använder sig av magkänslan i den bemärkelse 
att hen ransakar sig själv och undersöker om det faktiskt finns konkret information som 
understödjer den känslan. I intervjuutsagorna är respondenterna tydliga med att lyfta fram att man 
måste kunna argumentera för varför man väljer att anställa en viss kandidat, att säga att man utgår 
från sin magkänsla är inte ett godkänt argument. Det som ofta återkommer i intervjuutsagorna är 
just medvetenheten om hur man bör arbeta med en subjektiv känsla för att inte låta den spela en 
allt för betydande roll i bedömningen. Det här kan förstås med hjälp av Kolb’s (1984) 
fyrastegscykel för hur lärande sker. I mötet med kandidaten får respondent 5 en subjektiv känsla, 
som hen sedan medvetet reflekterar över “varför känner jag så” och omvandlar den specifika 
situationen till en abstrakt konceptualisering. Denna jämförs sedan med tidigare erfarenheter, som 
antingen förstärker befintlig kunskap, eller förändrar den. För att aktivt undersöka om den 
subjektiva känslan överensstämmer med verkligheten använder sig respondenten av formella 
bedömningsmetoder som antingen bekräftar känslan eller dementerar den, något som 
respondenten bär med sig in i nästa situation.  
 
Respondent 6 och 8 lyfter fram att de upplever att deras personalvetenskapliga utbildning spelat 
stor roll för hur de bedömer kandidater, att de i förhållande till rekryterande chefer ofta upplever 
att de varit mer vaksamma på varför de föredrar en kandidat som liknar dem i attityder och 
värderingar.  
 

R6 “Mycket handlar om teorier, att ändå ha en vetskap om hur människan fungerar, att man oftast gillar 
någon som är lik en själv och att man då försöker bekräfta positiva egenskaper.“ 
 
R8 “Jag kommer på mig själv ibland med att leta efter något som bekräftar den känslan jag redan har, om 
man gillar någon så blir man ju spontant mer vänligt inställd till det den personen säger. Och det är viktigt 
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att vara medveten om, vilket kanske inte alla chefer är om de inte har gått någon form av utbildning i 
rekrytering.”  

 
Det här illustrerar hur respondenterna lägger vikt vid utbildning och kan förstås med hjälp av 
Ellströms (1992) teori om metakognitiv kunskap. Metakognitiv kunskap innebär att man är 
medveten om ens kunskaps begränsningar och möjligheter samt har förmågan att reflektera över 
det egna utförandet av uppgifter. Med kunskap införskaffad genom utbildning och erfarenhet 
analyserar och värderar de sin roll i rekryteringsprocessen och hur deras personlighet kan påverka 
utfallet. Men inte alla respondenter tycker att magkänslan är något man ska jobba emot, utan 
snarare ett hjälpsamt verktyg i bedömningen. Respondent 3 uttrycker ett resonemang kring 
magkänsla på ett positivt och användbart sätt:  
 

R3 “[...] det är ju mycket det här med magkänslan, den ska man lita på tycker jag, jag tror att den är ganska 
vettig, i alla fall om man har jobbat ett tag.” 

 
Här menar respondent 3 att man kan lyssna mer på magkänslan om man har yrkeserfarenheten, 
vilket kan tolkas genom Kolbs (1984) fyrastegscykel; i varje rekrytering för man med sig tidigare 
erfarenheter från liknande situationer. Dessa erfarenheter underlättar tolkning och förståelse för 
den nya situationen som blir en del av ens kunskapsbas, utifrån dessa kan man experimentera och 
pröva sina abstrakta konceptualiseringar. Men i situationer där rekryterande chefer och 
rekryterare inte är överens anser respondent 3 att det är bäst att hålla en ytterligare intervju med 
kandidaten, där den som varit mer positivt inställd tar med sig en annan medarbetare “för ofta har 
man redan låst sin åsikt” berättar hen. Respondent 4 redogjorde för ett tillfälle där hen gått emot 
sin primära känsla och blivit positivt överraskad: 
 

R4 “Det en som hade skrivit ett långt personligt brev och det läste man och tänkte ‘gud så tråkigt’ men vi 
tog in den personen ändå, för meriterna var bra, så, det var det vi önskade, men det var väl kanske inte den 
där matchningen, vi tänkte ‘gud vad är det här för person?’ Vi tar i alla fall in personen på intervju och efter 
en halvtimma tittar jag och chefen på varandra [gör en imponerad min] wow, henne skulle vi ha, hon var ju 
klockren, hon var helt fantastisk.” 

 
Även det här citatet kan förstås med hjälp av Kolbs fyrstegscykel. Respondenten får en första 
känsla för kandidaten när hen läser CV:t, under intervjun inser hen att känslan var felaktig och 
reflekterar över den insikten. Denna erfarenhet konceptualiseras och blir en del av den 
existerande kunskapsbasen, vilket kommer att föras med in i nästa rekryteringssituation. Genom 
att använda sig av kravprofil och intervju som bedömningsmetod snarare än den spontana känslan 
hittade de den bäst lämpade kandidaten. I slutändan handlar det om att kunna vara medveten om 
hur man hanterar sin magkänsla på ett professionellt sätt och inte låter den subjektiva känslan 
spela en avgörande roll.  

5.2 Den professionella rollen 
I intervjuerna såg vi ett tydligt mönster av att den professionella rollen är viktig för 
respondenterna. De lyfter fram att de riktlinjer och regler de har i sitt arbete är viktiga för dem att 
följa, dels för att de ska göra ett bra jobb men också för att kunna genomföra en rättvis 
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rekrytering. Rekryterare är på många sätt ansiktet utåt för sin arbetsgivare då de ska locka 
kandidaten att vilja ha en anställning hos dem. Det är därför viktigt att upprätthålla en 
professionell roll gentemot kandidaterna för att göra arbetsplatsen attraktiv för de sökande och för 
framtida sökanden. Utifrån detta huvudtema identifieras två stycken subteman vilka är samarbete 
med rekryterande chefer och mötet med kandidaten. Vi kommer att redovisa och analysera dessa 
subteman nedan med hjälp av våra respondenters utsagor och Ellströms begrepp.      

5.2.1 Samarbete med rekryterande chefer 
Samarbete med rekryterande chefer är en stor del av respondenternas arbetsuppgift, som 
rekryterare arbetar man med rekryterande chefer från utformningen av kravprofilen till 
anställning. I intervjuutsagorna förklarar respondenterna att det alltid är dessa chefer som är 
ansvariga och tar det slutgiltiga beslutet om vem de vill anställa. Respondent 4 är snabb med att 
belysa detta tidigt i intervjun.    
 

R4” Det kanske man inte tänker på, men det är alltid chefen som är ansvarig för rekryteringen till hans 
avdelning.”  

 
Citatet visar på chefens roll i rekryteringsprocessen och att beslutet i slutändan inte ligger hos 
rekryteraren. Trots att beslutet ligger hos de rekryterande cheferna lyfts ändå en intressant aspekt 
fram som visar på rekryterarens och de rekryterande chefernas samarbete. Rekryterarna har ett 
stort ansvar under rekryteringsprocessen, i intervjuutsagorna beskriver respondenterna på olika 
vis att de är ett stöd till cheferna och att samarbetet dem emellan är en viktig del i arbetet.  
 

R1 “[...] i bland så har man släppt i väg cheferna själva på intervjuerna då det inte finns tid att vara med, 
och jag tror att det är viktigt att HR är med vid intervjuerna för att liksom försöka lyfta blicken lite grann 
när det gäller valet av kandidat och se mer än bara till om de har rätt kompetens. Är det personer som 
kommer att stanna på sikt och passar de in i den övergripande organisationen? Att vi på något sätt sätter på 
oss dom glasögonen också.” 
 

I citatet förklarar respondent 1 att rekryterarens yrkeskunskap kan bidra med en annan 
infallsvinkel och med en kompetens som annars hade gått förlorad i fall cheferna själva skulle 
utföra intervjuerna. Som rekryterare fungerar man som ett komplement till cheferna på många 
områden, bland annat bidrar rekryterarna med beteendevetenskapliga frågor i intervjuer, de är ett 
stöd för att cheferna inte ska bli för subjektiva samt att de ser till andra behov än den formella 
kompetensen. Respondent 4 och 5 förklarar hur de på olika sätt kompletterar chefens kunskap 
med att se till andra behov än bara kandidatens yrkeskompetens:  
 

R5 “[...] “vi är ett komplement till, till cheferna, för många gånger är dom själva lite inblandade i, dom ser 
ju mångt och mycket till den yrkeskompetensen medans vi, vi kompletterar frågorna mer utifrån 
beteendevetenskapligt, gruppdynamiskt och lite andra sånna saker.” 
 
R4 “[...] många chefer går på magkänsla också. [...] vi är mer där som stöd för att det inte ska bli för 
subjektivt.” 
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De två citaten ovan visar på ett tydligt sätt hur viktig en rekryterares roll är i 
rekryteringsprocessen. Ellström (1992) lyfter, utifrån ett kvalifikationsperspektiv, fram 
yrkeskunskap, där bland annat objektkunskap och procedurkunskap ingår. Objektkunskap är i 
dessa situationer den kunskap som cheferna besitter, kunskap om sakfrågor som direkt berör 
arbetet, medan rekryteraren har procedurkunskapen som täcker handlingsalternativ och vilka 
potentiella konsekvenser dessa medför. Intervjuutsagorna visar på att respondenterna är medvetna 
om deras betydelse och vad de bidrar med till hela anställningsprocessen. En bristande 
kompetens för rekrytering hos cheferna kan påverka rekryteringsprocessens utfall då chefer kan 
ha svårt att tolka kandidaternas svar eftersom de inte besitter samma kompetens som 
rekryteraren. Respondent 6 utvecklar genom att förklara hur hen upplever sin kompetens 
gentemot chefens:  

 
R6 “[...] en grej som jag märkte när jag har suttit med på intervjuer och så där är att man måste nog vara 
ganska, dels måste man vara nyfiken och (tystnad) vad ska jag säga, man måste vara lite ja men nyfiken 
ändå att gräva vidare för ibland, det märker jag ofta med chefer som inte är så vana att göra intervjuer, att 
man ställer liksom sin fråga som man har framför sig och sen så nöjer man sig med det svaret utan att gräva 
vidare, hur menar du egentligen där och så vidare.”  

 
Citatet illustrerar hur viktigt det är att rekryterare finns i rekryteringsprocessen eftersom många 
chefer saknar rekryterarnas yrkeskunskap. Att se till en större kontext och ställa följdfrågor som 
är relevanta för att kunna göra en rättvis bedömning av kandidaterna är kunskap som rekryteraren 
bidrar med, och med detta kan tolkningsfel undvikas som kan påverka rekryteringsprocessens 
utfall. 
 
Respondenterna menar att många chefer letar efter någon med samma kompetens och 
erfarenheter som personen som ska ersättas, att det inte alltid görs en analys av vad som kommer 
att behövas i framtiden. Därför är behovsanalysen och kravprofilen väldigt viktiga, det är basen 
för att en rekrytering ska bli lyckad och gå rätt till. I detta sammanhang blir rekryterarens 
yrkeskunnande intressant, där denne agerar stöd för rekryterande chef att kunna identifiera behov 
bortom att tillsätta en ledig tjänst. Det kan förstås med en del av Ellströms (1992) yrkeskunnande 
där den utnyttjade kompetensen som används i arbetet, är en kombination av faktiskt, formell, 
efterfrågad och krävd kompetens. Den rekryterande chefens utnyttjade kompetens består till stor 
del av den tekniska kunskapen som krävs för arbetet som sker på en avdelning. Rekryteraren 
kompletterar med en annan form av utnyttjad kompetens som baseras på kunskap kring 
bedömningsmetoder och rekryteringsprocessen i stort.    

5.2.2 Mötet med kandidaten 
Den professionella rollen sträcker sig bortom samarbetet med chefer, ett professionellt möte med 
kandidaten är lika viktigt förklarar respondenterna i intervjuutsagorna. Det första fysiska mötet 
med kandidaterna sker oftast vid intervjutillfället. Det är speciellt i samband med intervjun som 
respondenter lyfter fram hur viktigt det är att rekryterare har ett professionellt förhållningssätt till 
kandidaten. Det är även viktigt att som rekryterare ha egenskaper som får kandidaten att uppleva 
rekryteringsprocessen som positiv, att de ska vilja erbjudas en anställning. Att vara professionell i 
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sin yrkesroll gentemot kandidaterna kan innebära mer än bara följa en noga utstakad kravprofil. 
Respondent 2 utvecklar resonemanget följande:  
  

R2 “Att man har en förmåga att själv få människor att slappna av tror jag är en otroligt viktig egenskap 
egentligen för att många kommer ju och bokstavligen talat skakar till intervjun och man vill ju hjälpa dom, 
man vill ju att de också ska tycka att detta är en positiv erfarenhet [...].”  

 
I uttalandet lyfter respondent 2 vikten av att kunna få en kandidat att känna sig bekväm och 
kunna slappna av. Vad som dock är viktigt att ta hänsyn till är att samtalet ändå bevarar sin 
professionella ton och att syftet ändå är att se om kandidaten är lämpad för den lediga tjänsten. 
Respondent 1 redogör i citatet nedan för hur hen tänker kring sin roll gentemot kandidaten vid en 
intervju:  
 

R1 “[...] det är inte så att man vid en intervju kan bli hur personlig och lättsam som helst, man lär ju 
samtidigt ha en professionell nyfikenhet och ett intresse för människor [...].” 

 
Citatet visar på att intervjun, som bedömningsmetod, ska hållas professionell för att fylla sitt 
syfte: att få en rättvis bild av kandidaten. Inom bedömningsmetoderna finns ett visst utrymme för 
handling, som Ellström (1992) kallar för det objektiva handlingsutrymmet. Det objektiva 
handlingsutrymmet förklaras som riktlinjer som finns inom verksamheten, vilket i detta fall är 
hur rekryteringsprocessen ser ut, vilka bedömningsmetoder som används. Utöver detta så finns 
även ett subjektivt handlingsutrymme där individen använder sina subjektiva föreställningar för 
att bedöma vad en viss situation kräver (Ellström, 1992), vilket kan tas i uttryck genom att 
anpassa intervjusituationen för att få kandidaten att känna sig mindre nervös och samtidigt få ut 
nödvändig information.  
 
Ett professionellt möte med kandidaten kan även innebära att rekryteraren vågar vara orädd och 
ställa följdfrågor på saker den vill att kandidaten ska utveckla vidare, detta för att kandidaten ska 
få en rättvis chans till att visa vem den är. Respondent 4 betonar detta genom att förklara hur hen 
anser att en rekryterare ska vara för att kunna hitta rätt person för tjänsten:  
 

R4 “Eh, att man är genuint intresserad av ämnet och du har ett intresse för människor, det är a till ö för att 
hitta rätt person för rätt plats, också viktigt tycker jag att ställa dom rätta frågorna men utifrån frågor man 
ställer så kanske man hör någonting som är intressant att spinna vidare på och då är det viktigt att vara 
väldigt lyhörd och känna in snacket lite, ställa en följdfråga på det. För det är ju viktigt, att kunna ställa 
fortsättningsfrågor…” 

 
I citatet kan utläsas att förmågan att anpassa sig till den personen man ska intervjua är en viktig 
egenskap, både för att få ut nödvändig information men också för att skapa en trevlig upplevelse 
för kandidaten. Dessa egenskaper rör sig om mer än bara social kompetens, det handlar också om 
att veta vad man letar efter i svaren, något som respondent 3 underströk: 
 

R3 “Jag måste ha tänkt, varför ställer jag frågan, jag måste ju veta varför jag gör saker och ting, och när jag 
vet det, då har jag fått en indikator på att den här personen verkligen passar här [...] känner jag en viss 
osäkerhet när det gäller det här måste jag pröva dom här frågeställningarna. Så att, det är mer att man är 
medveten om varför man gör frågorna.”  
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Utifrån detta citat kan vi tolka att intervjufrågor ställs, inte bara med direkt koppling till den 
lediga befattningen, men även utifrån det som rekryteraren uppfattar i kandidatens utsagor. Detta 
visar på att rekryterare som yrke innebär så mycket mer än “bara” tillsätta en ledig tjänst. Det 
visar på att man måste besitta professionella egenskaper som är speciella för denna typ av yrke. 
Kolb’s (1984) fjärde steg i cykeln handlar om att experimentera och pröva nya lärdomar som i sin 
tur leder till en ny erfarenhet. Genom att prova sig fram i sina intervjufrågor, genom att träda 
utanför intervjumallen så lär man sig hur man arbetar på bästa sätt för att få en nyanserad bild av 
respondenten, något som respondent 3 redogör för: 
 

R3 “Ja, man blir ju mer avslappnad, jag behöver ju inte ha ett frågeformulär framför mig längre, utan jag 
kan ju ställa frågor utifrån hur individen svarar också, man ställer mycket följdfrågor, så att ja, det 
utvecklas.” 

 
En del av rekryterares yrkeskompetens är att kunna ställa de frågor som rör sig utanför 
intervjumallen som den rekryterande chefen ofta bär med sig, det handlar om att kunna identifiera 
personliga egenskaper och beteenden som är mer eller mindre önskvärda på en arbetsplats utan 
att låta sina personliga värderingar påverka bedömningen. Detta är en fingertoppskänsla som är 
svår att läsa sig till, därför blir erfarenhetsbaserat lärande allt viktigare. 

5.3 Yrkesmässig utveckling 
Yrkesmässig utveckling är ett tema som utmärkte sig starkt. Respondenterna upplever alla att de 
har utvecklats i sitt yrke och att erfarenhet är en viktig faktor för utvecklingen. Respondent 1 
lyfter fram en egenskap som hen anser utvecklats i samband med sin erfarenhet: 

 
 R1 “Människokännedom, känsla för människor, som man har, ja och det får man ju såklart genom 
livserfarenhet men mycket genom arbetslivserfarenhet av olika slag.” 

 
Citatet visar på hur utvecklandet av känslan för människor är en del av den yrkesmässiga 
utvecklingen. Respondenterna anser även att erfarenhet har bidragit till att de idag känner sig 
säkrare i sin roll som rekryterare. Som respondent 1 uttrycker i citatet nedan så kan man genom 
erfarenhet lära sig se på arbetsuppgifterna på ett nytt sätt som påverkar ens arbete i en positiv 
riktning:       
 

R1 “men sen genom erfarenhet så lär man ju sig, det är ju skillnaden, att man lär sig att det här är extra 
viktigt att vi lägger tid på eller det här kan jag släppa lite grann, det här kan jag göra själv eller det här 
måste man stämma av med cheferna en gång extra, så man blir ju tryggare och lugnare för det är ju en lång 
process med viktiga steg liksom hela tiden. Ja man blir lugnare och tryggare ju mer man har arbetat med 
rekrytering.”  

 
Här illustreras hur erfarenheten påverkat hur respondenten prioriterar olika delar av 
rekryteringsprocessen och vad som kräver mer tid och arbete. En aspekt av yrkesmässig 
utveckling är att man som rekryterare växer i sin yrkesroll och med erfarenhet lär sig hantera 
olika sorters människor. Det anser respondenterna är viktigt då möte med människor är en stor 
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del av deras arbete, att lära sig hantera olika sorters människor är en kunskap som är svår att läsa 
sig till men är ändå en kunskap många respondenter anser att man bör ha. Respondent 6 förklarar 
hur erfarenhet har lärt hen att hantera problematiska situationer som kan uppstå i mötet med en 
kandidat och att en rekryterare måste kunna anpassa sig till situationen och till kandidaten:      
 

R6 “Men sen tror jag att det handlar väldigt mycket om erfarenhet alltså att lära sig hur man hanterar en 
person som sitter och bara svarar ja och nej och är tyst, hur ska jag få den här personen att prata vilka frågor 
ska jag ställa det går inte bara att hålla sig till sitt manus då utan då måste man vara lite så där kreativ och 
liksom, så jag tror att med erfarenhet så lär man sig också och när man gör misstag.” 

 
Citatet visar på hur mötet med olika personlighetstyper har utvecklat respondentens förmåga att 
intervjua olika individer. I mötet med nya individer använder man sig av tidigare erfarenheter för 
att tolka och förstå situationen. Vi kan förstå respondenternas förklaringar genom Kolbs (1984) 
teori. Utifrån Kolbs teori kan den nya situationen medföra ny kunskap när individen tvingas 
experimentera för att nå önskat resultat. När rekryterare möter nya kandidater möter de ett stort 
antal individer av olika personlighet, kunskap och bakgrund. För att få ut den information de 
behöver ur varje kandidat måste rekryteraren ha ett visst mått av flexibilitet och anpassning, 
vilket vi kan se i ovanstående citat.  
 
Flexibilitet är en egenskap som värderas högt, men struktur är fortfarande en viktig del av en 
framgångsrik rekrytering. Respondent 6 reflekterar i citatet nedan på problematiken med en 
ostrukturerad rekryteringsprocess och vilka konsekvenser det kan få: 

 
R6 “[...] vi har inte någon riktigt tydlig process, de flesta chefer har inte någon direkt utbildning i hur det 
ska rekrytera, utmaningen ligger just i kunskapsnivån, den är spretig, vissa chefer är vana vid att rekrytera 
och andra är inte vana alls. Man rekryterar in gamla kollegor, alltså i den här branschen, man känner till de 
bästa och försöker få över dem. Processen blir inte så strukturerad då.” 

 
Vad respondent 6 visar på är att en ostrukturerad rekryteringsprocess kan leda till att 
beslutsfattandet kring vem som blir anställd blir godtyckligt och beror till stor del på kontaktnät. 
Respondent 6 har tidigare arbetat inom statlig och privat sektor med tydliga processer och ser 
därför hur en bristande struktur påverkar hur företagets rekrytering ser ut. Genom erfarenhet på 
olika företag inom olika sektorer har respondent 6 lärt sig vikten av att arbeta med en tydlig 
kravprofil och utstakad process, något som kan kopplas till Kolbs (1984) fyrastegscykel för hur 
lärande kan ske. Hen har i dessa situationer observerat och reflekterat över upplevelsen utifrån sin 
tidigare kunskap och erfarenhet på sina tidigare arbetsplatser, för att sedan använda dessa 
erfarenheter för att jämföra med nuvarande arbetsplats och agera utifrån dessa och även se hur 
stor betydelse en kravprofil har för rekryteringsprocessen. Detta visar på hur hens erfarenhet från 
tidigare anställningar har påverkat respondenten i sin yrkesroll och bidragit till den yrkesmässiga 
utvecklingen.   
 
Utöver det erfarenhetsbaserade lärandet så finns det vissa aspekter av yrket som utvecklas med 
utbildning, vilket respondenterna framhåller på olika vis. Vissa delar av de formella 
bedömningsmetoderna kräver utbildning och förståelse som kommer från teori och teknik, detta 
redovisar respondent 5 för:   
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R5 “Vissa saker kan man, alltså verktygen kan man läsa sig till, intervjuteknik, o lite såna saker, tänka på 
öppna frågor, du vet hela det där kittet. Och det är ju en sak, men samtidigt så, eh det kan du läsa dig till. 
Men jag tror att mycket handlar om praktisk erfarenhet också… det är ju det.” 

 
Men trots att det krävs viss utbildning så lyfter även respondent 5 upp i citatet ovan att mycket 
ändå handlar om erfarenhet som kan påverka hur man uppfattar och arbetar med olika 
bedömningsmetoder. Formell utbildning kan kopplas till Ellströms (1992) begrepp explicit 
kunskap; sådan kunskap som med ord kan överföras till andra människor och är en viktig del av 
kvalifikationer, de krav som yrket och arbetsuppgifterna ställer på individen. Det 
erfarenhetsbaserade lärandet blir viktig för den implicita kunskapen, förmågan att kunna se 
mönster och göra bedömningar utifrån kunskap tillgodogjord genom yrkeserfarenheter. 
 

5.4 Resultatsammanfattning 
Bland det första respondenterna beskriver är att kravprofilen är en viktigt bedömningsmetod för 
att  kunna göra en första sållning bland potentiella kandidater. Respondenterna beskriver att CV:t 
är den första kontakten mellan kandidat och rekryterare och lyfter fram att ett välskrivet CV är 
ofta avgörande för vem som går vidare till intervju. En problematik med CV som 
bedömningsmetod är att man kan gå miste om en kompetent person på grund av ett bristande CV. 
Respondenterna var positiva till användningen av arbetspsykologiska tester då de kan användas 
som både underlag för intervju men även i kompetensutveckling. I intervjusituationen får man 
sedan som rekryterare en mer djuplodad bild av en kandidat, respondenterna förklarar tydligt att 
det första intrycket sällan har någon större betydelse utan att det är intervjun som helhet som 
avgör en kandidats lämplighet. Referenstagning anses vara en del av kvalitetssäkringen, men en 
problematik som lyftes fram var att referenser sällan är negativa i sitt omdöme av en kandidat. 
Respondenterna lyfter upp fördelen med att ta fler än en referens eftersom man genom att jämföra 
två referenser får en bättre bild av kandidaten och ser om referensernas uttalanden 
överensstämmer.  
 
Magkänslan i rekryteringsprocessen var något som respondenterna talade om i både positiv och 
negativ bemärkelse. Rekrytering utifrån en känsla anses å ena sidan vara en alltför subjektiv 
bedömningsmetod, å andra sidan ett hjälpsamt verktyg i bedömningen. Det som ofta återkommer 
hos respondenterna är just medvetenheten om hur man bör arbeta med en subjektiv känsla för att 
inte låta den spela en allt för betydande roll i bedömningen. Respondenterna är tydliga med att 
lyfta fram att man måste kunna argumentera för varför en viss kandidat får tjänsten, att säga att 
man utgår från sin magkänsla är inte ett godkänt argument.  
 
Den professionella rollen utgår ifrån samarbetet med rekryterande chefer och mötet med 
kandidater. Vad som framkom i vår empiri är att chefernas talan bär störst vikt i valet av lämplig 
kandidat, men att rekryterare bär stort ansvar i att komplettera chefernas roll med sin 
yrkeskunskap. Balansen mellan chef och rekryterare är viktigt då de kompletterar varandras 
yrkeskunskaper och därmed ökar chansen för en lyckad rekrytering. Den balansen blir även 
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viktig i mötet med kandidaten då rekryteraren ofta tar ansvar för att skapa en avslappnad miljö 
utan att låta stämningen bli allt för lättsam. Respondenterna menar att de har, genom erfarenhet, 
utvecklat en yrkesmässig trygghet i sitt arbete och även utvecklat förmågan att kunna intervjua 
olika personlighetstyper för att få ett så givande möte som möjligt med kandidaten. 
Respondenterna har växt i rollen som rekryterare tack vare att de har arbetat med rekrytering i ett 
flertal år, men lyfter även upp att utbildning har bidragit till deras yrkesmässiga utveckling.  
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6.0 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi först att diskutera studiens resultat utifrån våra frågeställningar och i 
relation till tidigare forskning. Avsnittet kommer att avslutas med en diskussion kring studiens 
bidrag till det arbetslivspedagogiska fältet, vilka möjligheter och begränsningar som finns med 
vårt arbete, samt förslag på vilka fortsatta studier som ytterligare kan bidra till att förstå hur 
rekryterare gör bedömningar.   
 
Det övergripande syftet med vår studie har varit att undersöka rekryterares yrkeskunskap och hur 
formella bedömningsmetoder balanseras med magkänsla i rekryteringsprocesser. Utifrån våra tre 
frågeställningar har vi kunnat se hur åtta rekryterare använder sig av de formella 
bedömningsmetoderna, hur de förhåller sig till sin magkänsla samt hur de upplever att de 
utvecklats i sitt yrke. Med detta har vi fått insikt i hur omfattande rekryteringsprocesser kan vara. 
Det kräver en specifik yrkeskunskap för att hitta rätt person till rätt plats samt att magkänslan 
influerar hur rekryterare använder sig av formella bedömningsmetoder, snarare än att använda 
magkänslan som ett eget bedömningsverktyg.  

6.1 Vilka egenskaper värderar rekryterare som viktiga inom sitt yrke och 
hur utvecklas de?  
Respondenterna redovisar i sina intervjuutsagor vilka egenskaper de anser är viktiga för att vara 
en bra rekryterare. De lyfter upp vikten av att vara lyhörd, flexibel, ha god samarbetsförmåga, 
vara orädd samt att ha ett genuint intresse för människan. Flexibilitet tar sig uttryck i 
intervjusituationer där rekryterarna anpassar sina frågor utefter vad kandidaterna säger och 
personlighetstypen de möter. Flexibilitet som egenskap handlar om att kunna få kandidaten att 
känna sig väl bemött, respekterad och trygg, samtidigt som de som rekryterare har vissa mål att 
uppfylla med sitt arbete. Att kunna vara flexibel, menar respondenterna, bygger till stor del på 
erfarenhet då man blir tryggare i sin yrkesroll och därmed upplever att de kan ha ett friare 
förhållningssätt till intervjufrågor i intervjusituationer. Utöver personegenskaper och flexibilitet 
så var det viktigt att kunna balansera förmågan att få kandidaten att känna sig bekväm utan att 
stämningen blir allt för lättsam. Som rekryterare förväntas man vara expert på att anställa 
människor, det är viktigt att få en kandidat att känna sig trygg, men man får inte vara rädd att 
ställa obekväma frågor för att få en heltäckande bild av kandidaten. Respondenternas utsagor 
visar på att dessa förmågor är något som utvecklas med erfarenhet, men att det i grunden även 
krävs kunskap om hur människor fungerar i sociala interaktioner.  
 
Även samarbetsförmåga är en viktig aspekt av rekryterarens yrke då denne arbetar tillsammans 
med rekryterande chef eller annan medarbetare genom hela rekryteringsprocessen. Cheferna är de 
som har sista talan i vem som blir anställd och många gånger är de mer benägna att anställa 
någon snabbt. Som rekryterare måste man kunna ifrågasätta och föra diskussionen om kandidaten 
de facto uppfyller de nödvändiga kraven som positionen ställer och samtidigt kunna bidra till 
uppfyllandet av verksamhetens mål. Rekryterarnas samarbetsförmåga utvecklas då de arbetar 
med olika chefer från olika avdelningar.  
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I vår empiri kan vi se hur det erfarenhetsbaserade lärandet har påverkat respondenternas 
förhållningssätt till de formella bedömningsmetoderna, att de blivit tryggare i sitt arbetssätt. Vid 
varje rekryteringstillfälle så möter rekryterare nya kandidater och ställs inför nya situationer som 
blir till erfarenheter och en del av deras kunskapsbas. På så sätt utvecklas och underhålls deras 
kunskaper och förmågor ständigt. 
 
I takt med att arbetsmarknaden förändras så gör även rekryterarens yrkesroll det. Ellström och 
Hultman (2004) menar att man som rekryterare måste se till organisationens behov och kunna 
identifiera en kandidat som kan bidra till både sitt eget lärande och organisationens utveckling. 
Som syns i tidigare forskning så ställs högre krav på att rekrytera “rätt person till rätt plats”, man 
söker tvärfunktionella anställda som besitter både yrkeskompetens och utvecklingspotential 
(Mabon, 2014, Robertson, 2001). Då man ställer högre krav på kandidaterna så ställs även högre 
krav på rekryterares yrkeskompetens att kunna identifiera dessa förmågor. Respondenterna lyfter 
fram flexibilitet som en viktig egenskap för att kunna få en heltäckande bild av kandidaten, 
speciellt i intervjusituationer. Robertson (2001) menar att ostrukturerade intervjuer medför viss 
problematik, att man genom att anpassa frågor efter kandidaters svar kan göra det svårare att 
jämföra kandidater och därmed svårare avgöra vem som är bäst lämpad för positionen. Som 
framkom i vår empiri menar dock respondenterna att de alltid har en tanke bakom sina frågor, att 
man genom att anpassa intervjuerna kan göra en mer rättvis bedömning av kandidaten än om man 
enbart förhåller sig till en intervjumall som är identisk för alla. Genom erfarenhet har 
respondenterna utvecklat förmågan att fånga upp intressanta aspekter av kandidatens uttalanden i 
intervjusituationen, en förmåga som i sin tur används för att ställa relevanta följdfrågor. Den 
förmågan skulle kunna jämföras med Dörfler och Ackermann’s (2012) intuitiva kunskap som är 
en viktig del av yrkeskunnandet.      

6.2 Vilka formella bedömningsmetoder använder rekryterare sig av och 
hur används dessa för att få en rättvis bild av en kandidat?  
Utifrån vårt resultat kan vi behandla frågeställningen om vilka formella bedömningsmetoder som 
är vanligast förekommande i rekryteringsprocessen samt hur rekryterarna använder sig av dessa 
för att få en rättvisbild av kandidaten. I vårt första tema om bedömningsmetodernas värde för 
urvalet kan vi se att användningen av formella bedömningsmetoder används på liknande sätt hos 
respondenter; de används i syfte att försöka få en komplett bild av kandidaten. Processen från att 
ett behov är identifierat till att en person blir anställd består av de formella 
bedömningsmetoderna; kravprofil, CV, arbetspsykologiska test, intervju och referenstagning. 
Studiens resultat visar på hur dessa formella bedömningsmetoder används för att komplettera 
varandra, att de alla fyller en viktig funktion i rekryteringsprocessen för att kunna få en rättvis 
bild av en kandidat.  
 
Resultatet visar på vikten av att noggrant identifiera vilka krav en tjänst ställer och se till framtida 
behov i företaget. Kravprofilen utgör referensramen för vad en tjänst kräver och hur 
bedömningen görs av en kandidats lämplighet. Vid urvalet vägs kandidaters CV i första hand mot 
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hur de förhåller sig till kravprofilen, därför är det viktigt att kravprofilen är noga utstakad. I vår 
empiri såg vi att det som spelade roll var huruvida deras kompetenser var relevanta för den lediga 
befattningen. Intervjun används i syfte att få en mer heltäckande bild av en kandidat, det är det 
första fysiska mötet med en kandidat och används för att avgöra lämpligheten för tjänsten. 
Intervjuer utförs oftast av minst två personer för att undvika att den egna subjektiva känslan tar 
för mycket plats i bedömningen av kandidaten. Referenser som bedömningsmetod kan här 
användas som en kvalitetssäkring då de kan ge önskvärd information om kandidaten i syfte att 
bekräfta eller dementera den uppfattning rekryteraren fått. Genom att använda sig av minst två 
referenser så ges en tydlig och trovärdig bild av kandidaten, då man jämför referensernas 
utlåtanden.   
 
Arbetspsykologiska test används som ett komplement till andra bedömningsmetoder för att se 
huruvida kandidaternas kompetens passar den lediga befattningen. De används dels vid urval, 
dels vid rekrytering till chefspositioner och befattningar som kräver specialistkunskap. Utöver ett 
urvalssyfte så används arbetspsykologiska test även för att kunna identifiera potentiella bristande 
områden hos kandidaten som får tjänsten, vilket i sin tur används som underlag för 
kompetensutveckling.  
 
I litteraturen lyfter Granberg (2011) upp vikten av att som rekryterare inte bara se till behovet 
som finns idag, utan även att ha förmågan att se vilka behov som kan komma att uppstå i 
framtiden. Detta återspeglas i våra intervjuutsagor där respondenterna uttrycker hur viktigt det är 
som rekryterare att kunna se till framtida behov i företag och att det också är en del av 
kravprofilen. Intervjun är en viktig del i bedömning av hur väl en kandidat förhåller sig till 
kravprofilen. Här kan den subjektiva uppfattningen av kandidaten bli problematisk enligt 
Ahrneborg Swenson (1997). Fellinger (2002) talar om magkänslans fallgropar i 
rekryteringsprocesser där man blir positivt eller negativa inställd till en person beroende på hur 
rekryteraren uppfattar kandidaten utifrån sina subjektiva känslor. Detta påtalas även av våra 
respondenter då de anser att man som rekryterare måste vara medveten om dessa subjektiva 
känslor och inte låta dem påverka rekryteringen, i det här fallet intervjusituationen. 
 
Vad vi kan se i studiens resultat är att rekryterare använder sig av ett stort antal 
bedömningsmetoder. Dessa formella bedömningsmetoder har i studien lyfts fram som väldigt 
viktiga för en lyckad rekryteringsprocess och är de verktyg en rekryterare använder sig av för att 
få en rättvis bild av en kandidat. Den viktigaste slutsatsen är dock att samtliga formella 
bedömningsmetoder används för att komplettera varandra och undvika att en subjektiv känsla får 
för stort utrymme i den slutgiltiga bedömningen.   

6.3 Hur använder sig rekryterare av magkänsla i bedömningen av en 
kandidat? 
Utöver de formella bedömningsmetoderna så spelar även magkänslan roll i 
rekryteringsprocessen, även om respondenterna menar att den inte ska påverka processen. Trots 
att intuition och magkänsla är svårt att bortse från så har vår studie visat på att magkänslan 
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influerar hur rekryterarna använder sig av formella bedömningsmetoder, snarare än att de 
använder magkänslan som ett eget bedömningsverktyg. Respondenterna är noggranna med att 
granska och ifrågasätta sina subjektiva känslor i mötet med kandidater, i syfte att kunna göra en 
så rättvis bedömning som möjligt.   
 
Magkänslan medför viss problematik då man, i mötet med andra, ofta utgår ifrån sig själv och 
sina egna värderingar, något som respondenterna är medvetna om. Genom att vara minst två vid 
rekryteringstillfället minskar risken för att bedömning sker på allt för subjektiva grunder, vilket 
skapar bättre förutsättningar för en lyckad rekrytering. Även vikten av att kunna argumentera för 
sina val lyftes fram som en viktig aspekt, rekrytering ska i så stor utsträckning som möjligt ske på 
objektiva bedömningsgrunder, ett kriterium som magkänsla inte uppfyller.  
 
Utbildning framhävs som en viktig komponent då man lär sig hur människor teoretiskt fungerar i 
samspelet med andra individer. Medvetenhet om att man tenderar att premiera individer som 
speglar sig själv är viktigt för att inte låta en subjektiv känsla få ha en avgörande roll för vem som 
blir anställd. Magkänslan har betydelse i det avseende att rekryterarna utifrån sin kunskap och 
erfarenhet brukar magkänslan i syfte att få ut nödvändig information för att få en heltäckande bild 
av kandidaten. 
    
I litteraturen har magkänsla lyfts fram som både ett ovetenskapligt förhållningssätt och som något 
värt att lita på. Fellinger (2002) och Lindelöw (2014) menar att magkänslan innebär många 
fallgropar, något som våra respondenter är medvetna om och arbetar aktivt emot. I vår studie har 
vi sett hur de genom sin erfarenhet använder sig av magkänslan i egenskap av intuitiv kunskap, 
som Dörfler och Ackermann (2012) lyfter fram som en del av yrkeskunnandet. Med lång 
erfarenhet används intuitiv bedömning som en viktig del i utförandet av arbetsuppgifter, vilket 
återspeglas i våra respondenters svar då magkänslan genomsyrar deras förhållningssätt till 
formella bedömningsmetoder utan att ges för stort utrymme.  

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Ett intressant förslag till fortsatta studier är att göra en jämförande studie mellan våra resultat och 
hur rekryterande chefer skulle ha svarat på samma frågeställningar om hur de uppfattar en 
rekryterares yrkeskunskap. Ett annat förslag på fortsatta studier är att göra en longitudinell studie 
där man utifrån en nyanställds perspektiv undersöker hur denne socialiseras in i en 
organisationskultur utifrån om rekryterare fokuserat på formella kompetenser eller personliga 
egenskaper i rekryteringsprocessen. Vår studie utfördes med en kvalitativ metod men det skulle 
också vara väldigt intressant att utföra en kvantitativ metod på samma forskningsområde. Att 
göra en kvantitativ studie på hur rekryterare uppfattar sin användning av de formella 
bedömningsmetoderna och sin magkänsla i rekryteringsprocessen. Det skulle med en kvantitativ 
metod vara möjligt att ha fler deltagare och studien skulle kunna bli mer generaliserbar på den 
övriga populationen.    
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En intressant fundering som väcktes med studiens gång och som kan vara ett förslag till framtida 
forskning är hur vikten av yrkeserfarenhet skiljer sig mellan branscher och positioner, med 
utgång från platsannonser. I vår studie fick vi ett resultat som visar på att yrkeserfarenhet är en 
viktig del för att bli en bra rekryterare, vilket blir ett problem för nyexaminerade studenter som 
saknar denna erfarenhet. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka huruvida 
nyexaminerade rekryterare ställer sig till detta och undersöka hur de förhåller sig till kravet på 
erfarenhet.  

6.5 Slutsats 
Vi har undersökt rekryterares yrkeskunskap och hur de balanserar formella bedömningsmetoder 
med magkänslan i rekryteringsprocesser. Resultatet visar att yrkeskunskap till stor del kommer 
från erfarenhet samt att magkänslan influerar hur rekryterarna använder sig av formella 
bedömningsmetoder, snarare än att använda magkänslan som ett eget bedömningsverktyg. Vårt 
bidrag till det arbetslivspedagogiska fältet ligger i en ökad förståelse för hur lärandet av ett yrke 
kan ske samt hur yrkeskunskap kan utvecklas, med fokus på yrkesgruppen rekryterare. En 
begränsning med vår studie kan vara att vi utgått från respondenter som jobbar inom HR med 
rekrytering som en omfattande del av arbetsbeskrivningen. Hade vi istället utgått ifrån individer 
som enbart jobbar med rekrytering hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Våra resultat kan 
i stor utsträckning kopplas till litteratur och tidigare forskning kring bedömningsmetoder och 
användandet av magkänsla inom rekrytering vilket kan ge vår studie mer bäring inom området. 
På grund av studiens omfattning så är resultatet inte generaliserbart på hela populationen 
rekryterare eller personer som arbetar med rekrytering utan kan ses mer som en ideografisk 
studie. Vi hoppas dock att vår undersökning kan bidra till vidare forskning på området.   
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide  
 
Intervjuguide 

1. Kön, ålder, utbildning?  

Erfarenhet och generella rekryteringsprocessen 

2. Hur länge har du arbetat med rekrytering?  

3. Hur ser er rekryteringsprocess ut? Från annons till anställning.  

4. Vad har ni för riktlinjer för vilka ni anställer?  

- Tummar ni någonsin på dem?  
 

 5. Hur brukar du gå tillväga för att göra urval? 

- Vilka utmaningar möter du? 
 

6. Utifrån din yrkeskunskap, hur ser man på personliga egenskaper i förhållande till formella 
kompetenser?  

- Har du några konkreta exempel på situationer där du balanserat dessa två?  
 

7. Använder ni er av arbetspsykologiska test? - Hur? Vilken betydelse har de för urvalet?  

8. Hur använder ni er av referenser? 

9. Vilka utmaningar möter ni i de olika stegen av rekryteringsprocessen?  

10. Vill du förklara hur du resonerar kring uttrycket “rätt person för rätt plats”? 

11. Hur bedömer ni detta?  

- Förhållandet individ- yrkeskunskap vs. individ- organisation?  
- Är något förhållande viktigare än andra?  

 
12. Har du någon erfarenhet av att rekrytera i syfte att homogenisera eller heterogenisera en 
arbetsgrupp? Vill du berätta om det?   

13. Har du råkat ut för en felrekrytering någon gång? I så fall berätta om det? 

14. Vad anser du är viktigt för att vara en bra rekryterare?  
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15. Har du förändrats i ditt sätt att arbeta med rekrytering? I så fall på vilket sätt?  

 

Magkänsla 

16. Hur avgör du vem som får arbetet om det står mellan två kandidater med likvärdig  

kompetens? Kan du berätta om ett sådant tillfälle?  

17. Utifrån din yrkeserfarenhet, vad ger första fysiska mötet med en kandidat?  

- Letar du efter något specifikt i det mötet? 
18. Hur går ni tillväga för att få rättvis helhetsbild av en person som möjligt?  

- Anser du att man helt kan bortse från magkänsla?  
Något att tillägga? 
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Bilaga 2- Informationsbrev och samtyckesformulär 
 
Hej, 
 
Informationsbrev och samtyckesformulär 
 
Tack för att Ni deltar i vår studie. Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka 
rekryterares yrkeskunskap, genom att fokusera på hur formella bedömningsgrunder balanseras 
med personlig intuition vid rekrytering. Datainsamlingen kommer att ske genom en 
semistrukturerad intervju med personer som arbetar med rekrytering. Vi är intresserade av att 
fånga rekryterares egna uppfattningar av sitt yrke. Intervjuen kommer att ta cirka 45 minuter och 
spelas in med enklare inspelningsutrustning. 
 
Resultaten i denna studie kommer att redovisas i form av ett examensarbete som publiceras 
på Uppsala universitets databas DISA. Citat från intervjun kommer att användas i en tematisk 
analys. Vi kommer att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning, vilket 
innebär att Ni som deltagare när som helst har möjlighet att avbryta intervjun. Inga namn 
kommer att publiceras och personuppgifter kommer att hållas konfidentiella. Insamlat material 
kommer enbart att användas för forskningsändamål. 
 
Med detta samtyckesformulär önskar vi om ert medgivande för deltagande i studien samt att det 
inspelade materialet får användas i studien. 
 
Datum __________________ 
 
Underskrift __________________________________ 
 
Vid frågor rörande ert deltagande eller studien i övrigt är ni välkomna att kontakta oss: 
 
Lina Eklund 
XXX@gmail.com 
07-XXX XX XX 
 
Mikaela Annerstedt Hamberg 
XXX@gmail.com 
07-XXX XX XX 
 
Handledare 
Joacim Andersson 
XXX@XXX.uu.se 
 
Tack för ert deltagande.  
Med vänlig hälsning, Lina och Mikaela.  


