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Centrala faktorer för rekryteraren vid beslutet om vilken kandidat 

som anställs 
Johanna Nordin 

 
Enligt tidigare forskning är det främst magkänslan som bestämmer när valet 
ska tas om anställning, -trots att det inte genererar lyckade rekryteringar. 
Syftet var att undersöka hur rekryterare bedömer olika faktorer vid valet av 
kandidat till en tjänst. Studien undersökte även effekten av rekryterarens 
kön, utbildning och yrkeserfarenhet avseende detta. En enkätundersökning 
genomfördes med 80 rekryterare, 64 kvinnor och 16 män i Mellansverige. 
Resultatet visade att referenser var det som rekryterarna ansåg var viktigast. 
Resultatet visade också att likheten med ”idealpersonen” och magkänslan 
var de som flest ansåg hade störst betydelse vid val av kandidat samt att de 
som hade lägre utbildning använde sig mer av sin magkänsla än de med 
högre utbildning. Det fanns dock inga könsskillnader och inte heller 
skillnader med avseende på hur de med högre och lägre yrkeserfarenhet 
skattade magkänslan som det viktigaste kriteriet. Detta är samstämmigt med 
tidigare forskning. 

 
Keywords: recruitment, intuition, education, recruitment costs 

 
 

Inledning 
 
 
Arbetsmarknaden i Sverige 
 
Arbetsmarknaden liknar på många sätt andra marknader där det finns ett ömsesidigt beroende 
mellan köpare och säljare. Om exempelvis ett företag beslutar att höja sina anställdas löner för 
att på så sätt ha en större möjlighet att kunna rekrytera arbetskraft kan det leda till att andra 
företag följer efter och också höjer sina anställdas löner. Med samma princip uppstår en effekt 
när exempelvis lönen för ett specifikt yrke höjs i förhållande till andra då det kan leda till att 
många beslutar att byta yrke. Detta vittnar om det komplicerade samspelet som äger rum 
mellan olika aktörer på arbetsmarknaden. Den totala sysselsättningen idag påverkas främst av 
hur efterfrågan ser ut från olika företag samt hur stort antal personer som vill ha ett 
förvärvsarbete, dvs. lönearbete. Arbetslöshet uppstår när dessa två faktorer är i obalans dvs. 
att antingen efterfrågan för att anställa alla som vill ha ett jobb inte räcker till eller när 
efterfrågans sammansättning inte är anpassad till det rådande utbudets sammansättning 
(Björklund, Edin, Holmlund, & Wadensjö, 2006). 
 
 
Bemanningsföretagens roll i rekryteringsprocessen 

 
I denna studie kommer benämningen ”rekryterare” att användas genomgående för en person 
med rekryteringsansvar, oavsett yrkestitel. Rekryteringsprocessen innehåller tre olika 
övergripande faser: Förberedelse, sökprocess och introduktion (Lindelöw- Danielsson, 2003). 
I den inledande fasen ser det ofta ut som sådan att när ett företag har kontaktat ett 
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bemanningsföretag eller vice versa och aktörerna har kommit överens om ett samarbete inleds 
en fas med en mängd olika uppgifter (Bergström et al., 2007). Bergström et al. beskrev att ett 
av de första stegen är att en dokumentation ska tas fram av den ansvarige rekryteraren. Denna 
dokumentation ska innehålla vilka kvalitéer som krävs av en framtida kandidat som ska 
anställas till en viss tjänst. Det kan handla om vilken utbildning, erfarenheter och egenskaper 
som är lämpliga för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Allt detta i samråd med kunden om 
vilken typ av kandidat de ser sig behöva. Sedan undersöker bemanningsföretaget först och 
främst om det finns någon lämplig kandidat i bemanningsföretagets databaser, annars får en 
extern sökning göras för att kunna sålla fram ett antal kandidater. Sedan presenteras ett antal 
kandidater för kunden som alltid har det fällande avgörandet i vem som får den utsatta 
tjänsten. När sedan bemanningsföretagets uppdrag är slutfört brukar de allra flesta större 
bemanningsföretag genomföra någon typ av uppföljning för att kontrollera hur rekryteringen 
har resulterat. Detta för att säkerställa bibehållandet av relationen med kunden. 
 
 
Rekryteringsprocessens olika steg 

 
Ett företag är beroende av en mängd olika faktorer för att kunna säkra sin framtida existens 
och en av dessa är att kunna anställa nya medarbetare till företaget. Innan en medarbetare blir 
anställd kommer den att få passera rekryteraren vars ansvar är att tilldela tjänsten till den 
person som enligt rekryteraren är bäst lämpad att ta över tjänsten (Aronsson, Hellgren, 
Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbjörn, 2012). 

Den andra fasen i rekryteringsprocessen och som här kommer att vara i fokus är 
sökprocessen. Den går ut på att först och främst hantera alla ansökningarna som har kommit 
in och att selektera bland dessa. Nästa steg är att kalla de mest intressanta kandidaterna till en 
första intervju där huvudfokus ligger på att bilda sig en så bra uppfattning om personen som 
möjligt. Efter intervjun är genomförd skall rekryteraren återgå till kravprofilen och selektera 
fram de starkaste kandidaterna som varit på intervju och eventuellt kalla in till en andra 
intervju om det finns några luckor som behövs fyllas. I detta skede kan det vara lämpligt att 
använda olika hjälpmedel så som tester samt att ta flera referenser från de mest kvalificerade 
sökande. Efter detta skall det slutgiltiga valet ske och då är det viktigt att återgå till 
kravprofilen igen och därefter försöka utröna vilken av kandidaterna som tros kunna fylla 
platsen bäst. Information till de övriga sökande skall också föras fram med information om att 
tjänsten är tillsatt. 
 
 
Faktorer som avgör valet av kandidat 

 
Det är främst magkänslan eller intuitionen som rekryterare låter vara den avgörande faktorn 
vid beslutet om vilken kandidat som anställs (Aronson et al., 2010; Hallén 2005; Lindelöw-
Danielsson, 2003). Trots att forskning på området inte ger särskilt mycket stöd för att den 
typen av kriterium skulle generera lyckade rekryteringar (Aronson et al.). I denna studie 
kommer ”magkänsla” och ”intuition” att användas synonymt och syftar till en omedelbar och 
instinktiv känsla av någonting utan att alla gånger veta varför. 

De flesta rekryterare fattar sitt beslut om vad de tycker om en kandidat inom fyra minuter 
och denna känsla av att bara ”veta” utan någon grund betyder ingenting och är en känsla som 
skall försöka slås bort och förträngas. Detta eftersom välgrundade och kloka beslut inte fattas 
på det sättet (Lindelöw-Danielsson, 2003). Hallén (2005) ansåg att det är i det närmaste 
omöjligt att göra en korrekt bedömning på det sättet och det är enormt viktigt att försöka se 
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förbi sina egna åsikter och känslor om kandidaten. Det är nästintill likvärdigt med att lotta ut 
platsen som att låta magkänslan vara den avgörande faktorn vid beslutet om vem som anställs. 
Detta eftersom sannolikheten att den bedömning som görs av kandidaten som innebär att man 
får en intuitiv känsla för och eller att man helt enkelt gillar kandidaten inte säger något om hur 
den kommer att prestera i sin blivande yrkesroll (Hallén). Det har dock visat sig i studier 
(Miles och Sadler-Smith, 2012) där individer med varierande chefsbakgrund intervjuades att 
magkänslan är något som rekryterare använder som ett slags komplement till andra typer av 
urvalstekniker. Miles och Sadler-Smith hävdade att om rekryterare är medvetna om bristerna 
med att endast lita på sin intuition kan det användas som ett slags komplement. 

Det finns anledning att lita på det intuitiva beslutsfattandet när individen innehar särskilt 
goda kunskaper på det området som beslutet ska tas inom (Dane, Rockman, & Pratt, 2012; 
Kahneman & Klein, 2009). Då visade studier att det fanns mer grund till att lita på sin 
magkänsla vid beslutsfattande. Kahneman och Klein diskuterade kring att det har stor 
betydelse hur pass mycket man har kommit i kontakt med området eller ämnet som beslutet 
ska fattas inom och hur ofta det sker. Ju oftare och undre längre tid desto bättre intuitivt 
beslutsfattande. Däremot menade de att de som inte kan anses vara experter inom ett område, 
oavsett om deras subjektiva åsikt är av en annan mening, inte kan förlita sig på sin intuitiva 
förmåga för att fatta lyckade beslut.  

Studier som rör hur kön och utbildningsnivå påverkar hur rekryteraren fattar beslut är 
mycket begränsade men enligt Mau och Jepsen (1992) tenderar högre utbildning att korrelera 
med rationellare beslutsfattande. En förklaring kan vara att högutbildade generellt tenderar att 
vara mer insatta och medvetna om forskning samt att de har lärt sig mer rationellt tänkande. 
Pacini och Epstein, - (1999) visade att det fanns en viss signifikant skillnad mellan hur män 
och kvinnor fattar beslut baserat på huruvida de använder sig mest av det rationella 
tankesystemet eller det mer upplevelsebaserade tankesättet. Kvinnorna var de som använde 
sig mer av de upplevelsebaserade- eller intuitiva tankesättet. 

Epstein (1994) diskuterade kring huruvida det finns en motsättning mellan hur människor 
tänker och hur de känner. Anledningen till detta är att människan har två olika 
informationsbearbetningssystem;, - den ena är mer rationell och den andra mera upplevande. 
Det rationella tankesystemet är mer medvetet, analytiskt, och nästan helt fri från känslor. 
Medan det mera upplevande tankesystemet agerar automatiskt, starkt kopplat till känslor och 
är icke-verbalt. Pacini och Epstein (1999) förklarade att de två tankesystemen integrerar 
parallellt och bidrar i hög grad till ens beteende. Ibland bidrar de lika mycket och ibland 
bidrar det ena mer eller mindre. Individer är generellt inte medvetna om att det är två olika 
system utan uppfattar de som en enda process. Dock så blir skillnaden dem emellan väldigt 
uppenbar när individen känner på ett sätt men tänker på ett annat och tvingas välja mellan 
dem.  
 
 

Rekryterares bedömningsförmåga 
 
En jämförande studie (Schmid Mast, Bangerter, Bulliard, & Aerni, 2011) mellan rekryterare 
och studenter gjordes som ett försök till att utröna huruvida några skillnader fanns mellan en 
utbildad rekryterare och en vanlig lekman när det kom till att bedöma en person och dennes 
personlighet. Studien gick till så att deltagarna fick se videoklipp av kandidater som svarade 
på ett antal intervjufrågor och skulle därefter bedöma hur de ansåg att kandidaternas 
personligheter var. Sedan fick de se en annan video med en annan person som svarade på 
intervjufrågor, vissa svarade sanningsenligt och andra inte. De fick sedan bedöma vilka de 
trodde talade sanning och vilka de trodde inte talade sanning. Resultaten från studien visade 
att när det kom till att bedöma en persons helhet utifrån personliga egenskaper var 
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rekryteraren bättre på detta. Rekryteraren var också bättre på att upptäcka om kandidaterna 
ljög än studenterna var. Dock så var inte skillnaden särskilt stor. Schmid Mast et al. menade 
att detta resultat inte går att generalisera så pass att denna skillnad skulle råda mellan 
människor av andra professioner än rekryterare. Detta eftersom studenter generellt har en hög 
intellektuell förmåga vilket gör att de kan tänkas vara något bättre än genomsnittet på att 
bedöma personer.   

Andra studier (Griffitt & Jackson, 1970) har visat att det fanns ett samband mellan hur stor 
likhet med kandidaten rekryteraren upplevde och hur anställningsbar den upplevdes som och 
främst när det kom till gemensamma åsikter. Ju mer lika de var varandra och ju fler 
gemensamma åsikter desto högre chans för att det skulle leda till en anställning för 
kandidaten. Baskett (1973) hävdade att det går att sammankoppla det faktum att ju bättre 
överens två individer kommer med varandra desto mer önskvärd bedöms personen vara och 
därför ökar benägenheten att anställa de kandidater som har likheter med rekryteraren. Det 
finns också ett samband mellan hur pass lika rekryteraren och kandidaten är varandra när det 
kommer till hur kompentent kandidaten bedöms vara. Ju mer lika varandra rekryteraren och 
kandidaten var varandra desto högre kompetens ansågs kandidaten ha. 

Arvey och Campion (1982, refererad i Dalessio & Imada, 1984) har visat att det främst var 
två faktorer som avgjorde vilken kandidat som fick den utsatta tjänsten. Dels så var det hur 
pass lika rekryteraren var med den sökande men också hur pass väl rekryteraren tyckte att den 
sökande passade in i mallen som ”den ideala personen” för just den tjänsten. Dock så är det 
just hur pass väl rekryteraren anser att den sökande passar in i mallen av hur ”idealpersonen” 
ska vara för tjänsten som i slutändan avgör vilken kandidat som får tjänsten. 
 
 
Rekryterarens hjälpmedel 

 
För att öka sina chanser att kunna selektera ut de bästa kandidaterna och i slutändan den 
slutgiltiga kandidaten använder en del rekryterare hjälpmedel. Ett exempel på ett sådant 
hjälpmedel är personlighetstest som innebär att kandidaterna får svara på ett antal frågor via 
ett frågeformulär som skattar deras personlighet. Personlighetstest är både hyllat och kritiserat 
men används idag flitigt på ett stort antal företag i Sverige (Aronsson et al., 2012). Aronsson 
et al. lyfter fram ytterligare ett test, nämligen begåvningstest som förmodligen är mera känt 
som ”IQ-test”.  Begåvningstest är utformade för att kunna mäta en persons intelligens genom 
olika tester som exempelvis: slutledningsförmåga, problemlösning och test av arbetsminnets 
kapacitet. Begåvningstest har under senare år fått ökad användning av företag. Testet sägs 
kunna predicera hur en person kommer att bete sig i bland annat yrkeslivet. 

Studier har visat att när det kommer till vilket test som genererar högst grad av 
yrkesframgång är det begåvningstest som är bäst lämpat att använda sig av (Sjöberg, 2000). 
Detta berodde på att de kunde behandlas mera generellt än personlighetstest. Personlighetstest 
är användbara vid processen vid en nyanställning men inte med samma höga grad av 
efterföljande yrkesframgång som begåvningstest. Begåvning är starkt relaterat till 
arbetsresultat i de flesta jobb men det finns en variation när det kommer till arbetsresultat och 
den variationen kan i sin tur vara relaterad till en individs personlighet.  

Personlighetstest är inget pålitligt mått på hur en person är eftersom folk tenderar att 
försöka framstå på ett social önskvärt sätt. Det innebär att individer har en benägenhet att 
svara på ett sådant sätt som förväntas av dem och inte alla gånger hur det faktiskt är (Hogan, 
Hogan, & Roberts, 1996). Rosse, Stecher, Miller och Levin (1998) menade att eftersom det är 
så pass liten chans att åka dit med att ”fuska” så vore det nästan konstigare om folk inte 
försökte belysa sig själva i lite bättre dager än hur det egentligen är. Detta är dock något som 
oroar specialister inom området eftersom resultatet från testet kan bli missvisande vilket gör 
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att de rekryterare som förlitar sig på testresultat inte fattar beslut som grundar sig i 
sanningsenliga uppgifter. Enligt Aronson et al. (2012) skiljer sig forskningen från hur det ser 
ut i praktiken när det kommer till vilket test som är bäst lämpat att använda vid rekrytering. 
Exempelvis så har begåvningstest fått högre tillförlitligheten när det handlar om att kunna 
förutspå en lyckad rekrytering av kandidat till en tjänst, trots detta används begåvningstest 
inte alls i lika hög utsträckning som personlighetstest i rekryteringssammanhang. 
 
 
Kostsamma felrekryteringar 

 
Felrekryteringar är ett stort problem för företag eftersom det kostar dem både mycket tid och 
stora summor pengar vilket kan resultera i katastrofala följder för ett företag (Aronsson et al., 
2012; Lindelöw- Danielsson, 2003). Många felrekryteringar beror på dåligt förberedelsearbete 
och kan minskas genom att arbeta metodiskt (Hallén, 2005). I en studie av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (2006) skattar småföretagen i Sverige att de i snitt gör 2.4 
felrekryteringar på en 3-års period och att en felrekryteringar kostar dem i snitt 700 000 
kronor. Det fanns 37 000 företag i Sverige när studien gjordes och det innebar att på en 
treårsperiod kostade det småföretagen sammanlagt 53 miljarder kronor. 

Dels så beror kostnaderna på den felrekryterade medarbetarens oförmåga att prestera. Detta 
kan ha flera orsaker som exempelvis att personen vantrivs och av den anledningen inte lyckas 
prestera. Vilket i sin tur kan leda till sjukskrivning. Andra anledningar till att en person inte 
lyckas prestera kan vara att denne helt enkelt inte har de kvalitéer som krävs för att klara av 
de arbetsuppgifter som tjänsten kräver eller att personen är negativt inställd och inte 
anstränger sig för att utföra arbetsuppgifterna. Kostnader som uppkommer i samband med 
detta kan vara bland annat att ledningen måste lägga ner resurser på att samtala med personen 
om hur de ska lösa situationen på lämpligast sätt, om personen behöver mer stöd eller om ett 
avslut av anställningen är nästa steg. Då kan ett avgångsvederlag bli aktuellt samt att företaget 
kan vara tvungen att betala en tillfällig ersättare under övergångsperioden och sedan ska 
processen dras igång igen med att finna en ny person som kan tillträda på tjänsten. Vilket 
betyder kostnader med att utforma en annons, ta hand om ansökningar och intervjua 
kandidater. Generellt underpresterar alltid en nyanställd under första perioden av sin 
anställning vilket medför kostnader i mindre produktivitet (Lindelöw- Danielsson, 2003). 
Eftersom en misslyckad anställning ofta resulterar i att onödig tid och stora summor pengar 
läggs är det väsentligt med mer forskning på området. Detta för att kunna reducera antalet 
felrekryteringar som kan spara företagen enorma summor pengar och arbetskraft. 

Även om studier inom området rekrytering har ökat betydligt de senaste decennierna så 
visar resultaten att studierna ändå inte har lyckats visa vad det är som gör att en 
rekryteringsprocess får den effekt den faktiskt gör. Studierna som har gjorts anses ha brister i 
allt ifrån hur de är designade till att de helt enkelt inte har någon teoretisk grund (Breaugh & 
Starke, 2000). Breaugh och Starke anser att den kritiken är skälig och framtida forskning 
inom området är viktig för att öka förståelsen för rekryteringsprocessen. 

Det finns en uppsjö av litteratur och forskning om hur en rekryteringsprocess ska gå till 
enligt konstens alla regler för att anställningen ska bli lyckad men väldigt lite om hur det 
faktiskt går till i praktiken (Bolander & Sandberg, 2013). Denna studie skulle därför kunna 
bidra med mer kunskap om vilka faktorer rekryterare faktiskt använder sig av vid valet av 
kandidat till en specifik tjänst. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
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Syftet med studien var att undersöka hur rekryterare bedömer olika faktorer med fokus på vad 
de anser har störst betydelse vid valet av en kandidat till en tjänst. Huvudfrågeställningen i 
undersökningen är vilken faktor som är mest avgörande för valet av kandidat. Studien sökte 
också att få svar på hur skillnaden ser ut beroende på kön, utbildningsnivån och 
yrkeserfarenheten med avseende på hur pass viktigt man ansåg att magkänslan och likheten 
med idealpersonen var. Studien valde även att ha två hypoteser med grund i tidigare forskning 
som har pekat i den riktningen. Den första var att magkänslan skulle komma att skattas som 
viktigt av rekryterarna. Den andra var att likheten med idealpersonen skulle komma att skattas 
som viktigt av rekryterarna. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 

 
Deltagarna i undersökningen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Totalt blev 314 
rekryterare tillfrågade att delta i studien och 80 av dessa valde att delta. Det gav ett bortfall på 
75 %. Sextiofyra av dessa var kvinnor (80 %) och 16 var män (20 %). Av samtliga 
respondenter var det 9 (11.3 %) som hade gymnasiekompetens eller lägre och 69 (86.3 %) 
som hade högre än gymnasial. Det interna bortfallet var (0.5 %). Den yngsta respondenten var 
24 år och den äldsta var 56 år (M = 37.04, SD = 8.08). Den som hade arbetat kortast inom 
rekryteringsbranschen hade gjort det i mindre än ett år och den som hade arbetat med det 
längst hade gjort det i 23 år (M = 5.6, SD = 5). 
 

 

Material 

 
För att kunna mäta de delar som studien avsåg att mäta utformades en enkät. Detta eftersom 
det inte fanns någon färdigställd och beprövad enkät som mätte de delar som studien avsåg att 
mäta. Enkäten som utformades bestod av fyra demografiska frågor om kön (kvinna eller 
man), ålder, antal år inom rekryteringsbranschen och utbildningsnivå (”gymnasial eller lägre” 
eller ”högre än gymnasial”). Dessa fungerade som bakgrundsvariabler. Förutom dessa fyra 
frågor fanns ytterligare 14 påståenden som var utformade för att mäta användningen av 
personlighetstest och begåvningstest samt hur pass viktiga resultaten från dessa ansågs vara. 
De skulle också undersöka hur pass viktigt rekryterarna ansåg att magkänslan, likhet med 
”idealpersonen”, betyg, referenser och testresultat var. Av dessa 10 påståenden var tre av 
dessa kontrollfrågor som var avsedda att minska slentrianmässigt svarande. De resterande 11 
items bestod av påståenden som exempelvis: ”Jag anser att referenser är viktigt för beslutet” 
och ”Jag anser att personlighetstest är ett viktigt verktyg för att kunna sålla ut rätt kandidat” 
dessa påståenden fick respondenterna sedan bedöma på en 5-gradig Likertskala hur pass 
mycket de höll med påståendet där 1 motsvarande ”stämmer inte alls” och stigande upp till 5 
som motsvarade ”stämmer mycket väl”. Det fanns ytterligare ett påstående som var utformat: 
”rangordna från 1-5 vilken du anser ha minst, respektive störst betydelse för val av kandidat 
till en tjänst, där 1 motsvarande ”minst viktigt” och 5 ”mest viktigt” och respondenten skulle 
kategorisera de olika alternativen ”betyg”, referenser”, testresultat”, ”magkänslan och 
”kandidaten verkar vara närmast idealpersonen till tjänsten” från 1 till 5.  
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Procedur 

 

Först utformades ett missivbrev som informerade respondenterna om att studien vände sig till 
rekryterare eller motsvarande arbetandes vid ett bemanningsföretag och handlade om vilka 
kriterier som var viktiga vid valet av en kandidat vid en tjänst. I missivbrevet fanns också 
information om att medverkan var frivillig och att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt 
och endast i studiesyfte. Samt att enkätens uppskattade tidsomfattning rörde sig om ca 5-10 
minuter och sedan kontaktuppgifter om respondenterna hade några frågor eller funderingar 
rörande undersökningen. Den färdigställa enkäten testades i en pilotstudie på fem personer i 
författarens närhet för att i ett försök kunna urskilja eventuella brister och oklarheter. 
Pilotstudien visade inte på några uppenbara oklarheter eller saker som missförstods av 
respondenterna. Via mejl, telefon och direkt besök kontaktades sedan ett antal företag i ett 
antal städer i Mellansverige med förfrågan om att delta i en enkätundersökning. De personer 
som tillfrågades att delta i studien blev kontaktade via mejl och de som inte svarade fick även 
en påminnelse om att delta. De personer som valde att delta i undersökning fick sedan enkäten 
direkt i handen att fylla i och sedan samlades enkäterna in vid ett senare tillfälle eller så 
mejlades enkäten och returnerades via mejl eller extern postgång.  
 

 

Databearbetning 

 

Data från undersökningen fördes in i SPSS där det en envägs ANOVA för beroende utfördes. 
Sedan utfördes två 2 (kön: man, kvinna) x 2 (utbildningsnivå: högre än gymnasial, gymnasial 
eller lägre) mellangrupps variansanalyser med hur viktigt man ansåg likhet med idealpersonen 
samt hur viktigt magkänslan var som beroende variabler. Till sist genomfördes en 2 
(utbildningsnivå: högre än gymnasial, gymnasial eller lägre) x 2 (yrkeserfarenhet: lång, hög) 
mellangrupps variansanalyser med hur viktigt man ansåg magkänslan var som beroende 
variabel. Deltagarna delades in i två grupper, de med fyra års erfarenhet av 
rekryteringsbranschen eller fler och de med färre än fyra års erfarenhet. Detta eftersom 
medianen av yrkeserfarenheten låg på fyra. 

 

Resultat 

Resultatet av hur rekryterarna rankande de olika faktorerna visade att det som ansågs vara av 
störst betydelse för flest rekryterare var likheten med idealpersonen hos kandidaten. Totalt 
angav 36 det som mest viktigt vid val av en kandidat. Det som rekryterarna rankande som av 
näst störst betydelse var magkänslan, total 12 som angav det som mest viktigt vid valet av 
kandidat (se Tabell 1). 
 
 
Tabell 1  

Frekvenser för den faktorn som rekryterarna angav som av störst betydelse 

Rankning Kvinnor Män Totalt  
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Betyg 4 1 5  

referenser 7 2 9  

tester 4 0 4  

magkänsla 9 3 12  

idealperson 29 7 36  

 

Resultatet av hur rekryterarna skattade de olika faktorerna i genomsnitt visade att det som fick 
högst värde av både kvinnor och män var referenser. Det som fick näst högst poäng i 
skattningen hos kvinnorna var perfekta kandidaten, följt av magkänslan, personlighetstest, 
begåvningstest och sist betyg. Det som fick näst högst poäng i skattningen bland männen var 
magkänslan, följt av perfekta kandidaten, personlighetstest, begåvningstest och sist betyg. 
Resultatet visade även att det fanns en signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män skattar 
referenser, begåvningstest och betyg. Det var kvinnorna som skattade dessa tre faktorerna 
som mer viktiga (se Tabell 2).  
 

Tabell 2     

Genomsnittliga värden vid skattning av de olika faktorerna uppdelat efter kön 

  Kvinna Man  

Faktorer N M (SD) M (SD) Sig. 

referenser 80 4.53 (0.78) 3.81 (1.17) .004 

magkänslan 79 3.18 (1.11) 3.56 (1.03) .161 

perfektakandidaten 74 3.55 (0.99) 3.44 (0.89) .679 

personlighetstest 80 3.16 (0.98) 2.94 (1.24) .451 

begåvningstest 80 2.92 (0.86) 2.38 (1.15) .037 

betyg 80 2.64 (0.74) 2.13 (0.81) .017 

 

En envägs ANOVA för beroende mätningar utfördes för att se i vilken grad rekryterarna 

instämde att de ansåg att de olika faktorerna var viktiga på en 5-gradig skala där 1 stod för 

”stämmer inte alls” och stigande upp till 5 som stod för ”stämmer mycket väl”. Resultatet var 

signifikant, F(5, 365) = 35.97, p < .005, η2 = .33. Som framgår av Tabell 3 var referenserna 

den faktor som ansågs vara viktigast. 

Tabell 3.   
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Genomsnittliga värden vid skattning av de olika faktorerna 

Faktorer M SD 

referenser 4.36a---- 0.92 

perfekt kandidat 3.53b, c, d 0.97 

magkänsla 3.24b, c, d 1.13 

personlighetstest 3.14b, c, d 1.04 

begåvningstest 2.78c, d, e 0.97 

betyg 2.51d, e– 0.80 

Not. Medelvärde som inte har samma ”subscript” skiljer sig signifikant med Tukey p < .05. 

 

För att undersöka om det fanns en skillnad mellan hur det med högre och lägre utbildning och 

mellan kvinnor och män, med avseende på hur pass viktigt man ansåg att likheten med 

idealpersonen var utfördes en tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar. Den genomsnittliga 

skattningen av ”idealpersonen” var den beroende variabeln och de olika könen och 

utbildningsnivåerna var oberoende variabler. Resultaten av ANOVA visade inte på någon 

signifikant huvudeffekt av kön, F(1, 68) = 0.29, p = .60. Resultaten visade inte heller på 

någon signifikant huvudeffekt av utbildningsnivå, F(1, 68) = 0.00, p = 1.00. Inte heller 

interaktionseffekten var signifikant, F(1, 68) = 0.11, p =.74. 

För att undersöka om det fanns en skillnad mellan hur det med högre och lägre utbildning, 

samt mellan kvinnor och män, med avseende på hur pass viktigt man ansåg att magkänslan 

var utfördes ytterligare en tvåvägs ANOVA för oberoende. Den genomsnittliga skattningen av 

magkänslan var beroende variabel och de olika könen och de olika utbildningsnivåerna var 

oberoende variabler. Resultaten av ANOVA visade på en signifikant huvudeffekt mellan de 

olika utbildningsnivåerna, F(1, 73) = 5.24, p = .03, η2 = .07. De med lägre utbildning (M = 

4.11, SD = 1.17) skattade magkänslan i genomsnitt högre än de med högre utbildning (M = 

3.10, SD = 1.07). Inga andra effekter var signifikanta i denna analys. 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de med högre och lägre utbildning 

samt mellan kortare och längre yrkeserfarenhet med avseende på hur pass viktigt man ansåg 

att magkänslan var utfördes en tredje tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar. Den 

genomsnittliga skattningen av magkänslan var beroende variabel och de olika 

utbildningsnivåerna och de två yrkeserfarenhetsgrupperna var oberoende variabler. Resultaten 

av ANOVA visade på en signifikant huvudeffekt mellan de olika utbildningsnivåerna, vilket 

är samma resultat som redovisades ovan. Inga andra effekter var signifikanta i denna analys. 

 

 

Diskussion 
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Syftet med studien var att undersöka vilken faktor rekryterare ansåg var det mest avgörande 
vid valet av kandidat till en tjänst. Samt att undersöka huruvida kön, utbildningsnivå och 
yrkeserfarenhet påverkade det. Resultatet visade att det som rangordnades högst av flest 
personer vid val av kandidat till en tjänst var likheten med ”idealpersonen”. Resultaten visade 
även att det var referenser som rekryterarna ansåg vara viktigast. Resultatet visade att det 
fanns en signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män skattar referenser, betyg och 
begåvningstest som viktiga vid valet av en kandidat där kvinnor skattar de som viktigare. 
Resultaten visade däremot att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan hur kvinnliga 
och manliga rekryterare bedömer faktorerna ”idealpersonen” och magkänslan som viktigast 
vid valet av kandidat till en tjänst. Resultaten visade att det inte heller fanns någon signifikant 
skillnad mellan hur de som hade högre och lägre yrkeserfarenhet bedömde faktorerna 
”idealpersonen” och magkänslan som viktigast vid valet av kandidat till en tjänst. Däremot 
visade resultatet att det fanns en signifikant skillnad med avseende på vilken utbildningsnivå 
rekryterarna hade, om den var ”gymnasial eller lägre” eller ”högre än gymnasial”. Resultaten 
visade att det var de som hade lägst utbildning som förlitade sig mest på sin magkänsla. 

Resultaten att det som rekryterarna skattade var viktigast vid val av kandidat till en tjänst 
var likheten med ”idealpersonen” är samstämmigt med studier gjorda av Arvey och Campion 
(1982, refererad i Dalessio & Imada, 1984). Det förelåg skillnader mellan hur de med lägre 
och de med högre utbildning skattade hur de använde sig av magkänslan vid valet av kandidat 
till en tjänst. De med lägre utbildning skattade att de använde sig mer av magkänslan än de 
med högre utbildning. En förklaring kan vara att de som är högutbildade i större utsträckning 
brukar fatta beslut mer baserade på rationell argumentation, snarare än intuition och detta 
stämmer med tidigare studier (Mau & Jepsen, 1992). Detta är problematiskt eftersom 
forskning inom området (Aronsson et al., 2012) har visat att den typen av intuitivt 
beslutsfattande inte tenderar generera särskilt lyckade rekryteringar.  

Även andra (Hallén, 2005) betonar problematiken med att använda sig av magkänslan som 
kriterium vid valet av kandidat till en tjänst, han nästintill likställer det med att lotta ut platsen 
eftersom det är så otroligt svårt att göra en god bedömning på det sättet. Dock så finns de som 
hävdar att rekryterare med fördel kan dra nytta av sin intuitiva förmåga vid valet av kandidat. 
Miles och Sadler-Smith (2012) är av just den åsikten. De anser att rekryterare är tillräckligt 
medvetna om de brister som intuitivt beslutsfattande innebär så att de med fördel kan använda 
intuitionen som ett kompletterande instrument i beslutsprocessen (Miles & Sadler-Smith, 
2012). Det behöver alltså inte vara enbart problematiskt och negativt att använda sig av 
intuitionen. Om rekryteraren har en väldigt god kunskap och erfarenhet inom sitt område är 
det en indikator på att beslut baserat på intuition kan fattas med tämligen goda resultat. Då 
kan det vara fördelaktigt att använda sig av magkänslan vid valet av kandidat till en tjänst. 
Detta i enlighet med studier av (Dane et al., 2012). Det kan innebära att oavsett om 
rekryteraren har hög eller låg utbildning kan lång erfarenhet och/eller goda kunskaper inom 
rekrytering göra så att beslutsfattande med rekryterarens intuition får fördelaktiga resultat. Det 
behöver alltså inte vara så att deras beslut baserat på magkänslan automatiskt ät sämre för att 
de har en lägre utbildning. Det kan tänkas vara så att deras eventuella erfarenhet och 
kunskaper inom området väger upp så att de med fördel kan fatta beslut med intuitiva 
grunder. Studien visade dock att yrkeserfarenheten inte hade någon effekt på till vilken grad 
rekryteraren ansåg att magkänslan var en viktig faktor beroende på vilken utbildningsnivå 
man hade. De flesta studier verkar luta åt att intuitivt beslutsfattande inte är något att luta sig 
tillbaka på vid beslutet av kandidat. Om det är tillförlitligt så kan det betyda att de som har 
lägre utbildning i högre grad fattar sämre beslut vid valet av kandidat vilket leder till fler 
misslyckade rekryteringar och alla de konsekvenser det medför. Som exempelvis väldigt höga 
kostnader för företagen, detta i enlighet med studier av Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
(2006). 
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Studien visade att kvinnor i högre utsträckning skattade referenser, betyg och 
begåvningstest som viktiga än vad män gjorde. Könstillhörighet avgjorde däremot inte någon 
skillnad på hur skattningen hos rekryterarna såg ut med avseende på de övriga faktorerna. 
Studien av Pacini och Epstein (1999) har visat att det finns en viss skillnad på hur kvinnor och 
män fattar beslut då kvinnor använder sig av ett mer intuitivt beslutsfattande än män. Dock så 
har inga studier gått att finna som skulle visa på att det finns några könsskillnader hos 
rekryterare med avseende på till vilken grad de använder sig av ett intuitivt eller andra sätt att 
fatta beslut. Vilket även denna studie ger stöd åt eftersom inga könsskillnader gick att finna.  

En styrka med studien är det att deltagarantalet var relativt stort samt att både könen fanns 
representerade vilket ger högre reliabilitet och generaliserbarhet. Dock så hade det varit 
önskvärt med fler män för att ge studien en jämnare fördelning. Det höga bortfallet på 75 % 
kan ha flera förklaringar. Den förmodligen främsta orsaken som även flera av respondenterna, 
men också ett flertal som tackade nej till att delta påpekade, fanns det en tidsaspekt. De 
uttryckte att de inte hade tiden att prioritera en undersökning utan behövde lägga fokus på sina 
arbetsuppgifter. Det skulle kunna vara så att de som väljer att svara har ett arbete med mindre 
arbetsbelastning än de som inte valde att svara. Alternativt att de som valt att delta i större 
utsträckning är personer som använder sig av magkänslan och därför lägger ner mindre tid på 
rationellt beslutsfattande som förmodligen är mer tidskrävande. De med mer intuitivt 
beslutsfattande skulle därför kunna antas ha mer tid över till att svara på en 
enkätundersökning. Aronson et al. menar dock att magkänslan är överrepresenterad bland 
rekryterare som beslutsmetod. Det skulle också kunna vara så att de som valde att svara är en 
annan typ av person än de som avböjde. Detta är faktorer som kan ha påverkat resultatet.  

Enkäten som blev utformad och användes i studien var avsedd att vara väldigt kort och 
koncist och därmed också väldigt begränsad. Detta för att se till att så många som möjligt 
skulle kunna ha tid att svara på den och därmed få in tillräckligt många enkäter som på så vis 
ökar reliabiliteten i undersökningen. Det finns också anledning att uppmärksamma att de fem 
faktorer som valdes ut: betyg, referenser, testresultat (personlighets- och begåvningstest), 
magkänslan och ”idealpersonen” inte är de enda kriterier som rekryterare tvingas välja mellan 
utan de var de som valdes ut till denna studie för att avgränsa undersökningens omfattning. 
Faktorerna ”betyg och ”referenser” valdes ut till studien för att de representerar två väldigt 
vanligt förekommande bedömningsfaktorer i en rekryteringsprocess. De tre andra faktorerna 
”testresultat”, ”magkänslan” och ”idealpersonen” valdes ut eftersom tidigare forskning som 
gjorts har visat att de påverkar rekryterarnas bedömning vid valet av kandidat. 

Det interna bortfallet på de frågor som rörde begreppet ”idealpersonen” var högre än de 
övriga vilket kan tolkas som att de rådde en viss oklarhet om vad egentligen ”idealpersonen” 
innebar och det hade behövts mer klarhet och tydligare förklingar om vad ”idealpersonen” 
egentligen syftade till. Detta var något som även påpekades av att par respondenter via mail 
eller skrivet direkt i enkäten. Det hade också behövts mer klarhet om hur item om 
rangordningen av de olika faktorerna skulle besvaras. Frågan innebar att respondenterna 
skulle rangordna de olika kriterierna: betyg, referenser, testresultat, magkänslan och 
”idealpersonen”. De skulle rangordnas från 1-5 med avseende på hur stor betydelse vilken de 
tyckte var minst respektive mest viktigt vid valet av kandidat, då 1 var ”minst viktigt” stigande 
till 5 som var ”mest viktigt”. Det var flera respondenter som misstolkade hur de skulle besvara 
frågan och bedömde varje faktor enskilt med en skala på 1-5 vilket resulterade i att de olika 
faktorerna ibland fick samma siffra. Det var också flera som avstod från att besvara den vilket 
resulterade i ett något högre internt bortfall på den frågan. Det framkom också kommentarer i 
samband med besvarandet av enkäten från respondenter som antingen skrev en kommentar 
eller mailade sin synpunkter till mig. En av synpunkterna var att faktorerna på fråga 14 inte 
kunde bedömas enskilt utan att det rörde sig om en helhetsbedömning av dessa. En annan var 
att de olika faktorerna kommer i olika steg av processen och kan inte bedömas separat.  
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Att ta reda på mer om rekryteringsprocessen och hur den ser ut i praktiken är viktigt för att 
kunna öka de lyckade rekryteringarna. Detta med anledning av den bristande forskningen på 
hur det faktiskt ser ut i praktiken hos bemanningsföretagen och de övriga praktiserande 
rekryterarna. Det vore därför intressant att göra större undersökningar på området och ta med 
fler variabler/kriterier som ger en mer omfattande och övergriplig syn på vilka kriterier som är 
de viktiga vid beslutet av kandidat till en tjänst. Det vore också intressant att undersöka om 
det föreligger några enhetliga riktlinjer på företagen om hur processen ska gå till och 
användandet av begreppet kravprofil. Samt hur de korrelerar med hur rekryterarna faktiskt 
agerar. Det vore också högst angeläget att ta fram en enkät med hög validitet som kan 
appliceras på området som kan användas vid liknande undersökningar som denna. Ett förslag 
är att skapa en enkät med öppna frågor som får fram en större bredd av svarsalternativ och 
därmed slippa begränsa sig till endast ett fåtal faktorer.  
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