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Rekryterarens perspektiv: Hänsyn vid valet av kandidater 

Michaela Fredriksson 

Att använda magkänslan som bedömningsunderlag i rekryteringsprocesser 

anses förlegat och forskning indikerar på att det leder till diskriminering och 

felrekryteringar. Istället föreslås att rekryteringen ska vara 

kompetensbaserad och därmed generera ökad mångfald. Syftet med studien 

var att studera vad rekryterare anser är viktigast vid valet av nya 

medarbetare samt vad rekryterarens magkänsla har för inverkan vid valet av 

nya kandidater. Tolv rekryterares uppfattningar har analyserats med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att olika bedömningsunderlag 

används och det finns en skillnad mellan branscher. I vissa branscher utförs 

personlighets- och intelligenstester medan det i andra branscher föredras 

närvaro eller att passa in i arbetsgruppen. Magkänslan spelar in i alla 

rekryteringsprocesser och kan både leda till diskriminering och en god 

matchning mellan person och tjänst, mycket beroende på rekryterarens 

erfarenhet i yrket. Bedömningen blir dock mer objektiv ju fler 

bedömningsunderlag som används. 

 

Nyckelord: rekryteringsprocesser, kompetens, social förmåga, individens 

egenskaper, stereotypa uppfattningar   
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1. INLEDNING 
 

Att åsidosätta sina personliga preferenser och sin magkänsla är enligt Proffice (2015) nyckeln 

till en lyckosam rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering ska leda till främjandet av 

mångfald och ge varje människa en rättvis chans att hitta rätt i arbetslivet. Med 

kompetensbaserad rekrytering menas att enbart fokusera på hur kandidaten kan utföra 

arbetsuppgifterna medan faktorer som kön, etnicitet, ålder eller annat som inte påverkar hur 

arbetet utförs bör åsidosättas. Även om det på kort sikt är trivsamt med en person som passar 

in i gänget lönar det sig i längden att prioritera personer som har de bästa kompetenserna 

(Proffice, 2015). Schmidt och Hunter (2004) menar att intelligens- och begåvningstester är 

verktygen för att lyckas finna de bäst lämpade kandidaterna till varje specifik tjänst, men även 

personlighet är användbart att ha i åtanke vid anställning. Dessa två faktorer tillsammans ska 

vara en god prediktor för hur väl kandidaten passar för tjänsten. Sjöberg (2014) menar att 

tester som mäter både begåvning, intelligens och personlighet förutsäger hur väl personen 

kommer utföra jobbet, förhindrar diskriminering samt främjar öppenhet mot alla sociala 

grupper. Trots detta används kritiserade bedömningsunderlag som referenstagning och 

bakgrundskontroller i stor utsträckning (Thomas, Rothschild, & Donegan, 2015).   

Det har länge varit känt att det är behjälpligt med kontakter för att få jobb och att hög social 

kompetens hjälper människor lyckas i sin karriär även om tjänsten i fråga inte kräver denna 

egenskap. Forskning pekar på att det behövs mångfald i arbetslivet då olika personlighetstyper 

passar olika typer av tjänster. En hög självkännedom hos kandidaten ökar därmed chanserna 

att träffa rätt i arbetslivet och även att nå en arbetstillfredsställelse (Holland, 1959). På grund 

av en hög konkurrens söker företag den bästa medarbetaren medan forskning pekar på att det 

ibland räcker att vara ”good enough”, alltså tillräckligt bra, för att klara av sina 

arbetsuppgifter. Framgång behöver nämligen inte enbart bero på intelligensnivå eller 

personlighet utan kan även bestämmas utifrån familjebakgrund och psykologiska variabler 

(Huang, 2001). Rekryterares magkänsla kan ha en stor inverkan i valet av kandidat vilket i sin 

tur kan påverkas av dennes egna fördomar då makten ligger i deras händer. Detta trots att det 

finns lagstiftningar som säger att diskriminering på arbetsplatsen är förbjuden (Louvet, 2007).  

Forskningen är till stor del begränsad. Det finns vetskap om hur rekryteringsprocesser bör gå 

till. Hur det ser ut i praktiken, vad rekryterare upplever är viktigt och hur tungt olika 

bedömningsunderlag väger är emellertid fortfarande relativt okänt varpå denna studie ämnar 

till att öka medvetenheten inom det nämnda området. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera vad rekryterare upplever är viktigast vid valet av nya 

medarbetare samt vad rekryterares magkänsla har för inverkan i urvalsprocessen.  

Som hjälp för att uppnå syftet har följande frågeställningar utformats: 

 Vilka faktorer upplever rekryterare är väsentliga vid valet av nya medarbetare?  

 Vilka konsekvenser kan rekryterares magkänsla leda till i urvalsprocessen? 
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Forskning visar på att personlighet är en avgörande faktor för vilket yrke människor har. I 

rekryteringsprocesser kan bland annat personlighetstester vara ett avgörande 

bedömningsunderlag för om kandidater blir anställda eller ej (Schmidt & Hunter, 2004). Dock 

visar teorier på att personlighet inte alltid är beständig utan kan skifta över olika situationer 

(Roberts & DelVecchio, 2000). Bedömning av människors personlighet baserat på ett 

specifikt tillfälle kan därmed ge en felaktig bild av verkligheten. I kommande avsnitt 

presenteras den teoretiska utgångspunkt för studien som behandlar just förändringar i 

personlighetsdrag och dess betydelse för människors chanser i arbetslivet.  

2.1 Trait/state-perspektivet 

Personlighetsdrag har länge varit en viktig del av psykologisk forskning. Tidigare har forskare 

trott att personlighet har varit beständig, men i och med det så kallade trait och state-

perspektivet har diskussioner uppkommit gällande att människors personlighet istället kan 

skifta genom livet eller utifrån specifika tillfällen och situationer. Alla människor har vissa 

bestående egenskaper som tankesätt, beteenden eller känslomässiga sådana och dessa kvarstår 

ofta genom hela livet medan andra egenskaper kan vara föränderliga (Hamaker, Nesselroade, 

& Molenaar, 2007). 

Egenskaper som förändras successivt genom livet grundar sig i biologiska faktorer som att 

människor blir äldre, mer mogna och mer erfarna. Denna typ av förändring kallas för ”trait-

change” (Hamaker et al., 2007). Människor har trots detta ofta förutfattade meningar om 

personlighet hos folk i sin omgivning och detta påverkar inte minst arbetslivet, då forskning 

visar på att personlighetsdrag förändras i snabbare takt än människors yrkesrelaterade status. 

Det finns uppfattningar om att personlighetsdrag upphör att förändras vid 30-årsåldern, men 

detta kan alltså ifrågasättas. I vissa stadier i livet förändras dock personligheten mer än i andra 

(Roberts & DelVecchio, 2000). Supers (1980) teori om att människor inte nödvändigtvis bör 

stanna på samma arbetsplats eller inom samma yrkesroll hela livet kan förklaras av denna 

trait-change som sker hos människor genom olika åldrar.  

En annan typ av förändring i personlighet är dock mer beroende på situation och kallas ”state 

variation”. Denna förändring sker som en snabb process och uppvisar sig utifrån specifika 

händelser som människor upplever. Ett exempel på state variation är tillfällig ångest hos en 

individ som utsätts för en riskfylld situation, men som återgår till ett lugn när denne inser att 

den fruktade händelsen inte inträffade. Det kan liknas vid en kandidat som känner 

prestationsångest under en anställningsintervju. State variation är alltså beroende på såväl 

sociala och fysiska situationer i omvärlden som fysiologiska, känslomässiga och kognitiva 

processer inom individen. Att bedöma människor utifrån dennes personlighet under en 

specifik omständighet är alltså inte alltid rättvist, då det kan ge en skev bild av hur dennes 

personlighet kan komma att se ut i andra sammanhang. Det går inte att till fullo förutse 

beteenden utifrån vissa personlighetsdrag och specifika personlighetstyper agerar därmed 

heller inte nödvändigtvis likadant i olika situationer (Hamaker et al., 2007). Att därmed tro sig 

kunna bedöma människor och hur de kommer prestera i arbetslivet utifrån hur denne har 

agerat vid ett tillfälle, kan ge en orättvis bedömning då det inte nödvändigtvis visar på dennes 

kunskap och kompetens (Roberts & DelVecchio, 2000). 
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3. TIDIGARE FORSKNING  
 

Idén för studien uppkom efter att Proffice (2015) publicerade en artikel gällande magkänsla 

och kompetensbaserad rekrytering. De menar att när anställningsintervjun utförs träder ofta 

magkänslan in hos rekryteraren medan andra bedömningsunderlag hamnar i skymundan. 

Därmed är det lätt hänt att personen som passar bäst in i arbetsgruppen, är mest charmerande, 

har förmågan att sälja in sig själv eller liknar rekryteraren på flera plan blir den slutgiltiga 

kandidaten. Ålder, kön, etnicitet och utseende är faktorer som också kan påverka valet utifrån 

rekryterarens egna preferenser. Dessa faktorer är dock sällan relevanta för att kunna klara av 

arbetsuppgifterna, vilket är anledningen till varför Proffice (2015) ställer sig kritiska till detta. 

De menar att ”magkänslan dagar är räknade” och efterfrågar mer kompetensbaserad 

rekrytering i framtiden. Dels ska detta leda till att alla människor får samma chans i 

arbetslivet, men det ska även minska risken för kostsamma felrekryteringar (Proffice, 2015). 

I diskrimineringslagen (2008:57) uttrycks i 1§, 2 kapitlet, att en arbetsgivare inte får 

diskriminera arbetstagande, arbetssökande, praktikant eller inhyrd/inlånad arbetskraft. 

Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (1 kapitlet, 4§). Direkt 

diskriminering innebär att någon behandlas illa på grund av kön, etnicitet, trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder medan indirekt diskriminering innebär att 

vissa bestämmelser eller förfaringssätt leder till diskriminering på arbetsplatsen (1 kapitlet, 

4§). 

3.1 Bedömningsunderlag 
Att bedöma kandidater på ett så verklighetstroget sätt som möjligt är viktigt för både 

arbetsgivare och arbetssökande. Menon och Thompson (2016) rapporterar om ett fall där 

rekryteraren följde sin magkänsla och sitt första intryck vid anställningsintervjun istället för 

att fokusera på kandidatens egenskaper. Det resulterade i en nyanställd chef som saknade 

empati för sina medarbetare vilket gav allvarliga påföljder för organisationen. Schmidt och 

Hunter (1998) menar att det viktigaste i en rekryteringsprocess är hur väl det går att förutsäga 

framtida arbetsprestation hos kandidaten. För att uppnå detta jämförde de validiteten över ett 

antal olika bedömningsunderlag som företag kan använda sig av vid rekrytering. Efter att ha 

sammanfattat 85 års forskning kom de fram till att intelligens- och begåvningstester samt 

arbetsprov var några av metoderna som gav mest överensstämmande resultat med 

verkligheten, framför allt då kandidaten saknade relevant arbetslivserfarenhet. Personlighets- 

och begåvningstester sågs som mest tillförlitliga då de dels kan utföras på alla kandidater 

oavsett bakgrund och de är även det minst kostsamma bedömningsunderlaget. Arbetsprover är 

ekonomiskt och tidsmässigt kostsamma och fungerar enbart under de omständigheter där 

kandidaten arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Utöver testning använder företag sig 

frekvent av intervjuer innan anställningsbeslutet tas, där strukturerade intervjuer är att föredra 

framför ostrukturerade. Dessa innebär dock höga kostnader och är mest användbara för 

kandidater som har aktuell arbetslivserfarenhet. När kandidaten besitter upp till fem års 

arbetslivserfarenhet inom gällande område ökar träffsäkerheten för varje år av erfarenhet. 

Därefter ses ingen märkbar skillnad i förmåga att utföra ett bra jobb, utan vid detta tillfälle är 

återigen intelligens- och begåvningstester det mest tillförlitliga bedömningsunderlaget att utgå 

ifrån vid rekrytering (Schmidt & Hunter, 1998).  
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Det förekommer även att kandidater inte alltid talar sanning i rekryteringsprocesser och en av 

anledningarna är att de vill framställa sig själva som bättre eller mer erfarna än de egentligen 

är. Fell, König och Kammerhoff (2016) menar liksom föregående forskare att företag bör 

införa strukturerade hellre än ostrukturerade anställningsintervjuer. Detta för att minska risken 

för att kandidater fejkar då det inte ges lika stort utrymme för kandidatens påhittade eller 

överdrivna svar (Fell et al., 2016). 

3.1.1 Testning 

Sjöbergs (2014) studie syftar till att kartlägga och ge tydliga riktlinjer för hur urvalsbeslut i 

rekryteringsprocesser kan bli så valida, reliabla, rättvisa, icke-diskriminerande och 

kostnadseffektiva som möjligt. Att göra ett noggrant urval baserat på personlighet, begåvning 

och generell intelligens kan bidra till att främja ekonomin på företaget. Alla individer som 

uppfyller grundkraven får även en rättvis chans till arbete samtidigt som mångfalden ökar på 

arbetsplatser och därmed förebyggs även diskriminering. I de fall som urvalsprocesser inte går 

rätt till kan felbedömningar göras och leda till att individer går miste om arbetsmöjligheter, 

vilket innebär en orättvis behandling som i sin tur leder till diskriminering. Att anställa fel 

person kan också vara dyrt för företaget, både i form av en kostsam rekryteringsprocess men 

även för att den nyanställde möjligtvis inte är den bäst lämpade för tjänsten. Därmed blir inte 

heller arbetsprestationen den bästa tänkbara. Människor som söker arbete bör bedömas genom 

att mäta arbetsprestation kontra personlighet utifrån fem centrala faktorer vilka är emotionell 

stabilitet, extraversion, öppenhet för nya erfarenheter, vänlighet och målmedvetenhet. Tester 

för att mäta dessa faktorer ska kunna vara användbara vid olika yrken även om olika 

personligheter väger olika tungt beroende på vad tjänsten i fråga kräver (Sjöberg, 2014). 

3.1.2 Referenstagning  

Thomas et al. (2015) menar att referenstagning kan ha vissa fördelar som vid rekrytering av 

höga chefspositioner, men att det generellt är ett omodernt verktyg för att kontrollera 

kandidaters bakgrund. Det är både tidsmässigt och ekonomiskt kostsamt och företag bör 

istället satsa på nätverkande via till exempel sociala medier. Det är dock inte enbart på senare 

år som forskare ställt sig kritiska till referenstagning. Tucker och Rowe (1979) utförde ett 

experiment där det undersöktes hur referenser påverkar både valet av anställning och 

behandling av kandidaterna. Resultatet visade att de kandidater som hade låga förväntningar 

på sig utifrån tidigare arbetsgivares åsikter hade mindre chans att få jobbet än kandidaterna 

med höga förväntningar. Det visade sig även att de med låga förväntningar på sig fick mindre 

beröm och hölls mer ansvariga för tidigare misslyckanden än personerna som i experimentet 

hade givits positiva lovord från referenterna, trots att dessa referenter enbart var påhittade 

(Tucker & Rowe, 1979).  

Pyron (1970) drog slutsatsen  att rekryterare till stor del påverkas undermedvetet av 

referenstagning och lätt tappar sin egen uppfattning genom att höra tidigare arbetsgivares 

åsikter. En vanlig uppfattning av rekryterare är att referenstagning ska fungera som en 

kontroll att deras känsla för kandidaten stämmer, men i många fall fungerar referenstagning 

som ett avgörande i sig. Tidigare arbetsgivares åsikt om ”att anställa” eller ”att inte anställa” 

stämmer enligt forskningen ofta överens med det slutgiltiga valet. Tidigare arbetsgivare är 

även ofta positiva i sina uttalanden oavsett hur de anser att kandidaten i fråga betett sig. Detta 

gäller speciellt då de personligen önskar deras tidigare anställda väl oavsett tidigare 

arbetsprestation och därmed förskönar bilden vid lämnandet av referens (Pyron, 1970). Trots 
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att denna forskning kan ses som inaktuell med hänsyn till att den utfördes för över 40 år sedan 

visar modern forskning från bland annat Mabon (2002) att referenstagning fortfarande kan 

leda till liknande problem. Han menar att före detta chefer ofta tror att de hjälper sina tidigare 

medarbetare genom att obefogat ge positiva uttalanden de då på så sätt kan ges en andra chans 

i arbetslivet. Det bidrar dock ofta tvärtom till att medarbetarens svagheter följer med vidare i 

karriären och kan ge negativa konsekvenser för framtida arbetsgivare. Även Little och Sipes 

(2000) menar att detta är ett problem, trots att det idag finns lagstiftning som förbjuder 

arbetsgivare att förvränga tidigare anställdas kvalifikationer eller prestation. De menar att det 

är vanligt förekommande att tidigare arbetsgivare håller tillbaka med viktig information för att 

skydda antingen sig själva eller kandidaten. Företag kan alltså gå miste om kompetenser men 

även göra felrekryteringar genom att ta referenser. 

3.1.3 Intelligens och begåvning 

Valet av kandidat bör ske utifrån dennes intelligensnivå, åtminstone enligt vissa forskare. Det 

finns olika teorier för hur man på bästa sätt mäter intelligens, även om de i slutändan ämnar 

till att hitta en generell intelligensfaktor hos människor. Dessa ska i sin tur vara avgörande för 

om personen passar för jobbet eller ej (Gram & Eriksson, 2014). Intelligens är ett väl utforskat 

område sedan mer än ett århundrade tillbaka och i rekryteringssammanhang har det blivit ett 

starkt hjälpmedel vid användandet av tester. Även om det är ett väl undersökt område råder 

det många olika teorier gällande just intelligens och begåvning (Wulff, 2011). 

Spearman (1904) är en av de mest omtalade forskarna inom intelligensteorier. Han menar att 

det finns ett fåtal faktorer som mäter intelligens och en av dessa är den så kallade g-faktorn 

vilken mäter just generell intelligens. Han lyckades i sin forskning komma fram till att denna 

g-faktor kan förklara intelligens på olika områden och att dessa alltid korrelerar med varandra. 

Om en människa är intelligent inom ett område, bör denna person även vara likvärdigt 

intelligent inom andra områden. En annan känd forskare inom området intelligensteorier är 

Thurstone (1938). Till skillnad från Spearman (1904), som menade att g-faktorn fungerar att 

mäta generell intelligens, menade Thurstone (1938) att intelligens kan delas in i sju faktorer. 

Detta kan i sin tur fungera som hjälp till val av yrke och vilket arbete människor passar för 

eftersom faktorerna skiljer sig från varandra. Han ställde sig kritisk till Spearmans (1904) 

teorier och menade att den var alltför begränsad då människan är mer komplex än så. 

Thurstones (1938) teori har dock tagit stöd i teorin om Spearmans g-faktor, som komplement 

till sin egen teori. Enligt Schmidt och Hunter (2004) har Spearmans intelligensteori (1904) 

blivit den starkaste utgångspunkten för all forskning gällande intelligens och arbetsprestation. 

Irwing, Booth, Nyborg och Rushton (2013) undersökte hur väl g-faktorn hänger samman med 

en generell personlighetsfaktor, GFP. De fem faktorerna är desamma som Sjöberg (2014) 

menade att yrkesprestation ska kunna förutsägas ifrån; emotionell stabilitet, extraversion, 

öppenhet för nya erfarenheter, vänlighet och målmedvetenhet. Förhoppningen var att utifrån 

intelligensnivå kunna förutsäga vilken övervägande personlighet varje människa har, men 

resultatet kunde inte visa på några tydliga samband och beror istället på andra faktorer än 

intelligens (Irwing et al., 2013).  

Som nämnts ovan, finns det en utvecklad och nyare version av teorin om g-faktorn. Där delas 

intelligens istället in i sju faktorer som mäter olika typer av intelligens: M-, N-, P-, R-, S-, V- 

och W-faktorn. Dessa sammantagna ska kunna bestämma människors intelligensnivå och 

därmed fungera som underlag för arbetslivet (Thurstone, 1938). 
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 M-faktorn: Korttidsminne, hur väl människor kan återge och minnas olika typer av 

information 

 

 N-faktorn: Personers skicklighet i att hantera de fyra räknesätten addition, 

subtraktion, division och multiplikation 

 

 P-faktorn: Att kunna uppfatta och se likheter och skillnader mellan figurer och 

former 

 

 R-faktorn: Hur väl personer tänker logiskt  

 

 S-faktorn: Att kunna förstå olika figurer och former 

 

 V-faktorn: Verbal förståelse, förmågan att ge och ta emot språklig eller muntlig 

innebörd av budskap 

 

 W-faktorn: Att kunna prestera i situationer där personen är pressad och i dessa 

situationer kunna använda sitt ordförråd på bästa sätt 

Även om intelligens ska fungera som underlag till arbetslivet, menar bland andra Holland 

(1997) att personlighet är en minst lika viktig faktor. Det går att se övervägande typiska 

personlighetsdrag hos alla individer och för att få en hög arbetstillfredsställelse är det viktigt 

att denna personlighet matchar människors val av yrke och vilken arbetsmiljö de når högst 

trivsel i. Graden av hur människor kan identifiera och utvärdera sin personlighet kombinerat 

med grad av intelligens eller begåvning är avgörande för vilken yrkesnivå människor når. Det 

är viktigt att ha en hög självkännedom för att nå största möjliga tillfredsställelse och bästa 

möjliga matchning i arbetslivet (Holland, 1959). Han menar alltså att inte enbart 

intelligensnivåer bestämmer om en människa passar för ett visst yrke, utan även 

personlighetstypen bör tas i åtanke. RIASEC-modellen innefattar sex olika personlighetstyper 

och alla människor bör till viss del kunna identifiera sig med någon av dessa. När 

självkännedomen är stor och personlighetstyp är identifierad ökar människors möjlighet för 

framgång och tillfredsställelse i arbetslivet. RIASEC innefattar personlighetstyperna den 

realistiska, den analytiska, den artistiska, den sociala, den företagsamma och den 

konventionella.  

Den realistiska är ofta praktisk, mekanisk och undviker gärna situationer som avser 

omhändertagande av människor. Den analytiska ser sig själv som vetenskaplig och löser gärna 

matematiska problem samtidigt som denne undviker situationer som handlar om försäljning 

eller ledarskap. Den artistiska är inte helt oväntat kreativ, föredrar aktiviteter som hantverk, 

dans och kreativt skrivande, har goda konstnärliga förmågor och uttrycker sig genom dessa 

aktiviteter. Denne undviker i allmänhet strikta order och en stark struktur. Den sociala är 

motsatsen till den realistiska och föredrar istället att ta hand om människor och ser sig själv 

som pålitlig, hjälpsam och vänlig. Den företagsamma kan ses som motsats till den analytiska 

och föredrar istället att leda och övertyga människor, samtidigt som denne ser sig själv som 

energisk, social och ambitiös. Den konventionella är starkt strukturerad och föredrar att arbeta 

systematiskt och efter en tydlig planering. Denne undviker gärna ostrukturerade situationer 

(Holland, 1997). 
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Även om Spearmans (1904) och Thurstones (1938) teorier har ansetts användbara för att 

identifiera de mest intelligenta människorna till vissa tjänster, finns det forskare som ställt sig 

frågan om man behöver vara den mest intelligenta för att utföra sitt arbete på bästa sätt. I 

många tjänster går det att dra nytta av andra färdigheter än ren intelligens. Vissa tjänster 

kräver en hög begåvning, men ibland räcker det att vara tillräckligt begåvad för att kunna 

utföra jobbet. Huang (2001) ställer sig kritisk till det faktum att förutsäga framgång utifrån 

intelligens och menar att många faktorer påverkar en individs arbetsrelaterade framgång. 

Framgång kan i vissa fall bero på tur men det kan även bero på faktorer som familjebakgrund, 

kognitiv förmåga, utbildning och psykologiska variabler. I vissa branscher blir det dock 

naturligt att det slutgiltiga valet hamnar på den mest intelligenta individen av 

konkurrensmässiga skäl trots att många kandidater är tillräckligt duktiga för att kunna utföra 

arbetet (Huang, 2001). 

3.2 Olikheter i arbetsgrupper 
De moderna organisationerna har förändrats sedan tidigare generationer och denna förändring 

kommer med stor sannolikhet fortgå. Dagens arbetskraft är mer heterogen än tidigare och 

mångfalden har blivit större (Pugh, Dietz, Brief, & Wiley, 2008). Umphress och Simmons 

(2008) menar dock att det är en lång väg kvar till ett helt öppet sinne för alla sociala grupper. 

Idag är det till exempel fyra gånger större sannolikhet för män att nå de högsta positionerna på 

arbetsplatsen jämfört med kvinnor. Mörkhyade har även ungefär elva gånger mindre chans än 

ljushyade att nå en chefsposition. Vidare menar de även att människor i allmänhet har en 

tendens att dras till de som upplevs likna en själv (Umphress & Simmons, 2008).  

Trots att det i dagens samhälle finns en stor öppenhet och acceptans för mångfald, är 

diskriminering på arbetsplatser alltså fortfarande ett problem. Detta trots att studier visat att 

mångfald vad gäller både etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder och funktionshinder leder till 

jämställdhet, förhindrar konflikter i arbetsgrupper och främjar ekonomiska resultat i 

organisationer. En mångfald på arbetsplatsen leder även till ett starkare samhälle i stort, både 

utifrån sociala och ekonomiska aspekter (Shor, Dean, Holcombe, Jung, & Singh, 2009). 

Tidigare forskning har visat att minoritetsgrupper utifrån etnicitet eller ursprung har en lägre 

trivsel på arbetsplatsen och det är även dessa som tenderar att säga upp sig till följd av detta. 

Dock har det visat sig att en blandning av etnicitet i arbetsgrupper leder till att mer 

framgångsrika beslut fattas. En blandning av kön i arbetsgrupper har visat sig leda till en 

högre effektivitet och dessa grupper presterar generellt bättre än arbetsgrupper med enbart 

kvinnor eller män. Dock är det många andra faktorer som spelar in vad gäller både prestation 

och effektivitet, men mångfald av etnicitet och kön är alltså en av faktorerna (Shor et al., 

2009).  

Generellt sett finns det en negativ syn på funktionshindrade medarbetare, men studier visar på 

att arbetsklimatet är avgörande för hur det ser ut på varje enskild arbetsplats. Studier visar 

dock på att det i sin tur är positivt med en öppenhet för minoriteter, däribland 

funktionshindrade och homosexuella, då det främjar en positiv arbetsmiljö (Shor et al., 2009). 

McFarlin, Song och Sonntag (1991) menar att arbetsgivare ofta har en positiv syn på vad 

funktionshindrade kan utföra för arbete men att det är en kostnadsfråga då funktionshindrade 

kan behöva speciella kostsamma hjälpmedel och lösningar (McFarlin et al., 1991).  

Åldersdiskriminering är vanligt förekommande på arbetsplatser och detta gäller framför allt 

äldre medarbetare. Det finns många kända fördomar om äldre medarbetare som att de är 
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mindre produktiva, mindre flexibla, mindre kreativa samt har svårare att lära sig nya 

uppgifter. Studier visar dock att dessa fördomar är obefogade. I praktiken bör det nämligen 

inte vara någon skillnad i dessa faktorer för olika gamla medarbetare, förutsatt att de befinner 

sig i en arbetsför ålder. På senare tid har dock synen på äldre medarbetare blivit något mer 

positiv än tidigare men det är en lång väg kvar (Shor et al., 2009). 

3.3 Rekryterares uppfattningar 
Rekryterare får ofta en uppfattning av kandidaten genom att läsa CV och personligt brev. 

Uppfattningen baseras inte helt oväntat dels utifrån det som står skrivet men faktorer utöver 

det som nämns, gällande till exempel personlighetstyp och roll i arbetsgruppen, anser 

rekryteraren även kunna gissa sig till redan innan mötet med kandidaten. Det förekommer att 

dessa förutfattade meningar både stämmer överens med verkligheten och att de inte gör det. I 

båda fallen påverkar dock dessa förutfattade meningar intervjusituationen då rekryteraren på 

förhand har en viss inställning till kandidaten och utformar intervjufrågor därefter 

(Frauendorfer, Schmid-Mast, & Sutter, 2015). Stuart, Dustin, Barrick och Darnold (2008) 

menar även att kandidatens handslag vid första mötet kan avgöra om denne får anställning 

eller ej, åtminstone vad gäller kvinnliga sökanden. Dessa olika faktorer kan leda till att alla 

kandidater inte får en rättvis chans vid första mötet (Frauendorfer et al., 2015).  

Det är en mänsklig faktor att vi dömer varandra utifrån första intrycket även om denna 

uppfattning kan förändras med tiden. Detta gäller inte minst utifrån det fotografi som vissa 

personer publicerar i sitt CV. Personer som upplevs som attraktiva ger även intrycket av att 

vara intelligenta. Det finns dock inget direkt samband mellan utseende och intelligens, även 

om vissa faktorer kan spela in där intelligensnivån kan påverka utseendet till viss del 

(Talamas, Mavor, & Perrett, 2016). Frauendorfer et al. (2015) menar att vid de tillfällen som 

CV:t upplevs mediokert kan ett attraktivt foto öka intresset för kandidaten. Vid de tillfällen 

som CV:t redan ses som intressant har dock fotot på kandidaten mindre betydelse i urvalet. 

Förutfattade meningar om egenskaper bedömt utifrån fotografier kan dock enligt Frauendorfer 

et al. (2015) stämma. Ansiktsuttryck kan visa på egenskaper som omsorgsfullhet, öppenhet 

och extraversion.  

Huzell och Lundberg (2010) menar att utseendet kan vara avgörande för huruvida en kandidat 

får en chans eller inte, framförallt inom serviceyrken där denne kommer vara ansiktet utåt. 

Kropp och fysik kombinerat med utsmyckning och verbalitet påverkar trovärdigheten hos 

medarbetare och därmed spelar detta in i rekryteringsprocesser. Det finns dock en väsentlig 

skillnad mellan kön. Män som har ett attraktivt utseende upplevs som kompetenta medan 

första intrycket av snygga kvinnor ger en bild av att de är inkompetenta. Ett vanligt uttryck att 

använda sig av vid rekrytering är  att kandidaten ska vara ”hel och ren”. Forskning visar dock 

på att uttrycket underförstått innefattar fler utseenderelaterade kriterier än bara just ”hel” och 

”ren”. Det finns vissa normer i samhället över hur man bör se ut och dessa påverkar alltså inte 

minst arbetssökande personer (Huzell & Lundberg, 2010). 

Agerström, Carlsson och Rooth (2007) menar att överviktiga personer har svårare att bli 

anställda och detta oberoende av arbetsprestation. Överviktiga personer får sällan 

rekommendationer i arbetslivet och vikt är en av de variabler som rekryterare påverkas mest 

av vad gäller ett första intryck.  När valet står mellan två likvärdiga kandidater vad gäller 

kompetens, med enbart en skillnad i kroppsvikt, är det inte ovanligt att det slutgiltiga valet 

hamnar på kandidaten med normalvikt före kandidaten som är överviktig (Agerström et al., 
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2007). Även längd är en faktor som är av betydelse. Längd och vikt påverkar inte bara om 

personen får jobbet eller ej utan det påverkar även lönenivån (Loh, 1993).  
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4.0 METOD 
 

För att kunna besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ metod, då denna metod ökar 

möjligheten att få en djup förståelse för människors erfarenheter vilket är väsentligt i detta fall 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Undersökningsmetoden som användes var semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att ha en möjlighet att ställa följdfrågor eller byta ordningsföljd på 

frågorna vid behov. Semistrukturerade intervjuer användes för att ge respondenten möjlighet 

att tillägga information. På detta sätt styrs intervjun till stor del av respondenten, även om det 

finns vissa ramar att förhålla sig till (Bryman, 2002). Tolkning av materialet har gjorts utifrån 

en innehållsanalys och dessa delar kommer beskrivas mer ingående i kommande avsnitt 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

4.1 Urval  
Tabellen nedan presenterar de tolv personer som ingick i urvalet. Det som presenteras är kön, 

ålder, typ av utbildning, hur lång arbetslivserfarenhet de har, vilken bransch de är verksamma 

i, storlek på företag samt om de är utbildade i testning eller bedömning.  

Tabell 1 

Urval, egenproducerad utifrån intervjuer 

 Kön Ålder Utbildning Erfarenhet 

rekrytering 

Bransch Storlek  Testning 

1. Kvinna 59 Gymnasium 15 år Förskola Mikro Ej 

utbildad 

2. Kvinna 29 Gesällbrev 1 år Frisör Mikro Ej 

utbildad 

3. Kvinna 28 Högskola 5 år Förskola Litet Ej 

utbildad 

4. Man 38 Gymnasium + 

påbörjad KY 

5 år Försäljning, 

rekrytering 

Litet Utbildad 

5. Kvinna 37 Högskola 1 år Försäljning, 

rekrytering 

Litet Utbildad 

6. Man 44 Gymnasium 5 år Lager- och 

logistik 

Stort Ej 

utbildad 

7. Kvinna 46 Högskola 10 år Förskola Litet Ej 

utbildad 

8. Kvinna 53 Högskola  10 år Vård Litet Ej 

utbildad 

9. Kvinna  47 Eftergymnasial, 

fristående 

5 år Rekrytering Stort Utbildad 

10. Kvinna 47 Gymnasium 1 år Rekrytering Stort  Utbildad 

11. Man 51 Högskola 15 år Rekrytering Mikro Utbildad 

12. Man 58 Gymnasium 10 år Bank Medelstort Ej 

utbildad 

Not. Mikroföretag har färre än 10 anställda, små företag har 10-49 anställda, medelstora företag har 50-249 

anställda och stora företag har fler än 250 anställda (EUR-Lex, 2016).  
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Urvalet bestod av åtta kvinnor och fyra män med en medelålder på 45 år. Fem personer var 

utbildade i testning eller bedömning och dessa var de som aktivt arbetar med rekrytering. 

Övriga sju personer var inte utbildade inom testning eller bedömning. I uppsatsen kommer 

alla respondenter dock benämnas rekryterare för att underlätta läsningen.  

Fyra personer hade enbart gymnasieutbildning, fem personer hade högskoleutbildning och 

resterande tre hade annan form av eftergymnasial utbildning. Kolumnen erfarenhet visar hur 

lång erfarenhet de har inom rekrytering på det sättet de arbetar nu avrundat till 1, 5, 10 eller 

15 år. De branscher som är representerade är förskola, frisör, försäljning, rekrytering, vård, 

bank samt lager- och logistik. I urvalet finns tre mikroföretag, fem små företag, ett medelstort 

företag och tre stora företag representerade. 

4.2 Material 
Den intervjuguide som låg till grund för undersökningen bestod av 40 huvudfrågor med 

tillhörande följdfrågor (Bilaga 1). Dessa var indelade i områdena bakgrund, din anställning, 

testning, magkänsla vs. begåvning/erfarenhet, rättvis chans och övrigt. Områdena valdes 

utifrån tidigare forskning på området, varpå ett visst antal frågor utformades inom varje 

område.  

Området bakgrund innehöll frågor som behandlade information om respondenten själv, 

medan området din anställning behandlade yrkesrelaterade frågor kopplade till respondenten. 

Information rörande detta var till nytta för att få en bild av respondentens egen erfarenhet 

inom området.  

Testning innehöll frågor rörande olika typer av tester samt personlighetsdrag hos 

kandidaterna. Frågorna baserade sig på teorier som menar att personlighets- och 

begåvningstester ger det bedömningsunderlag som stämmer bäst ihop med verkligheten 

(Sjöberg, 2014; Schmidt & Hunter, 1998). Dessa frågor ställdes för att få information om vad 

rekryteraren lägger störst vikt vid samt hur deras tankar går kring intelligens- och 

begåvningstester som utförs på kandidaterna.  

Området magkänsla vs. begåvning/erfarenhet bildades för att behandla frågor kring 

rekryterarens magkänsla och dess inverkan i rekryteringsprocessen samt vad som är viktigt att 

ta hänsyn till vid valet av nya medarbetare. Dessa baserade sig på de artiklar som låg som 

grund till studien, som bland annat tydde på att magkänslan är förlegad och det borde bli allt 

vanligare med kompetensbaserad rekrytering (Louvet, 2007; Menon & Thompson, 2016; 

Proffice, 2015). Detta område behandlade även ämnet mångfald på arbetsplatsen, baserat på 

teorier från bland annat Umphress och Simmons (2008) och Shor et al. (2009) som menar att 

det är vanligt förekommande att rekrytera personer som liknar en själv, även om en mångfald 

gynnar arbetsplatser.  

Området rättvis chans behandlade till stor del diskriminering och fördomar utifrån teorier av 

bland annat McFarlin et al. (1991) och Frauendorfer et al. (2015). Den behandlade även 

referenstagning utifrån Pyrons (1970), Mabons (2002) samt Little och Sipes (2000) teorier, 

som är kritiska till referenstagning över huvud taget. Området övrigt behandlade ämnet 

felrekryteringar utifrån bland annat Menon och Thompsons (2016) artikel som underströk 

vikten av att hitta rätt kandidat.  
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4.3 Procedur 
Vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker användes för utformning av intervjuguiden 

(Bilaga 1). Därefter identifierades 12 chefer, medarbetare och rekryterare där kriteriet var att 

de skulle ha erfarenhet av rekryteringsprocesser samt aktivt medverkat i dessa. Två av de 

tillfrågade tackade av olika anledningar nej till att medverka medan tre personer inte gav 

någon respons, varpå fem nya respondenter kontaktades. Dessa fem tackade ja till medverkan. 

De potentiella respondenterna uppsöktes via internetsökning, LinkedIn och utifrån 

rekommendationer. Ett missivbrev (Bilaga 2) med förfrågan om medverkan i studien 

skickades ut via e-post till dessa potentiella respondenter, där information gällande studiens 

syfte och deltagarens villkor framgick. Olika branscher kontaktades för att få en stor bredd 

samt ett så representativt urval för studiens syfte som möjligt. När rekryteraren gett sitt 

godkännande till medverkan kontaktades även deras chef i de fall som rekryteraren själv inte 

hade en chefsposition. Rekryterarens namn avslöjades dock inte och därmed skyddades 

respondentens identitet även gentemot den egna organisationen.  

Den kortaste intervjun varade i 11 minuter medan den längsta passerade en timme. Resterande 

intervjuer pågick mellan 15-50 minuter och transkriberingarna varierade till viss del i längd. 

Intervjun på 50 minuter gav 17 sidors transkribering medan den längsta intervjun på en timme 

och tre minuter gav 14 sidors transkribering. Det skiljde sig därmed mycket mellan de olika 

branscherna. Det var ett medvetet val att undersöka olika typer av branscher, just för att 

resultatet skulle kunna tillämpas på rekryterare i allmänhet och inte enbart i en enskild 

bransch. Dock är det viktigt att understryka skillnaderna i de olika branscherna vilket bör 

finnas i åtanke vid läsning av resultatet. Det som presenteras är inte enbart svar som 

överensstämt mellan många respondenter, utan även svar som kommit från enstaka 

respondenter.  

I slutet av varje intervjutillfälle tillfrågades respondenten om denne hade något att tillägga och 

därefter sammanfattades det som sagts för att undvika missförstånd och öka tydligheten inför 

bearbetning av data (Creswell, 2007). För att öka validiteten skedde en uppföljning med tre av 

respondenterna i form av att frågorna repeterades och de fick en påminnelse om vad de svarat, 

dock omformulerat och förkortat. Ingen av respondenterna hade något att tillägga utöver de 

svar som givits vid första intervjutillfället och de menade att den tolkning som gjorts av 

svaren överensstämde med deras bild. Eftersom många frågor var baserade på testning och 

eftersom rekryteringsprocessen var olika lång inom de olika företagen, skiljde sig även 

längden på intervjuerna åt beroende på hur mycket som fanns att diskutera.  

4.4 Databearbetning 
Varje intervju spelades in via en ljudinspelare och transkriberades samma dag som den 

utförts, dels för en repetition av vad som framkommit under intervjun men även på grund av 

tidsmässiga skäl. En timmes intervju tog cirka tre timmar att transkribera och därmed 

underlättade det för studiens tidsram att bearbeta dem en efter en (Bryman, 2002). Alla 117 

sidor transkriberingar lästes även av handledare. Efter att intervjuer och transkriberingar 

gjorts påbörjades bearbetning av insamlad data och en innehållsanalys utfördes. Till en början 

lästes alla transkriberingar igenom två till tre gånger för att friska upp minnet över vad som 

framkom under intervjuerna i stora drag. I detta steg behövde frågeställningen och syftet 

upprepas flera gånger för att inse vad som var väsentligt att behålla för ytterligare bearbetning 

av materialet. Intervjuerna sammanfattades och i detta steg togs även det oväsentliga som 

sagts bort. Återkommande ämnen som togs upp under intervjuerna identifierades där långa 
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uttalanden kortades ner genom meningskoncentrering. Detta användes för att identifiera 

huvudsakliga innebörden av respondenternas svar. De meningsbärande enheterna matchades 

under passande frågeställning och därefter gjordes en sammanfattning som bildade ett antal 

kategorier och dessa återspeglar de mest framträdande budskapen från respondenterna. 

Kategorierna delades därefter in i teman  (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Tabell 2 

Kategorier och teman, egenproducerad utifrån transkriberingar 

Frågeställning  Meningsbärande 

enheter 

Kategorier Teman 

Vilka faktorer 

upplever rekryterare är 

väsentliga vid valet av 

nya medarbetare? 

Prata om rätt saker, 

professionell och inte 

privat, arbetsprov, 

bedömning, 

kommunikation, 

beteenden, utbildning, 

erfarenhet,  

Kompetens 

Social förmåga 

Vad man behöver 

kunna för att lösa 

arbetsuppgifterna 

Vilka faktorer 

upplever rekryterare är 

väsentliga vid valet av 

nya medarbetare? 

Dynamik i arbetslaget, 

värderingar, extrovert, 

introvert, olika mognad 

för olika tjänster, fel 

testresultat, normgrupper, 

komplettera varandra 

Mognad/självinsikt 

Att passa in 

 

Individens 

egenskaper 

Vilka konsekvenser 

kan rekryterares 

magkänsla leda till i 

urvalsprocessen?  

Viljan att lyckas, inre 

driv, tufft på 

arbetsmarknaden, känslan 

stämmer ofta, alla har 

fördomar, kunden styr, 

hälsoaspekter 

Utseende 

Magkänsla 

Första intryck 

Diskriminering 

Frånvaro från 

arbetsmarknad 

Stereotypa 

uppfattningar 

 

Citat valdes ut för en ordagrann presentation. De återkommande gemensamma dragen som 

framkom var social förmåga, kompetens, att passa in, magkänsla, utseende, frånvaro från 

arbetsmarknaden, mognad/självinsikt, första intryck och diskriminering. Dessa bildade olika 

kategorier till resultatdelen. Kategorierna som upptäcktes ledde sedan till utformningen av 

teman. De olika teman som utformades var 1. Vad man behöver kunna för att lösa 

arbetsuppgifterna, 2. Individens egenskaper och 3. Stereotypa uppfattningar. Dessa teman 

täcker in alla kategorier och sågs därmed som väsentliga (Kvale & Brinkmann, 2014). Tema 1 

täcker kategorierna kompetens och social förmåga, tema 2 täcker mognad/självinsikt och att 

passa in och tema 3 täcker kategorierna utseende, magkänsla, första intryck, diskriminering 

och frånvaro från arbetsmarknad. Temana och kategorierna beskrivs mer ingående i 

resultatdelen. Resultatet struktureras utifrån respektive tema med tillhörande kategorier och 

temana återkommer även i diskussionen. Detta för att strukturera samman resultat- och 

diskussionsdelen samt för att återknyta delarna till frågeställningarna (tabell 3). Det bör 

understrykas att vissa kategorier i sig själva inte besvarar frågeställningarna, men de ämnar 

till att leda till diskussioner som kan hjälpa till att besvara dessa. Ett exempel är kategorierna 

utseende, första intryck och magkänsla under temat stereotypa uppfattningar. Dessa besvarar 

inte frågeställning 2 men leder till vissa resonemang gällande till exempel fördomar, vilket i 

sin tur leder till svar på gällande fråga. Stereotypa uppfattningar är en abstraktion från 

kategorierna och frågeställningen besvaras med denna abstraktion. Dock skiljer sig svaren åt 
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mellan vissa av respondenterna i de olika kategorierna. Både respondenternas gemensamma 

och skilda uppfattningar har valts att presenteras i resultatet för att ge en så sanningsenlig bild 

som möjligt.   
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5.0 RESULTAT 
 

För att kunna besvara frågeställningarna ställdes relevanta frågor till tolv respondenter via 

personliga intervjuer. Nedan presenteras det material som samlades in under dessa tillfällen, 

med ordagranna citat från varje respondent. Rubrikerna är utformade efter tidigare nämnda 

teman som ämnar till att besvara de olika frågeställningarna. De kategorier som var resultatet 

av meningskoncentreringen presenteras under respektive tema.  

5.1 Tema: Vad man behöver kunna för att lösa arbetsuppgifterna 
Första temat ämnar till att besvara frågeställningen ”Vilka faktorer upplever rekryterare är 

väsentliga vid valet av nya medarbetare?”. En av delarna som skiljer sig mycket mellan de 

olika respondenternas svar är hur de väljer ut sina kandidater rent praktiskt. 

Rekryteringsprocesserna ser olika ut både beroende på bransch och företag, men det går att 

konstatera att det inte är storleken på företag som avgör hur lång rekryteringsprocessen är. 

Snarare är det så att de företag som utför testning på kandidaterna även har en längre och mer 

avancerad rekryteringsprocess, eftersom tester upptar stor del av tiden. Vissa företag har 

högre krav på utbildningsbevis medan andra till största del ser till personlighet och 

företagskultur. Det kan även skilja sig inom samma företag beroende på tjänst. 

Rekryteringsprocessen är olika ingående beroende på om de till exempel ska anställa en högre 

chef, en assistent eller en nyutexaminerad student.  

5.1.1 Kompetens  

Ett av rekryteringsföretagen har en så kallad ISO-certifierad rekryteringsprocess där 

kravprofilstagningen är det som tar längst tid. Det innebär dels att önskad utbildning och 

erfarenhet hos kandidaten fastställs, men även önskad personlighet. I detta företag görs tester 

på alla kandidater, oberoende av typ av tjänst. Alla rekryteringsföretag har en liknande 

rekryteringsprocess där denna kravprofil bör följas i största mån innan matchande kandidater 

får komma på intervju. Många kriterier bör uppfyllas innan kandidaterna når detta steg. 

Beroende på situation ser annonseringen olika ut. Ibland läggs annonsen ut på alla tänkbara 

medier som Arbetsförmedlingen, externa databaser och sociala medier. I vissa fall läggs inte 

annonsen ut alls utan rekryterarna söker själva efter kandidater i olika databaser i form av 

research och head hunting. Till skillnad från dessa har ett av mikroföretagen knappt någon 

rekryteringsprocess alls, utan det är vanligast förekommande att de helt enkelt väljer någon 

som de tycker verkar bra. 

Ja, antingen så går vi till arbetsförmedlingen eller ja, kontaktar 

arbetsförmedlingen och ser om det finns eller också frågar vi någon som vi 

träffar på som vi tycker är bra. Ja, dom flesta har vi faktiskt plockat så. 

Respondent 1 

Respondent 1 arbetar alltså i ett mikroföretag inom privata sektorn där de själva sätter ramar 

och regler till stor del, vilket är anledningen till att de har möjligheten att välja helt utifrån 

egna preferenser. De kommunala företagen har däremot strikta regler vad gäller annonsering 

och anställningsintervjuer och detta skiljer sig från vissa andra på det sättet att det finns 

mindre utrymme för eget tycke och smak. I dessa företag är det numer förbjudet med 

internrekryteringar, annonsen måste alltid läggas ut för att ge alla en chans att söka tjänsten. I 

det medelstora företaget inom bankvärlden läggs däremot annonsen ut internt för att i första 

hand främja karriärsutveckling för de redan anställda. Om tjänsten inte blir tillsatt på det sättet 
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publiceras annonsen sedan externt. Det är inga strikta regler och fokus ligger på att hitta de 

mest kompetenta kandidaterna, utan stränga krav på hur det bör utföras. I detta fall väger det 

personliga brevet tyngst förutsatt att vissa grundkrav uppfyllts i CV:t.  

Ännu en enkel process gäller ett av de stora företagen som befinner sig i lager- och 

logistikbranschen. Där krävs ingen utbildning eller specifik arbetslivserfarenhet, men däremot 

är det viktigt att kandidaten faktiskt ska ha en anledning till att gå till jobbet och inte stanna 

hemma. Att kandidaten ska vara i stort behov av den lön som arbetet ger är ett önskemål från 

denna rekryterare då det ger medarbetarna en motivation till att komma till jobbet varje dag 

istället för att stanna hemma. Företaget har haft problem av detta slag tidigare.  

Närvaron på tidigare arbeten, jätteviktig är den. […] Så det är en sån här 

mognadskontroll, att de har jobb, och naturligtvis lite skuldsatta. […] De ska 

ha ett liv, de ska inte bo hemma och mamma ska inte bädda sängen åt dem. 

Respondent 6 

De fem respondenter som arbetar inom rekryteringsbranschen är också de enda i denna studie 

som utför tester på kandidaterna. Dessa tester kan skilja sig åt men går ofta ut på att mäta 

personlighet, begåvning eller hantering av olika situationer och sker som en del av 

rekryteringsprocessen. Det som skiljer sig från respondenterna i rekryteringsbranschen mot i 

övriga branscher är att dessa kandidater ska anställas av en kund, såvida det inte sker 

rekryteringar till det interna kontoret. Därmed behöver de anpassa sitt urval efter kundens 

önskemål och krav. Ibland har kunden väldigt specifika önskemål på hur kandidaten bör vara 

utifrån både bakgrund och personlighet, medan rekryterarna själva ibland har mer fria händer.  

En av respondenterna använder sig frekvent av arbetsprover, då hon menar att det i hennes 

bransch är det starkaste måttet på hur väl kandidaten kan komma att klara av 

arbetsuppgifterna i framtiden. En annan respondent som arbetar med testning menar att han 

önskar att han kunde använda arbetsprover då det ger en tydlig bild av hur kandidaten skulle 

hantera olika situationer rent praktiskt, men som det ser ut idag finns inget utrymme för detta. 

En faktor som är gemensam för alla respondenter är referenstagning. Alla kontrollerar 

referenser som en rutin i rekryteringsprocessen. Vissa anser att referenters åsikter betyder 

mycket, medan vissa anser att de har för låg validitet för att de ska kunna ha stor betydelse i 

valet av kandidat. De flesta är dock överens om att referenser främst fungerar som ett kvitto 

på att den uppfattning de fått om kandidaten stämmer, att de har lämnat tidigare arbetsplatser 

med en liknande känsla som rekryteraren fått under bland annat intervjutillfället. En 

respondent uttryckte att om första referentens åsikt inte stämmer överens med den bild som 

hon själv fått av kandidaten tar hon kontakt med ännu en eller två referenter. Om även dessa 

menar sig vara mer negativa till kandidaten än hon själv är blir det ingen anställning för 

kandidaten i fråga. En annan menar att hon kontrollerar referenser, men är medveten om att 

det finns stora brister i referenstagning och lägger därmed liten vikt vid dem.  

Jag har ju hållit på med referenser ganska länge, det är sisådär. Man kan gå 

bet väldigt mycket på det. Jag tar referenser men jag tar inte så hårt på dem, 

vare sig de är… Oftast är de ju positiva, annars lämnar man ju inte referens. 

Respondent 8 
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5.1.2 Social förmåga 

I övrigt menar flera respondenter att de generellt sett i samhället ser en ökad trend i att 

anställa personer som är extroverta. De anser dock att det är synd eftersom de förespråkar 

mångfald. Social kompetens är idag högt efterfrågat på arbetsmarknaden och ibland glöms det 

bort att alla människor är olika och olika tjänster kräver olika personligheter. På frågan om de 

ser någon risk med en hög social förmåga, svarar de flesta att en väldigt hög social förmåga 

kan leda till att medarbetaren hellre pratar med sina kollegor än att arbeta. Däremot är det 

ingen som menar att det är ett vanligt förekommande problem. En person kan även vara social 

men inte professionell och tvärtom och i slutändan är det viktiga att kunna säga rätt saker vid 

rätt tillfälle. En respondent inom rekryteringsbranschen pratar även om att motivationen kan 

bli lidande om medarbetaren inte får utnyttja sin sociala förmåga till fullo.  

[…] Är det en väldigt nästan introvert roll och du har väldigt lite relation 

med andra människor, och så är det en person som motiveras och drivs av att 

ha social förmåga eller socialt nätverk med många, då blir det ju en risk. För 

då kommer den personen aldrig trivas i den rollen. 

Respondent 11 

Flera respondenter uttrycker att de efter många år i rekryteringsbranschen lärt sig att inte 

charmeras av alltför utåtriktade och sociala kandidater under intervjutillfällena, utan de har i 

åtanke att det kan vara ett ”spel för galleriet”. En uttryckte att det dock tog flera år för att lära 

sig att se igenom detta och ställa frågor så att det är mindre risk att detta sker. De menar även 

att anställningsintervjuer innebär en spänd och nervös situation och därför är det inte 

avgörande om en kandidat råkar säga fel saker eller hakar upp sig på ord. Istället menar 

åtminstone en av respondenterna att han försöker avdramatisera intervjusituationen och få 

kandidaterna att förstå att han själv också är människa med sina egna brister.  

5.2 Tema: Individens egenskaper 
Beroende på vilken tjänst rekryteraren ska tillsätta önskas även olika mognad, självinsikt och 

egenskaper hos respondenterna. Att vara social och utåtriktad är många gånger positivt, men 

det är utifrån intervjuerna inte allt som räknas. Tema 2 besvarar frågeställningen ”Vilka 

faktorer upplever rekryterare är väsentliga vid valet av nya medarbetare?”. Nedan presenteras 

respondenternas tankar kring detta.  

5.2.1 Mognad/självinsikt 

Vad gäller önskad personlighet och mognad hos kandidaterna skiljer det sig främst mellan 

olika tjänster. Majoriteten av respondenterna menade att de så kallade ”tunga” tjänsterna som 

chefspositioner kräver en högre mognad medan andra till och med förväntas vara mer omogna 

och då är ett av rekryterarens jobb att leda dem in på rätt bana. Här kan det vara tillräckligt 

med gymnasiekompetens där kandidaten söker sitt livs första tjänst. Flera respondenter 

stryker dock under att mognad inte alltid är samma sak som ålder eller erfarenhet. Mognad 

handlar till stor del om självinsikt, att kandidaten är medveten om både sina styrkor och 

brister samt hur personen hanterar kritik. Genomgående var denna fråga den som majoriteten 

menade var svårast att svara på just för att mognad är ett brett begrepp och för att olika 

tjänster kräver olika mognadsgrader. Det är en svår uppgift att bedöma mognad hos en person 

vid första mötet även om det kan vara avgörande för hur personen sedan kommer utföra 

arbetet. 
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Och hur man bedömer mognad, det är ganska svårt, för du kan ju även 

skydda dig ifrån din omogna sida genom en social kompetens eller 

beteenden vilket gör att du kan lura din omgivning ganska snabbt. 

Respondent 4 

Att kunna arbeta självständigt är ett visst mått på mognad, men även det kan vara svårt att 

avgöra vid första mötet. Efter att respondenterna dividerat med sig själva hur mognad mäts 

kommer de flesta fram till att det är helt beroende på vilken känsla de får vid mötet. Det är 

enligt dem omöjligt att bedöma mognad utifrån CV eller personligt brev. Majoriteten av 

respondenterna tillämpar provanställning på sex månader i vissa fall just för att de är 

medvetna om riskerna med felrekryteringar och att det ibland är omöjligt att förutsäga en 

kandidats framtida arbetsprestation trots ett stort antal bedömningsunderlag. I en situation var 

det dock lätt att avgöra mognaden hos en kandidat.  

Jag hade en person som började gråta på en intervju och då kände vi att hon 

inte var mogen och redo för det här jobbet. […] Hon fick inte jobbet. Det var 

inget svårt val för det är så viktigt. En person som tänker lösningsfokuserat, 

en positiv person som ser möjligheter istället för hinder. Det avgör om 

personen är mogen eller inte. 

Respondent 3 

I de fall som personlighetstester utförs händer det emellanåt att testresultatet inte stämmer 

överens med den bild rekryteraren fått utifrån CV, personligt brev och anställningsintervjun. 

På frågan om hur sådana situationer hanteras svarade de flesta att det öppnar upp till en 

diskussion mer än att det är avgörande för om personen får tjänsten eller inte. I vissa fall 

handlar det om att personen stressat sig igenom testerna och inte lagt ned den tid och 

eftertanke som behövs, medan det i vissa fall handlar om brist på självinsikt. I de fall 

kandidaten försökt framställa sig på ett visst sätt i testerna i tron om att det ger dem större 

chans att få jobbet, framkommer sanningen nästintill alltid i slutändan. Det finns 

kontrollfrågor som gör att testerna blir nästan omöjliga att lura. En respondent understryker 

dock att hennes eget testresultat, i rekryteringsprocessen till det nuvarande jobbet, inte stämde 

helt överens med verkligheten. Både hon och arbetsgivaren var förvånade över detta men de 

löste situationen genom att diskutera frågorna och tillsammans analysera vad som kunde ha 

gått fel. I detta fall handlade det alltså inte om att kandidaten försökte framställa sig på ett 

visst sätt och hon blev anställd ändå. Tre respondenter ser testerna som den största och 

viktigaste bedömningsfaktorn medan resterande respondenter menar att det mer fungerar som 

ett komplement till övriga bedömningsunderlag och inte väger lika tungt.  

Eftersom vi är ganska vana vid de här testerna, så är vi vana med att 

informera om ”tänk inte hur du vill svara, utan det blir fel i återkopplingen”. 

[…] Men annars så kan det vara att en del är nervösa. […] Så det behöver 

inte betyda att man medvetet vill dölja något eller luras. 

Respondent 10 

5.2.2 Att passa in 

Något som det talades mycket om under intervjuerna var kandidatens personlighet. Inte enbart 

personlighet utifrån vad den specifika tjänsten kräver, utan även personlighet för att passa in 

på företaget och i arbetsgruppen. Dock är detta beroende av hur nära kollegorna arbetar och 
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hur pass mycket samarbete som krävs i det dagliga arbetet. En av respondenterna jämför det 

med ett förhållande, även om denne i frisörbranschen inte behöver lägga stor vikt vid just 

arbetsgruppen eftersom deras arbete sker mer enskilt mot kunder. Hon menar trots detta att 

medarbetarnas personlighet är en grundläggande faktor för hur den generella arbetsmiljön 

kommer vara vilket i sin tur påverkar kundernas inställning till deras salong.  

Vissa grejer måste man vara lika på och vissa måste man vara olika på. […] 

Det är viktigt med ungefär samma värderingar och så. Men att ändå väga 

upp varandra. Men jag tar ofta inte så mycket hänsyn till sånt när jag 

anställer, det viktiga är att de är duktiga och bemöter kunden på ett bra sätt. 

Respondent 2 

En annan respondent menar att det som är viktigast att ta hänsyn till i valet av nya 

medarbetare är framför allt hur personen passar in i gänget. Personen ska ha de 

grundkompetenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna och kunna arbeta självständigt, 

det kommer man aldrig ifrån, men i övrigt handlar det till stor del om att passa in. På denna 

arbetsplats finns en starkt utpräglad företagskultur. Flera respondenter är överens om att i de 

fall som det står mellan en kandidat som har stor erfarenhet och hög utbildning och en annan 

som har lite mindre erfarenhet men som anses passa bättre in i gruppen, hamnar det slutgiltiga 

valet ändå ofta på den sistnämnda.  

Respondenterna visar trots dessa uppfattningar ett stort dilemma vad gäller arbetsgrupper. Å 

ena sidan föredrar alla en skillnad bland de anställda vad gäller till exempel bakgrund, men å 

andra sidan behöver det finnas en likhet åtminstone vad gäller humor och värderingar. En 

annan respondent har ett nära samarbete med sina kollegor och där påverkas arbetsmiljön till 

stor del av sammansättningen av medarbetare och deras personligheter. Även om olika 

personligheter, bakgrund etcetera öppnar upp för nya synsätt och kompletterar den andre så är 

risken för konflikter högre om medarbetarna är olika varandra. Hon och den närmsta kollegan 

idag skiljer sig på många plan från varandra.  

Vi tänker på helt olika sätt och gör allt motsatt, vilket är bra, men det skapar 

ju också såhär… Inte konflikter, men det blir ju ändå lite svårjobbat ibland 

eftersom vi har så olika tankesätt. Det är klart att det är lättare att jobba med 

dem som tänker likadant, men samtidigt så kan ju alla inte vara likadana för 

då blir det inte bra heller. 

Respondent 5 

Generellt och genomgående hos de flesta respondenterna föredrar de ändå skillnader i 

arbetsgrupper eftersom det ger nya infallsvinklar i sakfrågor och de kompletterar varandra 

genom att tänka olika. Det handlar trots allt om att utföra sitt arbete och inte om att skaffa 

kompisar. En respondent uttryckte att en av de nya cheferna på arbetsplatsen är ”mitt i prick” 

för tjänsten men säger ändå att ”det är ingen jag skulle gå ut och käka en bit mat med, men det 

behöver jag inte heller”. I detta fall är dock samarbetet mellan dessa två inte heller speciellt 

nära. I rekryteringsbranschen skiljer det sig även mellan rekryteringar till kund och 

rekryteringar internt. De menar att det är svårare att anpassa kandidaterna efter arbetsgrupper 

när det är första gången de rekryterar till ett visst företag, eftersom de inte hunnit fått insikt i 

vad som ”sitter i väggarna”. Därmed är dessa rekryteringar till stor del kompetensbaserade, 

även om första intrycket och deras egen magkänsla är omöjliga att helt bortse ifrån.  
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5.3 Tema: Stereotypa uppfattningar 
Första intryck och magkänsla påminner om varandra på flera punkter, framför allt då dessa 

känslor är oundvikliga i viss mån och styrs av människors undermedvetna. Skillnaden mellan 

dessa är dock tydlig i föreliggande studie och skiljs därför på i resultatet. Med första intryck 

menas den direkta uppfattningen vid läsning av CV, första samtal eller möte men detta intryck 

kan förändras med tiden. Med magkänsla menas en generell känsla som innehas hos 

rekryteraren när anställningsbeslutet ska fattas och baseras på allt från fakta till diffusa 

intuitiva känslor som en sammanställning av allt som kandidaten visat upp under hela 

processen. Nedan presenteras material för att kunna besvara frågeställningen ”Vilka 

konsekvenser kan rekryterares magkänsla leda till i urvalsprocessen?”. 

5.3.1 Första intrycket 

Något som alla respondenter var överens om var att första intrycket har en betydelse vilket ger 

dem en känsla för om de fått rätt bild utifrån läsning av CV och personligt brev. En av 

respondenterna har lärt sig att åtminstone försöka bortse från första intrycket, just för att hon 

vid ett tillfälle fick en dålig bild av kandidaten utifrån första intrycket som sedan visade sig 

vara helt fel. En annan respondent menar att han ofta påverkas av första intrycket och dömer 

personer fort, men i de fall som det visar sig vara felaktigt så försöker han kompensera det. 

Han tröstar sig med att det faktiskt ändå oftast stämmer, att en av hans styrkor i rollen som 

rekryterare är att just känna av människor. Ytterligare en respondent som till stor del väljer 

kandidat utifrån hur denne kommer passa in i arbetsgruppen säger att första intrycket är 

nästintill avgörande.  

Det tror jag är väldigt viktigt. Mentalt så bestämmer man nog sig på en gång. 

Jag hade ett sånt fall. En del sitter man med en timme, en del är klara efter en 

kvart. Man vet att ”det här kommer aldrig att bli något”.  

Respondent 12 

Denna respondent förklarar även att av alla människor som han tillsatt till tjänsten så har det 

enbart blivit fel en gång när han gått på det intryck som han fått. Desto fler gånger har det 

blivit fel, menar han, när de bortsett från dessa viktiga delar. En annan respondent som 

förklarar att hon påverkas av första intrycket menar att det är en mer diffus känsla som 

uppkommer utifrån till exempel kandidatens handslag vilket i sin tur även påverkar hur 

mogen kandidaten i fråga upplevs vara.  

5.3.2 Magkänsla  

Det faktum att rekryterarna påverkas av första intrycket är ingen hemlighet för att döma 

utifrån intervjusituationen. Desto mer känsligt blir det för vissa, dock inte alla, när ämnet 

magkänsla börjar diskuteras. Flera av respondenterna lägger till ett ”tyvärr” när de erkänner 

att magkänslan spelar in i valet men menar dock att det är oundvikligt att bortse ifrån den då 

människors magkänsla inte går att styra över. Dock skiljer det sig även här framför allt 

beroende på hur lång och avancerad rekryteringsprocessen är och hur specifik kravprofilen till 

varje tjänst är. I de fall som rekryteringsprocessen är lång och består av alla möjliga 

bedömningsunderlag finns inget stort utrymme över för magkänslan att träda in. Ofta finns det 

enbart ett fåtal kandidater kvar i det sista steget av processen. 

Vi kan säga såhär, att vi inte vill prata om den här magkänslan för vi ska ha 

så mycket fakta som underlag att gå på. […] Det ska inte finnas plats för… 



21 
 

 

Alltså vi har ju den här processen, men sen är vi människor givetvis. Men 

rekryteringskonsult a och b ska kunna göra samma bedömning. 

Respondent 9 

I stort sett alla respondenter återkommer till att även om de gör vad de kan för att bortse från 

sin magkänsla, kommer den alltid finnas där och det beror på att de själva är människor och 

även så kandidaterna. Den sista avgörande faktorn är i många fall just magkänsla men 

beroende på hur mycket annat underlag som finns på kandidaten bestäms även hur stort 

utrymme det finns för magkänslan att träda in. Majoriteten av respondenterna har gjort minst 

en felrekrytering. I vissa fall har det blivit fel just för att de valt att lyssna på sin magkänsla 

medan det i andra fall har blivit fel just för att de enbart valt att bedöma kandidaten utifrån 

kompetens. En av respondenterna som arbetar inom rekryteringsbranschen har ibland förutom 

att matcha kandidater utifrån kundens krav även emot kundens önskan presenterat ett antal 

”wild cards”. Dessa är personer som han själv fått en bra magkänsla av men som egentligen 

skiljer sig helt från vad kunden uppgett sig vilja ha. Tre av elva gånger har kunden tillsatt 

dessa wild cards istället för de som faktiskt matchar deras ursprungliga kravprofil, vilket han 

menar visar på att hans magkänsla är pålitlig.  

5.3.3 Diskriminering  

Hur litet företaget än är och hur noggrant rekryterarna än väljer ut sina nya medarbetare, så 

uppger ändå alla att de tar stor hänsyn till diskrimineringslagstiftningen. Alla uppger vid 

frågan om diskriminering att de föredrar en mångfald av olika etnicitet, ålder, bakgrund, kön 

och annat. Sådana faktorer är oviktiga såvida personen anses passa för tjänsten och har det 

som krävs. Detsamma gäller för sökandes familjesituation och eventuella åtaganden på 

fritiden. Det viktiga är att hålla en dialog för att säkerställa att fritidsåtaganden, som företag 

på sidan av eller styrelseuppdrag, inte konkurrerar med verksamheten. Bankvärlden har till 

exempel speciella krav på detta och det krävs ett godkännande från företaget för vissa 

åtaganden på fritiden. Annars är dessa faktorer relativt oviktiga enligt de olika 

respondenterna. Dock framkommer vid följdfrågor och senare frågor att det föredras vissa 

speciella typer åtminstone till den egna arbetsgruppen. På två arbetsplatser är det övervägande 

kvinnor och de önskar anställa fler män eftersom dessa påverkar arbetsgrupper positivt. På två 

andra arbetsplatser önskas hellre äldre än yngre sökanden, dock dels till följd av att äldre ofta 

har en större erfarenhet. Äldre medarbetare upplevs av dessa även ha förmågan att arbeta mer 

självständigt än yngre samt ha en längre anställning än yngre som gärna utforskar olika 

arbetsplatser. Bakgrunden kan ha betydelse beroende på vad tjänsten i fråga kräver men detta 

antas ha mer med kompetens att göra än diskriminering.  

Ingen respondent uppger sig ha en negativ syn på funktionshindrade i sig, men att det många 

gånger kan bli svårt med olika typer av funktionshinder att klara av att utföra det arbete som 

tjänsterna på deras arbetsplatser innebär. Fyra respondenter svarar att funktionshindrade 

förmodligen inte skulle klara av jobbet och att arbetsplatsen skulle vara svår att anpassa efter 

speciella behov. Resterande menar att det säkerligen skulle gå att anpassa arbetsplatsen efter 

funktionshindrades behov beroende på typ av funktionshinder, men det finns även 

ekonomiska ramar som bestämmer hur pass mycket pengar som får läggas på detta. 

Respondenternas svar var dock till största del spekulationer då få upplevt funktionshindrade 

sökanden och därmed inte lagt mycket funderingar vid hur de skulle hantera en sådan 

kandidat. En respondent svarar att funktionshinder egentligen inte skiljer sig speciellt mycket 

från icke funktionshindrade sökanden eftersom alla olika individer på sitt sätt kräver speciell 
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anpassning utifrån dennes behov. Idag finns en med funktionshinder anställd på deras 

arbetsplats.  

Hon gör sitt jobb jättebra men hon kanske saknar känslan att prata och gärna 

hänger kvar när man själv kanske vill jobba. Men det kan man ta. […] Så 

tycker jag att det är väl emot alla medarbetare, oavsett vad man har för 

nedsatt funktionsförmåga så beter sig folk faktiskt på olika sätt. […] Det är 

inte så stor skillnad, man måste ändå hitta sätt att acceptera varandra. 

Respondent 10 

5.3.4 Frånvaro från arbetsmarknaden 

Åsikterna skiljer sig vad gäller sökanden som haft perioder av sjukskrivningar. I vissa av 

branscherna är närvaro på tidigare arbeten en förutsättning för att ens få komma på intervju, 

inte minst där sjukfrånvaro kräver att vikarier hyrs in. Andra menar att sjukskrivningar inte är 

något problem utan att de snarare vill hjälpa människor att förändra sin arbetssituation till det 

bättre. Det viktigaste är att diskutera med kandidaten vad anledningen till sjukskrivningen är. 

Övriga respondenter uttryckte att det var oviktigt och att de därmed sällan ens kontrollerat 

med tidigare arbetsgivare hur sjukfrånvaron sett ut.  

Det måste man ju ha en dialog med den som söker, om det är så att någon 

har vart sjukskriven då brukar jag ju fråga vad det beror på, men du kan ju 

inte räknas bort. Det har ju också med diskriminering att göra. 

Respondent 7 

Ungefär desamma svaren gavs vid frågan om arbetslöshet. Eftersom arbetssituationen är tuff i 

många branscher idag så menar flera respondenter att man inte bör stirra sig blind på det. 

Samma sak gäller som vid sjukskrivningar, att man bör ha en dialog om detta med kandidaten 

eftersom det kan finnas många olika orsaker till frånvaron. En respondent menade dock att 

arbetslöshet under långa perioder kan vara ett hinder för att ens få komma på intervju då CV:t 

inte blir lika intressant, men om denne väl är på intervju och allt annat känns bra så har 

tidigare arbetslöshet ingen större betydelse. En annan svarade att denne inte ville uttala sig 

varken om sjukskrivningar eller om arbetslöshet eftersom samtalet spelades in. Flera 

respondenter uttryckte en medvetenhet om att de faktiskt inte får lägga någon värdering i om 

kandidaten haft en frånvaro från arbetsmarknaden och svarade att det också var så de försökte 

tänka i rekryteringsprocesserna. Ännu en respondent menade att han inte försöker lägga någon 

vikt vid hur tidigare arbetssituationer sett ut, men han frågar gärna för att öka sin egen 

förståelse. Han anser själv att det är viktigt att alltid ha en dialog med kandidaterna och att 

även om många tycker att det är fel att ställa personliga frågor, har han rätt till att fråga 

kandidaterna om vad som helst så länge det inte är i diskriminerande syfte. I ett fall fick han 

en förståelig förklaring vid det tillfälle han frågade en kandidat om varför han enligt CV:t inte 

varit anställd under en period.  

Det är jättejätteviktigt, jag frågar alltid det! När jag var uppe i Umeå sist så 

var det en riktigt skön kille som sa bara ”jag jobbar svart”. Han var 

jättetydlig med det sådär, jag höll på att skratta ihjäl mig. 

Respondent 4 
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5.3.5 Utseende 

Vad gäller hur rekryteraren påverkas av kandidaters utseende var de också i de flesta fall 

eniga. Eftersom utseende är en del av första intrycket så har det stor betydelse om man är hel, 

ren och fräsch. På samma sätt som att alla människor är olika vad gäller bakgrund och annat 

så ser vi olika ut. Därmed spelar det ingen roll om kandidaten har en viss hårfärg, en viss 

längd eller en viss vikt. Dock förde detta ämne ofta samtalet in på hälsofrågor där 

respondenterna menade att en kraftigt överviktig person kan ha en sämre hälsa och riskerar att 

bli sjuk till följd av ett ohälsosamt leverne. I dessa fall handlar det alltså inte om utseendet i 

sig självt. En respondent menade dock att utseendet kan spela roll på annat sätt, 

undermedvetet. 

Sen kan jag också tänka att en person som är väldigt snygg, då kan jag 

ibland också tänka att den här personen är mer upptagen av sig själv än 

jobbet. […] Så vi hinner inte ens reagera utan det man får i intryck, det kan 

vi inte rå för. 

Respondent 10 

En annan respondent berättade en historia om när de skulle boka flygstolar till sina 

kandidater, att en av dem fick boka två stolar för att han inte fick plats i en. Respondenten 

avslutar dock sedan med att säga ”han var grym, men han var stor”. Kroppsstorleken 

påverkade alltså inte förmågan att utföra arbetet väl och därmed hade denna kandidat samma 

chans som alla andra. Dock uttryckte, som tidigare nämnts, respondenterna inom 

rekryteringsbranschen att deras kunder i vissa fall önskar att kandidaten ska vara av ett visst 

kön, ha en viss hårfärg eller se ut på ett visst sätt i övrigt. De två respondenter som uppgav 

detta menade även att det var ett problem för dem själva då de anser sig själva arbeta i linje 

med diskrimineringslagstiftningen men önskar även att göra kunden nöjd.  
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6. DISKUSSION 
 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vad rekryterare upplever är viktigast vid valet av 

nya medarbetare, samt hur stor roll rekryterares magkänsla har i urvalsprocesser och för att 

uppnå detta diskuteras nedan resultat kopplat till tidigare forskning och den teoretiska 

utgångspunkten. Det viktigaste var att man hade det man behövde för att lösa 

arbetsuppgifterna (tema 1), individens egenskaper (tema 2) och slutligen stereotypa 

uppfattningar (tema 3). 

6.1 Vilka faktorer upplever rekryterare är väsentliga vid valet av nya medarbetare?  

6.1.1 Tema: Vad man behöver kunna för att lösa arbetsuppgifterna  

Resultatet i kategorin kompetens visade på att det finns många bedömningsunderlag som 

respondenterna använder sig av i rekryteringsprocesserna som visar hur lämplig kandidaten är 

för gällande tjänst. Majoriteten uttryckte att erfarenhet och utbildning var grundläggande 

kriterier. Vissa menar att det är krav medan andra menar att det är viktigt till viss del, men att 

det går att se bortom det beroende på individens egenskaper eller andra faktorer. I linje med 

vad Huang (2001) menar är kandidatens framtida framgång inte enbart beroende på dess 

intelligensnivå utan ibland är det tillräckligt att vara ”bra nog” för att klara av 

arbetsuppgifterna. Erfarenhet är inte alltid heller avgörande enligt Super (1980), där det är 

naturligt att människor gärna gör yrkesbyten i takt med att de åldras. Motivation, intresse och 

engagemang kan vara lika avgörande som personlighet, begåvning och intelligens gällande 

hur väl personen utför jobbet. Undantaget till dessa kriterier var den privata förskolan och 

företaget inom logistik och lager där det handlar mer om personliga kontakter och en vilja att 

jobba. Holland (1959) menar att det viktigaste i valet av kandidater är att matcha personlighet 

och intelligens med arbetsmiljö då detta främjar arbetstillfredsställelsen. Med detta i åtanke 

bör erfarenhet och utbildning vara mindre relevant som grundläggande kriterium men skulle 

kunna användas som kompletterande bedömningsunderlag. Detta då Schmidt och Hunter 

(1998) konstaterade att arbetslivserfarenhet kan vara avgörande för hur väl medarbetare 

presterar, åtminstone de första fem åren.  

Referenser kontrollerades kontinuerligt av elva respondenter. I frisöryrket låg istället fokus på 

arbetsprover. I gällande bransch kan arbetsprov vara relevant då det är ett praktiskt yrke och 

kräver att kandidaten har kunskap om arbetsuppgifterna innan anställning. Schmidt och 

Hunter (1998) menade att det i sådana fall är väl användbart, även om det generellt är en 

kostsam metod att ta reda på hur väl kandidaten kan prestera. Referenser vägde tungt för vissa 

kandidater medan andra ansåg att de framför allt fungerar som en kontroll och inte har stor 

betydelse. Enligt Pyron (1970) påverkar referenser rekryterare mer än de tror, det är ofta det 

sista avgörande bedömningsunderlaget även om det är undermedvetet hos rekryteraren. Detta 

kan vara fallet i vissa av rekryteringsprocesserna. Vid frågan hur tungt referenserna väger 

svarade en att när hon är osäker avgör referenternas uttalanden. Detta går i linje med vad 

Pyron (1970) menar, att referenserna trots allt är en avgörande faktor i valet av kandidat även 

om det inte är intentionen från början. Detta stärker även uttalandet om att misslyckande på 

tidigare arbetsplatser kan hindra människor till en andra chans i arbetslivet samt Tucker och 

Rowes (1979) mening om att referenser påverkar rekryterares förväntningar på kandidaten. 

Det kan leda till en orättvis bedömning.  
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Flera respondenter uttryckte att det är vanligt förekommande att sociala personlighetstyper 

kommer långt i arbetslivet för att de kan sälja in sig själva och anpassa sitt uppförande för att 

göra ett bra intryck. Detta redogjordes det för i resultatets kategori social förmåga. 

Medvetenheten om detta var dock stor hos respondenterna och de underströk ofta vikten av att 

anpassa mötet efter kandidaten i fråga. Enligt Hollands (1997) RIASEC-modell är den 

företagsamma och den sociala personlighetstypen mer social är övriga fyra. Dessa är lämpade 

för att arbeta med omhändertagande av människor och ledarskap men undviker situationer 

som kräver planering och strukturering. Många yrken kräver att vara just strukturerad och 

välplanerad medan det i andra yrken krävs att ha högre social kompetens som säljare, 

vårdpersonal eller lärare. Därmed går det att konstatera att uppfattningen om att extroverta 

personer gör ett bättre jobb än introverta inte nödvändigtvis stämmer. Om en social person har 

arbetsuppgifter som utifrån Hollands (1959, 1997) RIASEC-modell passar en introvert 

personlighet, kan det bli så att de antingen pratar bort tiden eller tappar motivationen just som 

respondenterna menade. Med det sagt, krävs alla olika personlighetstyper i arbetslivet men det 

är viktigt att få rätt person på rätt tjänst. Personlighetstester skulle därmed gynna både 

arbetsgivare och arbetstagare i det långa loppet (Sjöberg, 2014). På detta sätt minimeras 

risken för rekryterare att falla för en charmerande personlighet eller att en introvert person 

försvinner i rekryteringsprocessen.  

6.2 Vilka faktorer upplever rekryterare är väsentliga vid valet av nya medarbetare?  

6.2.1 Tema: Individens egenskaper  

Personlighetstester som till exempel delar in människor i Hollands (1997) personlighetstyper 

som den realistiska, den analytiska, den artistiska, den sociala, den företagsamma och den 

konventionella skulle med fördel kunna användas för att kunna dra slutsatsen om kandidaten 

är lämpad för tjänsten. Även om det finns många som inte är renodlade dessa 

personlighetstyper kan det ge en uppfattning av personer motiveras av, trivs med eller är 

duktiga på i arbetslivet.  

Utifrån resultatet i kategorin mognad/självinsikt uttryckte respondenterna att mognad handlar 

mer om självinsikt än ålder och erfarenhet. Här återkommer vi till att en socialt kompetent 

person kan skydda sig från sin omogna sida genom att läsa av situationer och välja att visa 

upp en sida av sig själv som inte nödvändigtvis representerar hur denne är i praktiken. I det 

fall en kandidat började gråta på intervjun kunde däremot rekryteraren konstatera att denna 

person inte var mogen för arbete med människor och har svårt att hantera stressade situationer 

och valdes därmed bort. Att personen ändå blev kallad till intervju visar på att grundkraven 

uppfylldes utifrån CV och personligt brev men hade liten betydelse när personligheten inte 

var passande för tjänsten. I detta fall är Thurstones (1938) kritik mot Spearmans (1904) teori, 

som säger att det finns en generell intelligensfaktor som förklarar all typ av intelligens, 

befogad. I fallet var alltså människan mer komplex än så då kandidaten uppfyllde 

intelligenskraven inom enbart vissa områden. Thurstones (1938) W-faktor innebär en viss typ 

av intelligensfaktor som går att tillämpa här, att kunna prestera i pressade situationer och 

kunna använda sitt ordförråd på bästa sätt. I detta fall kan det varit så att N-, S-, P-, R- och M-

faktorn uppfylldes medan det brast i V- och W-faktorn som handlar mer om mognad och 

social förmåga. Det går även att tänka utifrån Hamakers et al. (2007) teori, att personens 

agerande utifrån enbart denna situation inte nödvändigtvis representerar hur denne är i andra 

situationer. Det kan ha varit en händelse som triggade igång en viss undangömd egenskap. Än 

en gång går det att konstatera att tester är användbart, då dessa på ett trovärdigt sätt visar på 
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om kandidaterna har självinsikt eller mognad beroende på hur väl testerna stämmer överens 

med hur kandidaten upplevs. Dock bör det finnas i åtanke att det kan finnas andra orsaker än 

omognad eller dålig självinsikt till varför testerna inte stämmer vilket kan vara anledningen 

till att flera respondenter menade att tester framför allt fungerade som ett komplement till 

övriga bedömningsunderlag.  

Kategorin att passa in redogjorde för hur respondenterna lägger vikt vid att kandidaten ska 

passa in i arbetsgruppen. Pugh et al. (2008) menade att mångfalden på arbetsplatser ökat men 

att det fortfarande är en bit kvar, vilket går att se även utifrån respondenterna. Sammantaget 

uttryckte alla respondenter att de ser mer fördelar med att människor är olika på arbetsplatsen 

än till en speciell typ som går i linje med de redan anställda. Det gick dock att ana ett visst 

dilemma, då alla menade att det trots allt är viktigt att komma bra överens med sina kollegor 

och därmed behövs en viss likhet. Samtidigt menar de att olikheter kompletterar varandra. 

Respondenterna ansåg att det var en svår fråga att svara på eftersom det är väldigt 

situationsanpassat och ser olika ut beroende på tjänst och tillfälle. Två ord som frekvent togs 

upp under intervjuerna var företagskultur och arbetsklimat. När det finns en viss utpräglad 

företagskultur bör alla medarbetare kunna identifiera sig med denna och trivas tillsammans 

med sina kollegor för att arbetsplatsen ska vara så trivsam som möjligt. Företagskulturen 

bestäms dock inte utifrån vilka sociala grupper medarbetarna tillhör utan hellre utav hur 

personer kommer överens och lyckas samarbeta. Att mångfald och en blandning av olika 

sociala grupper föredras på arbetsplatsen stämmer överens med Umphress och Simmons 

(2008) uttalande om att arbetsklimatet gynnas av en mångfald då olika sociala grupper kan 

utgöra en komplett helhet. Alla tolv respondenter var alltså överens om just detta. Det handlar 

om att ha något gemensamt för att alla ska trivas på arbetsplatsen vilken i sin tur gynnar 

företaget i stort.  

6.3 Vilka konsekvenser kan rekryterares magkänsla leda till i urvalsprocessen? 

6.3.1 Tema: Stereotypa uppfattningar  

Resultatet av kategorin diskriminering visade på att alla respondenter har intentionen att inte 

diskriminera någon i rekryteringsprocesser men det gick ändå att se tendenser till motsatsen. I 

vissa fall menade respondenterna som är aktiva i rekryteringsbranschen att det från deras 

kunder kan komma önskemål om kandidater gällande ålder, kön eller utseende, men att de 

helst inte tar hänsyn till detta då det skulle innebära diskriminering. Det framgick dock även 

att de ibland följer dessa önskemål då deras egen anställning till stor del är beroende av att 

göra sina kunder nöjda. I detta fall stämmer inte Sjöbergs (2014) teori till fullo gällande att 

rekryteringsprocesser med testning förebygger diskriminering. Eftersom flera av 

respondenterna själva var förvånade över att de inte sett fler funktionshindrade sökanden var 

det en svår fråga att diskutera. Överlag kändes det dock som att respondenterna menade att 

funktionshindrade är lika mycket värda som icke funktionshindrade personer, men att det 

gäller att anpassa arbetsplatsen efter de speciella behoven likt vad McFarlin et al. (1991) 

beskriver. Det gick dock att ana hinder utifrån detta på grund av de ekonomiska ramarna som 

finns även om de flesta respondenterna menade att de inte funderat mycket över detta. En av 

respondenterna uttryckte dock att hon inte såg stor skillnad på funktionshindrade sökanden 

och jämförde deras nedsättning med alla människors svagheter. Ingen passar alla 

arbetsuppgifter utan det handlar alltid om att sätta rätt person på rätt tjänst. Så olika sociala 

grupper eller människor med speciella behov är lika nödvändigt som medarbetare med olika 
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personligheter för att bilda en komplett arbetsgrupp. Denna öppenhet är åtminstone en bit på 

vägen till ett starkare samhälle som Shor et al. (2009) menar att mångfald leder till.  

Sjöberg (2014) menar att rekryteringsprocesser som inte innehåller tester ökar risken för 

diskriminering. Det går att se tendenser till diskriminering både hos de som använde sig av 

tester och de som inte gjorde det. Vid testning handlade det främst om diskriminering utifrån 

kunder. Återigen har vissa kunder önskemål om att kandidaten till exempel bör vara runt 25-

årsåldern med erfarenhet som en 40-åring, gärna utan familj, barn och fritidsintressen. De två 

respondenterna som uppgav detta, tog dock inte så hårt på önskemålen då de menar att dessa 

inte existerar i verkligheten. Det gick även att ana vissa preferenser vad gäller ålder. Till 

skillnad mot vad Shor et al. (2009) beskriver gällande att det finns en negativ inställning till 

äldre medarbetare menar alla respondenter att äldre medarbetare inte utgör något problem. 

Snarare fanns det en mer positiv inställning till äldre än yngre, framför allt utifrån fem av 

respondenterna. Äldre medarbetare föredras dels på grund av erfarenhet men även då äldre 

stannar längre på samma arbetsplats. En respondent menade att yngre medarbetare i större 

utsträckning stannar hemma från jobbet då de inte är i lika stort behov av pengar. Även om 

dessa uttalanden grundar sig i egna erfarenheter går det emot diskrimineringslagen. Dock var 

rekryterarnas intention inte att diskriminera någon utan att hitta den arbetskraft de tror gynnar 

företaget mest. Tre av respondenterna som hellre ser äldre sökanden arbetar i 

rekryteringsbranschen och använder tester. Därmed går det återigen att konstatera att tester i 

rekryteringsprocesserna inte alltid förebygger diskriminering i motsats till tidigare forskning 

(Sjöberg, 2014). 

Även om testning inte förhindrar all typ av diskriminering förhindrar det åtminstone 

rekryteringar utifrån första intrycket. Resultatet i kategorin första intryck visar på att alla 

respondenter påverkas av första intrycket, men enbart en baserar slutgiltiga valet på detta. 

Människors första intryck kan dock enligt Frauendorfer et al. (2015) stämma till viss del, 

vilket kan förklara varför respondenten även menade att bedömningen ofta visade sig stämma. 

Det hade enbart skett en felrekrytering under dennes tioåriga karriär. Övriga respondenter 

menade att första intrycket har viss betydelse, men ger mer en generell diffus känsla. Då alla 

respondenter menade att första intrycket var viktigt går det i linje med Talamas et al. (2016) 

uttalande om att det är naturligt för människor att påverkas av detta. I de fall som en facklig 

representant alltid medverkade eller när tester utgjorde en stor del av bedömningsunderlaget 

gavs inte lika stort utrymme för första intrycket att påverka valet. En av respondenterna 

berättade att hon som alla andra påverkas av första intrycket men baserar inte valet på detta då 

hon varit med om att felbedömningar gjorts. Med hänsyn till hur stor vikt respondenterna lade 

på första intrycket märktes i resultatet ingen skillnad i antal felrekryteringar. Det visar på att 

Frauendorfers et al. (2015) teori om att vissa egenskaper kan uppfattas enbart utifrån ett första 

intryck kan stämma, men det är svårt att avgöra utifrån enbart denna studie. 

Det var ingen av respondenterna som nämnde första intryck utifrån kandidaters utseende. 

Dock går det utifrån resultatet av kategorin utseende att ana en viss preferens vad gäller 

utseenderelaterade aspekter. En respondent menade att han aldrig har funderat över om han 

påverkas av utseende men tillade att han eventuellt påverkas undermedvetet. Två menade att 

utseendet inte har någon betydelse medan det gick att ana en viss bedömning utifrån utseende 

hos resterande nio respondenter. ”Hel och ren” var ett återkommande uttryck, vilket enligt 

Huzell och Lundberg (2010) innebär mer än bara just hel och ren. Det kan även innefatta 

andra utseenderelaterade faktorer. Sju av respondenterna menade att överviktiga personer inte 
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väljs bort på grund av utseendet i sig men ibland på grund av rekryterarens rädsla för att deras 

ohälsa ska kunna leda till sjukskrivningar eller att kandidaten inte kommer orka utföra sina 

arbetsuppgifter. Detta går att likna vid Agerström et als. (2007) teori om att normalvikt 

föredras framför övervikt. En av respondenterna menade att även om kandidaten bör vara hel 

och ren och inte vara överviktig ur ett hälsoperspektiv, bör denne inte heller vara för snygg. 

Signalerna som kan ges är då att kandidaten är självupptagen och inte lika engagerad i arbetet. 

Detta visar på att det trots allt förekommer vissa ramar gällande önskat utseende hos 

kandidaten. Forskning som visar på att korta personer har svårare att få jobb än normallånga, 

vilket Loh (1993) uttrycker, förvånade dock varje respondent och ingen hade någonsin haft 

kandidatens längd i åtanke vid rekrytering.  

Utifrån resultatets kategori frånvaro från arbetsmarknaden hade respondenterna olika syn. 

Alla visade en förståelse för att det ofta finns ett giltigt skäl till att personen varit frånvarande 

från arbetsmarknaden och menade på att det inte bör ha betydelse för framtida 

arbetsprestation. Trots detta går det att konstatera att en frånvaro från arbetsmarknaden, 

åtminstone till följd av sjukskrivningar, inte ses som önskvärt vid valet av kandidat men detta 

var ett ämne som respondenterna i vissa fall inte ville diskutera ingående. Flera av dem 

menade dock att de hellre ville hjälpa tidigare arbetslösa eller sjukskrivna att få en nystart och 

det rådde alltså delade meningar i ämnet.  

Resultatet av kategorin magkänsla visade på att alla tolv respondenter lyssnar på magkänslan 

vid valet av kandidater. Proffice (2015) och Menon och Thompson (2016) var några som var 

kritiska till att blanda in magkänslan i rekryteringsprocessen just på grund av att det kan leda 

till diskriminering och felrekryteringar. Anledningen till att dessa artiklar publicerats är att 

rekrytering utifrån magkänsla är vanligt förekommande vilket även i detta fall stämmer. Två 

menade att det inte över huvud taget borde finnas utrymme för deras magkänsla att träda in 

men att den ändå är omöjlig att helt bortse ifrån. En av respondenterna har kravprofiler från 

kunder, men uppger att han tvärtom föredrar situationer som tillåter hans magkänsla att träda 

in istället för att enbart utgå från tester. Han menar att rekryteringarna utifrån magkänsla är 

några av de mest lyckade han gjort och hans enda felrekrytering berodde på att han inte 

lyssnade på sin magkänsla. Detta går emot vad Sjöberg (2014) och Schmidt och Hunter 

(1998) uttrycker. Denna rekryterare lyckas istället ändra kundens uppfattning som ofta ser till 

en viss stereotyp och presenterar kandidater som han utifrån sin egen magkänsla upplever 

passar bra för tjänsten. I flera fall har det visat sig vara väl bedömt. 

Sammantaget går det att säga att rekryterares magkänsla har betydelse i alla 

rekryteringsprocesser men dessa grundar sig i olika underlag som utbildning, erfarenhet, 

personlighet, intelligens, referenser, mognad, första intryck och utseende. Helhetsintrycket 

utifrån detta avgör sedan om det blir aktuellt med anställning eller ej. När få 

bedömningsunderlag används och magkänslan utgör en stor del av rekryteringen ökar risken 

att alla sociala grupper inte får en chans beroende på vad rekryteraren personligen föredrar. 

Diskriminering förekommer till viss del, åtminstone vad gäller ålder och utseende, men det 

går att se en stor medvetenhet gällande detta vilket ses som positivt vid strävan mot ett mer 

öppet samhälle. Det går att se att kompetensbaserad rekrytering främjar mångfald och 

öppenhet mot svaga sociala grupper, men dock visas inget samband mellan kompetensbaserad 

eller magkänslobaserad rekrytering och antal felrekryteringar. Den forskning som presenterats 

ger en bild av att tester alltid är bra. Där uppstår funderingen över varför inte fler än fem 

respondenter använder sig av detta men ändå anser att de hittar bra medarbetare. En aspekt 
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kan vara att forskarna som inriktat sig på testning framför allt ser till vissa specifika 

branscher. En hög chefsposition kanske drar stor nytta av att använda sig av tester för att vissa 

egenskaper och en hög intelligensnivå är ett verkligt krav för att klara av jobbet. Det säger sig 

självt att en sådan tjänst har högre krav på den anställde medan tjänster som lärare, bankman, 

IT-konsult eller lagermedarbetare kanske tillåter människor att vara ”tillräckligt” begåvade för 

att klara av sitt jobb. I vissa branscher kan det alltså vara oviktigt med tester för att hitta 

kompetenta medarbetare medan de i andra branscher kan vara till stor nytta. Det betyder alltså 

inte nödvändigtvis att resterande sju gör en sämre bedömning av sina kandidater, trots att de 

har färre och mindre ingående bedömningsunderlag. Detta kan vara en anledning till varför 

det inte heller går att se att antalet felrekryteringar skiljer sig mellan de olika respondenternas 

svar och de som inte använder sig av testning, inte heller nödvändigtvis behöver använda sig 

av det för att hitta de bäst lämpade kandidaterna.  

6.4 Metoddiskussion  
Eftersom denna magisteruppsats utgått från en kvalitativ metod är det svårt att tala om 

generaliserbarhet, inte minst i detta fall då svaren skiljer sig till stor del mellan 

respondenterna. Studien ger ändå en bild av hur det kan se ut, men kan inte representera alla 

rekryterare i Sverige även om en viss mättnad uppnåtts utifrån intervjuerna. Replikerbarheten, 

alltså sannolikheten att samma resultat skulle uppnås vid en lik studie med andra respondenter 

och forskare, är också låg. Detta är dock vanligt vid kvalitativa studier eftersom det återigen 

inte handlar om att generalisera (Bryman, 2002). Försök att mäta svaren med objektiva mått 

har gjorts, men eftersom svaren baseras på rekryterarnas upplevelser med en tolkning av 

forskaren utifrån dennes förförståelse är det alltså lätt att subjektiviteten tar över. Att ens 

diskutera objektivitet och subjektivitet i kvalitativa studier är problematiskt då det alltid går 

att hitta inslag av båda och det är lite som skiljer dem åt. Det går dock att diskuteras genom att 

bland annat mäta sanningshalten och ha vissa aspekter i åtanke (Kompier, 2005).  

I kvalitativa studier är forskarens egen förförståelse viktig att ha i åtanke. Det är oundvikligt 

att denna inte spelar in i analysen och tolkning av resultatet, vilket kan vara ännu en anledning 

till varför replikerbarheten är låg. Forskare med annan bakgrund eller annan erfarenhet skulle 

med stor sannolikhet tolka resultatet annorlunda, till liten eller stor del. Även om stort fokus 

legat på att försöka tolka resultatet på ett så objektivt sätt som möjligt går det aldrig att 

komma ifrån att egna fördomar och tolkningar formar uppsatsen. Dock har vissa egna 

fördomar från tidigare erfarenheter suddats ut i och med intervjuerna, då dessa gett upphov till 

en förståelse som inte funnits tidigare och lett till en vidgad syn på den komplexitet som 

rekryteringsprocesser faktiskt innehar. Det finns en stor skillnad i att se från rekryterarens 

perspektiv jämfört med arbetssökandes, både egna och bekantas. Tidigare har uppfattningen 

varit att det ofta sker orättvisa bedömningar i rekryteringsprocessen där arbetssökanden trots 

relevant utbildning och passande personlighet inte får jobbet. Genom att ha fått inblick i 

rekryterares syn på val av kandidater gavs en större förståelse för den konkurrens som faktiskt 

finns på arbetsmarknaden och därmed vikten av att uppfylla en mängd krav för att ens ha en 

chans att visa vad man har för personlighet eller förkunskaper.  

Det går också att diskutera hur objektiva rekryterarna är i just rekryteringsprocesserna. Många 

bedömningsunderlag används vilket ska leda till en rättvis och objektiv bedömning men 

utifrån svaren går det att tvivla på även detta. En av slutsatserna som dragits utifrån studien är 

att ”det beror på”. Det beror på bransch, det beror på vilken tjänst de rekryterar till och det 

beror på vem rekryteraren är som person. De medverkande i studien har olika prioriteringar 
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och ser på världen på olika sätt och genom personliga intervjuer uttrycker de sig i sina valda 

ord (Creswell, 2007). Det gick att ana en viss återhållsamhet till exempel i frågan hur de ser 

på när kandidaten varit frånvarande från arbetsmarknaden eller inom området magkänsla. En 

förklaring till detta kan vara att de är väl medvetna om hur det egentligen borde gå till och 

anpassar sina svar därefter för att representera sitt företag och sin yrkesroll på ett så kallat 

korrekt sätt.  

Resultatet i studien visar på hur rekryterare tänker i valet av kandidater men en stor del av 

intervjuerna kom att handla om hur de ser på kandidater som redan kommit in på 

anställningsintervju och hur urvalsprocessen därefter ser ut. Därmed diskuterades alltså 

personer som redan blivit accepterade i första steget. En uppfattning som annars ofta stöts på 

utifrån egen erfarenhet är att ett brett kontaktnät är behjälpligt vid jobbsökande men ingen av 

respondenterna nämnde något om detta. Det går inte att säga att de undanhöll något då de 

svarade på frågorna som de blev ställda, men att få chansen till att åtminstone komma på 

intervju via personliga kontakter kan vara mer vanligt förekommande än föreliggande studie 

visar på. Vissa respondenter svarade att de gärna rekryterar internt vilket ska gynna företaget 

men på detta sätt rekryteras inte nödvändigtvis den som har mest kompetens inom området 

eller som har den personlighet som passar bäst in på företaget, även om respondenterna 

uttryckte att det är det viktigaste i valet av kandidat. Det återkom även i alla intervjuer att 

erfarenhet är positivt vilket förklaras genom att kandidaten fortare kommer in i 

arbetsuppgifterna. I slutändan leder dock detta till att de som redan har en pågående 

karriärstrappa med större sannolikhet får nytt jobb då folk lättare får upp ögonen för dem 

medan människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden (på grund av 

sjukskrivning, föräldraledighet, studier eller annat) får kämpa hårdare för att ens komma på en 

anställningsintervju. De sållas bort redan i första urvalsprocessen när det finns krav på viss 

erfarenhet och där har personlighet eller kompetens ingen betydelse om de inte får en chans 

att visa den. En ond spiral på arbetsmarknaden har bildats. Även om diskussioner som denna 

inte tagits upp under intervjuerna kan studiens sanningshalt sänkas något med aspekter 

liknande dessa i åtanke. En ytterligare aspekt gällande validitet är att tre respondenter 

förberedde sig inför intervjun genom att läsa frågorna i förväg vilket kan ses som både 

positivt och negativt. Genom förberedelser kunde de på förhand fundera över sina svar och 

därmed undgå att missa väsentlig information. Spontaniteten kan dock ha försvunnit genom 

förberedelse och det är en större risk att styra svaren efter vad de önskar säga, snarare än den 

egentliga sanningen. Det finns inget tydligt mått inom kvalitativa studier som visar på om det 

som sägs är sant, men det går också att ställa sig frågan om det egentligen finns en sanning. 

Alla tolkningar som görs från varje unik person är ett mått på någons sanning, vilket har ett 

värde i sin presentation (Kvale & Brinkmann, 2014). Rekryterare anser att det behövs 

bedömningsunderlag för att ha något att gå på, men beroende på vad branschen och tjänsten 

kräver för kompetenser skiljer det sig även i typ av bedömningsunderlag. Utöver bransch och 

tjänst kan skillnaden även bero på hur länge rekryteraren varit aktiv i sin yrkesroll vilket bör 

finnas i åtanke vid läsandet. En rekryterare med lång erfarenhet har säkerligen fått lärdom av 

tidigare misstag och har därmed lärt sig lita på sin magkänsla. Där kan övriga 

bedömningsunderlag vara mindre nödvändiga än som hos de med mindre erfarenhet, vilket 

leder till en svårighet att jämföra rekryterarnas svar.  

Innan studien utfördes gjordes etiska överväganden och de tillfrågade informerades om vad 

ett medverkande innebar. De skulle vara konfidentiella, inga namn på personer eller företag 

skulle presenteras och det skulle heller inte gå att knyta an några uppgifter till dem (Bilaga 1). 
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Under intervjutillfället informerades de om att de får avsluta intervjun när de vill och de fick 

neka till att svara på frågor om så önskades. Dock finns det vissa etiska aspekter som kan bli 

problematiska i en studie liknande denna, bland annat vid analyssituationen där respondentens 

ord ska tolkas och slutsatser ska dras. För att väga upp validiteten krävs ett försök att komma 

åt underliggande aspekter och tolkningen baseras på författarens egna tankar hellre än 

respondentens vilket skulle kunna uppfattas som oetiskt. Det framgår dock i resultat och 

diskussion vad som är baserat på ord och vad som är tolkning av orden. Ett exempel är när en 

respondent svarade att hon inte hade mer att tillägga i frågan gällande kandidaters frånvaro 

från arbetsmarknaden. Uttalandet kan tyda på att hon ställer sig negativ till att ha varit 

sjukskriven eller arbetslös men det är alltså enbart en tolkning som gjorts och inte ett 

konstaterande. Etiska aspekter under intervjusituationen kan också vara att respondenterna 

känner sig obekväma eller nervösa till följd av en medvetenhet om att samtalet spelas in och 

ska transkriberas samt tolkas. Deras konfidentialitet i studien kan ändå ha lett till att 

återhållsamheten blev liten då få uppgifter går att knyta an till dem och deras medverkan bör 

därmed inte kunna ge negativa konsekvenser. (Kvale & Brinkmann, 2014) 
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7. SLUTSATSER 
 

Syftet med studien var att öka förståelsen för vad rekryterare upplever är viktigast vid valet av 

nya medarbetare samt hur stor roll rekryterares magkänsla har i urvalsprocesser. För att svara 

på vilka faktorer rekryterare upplever är väsentliga vid valet av nya medarbetare finns inget 

entydigt svar. Rekryteringsprocessen är beroende av bransch, organisation och rekryteraren 

själv men i rekryteringsbranschen bedöms det mer utifrån erfarenhet, förkunskap samt 

personlighet och intelligens baserat på tester. I övriga branscher finns det också grundkrav i 

form av erfarenhet och utbildning, men kandidaten bedöms till större del utifrån hur denne 

passar in i arbetsgruppen och övriga bedömningsunderlag väger inte lika tungt. Det är även 

viktigt att kandidaten ur ekonomisk synpunkt är beroende av sitt jobb, att denne är 

självgående samt har en viss självinsikt vilket visar på personlig mognad. Även här är det 

beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Konsekvenserna av att rekryterares 

magkänsla träder in är att det finns stort utrymme för diskriminering där rekryteraren kan 

välja utifrån eget smak och tycke, men magkänslan kan också leda till en god matchning 

mellan person och tjänst. Detta gäller framför allt när rekryteraren har stor erfarenhet av 

rekrytering och därmed lärt sig vad som är viktigt att ta hänsyn till vid valet av nya 

kandidater. Rekryterares magkänsla spelar alltid till viss del in i urvalet, men rekryteringen 

blir mer objektiv ju fler bedömningsunderlag som används. 

Förslag på vidare forskning är att undersöka liknande frågeställningar genom en annorlunda 

datainsamlingsmetod där rekryterares ord inte är avgörande för resultatet. Ett exempel skulle 

kunna vara genom etnografi, där forskaren låtsas vara en del av organisationen och utifrån 

observationer kan få en inblick i hur diskussionerna går mellan kollegor vid valet av nya 

medarbetare. På sådant sätt riskerar inte resultatet att styras av rekryterares egna valda ord. I 

en sådan studie finns dock etiska begränsningar vilket också kan diskuteras (Creswell, 2007). 

Eftersom forskare även hoppas på att det i framtiden kommer bli ett ännu mer öppet samhälle 

där en fördomsfri rekrytering blir mer utbrett hade det även varit intressant att framöver 

repetera rådande intervjufrågor inom liknande branscher som i föreliggande studie. Detta för 

att undersöka hur utvecklingen inom området ser ut, om diskriminering och öppenhet mot 

olika grupper rör sig i önskvärd riktning och om det är möjligt för rekryterare att till fullo 

åsidosätta sina egna preferenser och stereotypa uppfattningar.  
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BILAGA 1 

Missivbrev 
 

Hej, 

Jag heter Michaela Fredriksson och läser Magisterprogrammet Ledarskap och arbetsliv på 

Mälardalens Högskola i Västerås. Denna vår skriver jag D-uppsats där jag kommer undersöka 

tillvägagångssätt vid rekrytering av chefer och medarbetare med fokus på vad som är viktigast 

i rekryteringsprocesser; magkänsla, begåvning, erfarenhet eller annat.  

Min fråga är om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju gällande detta? Jag ser dig som 

en intressant respondent och hittade dig via xxx. Ditt deltagande är självklart frivilligt och du 

erbjuds även ta del av studiens resultat om intresse finns. Inga namn eller uppgifter som går 

att knyta till dig kommer framgå av uppsatsen och intervjun kommer bara användas för denna 

uppsats. Totalt kommer 12 intervjuer med olika rekryterare utföras till denna studie.  

Intervjun beräknas pågå under ca 30-45 minuter. Den kommer att transkriberas och bearbetas 

av mig, med handledning och granskning av Cornelia Wulff (universitetslektor i psykologi på 

Mälardalens Högskola).  

Min förhoppning är självklart att du vill medverka i studien, och i så fall gärna någon gång i 

slutet av mars/början på april. Hör av dig till denna mailadress alternativt någon av 

nedanstående kontaktuppgifter om du är intresserad, eller vid andra frågor.  

Med vänliga hälsningar, Michaela Fredriksson 

Michaela Fredriksson 

mfn11011@student.mdh.se 

xxx-xxx xx xx 

Cornelia Wulff 

cornelia.wulff@mdh.se 

xxx-xx xx xx 

  

mailto:mfn11011@student.mdh.se
mailto:cornelia.wulff@mdh.se
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BILAGA 2  

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Vad jobbar du som? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. När tog du examen? 

6. Vilken arbetserfarenhet har du? 

Din anställning  

7. Vad har du själv för erfarenhet av att söka jobb? 

8. Hur fick du ditt jobb?  

(Kontakter, ”vanlig ansökan” eller annat?) 

9. Vad har du för arbetsuppgifter?  

10. Kan du beskriva rekryteringsprocessen på din arbetsplats? 

Testning  

11. Är du utbildad i testning/bedömning? 

12. Hur bedömer du om sökande är en mogen person (både gällande klokhet och 

omdöme)? 

13. Finns det någon skillnad i önskad mognad mellan sökande till olika yrken/tjänster?  

14. Vilken avvägning görs med avseende på förmåga att utföra arbetsuppgifterna och 

social förmåga?  

15. Ser ni någon fara med "för mycket" social förmåga i relation till gedigen 

yrkeskompetens (adekvat utbildning och erfarenhet)? 

16. Använder ni er av personlighetstester?  

(På vilket sätt? Hur tungt väger de?) 

17. Använder ni er av intelligenstester?  

(På vilket sätt? Hur tungt väger de?) 

Följdfråga om ja: Hur tänker du när du inte anser att testerna stämmer överens med 

den bild du fått av kandidaten under intervju/läsning av CV/referenser? 

18. Använder du andra bedömningsunderlag? 

19. Använder du arbetsprover? 

20. Använder du vetenskapligt utprovade tester? 

Magkänsla vs. Begåvning/erfarenhet  

21. Vad anser du är viktigast att ta hänsyn till i valet av nya medarbetare?  

22. Hur vet du att personen kommer passa för tjänsten?  

23. Brukar du lyssna på din magkänsla vad gäller anställning av nya medarbetare? 

24. Ser du något negativt med användning av anställningsintervjuer? 

25. Ser du mer till en speciell typ som går i linje med de redan anställda än fördelar med 

vikten av att människor är olika? 
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Rättvis chans  

26. Hur viktigt är första intrycket av en kandidat?  

27. Gör ni några bakgrundskontroller? 

(På vilket sätt? Hur viktigt är det?) 

28. Hur viktigt är det med referenstagning? Hur går ni tillväga med dessa? 

29. Vad är ditt knep för att se till att alla kandidater ges en rättvis chans?  

30. Känner du ibland att dina egna fördomar kan vara avgörande i valet?  

31. Arbetar du i linje med diskrimineringslagstiftning, inte bara med avseende på kön och 

etnicitet?  

32. Påverkas du av t.ex. befarande sjukskrivningar eller att sökande varit sjukskriven? 

33. Hur gör du med funktionshindrade sökanden, respektive äldre sökanden? 

34. Hur styrd är du av ekonomiska ramar för rekryteringsprocessen? 

35. Hur styrd är du av företagets ekonomiska situation och lönesättning? 

36. Brukar du fästa vikt vid första intrycket? 

37. Påverkas du av utseende t.ex. av fetma och längd? 

38. Tar du hänsyn till sökandes familjesituation och eventuella åtaganden på fritiden? 

39. Hur ser du på om sökanden haft perioder av arbetslöshet? 

Övrigt  

40. Har du någon gång känt att du rekryterat ”fel person”?  

(Vad berodde det på? Vad lärde du dig?) 
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The recruiter’s perspective: Considerations in the 

selection of candidates 

Michaela Fredriksson 

Using gut instinct as assessment base in recruitment processes are 

considered outdated and research indicates that it results in discrimination 

and recruiting the wrong candidates. Instead competency-based recruitment 

should be used, to increase diversity. The aim was to study what recruiters 

consider are most important when choosing employees as well as what 

impact their gut instinct has in the selection. The perception of twelve 

recruiters has been analysed with qualitative content analysis. Results shows 

that different assessment bases are used and there’s a difference between 

industries. In some industries, personality and intelligence tests are used 

while other industries prefer presence or a fit into the team. Gut instinct has 

an impact on all recruitment processes and can lead to both discrimination 

and a good match between the person and the service, highly dependent on 

the recruiter’s experience in the profession. The assessment is more 

objective the more assessment bases used.  

 

Keywords: recruitment processes, competence, social skills, individual 

characteristics, stereotypes 

 

 

 

 

 


