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Abstract 
Today, employees are considered as the company's largest assets. Recruiting and attracting 

employees with the right competence provides competitive advantages. However, a 

recruitment can be quite costly. According to Langhammer (2013) there is a correlation 

between recruitment in research and how recruitment takes place in practice. The aim of this 

study is to investigate how recruitment takes place in practice, the recruiters approach to 

objectivity and subjectivity, and if recruitment to the own group are managed differently. In 

total, eight respondents have been interviewed through semi-structured interviews and all 

respondents are working with recruitment as their main task. Interview material were 

analysed from psychometric and social approaches, Kahneman's systems 1 and 2, where 

system 1 is linked to the recruiter's gut feeling (Kahnemans, 2013) while recruitment into 

their own workgroup, is analysed from a principal agent perspective. The results showed that 

respondents strive to work based on a standardized recruitment process in line with the 

psychometric approach. However, factors that belong to the social approach are being 

practiced. Seven out of eight respondents indicated an awareness of subjectivity and that 

feeling of power could affect the assessment of the candidates. The impact on subjectivity 

could derive from the recruiter but also from the contracting company. The interview itself 

was raised by several respondents as a situation influenced by the recruiter. Among other 

things, the recruiter's communicative qualities were of importance for the interview and 

thereby, for the overall assessment of the candidate. Regarding recruitment to the own group, 

the respondents answered that subjective values such as personality and whether the candidate 

would fit to the team, weighed more than recruiting to an external company. 
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Sammanfattning 
Idag kan de anställda betraktas som företagets största tillgång. Att rekrytera och attrahera 

medarbetare med rätt kompetens ger konkurrensfördelar medan en felrekrytering kan bli 

kostsam. Enligt Langhammer (2013) finns det en löskoppling mellan forskning och hur 

rekrytering sker i praktiken, varav syftet med uppsatsen är att undersöka hur rekrytering sker i 

praktiken, rekryterares förhållningssätt till subjektivitet kontra objektivitet och ifall 

rekryteringen förändras om den sker in till egna gruppen. Totalt har åtta respondenter 

intervjuats genom semi-strukturerade intervjuer, samtliga rekryterare arbetar med rekrytering 

som sin huvuduppgift. Intervjumaterialet analyseras utifrån två ansatser mot rekrytering, den 

psykometriska ansatsen och den sociala ansatsen. Kahnemans system 1 och 2 där system 1 

kopplas ihop med rekryterarens magkänsla (Kahnemans, 2013) och rekrytering in till den 

egna gruppen analyseras ur ett principle-agentperspektiv. Resultaten visar att respondenterna 

strävar efter att arbeta utifrån en standardiserad rekryteringsprocess i led med den 

psykometriska ansatsen men att det i praktiken kommer in faktorer som istället hör till den 

sociala ansatsen. Sju av åtta respondenter uppgav en medvetenhet kring subjektivitet och 

uppgav att magkänsla kunde påverka bedömning av kandidater. Inverkan av subjektivitet i 

rekryteringen kunde komma både från rekryteraren men även från det uppdragsgivande 

företaget. Intervjun nämndes av flera respondenter som en situation som påverkades av 

rekryteraren, bland annat var rekryterarens kommunikativa egenskaper av betydelse för hur 

intervjun gick, något som sedan hade betydelse för bedömningen av kandidaten. I rekrytering 

till in till den egna gruppen svarade flera respondenter att subjektiva värden som personlighet 

och att kandidaten skulle passa in i teamet vägde mer än vid rekrytering till ett externt 

företag.      

Nyckelord: rekrytering i praktiken, rekryteringsprocess, subjektivitet, objektivitet, 

utmaningar. 
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1. Inledning 
1.1 Rekrytering i den svenska marknaden 
Ett företags anställda betraktas idag som företagets största tillgång (Lindelöw, 2003). Inom 

tjänstesektorn är anställda inte enbart en viktig tillgång utan de kan även ses som den enda 

tillgången, detta innebär att de anställda representerar hela företaget (Lindelöw, 2003). För att 

vara konkurrenskraftiga måste företag hålla sig i framkant och rekrytering har därmed blivit 

en viktig faktor. Behovet av att attrahera medarbetare med rätt kompetens, vision och 

målsättning är essentiellt för att kunna konkurrera och överleva på marknaden (Lindelöw, 

2003). Bemanningsbranschen blev legaliserad i Sverige år 1993 och kan idag betraktas som 

Sveriges snabbast växande bransch (Bemanningsföretagen, 2017). Bemanningsföretagen hade 

2016 mer än 600 medlemsföretag som sysselsatte 76 300 årsanställda och branschen tillsatte 

drygt 220 000 personer i jobb (Bemanningsföretagen, 2016). Kvartalsvis listas de 25 största 

bemanningsföretagen som tillsammans står för 85 % av marknaden varav de tre största 

bemanningsföretagen, Manpower, Randstad och Adecco höll i Q3 2017 en marknadsandel av 

drygt 28 % (Bemanningsföretagen, 2017). Figur 1 visar en tydlig utveckling och tillväxt för 

branschen, där även olika konjunktur tillstånd går att avläsas. Enligt Bemanningsföretagens 

årsrapport 2016 var den totala omsättningen för branschen i Sverige ca 31,2 miljarder kronor 

(Bemanningsföretagen, 2016) vilket är en uppgång med 7,5 miljarder kronor i jämförelse med 

2013 då den totala omsättningen var ca 23,7 miljarder kronor (Bemanningsföretagen, 2013). 

Figur 1 visar en tydlig utveckling och tillväxt för branschen, där även olika konjunktur 

tillstånd går att avläsas.  

 
 Figur 1: Omsättning och tillväxt för bemanningsbranschen år 2016 (Bemanningsföretagens årsrapport, 2016). 
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Enligt Bemanningsföretagens årsrapport 2016 ökade antalet personer som under 2016 som på 

något vis varit involverad eller kommit i kontakt med bemanningsbranschen med ca 1400 

personer i jämförelse med statistik från 2015 (Bemanningsföretagens årsrapport 2015), vilket 

presenteras i Figur 2.   

 

 
Figur 2: Statistik över antal personer som kommit i kontakt med bemanningsbranschen (Bemanningsföretagens årsrapport, 
2016). 

 

Att bemanningsbranschen växer beror enligt Bemanningsföretagen (2014) på en 

omstrukturering av den svenska arbetsmarknaden då svenska företag renodlar och 

effektiviserar sin verksamhet för att möta det globala konkurrenstrycket. Antalet individer 

som anställs direkt hos företagen minskar, medan allt fler konsulter och underleverantörer 

anlitas. Samtidigt har bemanningsanställda fått längre och tryggare anställningar, 97 procent 

av bemanningsbranschens medarbetare omfattas idag av kollektivavtal vilket motsvaras av 88 

procent på övriga arbetsmarknaden (Bemanningsföretagen, 2014). 

 

I en rapport från Svenskt näringsliv framkommer det att vart fjärde företag anger att de haft 

svårigheter med att rekrytera och att planerad expansion förhindrats på grund av detta (Svensk 

näringsliv, 2016). I Stockholms handelskammares (2017) undersökning angav 72 procent av 

de tillfrågade företagen att de alltid eller ibland anlitar bemannings- eller rekryteringsföretag 

för sin rekrytering och tre av fyra (71 %) av företagen angav att de aldrig eller sällan anlitar 

arbetsförmedlingen, detta trots att arbetsförmedlingens service och tjänster är kostnadsfria 

(Stockholms handelskammare, 2017). Det tyder på att rekryteringar av bemannings- och 

rekryteringsföretagens rekryterare är eftertraktade och erbjuder något som arbetsförmedlingen 
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inte gör. Efter en kraftig nedgång efter finanskrisen 2008 har branschen påvisat en stark 

uppgång och slog 2016 rekord med en omsättning på 32 miljarder kronor vilket förväntas slås 

under 2017 (Lundin, 2017). Enligt Langhammer (2013) väljer företag att använda sig av 

externa rekryteringsbolag för att försäkra att rekryteringen sker professionellt och att rätt 

kompetens och kandidat matchas med tjänsten. Rekrytering är med andra ord ett viktigt 

område för alla företag, oavsett bransch.  

  

“Branschen uppges vara den som först känner av skillnader i konjunkturen och 

utvecklingen tyder på en stark högkonjunktur i Sverige, med brist på kompetens och 

svårigheter att rekrytera över hela landet” (Lundin, 9 september 2017, s 1). 

  

I högkonjunktur rekryteras det intensivt och det kan vara svårt att hitta personer, så pass att 

företagen tänker kortsiktigt och sänker sina krav för att överhuvudtaget ha ett 

kandidatunderlag (Lindelöw, 2003). Oavsett konjunkturläget är rekryterarens uppgift viktig, 

en felrekrytering kan kosta så mycket som en kvarts eller en miljon kronor. Kostnader som 

kommer ifrån själva rekryteringen, upplärning av den felrekryterade individen men även 

förlust av arbetsprestation till följd av felaktig kompetens (Andersson et al. 2016).   

  

Enligt rapporten ”Varför växer bemanningsbranschen” sker tillväxten utifrån två drivkrafter 

hos företagen som anlitar dem, detta för att kunna hantera en stor variation i efterfrågan och 

produktion genom inhyrd arbetskraft men även för att få en långsiktig partner som kan bistå 

vid rekrytering och nya arbetsuppgifter vid omställning (Bemanningsföretagen, 2014). 

Rekryterarens uppgift, förutom i att matcha rätt person med rätt tjänst, blir här även att 

upprätthålla och bibehålla relationen med de uppdragsgivande företagen. Likt för andra 

tjänsteföretag är de anställda enda tillgången (Lindelöw, 2003) och då rekrytering kan ses som 

bemannings- och rekryteringsföretagens kärna blir rekryteraren en viktig tillgång eftersom att 

rekryteraren står för leveransen av bemannings- och rekryteringsföretagens produkt. 

Rekryterarens förmåga att leverera bra resultat är av vikt för företagets framgång och i takt 

med att branschen växer ökar även rekryterarens inverkan och betydelse för arbetsmarknaden. 

Detta belyser av Kinnunen och Parviainen (2016) som beskriver rekryteraren som en 

gatekeeper till arbetsmarknaden, en person som innehar en inflytande och föränderlig roll, och 

som beslutar vilka personer som får gå vidare. 
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1.2 Problemdiskussion 
Vikten av att rekrytera rätt person till rätt plats ligger till bakgrund av kostnaden av en 

felrekrytering (se 1.6 Definitioner), både i förlust av konkurrensfördelar men även i ren 

kostnad som kan uppgå till så mycket som en kvarts eller en miljon kronor (Andersson, G. et 

al. 2016).  Bedömning av en persons potential för framtida arbetsprestation är en av 

rekryterarens arbetsuppgifter. Vikten av rekryterarens inverkan i rekryteringsprocessen 

belyste Rynes et al. (1991) studie där bristfälliga rekryterare i flera fall resulterade i att 

kandidaten tappade intresset för tjänsten. Vilken kompetens själva rekryteraren behöver 

besitta finns det lite forskning kring enligt flertalet forskare (Breaugh & Starke, 2000; Harris 

& Fink, 1987) och Bolander (2013) menar även att det finns en löskoppling mellan teori och 

det praktiska utövandet och att det finns en osäkerhet kring hur rekrytering sker i praktiken. 

Hur rekryterare arbetar med rekrytering i praktiken är en kunskapslucka inom den befintliga 

forskningen kring rekrytering. 

  

 I sin presentation av yrket som rekryterare menar Arbetsförmedlingen (2016) att en 

rekryterares huvuduppgift är att ta fram lämpliga kandidater med rätt kompetens till lediga 

tjänster. Två ansatser mot rekrytering, psykometriskt- och social ansats, diskuterar huruvida 

rekrytering ska ske objektivt eller om sociala faktorer ska ingå i en rekryteringsprocess 

(Bolander, 2013). Då rekryterare är människor och studier menar att människor är intuitiva 

och subjektiva är det av intresse att granska förhållandet rekryterare har till objektivitet kontra 

subjektivitet i bedömning av kandidater (Kahneman, 2011; Bolander, 2013). 

  

Enligt Langhammer (2013) anlitar företag externa rekryteringsbolag för att försäkra att 

rekryteringen sker professionellt och att rätt kompetens och kandidat matchas med rätt tjänst 

(Langhammer, 2013). Utifrån ett principal-agent teori perspektiv kan parterna analyseras 

utifrån att det uppdragsgivande företaget är en principal och rekryteraren en agent och att 

parterna då drivs och fattar beslut utifrån bland annat egenintresse och en ojämn 

informationsfördelning (Eisenhardt, 1989). Enligt Langhammer (2013) fattar parterna beslut 

kring kandidater på olika grunder, där det uppdragsgivande företaget fattar beslut på mer 

subjektiva grunder än agenten. Vid rekrytering in till den egna gruppen (se 1.6 Definitioner) 

då rekryteraren inte längre innehar positionen som agent, påverkas rekryterarens 

beslutsfattning av att dennes position som agent ändras? Fattar rekryteraren beslut annorlunda 
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ifall kandidaten ska arbeta i rekryterarens egen arbetsgrupp än ifall kandidaten rekryteras till 

ett externt företag? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur respondenterna förhåller sig till 

objektivitet kontra subjektivitet i sitt rekryteringsarbete och deras syn på detta. Men även att 

undersöka förhållandet mellan respondenternas syn på rekryteringsarbete respektive hur 

arbetet sker i praktiken. Vidare är syftet att få en ökad förståelse kring om rekryterare 

upplever att rekryteringen förändras ifall den sker in till den egna gruppen. Detta utifrån att 

rekryterarens position förändras utifrån ett principle-agent perspektiv. 

1.4 Forskningsfrågor 
− Hur arbetar rekryterare med rekrytering i praktiken? 

− Hur är respondenternas förhållningssätt till subjektivitet kontra objektivitet i deras 

rekryteringsarbete? 

− Upplever rekryterare att rekryteringen förändras ifall den sker in till den egna 

gruppen? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien är avgränsad till rekryterare som arbetar eller har arbetat på ett bemanningsföretag i 

Sverige med rekrytering som huvudsakliga arbetsuppgift. Samtliga respondenter har 

rekryterat till ett externt bolag men även in till den egna gruppen.  

 

1.6 Definitioner 

I detta avsnitt presenteras olika begrepp, utifrån vad de innebär för denna studie. 

Egenintresse 

När en person eller ett företag agerar utifrån syftet att nå en personlig vinst eller fördel. Det 

kan till exempel vara om en rekryterare väljer en kandidat som hen vet inte uppfyller 
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kravspecifikationerna, men ändå väljer kandidaten enbart för att rekryteraren är vän med 

kandidaten eller behöver uppnå en viss mängd tillsättningar. 

Felrekrytering 

En felrekrytering kan dels vara att kandidaten inte klarar av att utföra arbetet eller är 

ointresserad av att åstadkomma ett bra resultat, men det kan även innebära att den rekryterade 

kandidaten vantrivs på arbetsplatsen vilket kan leda till sjukskrivningar (Lindelöw, 2003). 

Kostnaden av en felrekrytering kan uppgå till så mycket som en kvarts eller en miljon kronor 

(Andersson et al. 2016).  och handlar både om de konkurrensfördelar företaget tappar men 

även om kostnaden för att göra om rekryteringen och den kostnad den felrekryterade 

individen orsakar (Lindelöw, 2013). 

Kandidat 

En kandidat är en person som aktivt sökt en tjänst och/eller som på annat sätt kommit i 

kontakt med tjänsten och som kan vara aktuell för en tjänst.   

 

Kompetensbaserad intervju 

En kompetensbaserad intervju är både semistrukturerad och bakåtriktad. Intervjuformen utgår 

ifrån färdiga frågor och som är relaterade till kompetens. Denna metod strävar efter att mäta 

vilka kompetenser kandidaten har. 

Kravprofil 

Beskrivning av vad för personlighet, egenskap, kompetens och värderingar som efterfrågas av 

kandidaten som ska tillsättas till tjänsten. Kravprofilen skapas oftast av rekryteraren 

tillsammans med det uppdragsgivande företaget. 

Ostrukturerad intervju 

Intervjun är ostrukturerad där frågorna och dess följd inte är planerade inför intervjun. 

Rekryterare 

Rekryterare är en person som arbetar med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter 

att hitta lämplig personal då behov uppstår. Rekryterare ses här även som en individ med 

rekrytering som sin huvudsakliga arbetsuppgift.   
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Rekryteringsprocess 

Rekryteringsprocess syftar här till den process som rekryterare arbetar utifrån för att ta fram 

en lämplig kandidat. Bolander (2002) definierar rekryteringsprocessen som verktyg som 

rekryterare använder sig av för att orientera sig kring information för att göra bedömningar av 

människors kompetenser. 

 

Rekrytering till en extern part eller till den egna gruppen 

I studien undersöks skillnader i rekrytering in till den egna gruppen, det egna teamet, och 

rekrytering till extern part med utgångspunkt i principal-agent theory. In till den egna gruppen 

syftar i denna studie till att personen som rekryteras ämnas arbeta i samma arbetslag eller 

team som rekryteraren själv. Personen eller kandidaten behöver inte komma internt från 

företaget varav vi anser att det finns en skillnad mellan internrekrytering och rekrytering in till 

den egna gruppen. Den externa parten är i uppsatsen det uppdragsgivande företaget. 

 

Strukturerad intervju 

Intervjun är strukturerad inom samtliga områden, detta betyder att även frågorna och dess 

ordning fastställs innan intervjun. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsmetod 
Valet av en kvalitativ forskningsmetod motiveras av att forskningsstrategin ger ett stort 

utrymme för djupare analys och förståelse och som därmed kan generera en mer detaljerad 

insyn i rekryterarens roll och upplevda situation (Bryman & Bell, 2013). Valet av 

semistrukturerade intervjuer motiveras av att studien berör komplexa frågor, uppfattningar 

och erfarenheter kring rekryterarens praktiska erfarenheter och utmaningar. Intervjuformen 

ger även respondenten möjlighet att fritt besvara frågorna ur sin egen världsåskådning vad det 

gäller arbetet som rekryterare. Genom att i intervjun kunna anpassa frågorna skapas en 

möjlighet att styra intervjun samtidigt som möjlighet ges att gå in djupare på den specifika 

individens historia och följa upp med följdfrågor. Studien har som ändamål att använda 

befintliga teorier, vilket ger rum till en överblick av hur teorin tillämpas i praktiken. I studien 

har teorier som till exempel principal-agent teorin, psykometriska- och sociala ansatsen 

tillämpats. 

 

2.2 Genomförande 
Utifrån ett bekvämlighetsurval kontaktades under oktober 2017 rekryterare som aktivt arbetar 

med rekrytering men som också har erfarenhet av att rekrytera in till sin egen grupp. Åtta 

stycken rekryterare från olika företag intervjuades enskilt på respektive respondents 

arbetsplats. Innan varje intervju skickades ett mail till respektive respondent med frågor och 

bakgrund om studien som respondenten skulle fundera över inför intervjun. Detta för att 

förbereda respondenten och för att minska eventuell nervositet inför intervjun.     

  

Intervjun inleddes med en introduktion om ämnet och bakgrundsfakta, där respondenten fick 

möjlighet till att ställa frågor vid tvetydigheter, och respondenten informerades om att de 

under intervjun har möjlighet att avbryta vid eventuella förvirringar eller oklarheter. För att 

respondenten skulle känna sig tryggare med sitt svar underrättades respondenten om att hen är 

helt anonym. Med hänsyn till anonymitet nämns inga företag och respondenterna benämns 

som exempelvis. respondent 1 och respondent 2. En intervjuguide (se Bilaga 1) utformades 

med studiens teoretiska ramverk som grund. Intervjuguiden utformades utifrån en 

strukturerad lista av frågor som gav stöd till den semistrukturerade intervjun. Frågorna i 
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intervjuguiden utformades utifrån en övergripande och generell struktur för att inte uppfattas 

som för specifik och ledande under intervjun, vilket även Bryman och Bell (2013) benämner. 

För vidare motivering av valet av intervjufrågor (se Bilaga 2). 

  

Båda forskarna hade ett fördelat ansvarsområde och deltog under intervjuerna, en forskare 

antecknade och hade ansvar över den tekniska utrustningen medan den andra forskaren ställde 

frågor till respondenten. Forskarna för studien var noggranna med att vara uppmärksam på 

vad respondenten sa under intervjun, men samtidigt försiktiga med att inte uppfattas som 

påträngande. Under intervjusituationen var forskarna måna om att vara lyhörda och låta 

respondenten uttrycka sig fritt. Vid brist av tydlighet och uppkomst av intressanta områden 

ställdes följdfrågor till respondenten. Intervjuerna varade i ungefär 30 minuter. Insamlingen 

av data skedde genom egna anteckningar samt ljudupptagning som efter intervjun 

transkriberades ordagrant (se 2.5 Inspelade intervjuer och transkribering). 

  

2.3 Angreppssätt 
Studien utgår från en deduktiv ansats där insamlad empiri kopplas samman med studiens 

redovisning av tidigare forskning med detta som utgångspunkt har studiens resultat 

analyserats och en slutsats har kunnat dras. En deduktiv ansats innebär att forskaren deducerar 

antaganden som sedan utsätt för en empirisk granskning. Detta har haft en påverkan på vilken 

datainsamlingsprocess studien tillämpat (Bryman & Bell, 2013). 

  

Studiens data härleds ur semistrukturerade intervjuer utförd av forskarna. I studien användes 

källor i form utav tidigare forskning, teorier och litteratur. För att hitta lämpliga källor har 

litteratursökning gjorts via legitima databaser som till exempel Google Scholar och 

SöderScholar. Samtliga vetenskapliga artiklar har genomgått en peer review granskning för 

att säkerställa dess legitimitet. Sökord som använts under denna process presenteras nedan. 

  

Sökord: Recruiter, competence, recruitment, recruitment process, objective, subjective, 

decision-making, competency based recruitment. 
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2.3.1 Semistrukturerade-intervjuer 

Under intervjun ställdes öppna frågor utan tvång på svar, där det var upp till respondenten att 

besvara frågan eller inte. Av den anledningen bör det i uppsatsen beaktas för att respondenter 

inte har kunnat eller velat besvara samtliga frågor. Forskarna har i studien utgått ifrån en 

intervjuguide med färdiga öppna frågor som ställts utifrån ett fast intervjuschema men där det 

gavs utrymme för respondenten att själv ta upp teman respondenten funnit intressanta. 

Forskarna har även ställt följdfrågor och lagt till frågor som ansetts relevanta med syftet att 

uppnå detaljrika svar. Genom flexibilitet och anpassningen till respondentens uppfattning 

kring frågorna forskarna ställde har en ökad insikt i respondentens upplevda sociala miljö och 

verklighet genererats. Flexibiliteten i de semistrukturerade intervjuerna har haft värde då 

modifieringar av undersökningens inriktning har genomförts under intervjun. Metoden gav 

möjlighet till att utveckla och förändra inriktningen på undersökningen under arbetets gång 

vilket även Denscombe (2016) nämner som fördelaktigt. Temat som studien behandlar i 

intervjuguiden är de teorier som har tillämpats på studien. Intervjufrågorna härleds ur det 

teoretiska ramverket för att generera en uppfattning av vad respondenterna har för synvinkel 

och motivering gällande forskningsområdet.   

  

Samtliga respondenter informerades om intervjuns syfte och beståndsdel. Under studien var 

forskarna måna om att inte ge respondenten falska illusioner genom att vilseleda eller 

förvränga information gällande studien. Studie följer konfidentialitet- och anonymitetskraven 

som Bryman och Bell (2013) nämner, detta innebär att information gällande respondenten har 

hanterats inom ramen av konfidentialitet. Information om respondenterna har enbart utnyttjas 

för forskningsändamål. 

 

2.4 Urval 
Urvalsstrategin för studien är ett bekvämlighetsurval vilket innebär att studien har applicerats 

på personer som av en slump råkar vara tillgängliga för forskarna, men som är relevanta för 

studiens underlag. Bryman och Bell (2013) bekräftar detta och menar att ett 

bekvämlighetsurval kan ses som en satsbräda för att hitta paralleller mellan befintlig resultat. 

Ett bekvämlighetsurval tillämpades på denna studie just för att skapa djupare förståelse för 

studiens ämne och detta kan generera underlag till vidare forskning. För denna studie 
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representeras urvalet av ett subjekturval, vilket innebär att urvalet måste ha mer än ett års 

erfarenhet inom rekrytering (se Figur 3). 

 

  

 Arbetsplats Aktiva år 

Respondent 1 Mindre företag 5 år 

Respondent 2 Stort företag >5 år 

Respondent 3 Stort företag <10 år 

Respondent 4 Stort företag >5 år 

Respondent 5 Medelstort företag 5 år 

Respondent 6 Stort företag >5 år 

Respondent 7 Mindre företag <10 år 

Respondent 8 Medelstort företag >5 år 

        Figur 3: Redovisning av respondenter, (Egen figur). 

 

2.5 Inspelade intervjuer & transkribering 
Intervjuerna spelades in för att säkerställa och dokumentera data samt för att enklare 

transkribera intervjuerna. Intervjuerna transkriberades som en helhet och ordagrant för att få 

en underliggande förståelse av intervjuerna. Respondenterna gav medgivande till 

ljudupptagningen och transkriberingen. För att minska respondentens upplevda hämning av 

inspelningen placerades inspelningsapparaten diskret på bordet och respondenten 

informerades om att det inspelade materialet enbart avlyssnas av forskarna och sedan raderas 

efter transkribering. Vid transkribering av inspelade intervjuer kan problem uppstå om det är 

svårt att höra vad som sägs vid olika tillfällen (Denscombe, 2016), vilket hände under en av 

intervjuerna till den aktuella studien. Respondenten har kontaktats på nytt för att bekräfta att 

tolkningen av svaret är korrekt. 
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2.6 Överförbarhet 
Studiens resultat går inte att överföra eller generalisera till hela populationen och resultaten 

kan enbart användas till teoretiska påståenden, detta då urvalet är allt för litet för att kunna 

representera populationen. Överförbarheten av studien är limiterad då faktorer som till 

exempel tidsspektrum och kontext är avgörande för dess överförande. 

  

2.7 Metodkritik 
Denscombe (2016) nämner att en kvalitativ forskningsmetod kan leda till att forskarens egen 

identitet och bakgrund kan avspeglas på studiens analys av data, vilket kan ses som en 

riskfaktor för denna studie. Det bör även finnas en medvetenhet gällande risken att forskarnas 

identitet och bakgrund kan ha påverkat, eller influerat respondenterna under 

intervjusituationen. Även Bryman och Bell (2013) nämner detta som en riskfaktor. Det är av 

vikt att vara medveten och ha en förståelse för att teorier kan betraktas som utdaterade. Det 

finns däremot en koppling mellan moderna respektive gamla teorier vilket kan legitimera de 

äldre teorierna, då dessa fortfarande är applicerbara. De tidningsartiklar som ger stöd till 

studien är inte vetenskapligt kontrollerade vilket innebär att de inte behöver vara reliabla, 

dock har dessa ändå inkluderats i studien då de berikar och problematiserar i studien. 

Semistrukturerade-intervjuer innebär en del svårigheter med att erhålla konsistens, och val av 

kontext samt intervjuperson kan komma att påverka data menar Denscombe (2016), detta är 

applicerbart på denna studie. Eftersom att kvalitativa studier tenderar till att vara 

detaljorienterade kan det finnas svårigheter med att bedöma huruvida forskningsupptäckten är 

applicerbar och överförbar på denna studie. Forskarna för studien har tagit hänsyn till dessa 

nackdelar vid bearbetning av data. 
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3. Tidigare forskning & teori 
I detta avsnitts redovisas tidigare forskning och teorier som studien grundar sig på och utgår ifrån. 

Avsnittet introduceras med tidigare forskning och en teoretisk presentation följt av en 

sammanfattning. Valet demonstreras av att dessa är väletablerade teorier/forskning och ger en 

överblick av intressekonflikter.  

3.1 Presentation av teorier 
Syftet med teorin är att ge ökad förståelse för hur rekryteringsarbetet sker i praktiken samt att 

skapa en förståelse kring hur beslutfattande kring kandidater sker. Teorin gällande 

beslutsfattande syftar till att bidra till en mer djupgående uppfattning kring rekryterarens 

förhållningssätt till objektivitet respektive subjektivitet. Stycket om principal-agent teorin 

ämnar till att fördjupa förståelsen av hur rekryterarens arbete påverkas när rekryteringen sker 

till den egna gruppen. Vidare i analysen kopplas teorierna till respondenterna uppfattning av 

rekryteringsarbetet.  

 

3.2 Olika synsätt på rekrytering 
Bolander (2002) definierar rekryteringsprocessen som verktyg rekryterare använder för att 

orientera sig kring information samt för att bedöma människor och dess kompetens. Varianter 

av olika rekryteringsprocesser går att återfinna från flera författare och forskare där olika 

moment ingår (Andersson et al. 2016; Bolander, 2002; Lindelöw, 2003; Englund, 1999). 

Skillnader i olika rekryteringsprocesser återfinns bland annat i huruvida en rekrytering kan 

ske objektivt och rationellt eller subjektiv. Nedan presenteras en fördjupning av olika synsätt 

på rekryteringsprocessen till exempel utifrån en psykometrisk- och social ansats. Dessa 

ansatser dominerar och är väl befästa inom forskningsområdet rekrytering. Bolander (2002) 

har i sin studie “Anställningsbilder och rekryteringsbeslut”, applicerat ansatserna på sin 

forskning och refereringen i detta avsnitt sker till Bolanders (2002) tolkning av ansatserna.  

 

3.2.1 Två teoretiska ansatser mot rekrytering 

Forskning kring rekrytering och urval utgår från två ansatser: psykometriska ansatsen och den 

sociala ansatsen. Enligt den psykometriska ansatsen kan en rekryteringsprocess ske objektivt 
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om den följer specifika steg medan den sociala ansatsen belyser att relationer och interaktion 

mellan individer är av vikt vid beslutsfattande kring rekryteringar (Bolander, 2002).  

 

3.2.2 Psykometrisk ansats 

Bolander tolkar i sin studie (2002) ansatserna och menar att den psykometriska ansatsen kom 

före den sociala ansatsen, psykometriska ansatsen har dominerat både inom akademisk 

forskning och mer praktiskt orienterad litteratur kring rekrytering. Enligt Bolander (2002) 

uppkom den psykometriska ansatsen i samband med ett ökat intresse kring att uppnå högre 

effektivitet i organisationer. Med önskad effektivitet som grund uppstod olika föreställningar 

kring hur rekryteringsprocessen borde gå till för att hitta rätt person till rätt plats. 

Rekryteringen skulle ske objektivt, rationellt och styras utifrån kompetens istället för till 

exempel fördomar eller personliga relationer (Bolander, 2002). Alla kandidater skulle även 

behandlas lika och att det skulle finnas en tydlig hierarki mellan överordnad och anställd. 

Olika föreställningar bidrog till skapandet av en standardiserad arbetsmetod för rekrytering 

och urval, vilket representeras av den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). Den 

psykometriska ansatsen grundas på en urvalsmodell bestående av en standardiserad 

arbetsmetod för tillvägagångssätt i samband med rekrytering. I Figur 4 redovisas de steg som 

bör ingå i en rekryteringsprocess utifrån den psykometriska ansatsen.  

 

Steg Psykometriska ansatsen 

1 Fastställa behov 

2 Kravanalys/specifikation 

3 Hitta kandidater (annonsering och/eller kontakter) 

4 Behandla ansökningshandlingar 

5 Träffa och intervjua kandidater 

6 Ta referenser och eventuellt testa kandidater 

7 Utvärdering/ beslutsfattande 

8 Erbjuda anställning 

9 Introduktion 

10 Uppföljning 
             Figur 4: Urvalsmodellen enligt den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002:8; Englund, 1999:9).  
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Figur 4 visar en urvalsmodell med tio olika steg, det första steget är att fastställa behovet som 

finns och utifrån detta utforma en kravprofil/specifikation. Kravprofilen ska innehålla önskad 

kompetens, personlighet och övrig information som den potentiella kandidaten ska ha. 

Kompetens kan till exempel. vara utbildning, erfarenhet och språkkunskaper. Området 

personlighet avser en persons egenskaper. Det sista området innefattar bland annat ålder, kön 

och löneläge (Bolander, 2002). När kravspecifikationen är fastställd annonseras tjänsten ut 

och det fjärde steget blir därefter att behandla de ansökningar som erhållits. En första gallring 

utförs utifrån kravprofilen och intressanta kandidater kallas in på intervju. Olika tester kan 

tillämpas och därefter utförs referenstagning. När dessa steg har avklarats ska aktuella 

kandidater utvärderas och beslut tas om vilken kandidat som är mest ideell för tjänsten 

(Bolander, 2002). 

  

3.2.3 Sociala ansatsen 

Bolander (2002) menar att den sociala ansatsen utvecklades som kritik mot den 

psykometriska ansatsen. Kritiken mot den psykometriska ansatsen låg i att ansatsen inte tar 

hänsyn till att människor är sociala varelser, och synen på mänskliga egenskaper skiljer sig åt 

mellan ansatserna. Den psykometriska ansatsen ser egenskaper som oföränderliga medan den 

sociala ansatsen ser egenskaper som föränderliga. Den sociala ansatsen menar att rekrytering 

är en social process och fokuserar mer på mänsklig interaktion, det är interaktionen mellan 

individer som är avgörande för bedömningen. Relationer, interaktion, ömsesidigt inflytande, 

attityder, identitet och självuppfattning står i fokus för ansatsen (Bolander, 2002). Bolander 

(2002) argumenterar för att rekryteringen är subjektivt vilket strider mot den psykometriska 

ansatsen där rekryteraren ska agera rationellt och objektivt. Den psykometriska ansatsen 

strävar efter att eliminera subjektiva variabler som tenderar till att påverka 

rekryteringsprocessen, exempelvis genom att använda standardiserade frågor (Bolander, 

2002). Enligt den sociala ansatsen bör rekryteringsprocessen beskrivas som i Figur 5 nedan. 
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Rekryteringsprocessen enligt den sociala ansatsen 

1. Organisationen informerar potentiella kandidater om jobb, karriär och organisationen. 

2. Organisationen informerar om vilken typ av information som önskas om kandidaten och varför den 
är relevant. 

3. Kandidaten väljer själv ut vilken information som han eller hon berättar med hänsyn tagen till den 
efterfrågade informationen från organisationen (…) Kandidaten kommer få frågan om dennes 
förväntningar och mål. 

4. Både kandidaten och arbetsgivaren bedömer deras lämplighet för varandra baserat på matchande 
information som den sökande och arbetstagaren besitter. 

5. Beroende på läget på arbetsmarknaden eller det stadium som är uppnått i organisationens 
rekryteringsprocess eller det individuella jobbsökandet, kommer parterna att förhandla, kompromissa 
och besluta. 

6. I vissa fall kommer makten i dessa förhandlingar ligga hos org. (arbetsgivarens arbetsmarknad), i 
andra fall kommer makten ligga hos kandidaten (arbetstagarens marknad) och i en del fall kommer 
makten vara balanserad mellan parterna. 

7. Härefter är målet för urvalsprocessen att välja, attrahera eller att förhandla. 

Figur 5: Rekryteringsprocessen enligt den sociala ansatsen applicerad på denna studie, (Bolander, 2002). 

 
I den sociala ansatsen är det vanligt att använda ostrukturerade intervjuer och urvalsmodellen 

i denna ansats syftar till att möjliggöra informationsutbyte kring förväntningar på arbetet. De 

olika momenten i processen syftar till att beskriva kandidatens beteende och beskriva det 

arbete som tjänsten innefattar. Företrädare för den sociala ansatsen menar att kandidaten bör 

bedömas utifrån dennes beteende och de krav som finns på tjänsten, inte utifrån kandidatens 

egenskaper (Bolander, 2002). 

  

Båda ansatserna har målsättningen att göra rekryteringsprocesser effektiva och lyckade. Detta 

har i sin tur bidragit till att nya rekryteringsmodeller och instrument har skapats vilket, enligt 

Bolander (2002), ledet till en osäkerhet kring hur bedömning av kandidater genomförs. 

Bolander (2002) menar att det finns mer kunskap om hur rekryteringen bör gå till än hur den 

faktiskt genomförs i realiteten. För att skapa en överblick av ansatserna jämförs stegen i de 

två ansatserna i Figur 6. 
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Psykometriska ansatsen Sociala ansatsen 

Steg 1 1. Fastställa behovet 
2. 
Kravanalys/specifikation 
3. Hitta kandidater 
(annonsering och/eller 
kontakter) 

1. Organisationen informerar potentiella kandidater om jobb, 
karriär och organisationen. 
 

2. Organisationen informerar om vilken typ av information 
som önskas om kandidaten och varför den är relevant. 

Steg 2 4. Behandla 
ansökningshandlingar 
5. Träffa och intervjua 
vissa sökande 
6. Ta referenser och ev. 
testa kandidaterna 
  

3. Kandidaten väljer själv ut vilken information som han eller 
hon berättar med hänsyn tagen till den efterfrågade 
informationen från organisationen (…) Kandidaten kommer få 
frågan om dennes förväntningar och mål. 
 
4. Både kandidaten och arbetsgivaren bedömer deras lämplighet 
för varandra baserat på matchande information som den sökande 
och arbetstagaren besitter. 

Steg 3 7. Utvärdering/Fatta 
beslut 
8. Erbjuda anställning 

  

5. Beroende på läget på arbetsmarknaden eller det stadium som 
är uppnått i organisationens rekryteringsprocess eller det 
individuella jobbsökandet, kommer parterna att förhandla, 
kompromissa och besluta. 
 
6. I vissa fall kommer makten i dessa förhandlingar ligga hos 
org. (arbetsgivarens arbetsmarknad), i andra fall kommer 
makten ligga hos kandidaten (arbetstagarens marknad) och i en 
del fall kommer makten vara balanserad mellan parterna. 
 
7. Härefter är målet för urvalsprocessen att välja, attrahera eller 
att förhandla. 

Steg 4 9. Introduktion 
10. Uppföljning – 

Figur 6: Egen jämförelse av den psykometriska och sociala ansatsen (Bolander, 2002). 

	

3.2.4 Bolanders kritik mot ansatserna 

Bolander och Sandbergs studie från 2013 utgår från den psykometriska och sociala ansatsen 

där studien undersökte hur beslutsfattande inom rekryteringsprocessen sker i praktiken. I 

Bolander och Sandbergs studie observerades rekryteringen av IT specialister i två medelstora 

IT bolag för att skapa en uppfattning av hur rekryteringen faktiskt fungerar i praktiken. 

Resultatet från studien visar att beslut om urvalen sker i två grundläggande former, en som 

kännetecknas av initial överenskommelse och en vid första meningsskiljaktighet. I båda 

formerna sker löpande överläggningar vid särskilda moment av rekryteringsprocessen: vid 

framställandet av teoretiska versioner av kandidater, vid framställandet av versioner av de 

faktiska sökande kandidaterna, besluta om urval och använda rekryteringsverktyg för att 
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stärka beslutet (Bolander & Sandberg, 2013). Resultatet från deras studie 2013 utmanar de 

dominerande psykometriska- och sociala ansatserna och dess process metoder och 

antaganden, exempelvis ser båda ansatserna på beslutsfattande som en steg-för-steg-process 

som genererar ett optimalt beslut. Bolander och Sandbergs (2013) resultat visar att beslut 

kring kandidater tas genom en pågående praktisk diskussion mellan beslutsfattarna. 

Beslutsfattarna känner interaktivt av och strävar efter att göra sina konstruktioner av 

kandidaterna samstämmiga och att urvalsbeslut sedan överensstämmer med varandra. Detta 

praktiska övervägande varierar beroende på om urvalsbeslutet präglas av första 

överenskommelse eller inledande meningsskiljaktighet. Kommande steg i processen används 

därefter för att bekräfta den inledande uppfattningen av kandidaten (Bolander & Sandberg, 

2013). 

 

Sammanfattning av rekryteringsprocessen 

− Rekryteringsprocessen kan ses som ett verktyg för att hantera information. 

− Psykometriska ansatsen: rekrytering kan ske objektivt då den följer en standardiserad 

process. 

− Sociala ansatsen: relationer och interaktion mellan individer är av vikt vid 

beslutsfattandet. 

−  Kritik mot ansatserna menar att beslutsfattande i praktiken inte sker i slutet av 

processen utan löpande och genom praktisk diskussion mellan beslutsfattarna. 

 

3.3 Hur beslutfattande sker kring kandidater 

3.3.1 Beslutsfattande och magkänsla 

Rekrytering innefattar beslutsfattande med stora ekonomiska konsekvenser vilket leder till att 

rekryterarens bedömningsförmåga och beslutsfattande blir viktiga faktorer (Andersson et al. 

2016). Kahneman (2011) har i sin bok “Tänka snabbt och långsamt”, reviderad av bland annat 

Scleifer (2012), sammanställt forskning från 40 år tillbaka kring människans imperfekt 

intuitivt tänkande som ligger till grund för bedömningar och val människor gör. Kahneman 

(2003) har i sin forskning kring beslutsfattande med stora ekonomiska konsekvenser använt 

en modell där intellektet är uppbyggt av två system - system 1 och system 2. Begreppen 
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system 1 och system 2 kommer ursprungligen från Stranovich & West (2000) men eftersom 

Kahneman (2003) applicerat dessa på sin forskning sker referering till honom.   

  

“System 1 fungerar automatisk och snabbt, med föga eller ingen ansträngning och 

utan någon känsla av medveten styrning” (Kahneman 2011, s 31). 

  

“System 2 ägnar de ansträngande intellektuella aktiviteter som kräver 

uppmärksamhet, t.ex. komplicerade beräkningar. System 2:s sätt att fungera 

förknippas ofta med en subjektiv upplevelse av att man har kontroll, gör medvetna 

val och koncentrerar sig” (Kahneman 2011, s 31). 

  

Stranovich & West (2000) listar flera typer av kända biases och hur dessa förhåller sig till 

system 1 och system 2, ett exempel är intuitivt tänkande och analytiskt tänkande från 

Hammond (1996). Hammond (1996) menar att människans kognitiva tänkande kan skifta 

mellan intuition och analys, ifall det landar i individens intuition (system 1) leder det till 

konsekvenser som ofullkomliga resonemang, inkonsekvent tänkande, konflikt- och fel 

tänkande, vilket leder till orättvisa beslut och bedömningar av individer. 

  

I rekrytering när beslut tas om vem som borde anställas sker ett komplicerat beslutsfattande, 

och system 2 bör därför användas. I faktorer kring rekryteringen diskuteras huruvida system 1 

emellanåt används i form av begreppet “magkänsla” (Andersson et al. 2016). System 1 kan 

kopplas ihop med beslut som tas på grund av magkänslan då beslutsfattandet sker fort och 

utan någon djupare analys (Andersson et al. 2016). Det handlar om hur rekryterarens 

subjektivitet påverkar rekryteringen. Ett fenomen som påvisar subjektivitet i rekrytering är 

Halo- och djävulseffekten där rekryteraren tenderar att övervärdera detaljer hos kandidaten 

som rekryteraren själv tycker om, och tvärtom (Fellinger, 2012). En annan studie av 

Kahneman (2003) påvisade att beslutsfattarens sinnesstämning påverkade beslutsfattandet, till 

exempel valde en trött och hungrig beslutsfattare i större utsträckning en enklare lösning i 

jämförelse med en mätt och utvilad beslutsfattare.   

  

Den initiala magkänslan eller intuition (system 1) kan genom reflektion övergå till att bli en 

mer medveten analys (system 2) (Hammond, 1996). Genom att reflektera över den initiala 

känslan kan det bli ett bättre beslutsunderlag, men det slutar då även per definition att vara en 

magkänsla. Andersson et al. (2016) argumenterar att en rekryterare inte kan vara objektiv då 
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individer är subjektiva. Den sociala ansatsen styrker detta då ansatsen menar att rekryteringen 

ska ta hänsyn till att människor är sociala varelser (Bolander, 2002). Enligt den sociala 

ansatsen är rekrytering en social process där interaktionen mellan individer är avgörande för 

bedömningen. Den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002) tar däremot upp att 

beslutsfattaren ska agera rationellt och objektivt vilket motsäger den subjektivitet som 

Andersson et al. (2016) menar att rekryteraren har. 

  

Bolander (2013) påstår att mycket av den forskning som gjorts kring beslutsfattning inom 

rekrytering grundas på teoretiska eller skapade sammanhang. I Silverman och Jones (1976) 

undersökning av beslutsfattande i verkliga anställningsintervjuer fann de att intervjuaren ofta 

fattade beslut kring en kandidat tidigt i intervjun, och i intervjun snarare sökte belägg för att 

rationalisera beslutet. Något som går i led med resultaten från Bolanders (2013) studie som 

visade att beslut om urval skedde genom löpande överläggningar och inte i slutet av 

processen. Kinnunen och Parviainen (2016) studerade rekryterares affektiva (känslomässiga) 

beslut i intervjusituationen där resultatet blev att rekryterarens uppgift är att avgöra vilken 

personlighet som passar till olika positioner och team. Rekryteraren försöker förutsäga kemin 

mellan kandidaten och arbetsgivaren genom att reflektera över sin personliga affektiva 

reaktion i mötet med parterna (Kinnunen och Parviainen, 2016). 

  

I beslutsfattandet tog rekryterarna hänsyn till kroppsliga attribut som kandidaten uppvisade 

och som kunde utgöra en potentiell risk (Kinnunen & Parviainen, 2016). Enligt Kinnunen och 

Parviainen (2016) har rekryteringsföretag oftast någon form av garanti gentemot det 

uppdragsgivande företaget, och tar därför ogärna risker. Rekryteringsbesluten grundas på en 

beräkning av stereotypa prestationer och representationer av en ideal arbetsorganisation. 

Rekryterarna ansåg att de borde analysera, beräkna och optimera utfallet av sina beslut, efter 

mönster kopplade till mer rationellt beslutsfattande (Rubinstein, 1998). Kinnunen och 

Parviainens (2016) studie visade att affektiva värderingar var en del av beslutsfattandet, det är 

viktigt att se rekryteraren som någon i en maktposition och som litar till sina egna preferenser. 

Det finns därmed risk för att subjektiva, diskriminerande, beslut tas och som utesluter 

personer med ett enligt rekryteraren avvikande beteende. Kinnunen och Parviainen (2016) 

beskriver rekryteraren som en gatekeeper på arbetsmarknaden med en inflytande och 

föränderlig roll som beslutar vilka personer går vidare. I Langhammers (2013) avhandling 

kring rekrytering blev resultatet att de skickligaste rekryterarna accepterar sin egen oförmåga 
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och försöker lära sig mer om vetenskapliga metoder. De mindre skickliga rekryterarna följer 

sin magkänsla, går efter personkemi och ostrukturerade intervjuer. 

  

3.3.2 Intervjusituationen 

Intervjusituationen har ett inbyggt dilemma enligt Andersson et al. (2016) då arbetsgivaren 

och rekryteraren har två syften. Dels finns det en strävan efter att marknadsföra 

organisationen och ge ett gott intryck, men även en vilja att bedöma kandidaten som framtida 

arbetskraft. Det finns även ett dilemma från kandidatens sida, då kandidaten vill ha 

information om arbetsgivaren och tjänsten men samtidigt oroas över att frågor kan tolkas som 

ifrågasättande (Andersson et al. 2016). 

  

En annan utmaning kring intervjun som Kinnunen och Parviainen (2016) nämner i studien är 

förekomsten av att kandidater inte är vem eller vad de påstår sig vara. Det är därmed 

rekryterarens uppgift att ta reda på vem kandidaten faktiskt är och ifall kandidaten matchar 

kravprofilen eller inte. Kinnunen och Parviainen (2016) benämner att det finnas utmaningar 

för en rekryterare i att avgöra detta under enbart ett tillfälle då det kan finnas flera faktorer 

som styr kandidatens beteende under en intervju. Stress eller press kan leda till att kandidaten 

uppfattas som stel, vilket är ett vanligt fenomen för personer som inte är vana vid att delta vid 

intervjuer. Personer som är mer erfarna med intervjuer tenderar att i större grad agera 

nonchalant (Kinnuen & Parviainen, 2016). God kommunikation mellan kandidaten och 

rekryteraren underlättar rekryterarens bedömning av kandidaten genom bland annat 

observationer av kroppsspråk (Kinnunen & Parviainen, 2016). En studie av Latham & Saari 

(1984) visade att med ökad erfarenhet tenderar en rekryterare att allt mer frångå en 

strukturerad intervjuform. Genom att inte använda en standardiserad bedömningsmodell 

riskerar arbetsgivare att ta anställningsbeslut baserade på attribut som inte är arbetsrelaterade, 

till exempel ålder, kön och utseende. Trots starkt motstånd från forskning fortsätter 

ostrukturerade intervjuer och intuitions-baserade tillvägagångssätt att användas (Lievens et al. 

2005; Lodato et al. 2011). Ostrukturerade intervjuer betraktas som en central del i den sociala 

ansatsen där synen på urvalsinstrument är att betydelsen inte ligger i instrumentets validitet 

utan i dess förmåga att möjliggöra ömsesidigt och ärligt informationsutbyte (Bolander, 2002). 

Eftersom att den strukturerade intervjun är mer standardiserad går den i led med den 

psykodynamiska ansatsen (Bolander, 2002). Hur frågor i intervjuer ställs menar Taylor och 

Small (2002) påverkar intervjuns validitet. Bakåtriktade frågor, frågor kring kandidatens 
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tidigare prestationer och erfarenheter, ger intervjun en högre validitet och de bör följas upp av 

förankrade skalor för att förhöja validiteten ytterligare. Flera studier visar att ostrukturerade 

intervjuer i rekryteringssammanhang är mer vanligt än strukturerade (Ryan et al. 1999).  

 

Sammanfattning av intervjusituationen 

− Arbetsgivaren, kandidaten och rekryteraren har flera syften, vilket kan bli ett dilemma 

i intervjusammanhang. 

− Kandidaten är inte alltid den personen som denne utger sig vara och det är 

rekryterarens uppgift att ta reda på vem kandidaten egentligen är. God kommunikation 

mellan kandidaten och rekryteraren underlättar rekryterarens bedömning av 

kandidaten. 

− Validiteten avser att mäta hur pass framgångsrik metoden är för att förutsäga framtida 

arbetsprestation. Hur frågor i intervjuer ställs påverkar intervjuns validitet.  

 

3.4 The Principal-Agency Theory 
Agentteorin visar på ett förhållande mellan en agent och en principal, och försöker förklara de 

svårigheter och konflikter som kan uppkomma mellan aktörerna (Fama & Jensen, 1983). 

Teorin behandlar relationen mellan en principal och en agent med kontrakt som utgångspunkt 

(Jensen & Meckling, 1976). Agenten är bunden genom kontraktet till att utföra det 

principalen har beställt, vilket innebär att agenten ska agera utifrån principalens intresse 

(Jensen & Meckling, 1976). Detta leder till att beslutstagandet förflyttas från principalen till 

agenten (Jensen & Meckling, 1976). 

  
Enligt teorin bör individer beakta utifrån att de kan agera opportunistiskt och handlar utifrån 

egennytta och dessa parter kan ha skilda intressen (Greenwood & Empson, 2003; Davis et al. 

1997). Eftersom att principalen förflyttar makten och beslutsfattandet till agenten genom 

kontraktering innebär det att agenten kan komma att agera opportunistiskt och därmed 

prioritera sitt egenintresse (Davis et al. 1997). 
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Figur 7: Principal-agent förhållandet (Munro & Mouritsen, 1996). 

	
	
Sammanfattning av agentteorin 

− Fokus på hur en principal kan få agenten att dela principalens mål och intentioner. 

− Agenten är bunden genom kontrakt till att utföra principalens beställning. 

− Principalen överför makt och beslutsfattande till agenten genom kontrakt. 

− Agenten kan tendera till att prioritera sitt egenintresse före principalens. 

 

3.5 Rekrytering ur ett principal-agentperspektiv 
Langhammers (2013) studie utgår ifrån principal-agent teori och undersöker relationen mellan 

anställande chef, företagets rekryterare och en tredje-parts rekryterare och konsekvenser de 

har för användandet av standardiserade rekryteringsmetoder. Studien grundas på Topor et al. 

(2007) konstaterande av att det finns en grad av egenintresse involverad i rekryterares 

beslutsfattande kring vilka kandidater som ska anställas. Något som även kan kopplas till 

principal-agent teorin (Eisenhardt, 1989). 

 

Det är vanligt att rekrytering sker genom ett samarbete mellan en eller flera organisationer, till 

exempel kan ett uppdragsgivande företag outsourca rekryteringen eller ta hjälp av en 

tredjepartsrekryterare (Langhammer, 2013). I den kontexten är det troligt att den anställande 

chefen (principalen) delegerar delar av rekryteringen till professionella rekryterare 

(tredjepartsrekryterare), dessa kan besitta olika grader av kunskaper och erfarenheter inom 
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rekrytering. Den anställande chefen kan här antas vilja försäkra sig om att den professionella 

rekryteraren agerar i den anställande chefens intresse och att processen sker på ett korrekt sätt 

(Langhammer, 2013). Situationen kan kopplas och förstås av principal-agent teori där agenten 

agerar åt en annan person, principalen, mot en viss belöning (Jensen & Meckling, 1976). Båda 

parterna förväntas drivas av ett egenintresse, ojämn informationsfördelning och 

opportunistiskt beteende förväntas ske. Principalen motverkar dessa problem genom 

övervakning av agenten för att förminska agentens opportunism (Eisenhardt, 1989). Inom 

rekrytering kan detta skapa förståelse för hur anställande chefer, företagsrekryterare och 

tredjepartsrekryterare går tillväga i sin rekryteringsprocess, något som Langhammer (2013) 

menar är utforskat inom rekryterings litteratur.     

 

Resultaten i Langhammers (2013) studie visar att egenintresset för de olika parterna är en 

viktig faktor i sammanhanget. I detta sammanhang blir det tydligt att anställande chefen 

(principalen), företagens rekryterare (intern agent) och tredjepartsrekryterare drivs av ett 

egenintresse och kan agera opportunistiskt. Enligt Langhammers (2013) studie är anställande 

chefer (principal) medvetna om att de hålls ansvariga för de beslut som tas vid 

rekryteringsbeslut, då de enligt studien uttrycker behov av att ha och upprätthålla kontroll 

över processen. För företagets rekryterare, den interna agenten går intresset längre än 

principalens och handlar om att få trovärdighet som expert. För tredjeparts-rekryteraren 

innebär egenintresset både att upprätthålla en trovärdig expertis och att leverera för att behålla 

kunden. För företagets och tredjepartsrekryterare är det mer naturligt att använda sig av 

standardiserade rekryteringsmetoder som bas för sina rekommendationer. Detta gäller inte för 

anställande chefer (principal) enligt studien, som menar att för den anställande chefen 

(principalen) anses intuitionen vara den optimala metoden för att behålla kontroll över 

rekryteringsprocessen. Rekryterarens position kan enligt studien ha en inverkan på 

rekryteringsprocessen, vilket kan synas i valet av metoder och på vilken grund beslut kring 

kandidater fattas. 

 

En agent kan särskilja sig som anställd då de kan arbeta inom organisationen eller utanför, då 

denna form av anställning många gånger outsourcas till externa bemanningsföretag. 

Tredjepartsrekryterare bör betraktas som externa agenter, vilka karaktäriseras av 

självständighet och som självintresserade i jämförelse med interna agenter. 

Tredjepartsrekryterare representerar oftast en högre risk för principalen och kräver därmed 

mer övervakning för att reducera den informationsasymmetri som råder. Interna agenter är en 
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del av det uppdragsgivande företaget och representerar en lägre byråkratisk risk, vilket 

innebär att de kräver mindre övervakning av principalen. Konsekvenserna av ett för stort 

informationsgap kan påverka en agents trovärdighet (Langhammer, 2013). Se Figur 8 för 

överblick av principal, agent och tredjepartsrekryterare. 

 

Sammanfattning av rekrytering ur ett principal-agentperspektiv 

− I Langhammers (2013) studie motsvarar anställande chef en principal och en 

tredjepartsrekryterare en agent ur ett agentperspektiv. 

− Samtliga parter drivs av egenintresse. 

− För företagets- och tredjepartsrekryteraren var det mer naturligt att använda sig av 

standardiserade rekryteringsmetoder, men för den anställande chefen ansågs det mer 

optimalt att utgå ifrån chefens intuition för att behålla mer kontroll över 

rekryteringsprocessen. 

 

Förhållande Anställande chef 
(Principal) 

Intern rekryterare 
(Agent) 

Tredjepartsrekryterare, 
extern rekryterare (Agent) 

Egenintresse Agerar utifrån 
egenintresse 
 

Agerar utifrån 
egenintresse 
  

Agerar utifrån egenintresse 
ex. leverera resultat för att 
behålla uppdragsgivande 
företaget, principal. 

Beslutsfattning Hålls ansvarig för 
beslutet 
t.ex. utgår från 
intuitionen för att 
behålla kontroll över 
rekryteringsprocessen 
 
 

Vill få trovärdighet som 
expert. 
t.ex. arbeta standardiserat 

Vill få trovärdighet som 
expert 
t.ex. arbeta standardiserat 

Kontroll och 
riskandel 

Strävar efter kontroll. 
Övervakar agenten, 
förminska agentens 
opportunism 
  

Representerar en lägre 
risk, kräver mindre 
övervakning av 
principalen 

Representerar en högre risk, 
kräver mer övervakning av 
principalen 

Informations- 
asymmetri 

Kan finnas sämre 
informationsinsyn än 
agenten 

Kan finnas 
informationsasymmetri 
mellan principal och 
agenten. 

Kan finnas större 
informationsasymmetri 
mellan principalen och 
tredjepartsrekryteraren. 

						Figur	8:	Roll	översikt	utifrån	ett	principal-agentperspektiv	(Egen	figur).	
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4. Empiri & Analys 
Följande redovisas respondenternas svar kopplat till relevant teori uppdelat under fyra 

huvudrubriker; 4.1 Rekryteringsprocessen i praktiken, 4.2 Bedömning av kandidater och 4.3 

Rekrytering in till den egna gruppen. På grund av anonymitet presenteras respondenterna som 

Respondent 1 och Respondent 2 etc. 

  

4.1 Rekrytering i praktiken 
Vidare redovisas respondenternas svar kring deras praktiska rekryteringsarbete och hur de 

arbetar med respektive rekryteringsprocess. Respondenternas svar kopplas till den 

psykometriska- och sociala ansatsen mot rekrytering för att få se om det praktiska arbetet 

förhåller sig till teorin. Tabellen i slutet av stycket redovisar en summering av respektive 

respondents svar. 

  

I Figur 10 framgår att flera respondenter belyste att rekrytering är ett område som de anser 

behöver moderniseras och att ny forskning ger underlag till nytänkande. Något som stärker 

den löskoppling Bolander (2013) menar att det finns mellan teorin och praktik inom fältet. 

Respondenten 7 uppgav att deras nystartade bolag inom rekrytering syftar till att hjälpa 

företag att rekrytera på ett kompetensbaserat sätt. Enligt respondent 7 handlar detta moderna 

rekryteringssätt bland annat om att minimera den subjektiva inverkan, använda sig av 

tillförlitliga test, kompetensbaserade intervjuer och att arbeta med en standardiserad 

rekryteringsprocess. Vikten av att använda en standardiserad rekryteringsprocess lyfte även 

respondent 1 och 4 upp som en viktig faktor för att kunna genomföra en tillförlitlig 

rekrytering, och det var önskvärt att minimera den subjektiva inverkan. Dessa faktorer går i 

led med den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). Sju av åtta respondenter uppgav att de 

strävade efter att ha en välstrukturerad rekryteringsprocess och att processen kunde variera 

beroende på tjänst och kund. Respondent 5 belyser detta genom att jämföra två olika 

rekryteringsföretag hen arbetat inom där ena företaget ställde högre krav på en strukturerad 

och standardiserad process i jämförelse med det andra företaget. Respondent 6 uppgav att de 

använder manualer för alla steg i processen, och att dessa anpassades till respektive kund. 

Respondent 8 nämnde att det fanns ett måste kring att följa vissa steg, då det förväntades av 

kunden, men ansåg att det var positivt att se utanför mallar och rutiner. 



	 27(62)	

 

“Jag frilansar nog ganska mycket i mitt tänk beroende på vilken kandidat jag träffar 

och vilken kund jag ska jobba för.” (Respondent 8, 2017). 

  

Fyra respondenter av åtta uppger att de i diskussion med det uppdragsgivande företaget kan 

ha olika åsikter om vilka moment som ska ingå i rekryteringsprocessen, till exempel vilka test 

som ska användas, något som respondent 5 belyser i citaten nedan. 

  

” … vi har kunder som alltid vill ha ett logiktest även fast att det är en HR roll så. Så 

det är helt utifrån hur de vill ha sin process” (Respondent 5, 2017). 

  

Kunden påverkar i det här fallet vilka moment som ska vara med i rekryteringsprocessen och 

det är oklart om dessa önskemål sker på relevanta grunder. Respondent 5 nämnde att det i 

rollen som rekryterare ingår att coacha det uppdragsgivande företaget i vilka test som kan 

vara lämpliga men att företaget ändå kan vilja ha vissa tester trots att det inte är anpassat till 

just den efterfrågade tjänsten. Även respondent 3 upplever att önskemål från det 

uppdragsgivande företaget kan påverka rekryteringsprocessen av orsaker som har mer 

subjektiva grunder än objektiva.   

  

Respondent 7 talar för den subjektiva inverkan och anser att den inte är av ondo, att den har 

utvecklats av en anledning, men att en rekryterare behöver vara medveten om subjektiviteten 

för att säkerställa en hög kvalité i rekryteringen. 

  

Relaterat till den sociala ansatsen uppger flera respondenter faktorer tillhörande rekryteringen 

som de anser viktiga och som kan kopplas till den sociala ansatsen där relationer, interaktion, 

ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och självuppfattning står i fokus (Bolander, 2002). 

Respondent 4 anser att rekrytering handlar om att ha en förståelse för människor, att kunna 

anpassa sig efter situationer och människor. För respondent 8 innebär rekrytering att kunna 

matcha individer på bästa sätt och detta uppfylls genom att vara lyhörd gentemot kandidaten 

och kundbehovet (uppdragsgivande företagets behov). Respondent 6 uppger att relationen till 

kunden är en viktig del i processen då de sinsemellan för dialog kring vilka kandidater som 

går vidare. Det handlar mycket om subjektiva värden som ifall kandidaten 

personlighetsmässigt passar in i gruppen eller arbetsmiljön, och om kandidaten verkar ha ett 

långsiktigt intresse för tjänsten. Respondent 6 menar att det mot kandidaten finns ett 
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coachande element där kandidaten coachas inför att träffar kunden. Att bygga en relation till 

kandidaten uppger både respondent 1, 6 och 5 som viktigt för att förhindra avhopp och hålla 

kandidaten motiverad genom hela processen. Att ge feedback till kandidater om varför 

kandidaten får avslag till tjänsten är en av de tuffare utmaningarna upplever respondent 6 och 

gör det helst i person, vilket kan kopplas till den sociala ansatsen (Bolander, 2013). 

  

Respondent 2 uppgav att hen i vanliga intervjuer ställer klassiska frågor som ”Berätta om dig 

själv” och ”Vad vet du om Företaget” jämfört med rekrytering av rekryterare internt där 

intervjuerna var mer kompetensbaserad och djupgående. Något som indikerar på att den 

”vanliga” intervjun kunde vara i en mer ostrukturerad form något som kännetecknas av den 

sociala ansatsen (Bolander, 2002). Respondent 2 uppgav däremot i andra svar att det var 

viktigt att alla kandidater fick samma frågor och att rekryteringen skedde rättvis, något som 

istället ligger närmare den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002).    

  

Respondent 2, 5 och 7 nämnde att deras rekryteringsprocesser hade fler moment än vad som 

uppges i den psykometriska ansatsen. För respondent 3 var det en del av processen att börja 

med att via kalla samtal ringa företag och själv leta upp sina rekryteringsuppdrag. Respondent 

3:s kontakt med företaget etablerades redan där och respondenten upplevde sig ha stor andel 

försäljning i sin roll. Respondent 5 belyser att de i början gör en större bakgrundskontroll på 

företaget de rekryterar åt för och respondent 5 upplever det vanligt att det uppdragsgivande 

företaget inte själv vet vad för kandidat de söker vilket leder till svårigheter i att skapa en 

tydlig kravprofil. Detta var vanligt när det var en ny roll som ska tillsättas och utmaningen 

belyses i citatet nedan. 

  

”Så man vill träffa någon från lite varje eller ha en som kan allt, en som kan allt finns 

aldrig, men någon från lite av varje för att höra lite vad det är för typ av person” 

(Respondent 5, 2017). 

  

Både respondent 3 och 7 upplevde att det från uppdragsgivande företag efterfrågas att få hjälp 

med enbart delar av rekryteringsprocessen och att det blivit allt vanligare. Respondent 3 

kunde ibland stötta i med att enbart hålla intervjuerna eller andra delar av rekryteringen. 

Respondent 7 uppgav att hens företag arbetar med att hjälpa företag internt med dess 

rekrytering och upplevde att det fanns en ökad efterfråga kring denna form av tjänst, istället 
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för att anlita ett externt rekryteringsbolag. Se Figur 10 för överblick av respondenternas svar 

kring rekryteringsprocessen. 

Respondenterna menar att kandidatbristen leder till att företag konkurrerar hårt mot varandra 

och med det som grund finns det svårigheter i att behålla en kandidat genom hela processen. 

Samtliga respondenter belyser också att det just nu råder en högkonjunktur vilket innebär att 

det är kandidatens marknad, och det blir svårare att hitta och behålla kandidater genom hela 

processen. Konsekvenserna för detta menar respondent 7 är att uppdragsgivande företag kan 

blir tvungna att sänka kompetenskravet gällande kandidaten. Lindelöw (2003) benämner 

problematiken gällande kandidatbristen och kampen om att behålla kandidaten genom hela 

rekryteringsprocessen. Lindelöw (2003) benämner att konjunktur positioneringen är 

avgörande för kompetenskravet, då högkonjunktur innebär kandidatbrist och därmed sänkta 

kompetenskrav (Lindelöw, 2003). 

  

“Nu är det ju högkonjunktur, kandidaternas marknad. Och det är hugg om alla starka 

kompetens där ute. Då tvingas företagen att tänka på potential snarare än på tidigare 

erfarenheter, meritförteckningar” (Respondent 7, 2017). 
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         Figur 9: Sammanfattning av utvalda svar på hur rekrytering sker i praktiken (Egen figur). 

Sammanfattning av empiri kring rekryteringsprocessen 
Kunden = Uppdragsgivande företag 

Respondent 1: Arbetar utifrån en standardiserad rekryteringsprocess för att genomföra en 
tillförlitlig rekrytering, önskvärt att minimera den subjektiva inverkan. Att 
bygga en relation med kandidaten är viktigt för att förhindra avhopp och hålla 
kandidaten motiverad genom hela processen. 

Respondent 2: Anser att det är viktigt att rekryteringsprocessen utformas så att det blir rättvist 
för kandidaterna och att alla får samma förutsättningar, t.ex. att intervjuerna är 
standardiserade. Frågor som ”Berätta om dig själv” eller ”Vad vet du om 
företaget?” var vanliga i externa processer. 

Respondent 3:  Rekryteringsprocessen börjar redan vid en första kontakt till företaget för att 
själv leta upp sina rekryteringsuppdrag. Relationen med företaget etablerades 
redan där och respondenten uppfattar sig ha en stor andel försäljning i sin roll. 
Upplevs allt mer vanligt att få i uppdrag att enbart göra delar av rekryteringen, 
t.ex. genom intervjustöd. Upplever att kunden har önskemål kring 
rekryteringsprocessen av mer subjektiva orsaker än objektiva. Att bygga relation 
till kandidaten är viktigt för att förhindra avhopp och behålla motivation. 

Respondent 4: Rekrytering handlar om att ha en förståelse för människor och anpassa sig och 
situationer till olika typer av människor och roller. Anser att det är viktigt att 
arbeta utifrån standardiserade rekryteringsprocess, största skillnaden mellan 
olika rekryteringar är hur första kontakten med kandidaten sker. 

Respondent 5: Arbetar utifrån en mer standardiserad process vilket anses önskvärt. 
Kunden behöver ibland coachas i vilka moment som bör användas i processen, 
då de sällan vet vad de söker efter för kandidat. I rekryteringsprocessen ingår det 
att göra en bakgrundskontroll av uppdragsgivande företag och att kravprofilen 
inte alltid är tydlig. 

Respondent 6: Strävar efter att ha en strukturerad rekryteringsprocess. Använder manualer och 
uppgjorda processer för samtliga moment av rekryteringsprocessen, anpassar 
beroende på kunden. God relation till kund är viktigt då de för dialog kring vilka 
kandidater som går vidare. God relation till kandidaten är viktigt och det finns 
ett coachande element inför att kandidaten träffar kunden. 

Respondent 7: Arbetar kompetensbaserat, vilket innebär att minimera den subjektiva påverkan, 
använda sig av tillförlitliga test, kompetensbaserade intervjuer med svarsankare 
och att arbeta standardiserat. Medvetenhet om rekryterarens subjektiva inverkan 
är viktig för rekryteringens kvalité. Respondenten upplever en ökad efterfrågan 
från företag kring att få hjälp med den egna rekryteringen, än att anlita ett 
externt rekryteringsbolag. 

Respondent 8: Rekrytering innebär att matcha individer, genom att lyssna på kandidaten och 
kundbehovet. Processen måste följas då det krävs av kunden, men flexibilitet 
och att anpassa sig till kandidaten är viktigt. Att våga se utanför mallar och 
rutiner. 

Sammanställning av värdeord: Standardiserad rekryteringsprocess, coacha, god kommunikation 
med kund (anställande företag) och kandidat, flexibilitet och anpassningsbar, subjektivitet, behålla en 
kandidat genom hela rekryteringsprocessen. 
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4.1.1 Sammanfattning av rekrytering i praktiken 

Relaterat till hur rekryterare uppger att de arbetar med rekrytering i praktiken anger de flesta 

respondenter att de strävar efter att arbeta utifrån en standardiserad process, och det anses 

vara det önskvärda sättet att rekrytera på, något som går i led med den psykometriska ansatsen 

(Bolander, 2002). Flera respondenter vittnar även om tillfällen där arbetet i praktiken 

påverkas av faktorer som ligger närmare den sociala ansatsen (Bolander, 2002). En sådan 

faktor är att relationen både till kunden och mot kandidater är viktig då den underlättar och i 

vissa fall är en förutsättning för en lyckad rekryteringsprocess. 

  

Relaterat till relationen till kunden uppges att det uppdragsgivande företaget inte alltid vet vad 

de söker och då rådfrågar rekryteraren. Ett annat vanligt scenario är att det uppdragsgivande 

företaget ibland vill påverka momenten i processen och på vilka grunder beslut och urval 

görs, av subjektiva bakomliggande motiv. 

  

Utformningen av rekryterarnas tjänster varierade och respondenterna hade olika uppgifter 

som ingick i deras arbetsbeskrivning. Vissa av respondenterna hade en arbetsprocess som 

började med en försäljningsprocess där de via kalla samtal drog in egna uppdrag innan de 

började med själva rekryteringen, en respondent angav att hens tjänst bestod av 50 procent 

försäljning. Andra respondenter hade en mer renodlad arbetsbeskrivning bestående av enbart 

rekryteringsmoment och några uppgav att de ibland enbart utförde delar av 

rekryteringsprocessen. Beroende på form av arbetsbeskrivning mötte respondenterna olika 

utmaningar. 

  

Flera respondenter menar att marknadens konjunktur inverka på rekryteringsarbetet. Vid 

högkonjunktur är det kandidatens marknad och det blir då svårare att hitta kandidater och 

behålla dem genom hela rekryteringsprocessen. 

 

4.2 Objektivitet respektive subjektivitet i bedömning av 
kandidater 
Respondenternas svar kring av bedömning av kandidater är redovisade under rubrikerna den 

utmanande intervjusituationen och beslutsfattning kring kandidater. Relevant tidigare 
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forskning och teorier som Kahnemans system 1 och system 2 om intuitivt tänkande kopplats 

till respondenternas svar.  

  

4.2.1 Den utmanande intervjusituationen 

Enligt Andersson et al. (2016) har intervjusituationen ett inbyggt dilemma. Dels från 

arbetsgivarens sida där arbetsgivaren, eller rekryteraren, både vill marknadsföra sin 

organisation och ge ett gott intryck samtidigt som de vill göra en bedömning av kandidaten 

som framtida arbetskraft. Detta ser respondent 3 som en stor utmaning i intervjun, då det kan 

vara en utmaning att ge en korrekt bild av den sökta tjänsten eftersom det ibland kan finnas en 

konflikt mellan att ge en säljande bild av tjänsten och att ge en ärlig bild av tjänsten. Att ge en 

ärlig bild av tjänsten anser respondent 3 är viktigt för att få till en bra rekrytering men det är 

också viktigt att inte förlora kandidaten för att tjänsten inte uppfattas som tillräckligt 

intressant. Respondent 3 uppgav att detta är som tydligast vid en rekrytering in till det egna 

företaget. Där det kan vara extra svårt att ge en ärlig bild om varför det finns en vakans, hur 

gruppen faktiskt är och hur tuff rollen är. 

  

Respondent 3 benämner det faktumet att det sällan anges i arbetsbeskrivningen hur mycket tid 

som läggs på respektive arbetsmoment, detta kan påverka kandidatens uppfattning av rollen. I 

intervjun är detta en utmaning som kan kopplas till att ge kandidaten en sann uppfattning av 

tjänsten och att kandidaten kan dra sig för att fråga kring osäkerheter för att inte uppfattas som 

tveksam. Detta belyser även Andersson et al. (2016) som menar att det även från kandidaten 

sida finns en inbyggd konflikt i intervjusituationen. Kandidaten vill både göra ett bra intryck 

och ha information om arbetsgivaren men kan oroas över att frågor uppfattas som 

ifrågasättande. 

  

En annan utmaning kring intervjun som Kinnunen och Parviainen (2016) tar upp i sin studie 

är förekomsten av att personer inte visar sig vara det som de själva påstår sig vara i sin 

ansökning, något som respondent 1, 2, 3 och 8 uppgav som en utmaning under intervjuer. 

Samtliga uppgav att de vid tillfällen upplevt att kandidaten vid intervjun inte motsvarat de 

förväntningar de haft. Respondent 3 uppgav att det till exempel kunde bero på att kandidaten 

inte haft tillräckligt med kompetens, men att hen ändå valt att genomföra intervjun för att 

skapa en god kandidatupplevelse. 
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God kommunikation mellan kandidaten och rekryteraren underlättar rekryterarens bedömning 

av kandidaten enligt Kinnunen och Parviainen (2016), något som respondent 2, 4, 5, och 6 tar 

upp som viktiga faktorer för intervjun. Enligt respondent 4 och 6 är det upp till rekryteraren 

att få kandidaten bekväm i rummet, och enligt respondent 6 får en rekryterare ut mer 

information från kandidaten om denne är avslappnad under intervjusituationen. Respondent 6 

menar att en god kommunikation med kandidaten underlättar relationsbyggandet som i sin tur 

underlättar kommunikationen och motiveringen av kandidaten genom hela 

rekryteringsprocessen. Både respondent 5 och 6 belyser vikten av första intrycket som ges till 

kandidaten. Respondent 6 menar att en rekryterare ska möta kandidaten genom att vara varm, 

öppen och inte agera stressad. Respondent 5 belyser vikten av att som rekryterare vara 

närvarande och ha respekt för kandidaten. Det är kanske en intervju av många för rekryteraren 

men för kandidaten kan det vara en avgörande stund i hens karriär. Vikten av en god 

kommunikation mellan kandidaten och rekryteraren belyses i citatet nedan:       

               

”Jag tror att du kan få en bra intervju med en kandidat som du ändå inte känner att du 

vill ha men intervjun var bra, men kandidaten var inte bra. Det är svårt om du har en 

kandidat som är jättebra, om du får en dålig intervju, att se potentialen. Så det 

viktigaste är nog att man är närvarande.” (Respondent 5, 2017). 

                    

Kinnunen och Parviainen (2016) menar att stress eller press kan påverka hur kandidaten 

uppfattas vilket respondenterna 1, 2, 5 och 6 nämner. Respondent 6 belyser vikten av att 

minska känslan av press för att skapa en mer bekväm stämning. Respondent 2 beskriver att en 

väldigt nervös kandidat kan försvåra bedömningen av dennes potential och att hen brukar 

försöka motverka detta genom att berätta om sig själv eller prata om något av kandidatens 

personliga intressen. 

 

”... så pass nervös att den kanske har svårt för att svara på frågor. Då brukar jag alltid 

börja med mig själv, att jag börjar berätta lite om mig själv, bara så att den kan lugna 

ner sig lite” (Respondent 2, 2017). 

 

Efter att ha pratat om något kandidaten är intresserad av upplever respondenten att det är 

smidigt att gå över till de frågor hen egentligen vill ställa. Respondent 1, 2, 4 och 8 lyfte 

utmaningen om tiden i samband med intervjun. Respondent 4 belyste vikten av att förbereda, 

ha förståelse för intervjuteknik och att låta intervjun ta tid som viktiga faktorer för få till en 
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bra intervju. Respondent 1 lyfter fram att det ibland kan ta för lång tid att få kandidaten 

avslappnad, vilket resulterar i att intervjun blir förhastad och bedömningen försvåras. 

Respondent 8 upplever tidsaspekten som problematisk under intervjusituationen då hen menar 

att det kan vara svårt att bedöma och få en helhetsuppfattning av en kandidat på ca en timme. 

Även respondent 2 lyfter upp att det är rekryterarens uppgift att se till att samtliga frågor 

besvaras under den begränsade tidsramen, vilket respondenten upplever som en stor utmaning 

i sin roll som rekryterare. 

  

Tidigare studier har visat att användandet av ostrukturerade intervjuer är mer vanligt än den 

strukturerade intervjuformen (Ryan et al. 1999), som har högre validitet (Lindelöw, 2003; 

Andersson, N. R. 1992). Langhammer (2013) menar att den vanliga förekomsten av 

ostrukturerade intervjuer inom rekrytering är ett tecken på den löskoppling som finns inom 

området mellan teori och praktik som detta område präglas av. Av de totalt åtta intervjuade 

respondenterna hävdade alla förutom en att de eftersträvade att intervjua på ett standardiserat 

sätt, men att det ändå fanns skillnader mellan dem. Vissa respondenter uppgav att de strävar 

efter att använda en standardiserad process men att det i realiteten inte alltid resulterar i det. 

Respondent 1 och 7 betonar vikten av att ha en standardiserad rekryteringsprocess och 

upplever att det idag är högre krav på att rekryteringsprocessen i praktiken är mer 

kompetensbaserat. Respondent 2 och 5 framhåller att de i en intervju försöker hålla sig till 

manus och strävar efter att alla kandidater ska få samma frågor. Respondent 5 menar dock att 

varje intervju ändå skiljer sig åt då kandidaterna svarar annorlunda vilket resulterar i olika 

följdfrågor. Respondent 3 uppger att intervjun anpassas om en kandidat i ett tidigt skede anses 

som okvalificerad för tjänsten, och att intervjun kan förkortas men att kandidatens upplevelse 

ändå ska säkerställas. Respondent 8 menar att hen inte upplever intervjusituationen som en 

utmaning och ser den standardiserade processen som överflödig. Respondenten belyser att 

manus och mallar är trångsynta och begränsande. 

  

Respondent 4 belyser att det är viktigt för en orutinerad rekryterare att noga förbereda 

intervjun medan en mer erfaren rekryterare har det enklare att genomföra en ostrukturerad 

intervju. Respondent 3 nämner att det kan vara en risk när rekryteraren blir bekväm i sin roll 

att denne börjar frångå sin mall. Något som Latham & Saari (1984) också belyser i sin studie 

att ju mer erfaren en rekryterare är desto mer tenderar rekryteraren att använda sig av mer 

ostrukturerade intervjuer, vilket även bekräftas av studiens respondenter som uppger sig 

upplevt detta. 
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Respondent 1 som förespråkar en standardiserad rekrytering lyfter upp vikten av att anpassa 

frågor och följdfrågor i intervjun för att skapa en transparent bild av en kandidat. Relevanta 

intervjufrågor för att skapa transparens är enligt respondent 3 och 7 till exempel fråga efter 

fakta och siffror eller be kandidaten belysa situationer med exempel när dessa egenskaper 

uppvisats. Respondent 4 belyser att kunskaper inom intervjuteknik är viktigt för att skapa en 

god intervjusituation och att frågornas utformning är av betydelse. Hur frågorna ställs och 

huruvida rekryteraren använder öppna frågor istället för stängda anser respondent 4 har en 

betydelse för intervjun. Hur frågor i intervjuer ställs menar Taylor och Small (2002) påverkar 

intervjuns validitet, bakåtriktade frågor ger intervjun en högre validitet men Taylor och Small 

(2002) menar att de bör följas upp av förankrade skalor, något som ingen respondent lyft att 

de gör.   

  

Respondent 1 menar att tester till viss del kan ersätta intervjun och kan motverka 

rekryterarens negativa och subjektiva inverkan i rekryteringsprocessen. Personlighetstest 

menar respondent 1 kan ge en god och relevant insyn i kandidatens personlighet, vilket kan 

vara givande då kandidaten ibland har svårt att förmedla den. Även respondent 7 belyste 

tester som en metod som håller en högre kvalitet och ger validitet till beslutsfattandet. 

  

4.2.2 Beslutsfattning kring kandidater   

När respondenterna blev tillfrågade om vilka utmaningar de ser i sin roll som rekryterare var 

det ingen som självmant tog upp beslutsfattning. När respondenterna senare blev tillfrågade 

om beslutsfattning kring kandidater belyste flera respondenter utmaningar kring 

beslutsfattande. Sju av åtta respondenter ansåg att rekryterarens egen subjektivitet kunde 

påverka bedömningar och ansågs det önskvärt att sträva mot en objektiv bedömning. Detta för 

att respondenterna ansåg att beslut fattade på subjektiva grunder kunde leda till felaktiga 

bedömningar, bedömningar grundade på rekryterarens fördomar istället för relevanta grunder 

för tjänsten.  

Beslut som fattas på magkänsla eller på en intuitiv upplevelse kan kopplas till Kahnemans 

(2003) system 1, där rekryterarens subjektivitet kan leda till att beslutsfattandet sker utifrån 

icke-relevanta grunder. Respondent 6 nämner att en rekryterare inte ska utgå ifrån 

magkänslan men att den är av vikt och kan ibland påverka beslutsfattandet. Det är därför 
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viktigt att alltid överväga faktorerna bakom ett beslut. Respondent 2 och 5 belyste vikten av 

att vara öppen och inte vara stereotypisk i bedömningen, respondent 1 tog upp vikten av att 

arbeta för att motverka rekryterarens subjektivitet. Respondent 3 upplever att 

intervjusituationen är påverkad av fördomar och att hen försöker få avstånd och smälta 

intervjun innan beslutsfattandet sker. Respondent 4 benämner att en del av kravprofilen kan 

vara subjektiv, att det är ett konstant sökande efter en kandidat med en personlighet som 

passar in på det uppdragsgivande företagets värderingar, vilket respondenten upplever som en 

utmaning. 

Enligt Andersson et al. (2016) påverkar intervjuarens egen subjektivitet bedömningen av 

kandidaten, fenomen som kan kopplas till Kahnemans (2003) system 1 då det sker mer på 

automatik än via rationellt logiskt tänkande. Respondent 2 beskriver problematiken om att 

vissa kandidater kan påminna om varandra vilket är riskfullt då respondent 2 ibland tenderar 

till att applicera den tidigare kandidatens egenskaper på den aktuella kandidaten. Vid en 

negativ upplevelse av den tidigare kandidaten förs känslan över till den aktuella kandidaten, 

för att motverka detta arbetar respondent 2 med en second opinion (en andra åsikt som gör en 

sekundär bedömning) från en kollega för att säkerställa sin bedömning och eventuellt få ett 

nytt perspektiv för den aktuella kandidaten. 

Respondent 3 upplevde i början av sin karriär som rekryterare en rädsla för att göra en 

felrekrytering vilket medför stora kostnader och därför eftersträvade att arbeta noggrant. 

Erfarenhet inom rekrytering leder till en djupare förståelse och människokännedom vilket 

bidrar till att rekryterarens rekryteringsprocess utvecklas och effektiviseras. Respondent 5 

belyser att erfarenhet medför en nackdel, då det gör att kandidater gallras bort på grund av 

förutfattade meningar, vilket kan kopplas till Kahnemans (2003) system 1. Se citat nedan. 

”Har du jobbat för länge med rekrytering så kan du sålla bort personer. Du skaffar dig 

av någon anledning lite förutfattade meningar, jaha, den här personen kommer från det 

företaget eller den branschen och då är man på ett visst sätt” (Respondent 3, 2017). 

Respondent 3 tror att erfarenhet kan påverka hur intervjun genomförs, erfarenheten leder till 

att rekryterare tenderar till att gallra kandidater mer frekvent och hårdare. Rekryteraren blir 

säkrare i sin roll och vet vilka frågor som ska ställas eller selekteras bort. Erfarenhet leder till 

att rekryteraren blir bättre på att ställa följdfrågor för att få ut specifika svar. Respondent 5 
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beskriver en förekommande situation av felrekrytering hos det uppdragsgivande företaget, 

respondenten menar att det i efterhand upptäckts att kandidaten i rekryteringsprocessen hintat 

eller antytt om förhållanden som har varit problematiska eller att tjänsten inte varit i led med 

dit kandidaten vill. Se citat nedan. 

“Men kunden är så fokuserad på, eller den som intervjuar, är så fokuserad på att hitta 

sin matchning, så att man bara bockar av det som man vill ha och inte lyssnar på det 

som sägs mellan raderna” (Respondent 5, 2017). 

Detta fall kan kopplas till Silverman och Jones (1976) studie av beslutsfattande i verkliga 

anställningsintervjuer där studien presenterar att intervjuare ofta fattade beslut kring en 

kandidat tidigt i intervjun, och därefter i intervjun sökte belägg för att rationalisera beslutet. 

Respondent 6 uppgav att bedömningen sker en kvart in i intervjun och även respondent 1 

uttryckte sig i led med vad Silverman och Jones (1976) fann i studien. Respondent 1 menar att 

beslutsfattandet om en kandidat sker i ett tidigt skede och fort, intervjun utnyttjas för att 

bekräfta beslutet. Respondent 1 anser att fördomar är en stor utmaning för att kunna 

genomföra en bra rekrytering. Bolander (2013) nämner att beslut om urval sker i två 

grundläggande former, en som kännetecknas av initial överenskommelse och en vid första 

meningsskiljaktighet. Bolanders (2013) resultat går i led med respondent 1, 5 och 6:s 

uppfattning. 

  

Respondent 1 anser att rekryterarens identitet har en inverkan och är kopplad till 

rekryteringen, en rekryterare bör besitta egenskaper som reflekterar den tjänst som kandidaten 

ska rekryteras till. Om exempelvis en säljare ska rekryteras ser han det fördelaktigt om 

rekryteraren själv har en säljande personlighet och motiverar det med att lättare kunna hitta 

och attrahera kandidater med samma egenskaper som rekryteraren. Enligt respondent 1 har 

rekryteraren fördel om hen har en personlighet och kunskap likt den som efterfrågas till 

tjänsten som ska tillsättas, vilket kan kopplas med intervjuareffekten som Denscombe (2016) 

beskriver. Denscombe (2016) nämner hur intervjuarens (i detta fall rekryteraren) identitet kan 

påverka svaren den intervjuade kandidaten ger. Respondent 1:s upplevelser går även att 

koppla till halo- och djävulseffektteorin som menar att rekryterare tenderar till att övervärdera 

egenskaper hos kandidaten som rekryteraren tycker om (Fellinger, 2002). Respondent 3 
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upplever att bedömningen av en kandidat påverkas av kemin mellan rekryteraren och 

kandidaten, vilket påverkar bedömningen av kandidaten. Se citat nedan. 

“Jag tror man får gå tillbaka till kravprofilen. Sen tror jag det kan vara personliga 

egenskaper. Om man känner att man klickar med en person, en person som säljer in 

sig tillräckligt övertygande, övertygar mig om varför jag ska anställa denne” 

(Respondent 3, 2017). 

Enligt citatet ovan påverkar både kandidatens och rekryterarens identitet utgången av 

intervjun. Halo- och djävulseffekten menar att egenskaper som rekryteraren tycker om får ett 

starkt värde i bedömningen av kandidaten, vilket kan gälla för hur bra rekryteraren och 

kandidaten kommer överens på ett personligt plan (Fellinger, 2002).      

Att en subjektiv inverkan även kan finnas från kandidatens sida är något som respondent 1 

belyser och menar att kandidater tenderar till att bli ”kär” i bilden av tjänsten eller det 

uppdragsgivande företaget och glorifierar tjänsten. Respondent 1 menar att kandidaten inte får 

en verklig uppfattning av hur tjänsten är utformad och vad den innebär, och att detta vanligen 

sker i samband med rekrytering till attraktiva bolag eller varumärke. 

  

En utmaning respondent 4 anser sig ha är att vara objektiv vid rekryteringsprocessen, då hen 

upplever sig ha en instinktivt positiv uppfattning till människor och ibland tenderar till att 

överskatta vissa kandidaters kapacitet. Respondent 1 och 7 bekräftar problematiken och 

upplever att det finns svårigheter med att vara objektiv genom rekryteringsprocessen och 

beslutsfattandet. Respondenterna menar att fakta och standardiserade processer bidrar till mer 

objektivitet. Detta kan förknippas med Kahnemans (2003) teori om beslutsfattande. System 1 

kan kopplas till respondent 4 som beskriver att beslutsfattandet oftast sker genom magkänslan 

och många gånger förhastat vilket system 1 talar för. System 2 kan förknippas med 

respondent 1 och 7:s upplevda utmaningar gällande objektivitet, då de försöker isolera det 

subjektiva beslutsfattandet genom att förlita sig på fakta och standardiserade processer genom 

att vara aktiv och anstränga sig i sitt beslutsfattande. Respondenten 8 ansåg inte att 

objektivitet var en utmaning då respondenten menar att det går att genomföra en objektiv 

rekrytering om beslutsfattaren är trygg i sig själv och fördomsfri. Enligt psykometriska ansats 

är det möjligt att genomföra en objektiv rekrytering om beslutsfattandet sker genom en 

standardiserad process (Bolander, 2002). 
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“Jag tycker om de flesta människor som jag träffar och jag tror väldigt mycket på 

människor. Jag måste lära mig att bli lite mer kritisk gentemot folk” (Respondent 4, 

2017). 

  

“Min största utmaning är att jag är människa. Jag har vissa saker jag går igång på som 

jag får ta hänsyn eller beaktande till. I den externa rekryterar rollen är det tjänstefel att 

basera sitt val, beslut på sin egen magkänsla. Men om jag begår det blir det tjänstefel, 

det är nog största utmaningen generellt för mig. Att förhålla sig objektivt” 

(Respondent 7, 2017). 

 

4.2.3 Sammanfattning av bedömning av kandidater 

Det går att konstatera att de flesta respondenter upplever att rekryterarens subjektivitet har en 

inverka i arbetet med rekrytering och att det ansågs vara mer önskvärt att fatta beslut på 

objektiva grunder. Det som ansågs vara negativt med magkänsla var risken att beslut fattades 

utifrån fördomar. Men det fanns även en positiv värdering i rekryterarens subjektivitet då det 

exempelvis kunde ge rekryteraren en indikation på ifall kandidaten affektivt passar till 

tjänsten. Erfarenhet togs upp som en faktor som genom rekryterarens subjektivitet kunde 

påverka både positivt och negativ. Erfarenhet kunde underlätta för rekryteraren och göra 

processen mer effektiv samtidigt som rekryteraren kunde ha samlat på sig förutfattade 

meningar som påverkade dennes bedömning. Rekryterarens identitet var en annan faktor som 

ansågs ha både positiva och negativa effekter. Intervjusituationen ansågs bli påverkad av 

respondenterna, bland annat var respondentens kommunikativa egenskaper viktiga för att 

uppnå en framgångsrik intervju. Eftersom att intervjun är beslutsgrundande ansågs 

rekryterarens inverkan i denna situation viktig och flera respondenter gav praktiska exempel 

på svårigheter där rekryterarens inverkan var betydelsefull. 

 

Inverkan av fördomar i rekryteringsprocessen kom inte enbart från rekryteraren utan kunde 

även komma från det uppdragsgivande företaget, både genom vilka moment som var 

önskvärda att inkludera i rekryteringsprocessen och på vilka grunder kandidater skulle tas 

vidare i processen. Dessa kunde ibland baseras på fördomar och flera respondenter upplevde 

att de ibland behövde coacha det uppdragsgivande företaget i sin strävan mot en mer objektiv 

bedömning.  
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4.3 Rekrytering in till egna gruppen 
Nedan redovisas respondenternas svar kring rekrytering in till den egna gruppen och hur den 

skiljer sig åt mot rekrytering till en extern part. Figur 13 nedan redovisar en summering av 

respektive respondents svar rörande rekrytering in till egna gruppen och ifall respondenten 

anser att den skiljer sig mot rekrytering till en extern part, värt att notera är att enbart utvalda 

delar av respondenternas svar redovisas. Vidare redovisas respondenternas svar under 

rubrikerna “Process skillnader ur ett ansats perspektiv” och “Rekrytering in till egna gruppen 

ur ett principal-agentperspektiv”. Under rubriken “Process skillnader ur ett ansats perspektiv” 

summerar Figur 10 de skillnader i rekryteringsprocessen respondenterna angivit och hur dessa 

skillnader kan kopplas till antingen psykometriska- eller sociala ansatsen (Bolander, 2002). 

Sammanfattning av empiri kring rekrytering in till den egna gruppen 
Kunden = Uppdragsgivande företag 
Respondent 1: En andra intervju är mer informell än ifall den hade skett hos ett externt företag. 

Användandet av tester är vanligare vid rekrytering in till den egna gruppen än 
vid en extern rekrytering.   
 

Respondent 2: Fler personliga frågor ställs vid intervjun vid rekryteringar in till egna gruppen 
för att få en känsla för kandidatens personlighet. Det är viktigt att kandidaten 
passar in i det befintliga teamet.   
 

Respondent 3: Att ge en ärlig bild kring företagets värderingar och kring den egna gruppen är 
svårare ifall rekryteringen sker till den egna gruppen. Helst vill man lyfta upp 
enbart det positiva. 
 

Respondent 4: Det är viktigt att kandidaten matchar det egna företagets värderingar, något som 
kan vara svårtolkat (”luddigt”) till en början men som med erfarenhet blir lättare 
att förstå. 
 

Respondent 5: Upplever att hen kan gå mer på den potential hen såg i en kandidat, än uppvisad 
kompetens. En extern kund (uppdragsgivande företag) kan vara mer kräsen på 
befintlig kompetens hos kandidater. 
 

Respondent 6: Fler analytiska tester sker vid rekrytering in till egna gruppen och personlighet 
är en viktigare faktor än om rekryteringen hade skett till ett externt företag. 
Fattar gärna beslut ihop med chef istället för att själv ta beslut, något som oftast 
sker vid externa rekryteringar. 
 

Respondent 7: Anser inte att det finns någon skillnad på rekrytering externt kontra rekrytering 
in till den egna gruppen. 
 

Respondent 8: Anser inte att det finns någon skillnad på rekrytering externt kontra rekrytering 
in till den egna gruppen. 

Sammanställning av värdeord: Fler tester, mer magkänsla i beslutsfattandet, utgår mer från 
potential, kandidaten passar in i gruppen och företaget, ingen skillnad i processen.  

Figur 10: Sammanställning av empiri kring rekrytering till den egna gruppen (Egen figur). 



	 41(62)	

4.3.1 Process skillnader ur ett ansats perspektiv 

När respondenterna tillfrågades om hur rekryteringsprocessen såg ut ifall den skedde in till 

egna gruppen och om den skiljde sig från rekrytering till en extern part erhålls det varierade 

svar. Flera respondenter uppgav att rekryteringsprocessen i stort sett var samma men att det 

fanns vissa skillnader. I själva processen uppgavs av två respondenter att fler test användes 

vilket tyder på att rekryteringsprocessen går mer i enlighet med den psykometriska ansatsens 

syn på rekrytering (Bolander, 2013). Kring beslutfattandet för kandidater in till den egna 

gruppen togs faktorer som magkänsla, personlighet, att passa in i teamet och framtida 

potential upp som beslutsgrunder. Dessa faktorer tog flera respondenter upp och är mer i 

enlighet med den sociala ansatsen (Bolander, 2013). 

 

I rekrytering in till egna gruppen upplever respondent 1 och 6 att fler analytiska tester 

används än till externa rekryteringar och personligheten är en viktigare faktor än om 

rekryteringen hade skett externt. Sker rekryteringen in till egna gruppen vill respondent 6 

gärna ”bolla det med min chef” och förankra beslutet med någon mer än enbart sig själv. 

Respondent 2 uppgav att fler personliga intervjufrågor ställdes vid intervjun för en tjänst in 

till egna gruppen för att få en känsla för kandidatens personlighet, i syfte av att undersöka 

kandidatens möjligheter att passa in i teamet. Respondent 5 kunde gå mer på den potential hen 

såg i en kandidat, än redan uppvisad kompetens, om rekryteringen skedd in till den egna 

gruppen än om det skedde mot en extern part. Både respondent 2 och 5 belyser därmed vikten 

av personlighet och social interaktion som en viktig beslutsgrund något som ligger i linje med 

den sociala ansatsen (Bolander, 2013). Respondent 4 nämner vikten av att kandidaten matchar 

det egna företagets värderingar och beskrev det som en känsla som kan uppfattas som 

”luddig” till en början men som med mer erfarenhet blir enklare att förstå. Även respondent 3 

belyser företagets värderingar och upplever att det är svårare att var ärlig i intervjun mot 

kandidaten i sin framställning av företaget och tjänsten när rekryteringen sker in till egna 

gruppen. Att det finns en vilja att framställa företaget och tjänsten enbart från en positiv sida 

vilket kan påverka kvalitén i rekryteringen. Se citat nedan. 

  

“Det är svårare att blotta om sig själv än att blotta om kunden. För kunden sitter du 

inte på och samtidigt så handlar det om information och kännedom. Du känner där du 

jobbar betydligt bättre än vad du känner din kund.” (Respondent 3, 2017). 

  



	 42(62)	

Värdet av att kandidaten socialt och personlighetsmässigt passar in i företagets värderingar 

ligger i led med den sociala ansatsen där sociala faktorer som interaktion, attityd och identitet 

är i fokus (Bolander, 2002). Respondent 1 beskrev att den andra intervjun i deras process, 

även kallat ”presentation”, var mer informell och informativ om den skedde in till den egna 

gruppen. Här skedde en rundvandring och en möjlighet att sälja in tjänsten och företaget, den 

sociala interaktionen var alltså viktig i detta moment och skiljde sig åt från den externa 

processen.    

  

I Figur 11 nedan summeras de skillnader i rekryteringsprocessen respondenterna angivit och 

hur dessa skillnader kan kopplas till antingen psykometriska- eller sociala ansatsen (Bolander, 

2002). Här framgår det att flera respondenter uppger att faktorer som tillhör den sociala 

ansatsen väger tyngre vid rekrytering in till den egna gruppen än vid extern rekrytering.   

Psykometriska ansatsen Sociala ansatsen 

Respondent 6: Fler tester i rekryteringar internt. Respondent 1: Interna ”presentationen” blir 
mer informell och informativ än motsvarande 
till en extern roll ute hos kund. 

Respondent 1: Fler tester i rekryteringar in till 
egna gruppen, internprocessen har en mer 
standardiserad och rationell process än deras 
kunder. 

Respondent 2: Kandidaten ska passa in i 
teamet, viktigt att passa in personlighetsmässigt 
i teamet. 

 Respondent 2: Mer personliga frågor i 
intervjun för att få en känsla för kandidatens 
personlighet och vem kandidaten är. 

Respondent 3: Svårare att framställa företaget 
på ett rättvist sätt, man vill visa upp sin och 
företagets ”goda” sida. 

Respondent 4: Kandidaten matchar företagets 
värderingar. 
  

Respondent 5: Möjlighet att gå på upplevd 
potential mer än bevisade kompetenser. 

Respondent 6: Beslutsfattande. Fokus på att 
personligheten ska passa in i teamet. 

                                                        
Respondent 7 och 8: Ingen skillnad mellan extern kontra rekrytering till den egna gruppen. 

Figur 11: Översikt av respondenters svar gällande rekrytering externt kontra till den egna gruppen ur den psykometriska och 
sociala ansatsen (Egen figur). 
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4.3.2 Rekrytering in till egna gruppen ur ett principal-agentperspektiv 

Langhammer (2013) fann i sin studie som utgick ifrån principal-agent teori att individens 

position som antingen anställande chef, företagsrekryterare eller som tredjepartsrekryterare 

hade konsekvenser för användandet av standardiserade rekryteringsmetoder. Respondenterna 

har samtliga arbetat som tredjepartsrekryterare när de rekryterat på uppdrag åt ett annat 

företag men vid rekrytering in till egna gruppen kan det motiveras att positionen ändras då 

rekryteraren själv tillhör den uppdragsgivande parten. Enligt Langhammer (2013) har en 

anställande chef, principal, en större benägenhet att basera sina beslut på intuition än vad en 

tredjepartsrekryterare gör. Sex respondenter uppger att rekryteringsbeslut i rekrytering in till 

den egna gruppen sker på mer subjektiva grunder än rekrytering till en extern uppdragsgivare. 

  

När respondent 6 fattar beslut internt vill respondenten gärna bolla det med sin chef medan 

hen vid rekryteringsbeslut externt fattar beslut mer självständigt. När rekryteringen sker in till 

egna gruppen menar respondent 6 att kandidatens personlighet har större betydelse än om 

kandidaten skulle rekryteras externt. Detta går i led med principalens beslutsgrund istället för 

agentens vilket kan tyda på att rekryterarens beslutsfattande har påverkats av positions skifte. 

Respondenten känner likt principalen ett ökat ansvar för sitt beslut. Respondent 2 belyser 

också vikten av att kandidaten ska passa in i den befintliga gruppen och att det är en viktig 

beslutsgrund vid rekrytering in till egna gruppen. Respondent 2 menar att det inte enbart går 

att ha en massa ledarroller och inte heller enbart ha passiva individer. Respondent 4 uppgav 

vikten av att kandidaten som rekryterades in till den egna gruppen motsvarade värderingarna 

företaget hade och att det var en viktig beslutsgrund. Respondent 5 menar att beslutsfattandet 

sker mer utifrån en kandidats potential om rekryteringen sker in till den egna gruppen än om 

den sker externt. Kandidaten kanske inte besitter den kompetens som efterfrågas men 

respondent 5 ser potential och möjlighet att ta ansvar över kandidaten. Respondenten menar 

att en extern kund kan vara mer kräsen på vilka kompetenser kandidaten ska besitta men att 

vid rekrytering in till egna gruppen ligger beslutet mer hos respondenten. Se citat nedan. 

  

“Dels när man rekryterar in till sin grupp så kan jag vara mycket mildare på att jag 

kanske ser potential, personen kanske inte har exakt det som vi hade tänkt oss från 

början men man ser en potential och man kan ta ett ansvar för att man har personen 

nära sig eller att man lär upp eller vet att man har ett bra team” (Respondent 5, 2017). 
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	Respondent 5 beskriver hur hen kan hantera konsekvenserna av sitt beslutsfattande, något 

som kan kopplas till att hens position inte längre är som agent ur agent-teorin (Langhammer, 

2013; Jensen & Meckling, 1976). Enlig agent-teorin upplever en tredjeparts-rekryterare att 

hen behöver hävda sin expertis inför agenten genom att arbeta med en standardiserad process. 

Någon respondent 5 här inte upplever i samma utsträckning utan förändrar sin 

rekryteringsprocess. Att respondenten vågar chansa mer är tecken på att hen inte behöver 

hävda eller försvara sitt beslut till en agent utan själv upplever sig kunna ansvara för 

eventuella konsekvenser. Vidare förstärker respondent 2, 4, 5 och 6 bilden av att deras 

position förändras vid rekrytering in till den egna gruppen vilket påverkar vilka grunder 

beslutsfattandet sker på. Principalens affektiva och intuitiva beslutsfattande motiveras enligt 

agent-teorin dels genom en strävan från principalen att motverka den adverse selection, 

informationsasymmetri som råder mellan parterna (Langhammer, 2013; Jensen & Meckling, 

1976). När en tredjeparts-rekryterare rekryterar in till den egna gruppen uppstår inte denna 

informationsasymmetri utan att förändringen i beslutsfattandet snarare sker på grund av andra 

faktorer (Langhammer, 2013; Jensen & Meckling, 1976). Respondenternas svar tyder dock på 

att en viss förändring sker utifrån positions skifte men grunderna för detta är inte helt klart.  

	 

4.3.3 Sammanfattning av rekrytering in till egna gruppen 

Flera respondenter uppgav att rekryteringsprocessen in till den egna gruppen var relativt lik 

de externa processerna men att vissa variationer fanns. Totalt uppgav sex respondenter 

variationer i rekrytering när den skedde in till den egna gruppen som tillhör den sociala 

ansatsen, till exempel att kandidatens personlighet hade större betydelse och att kandidaten 

skulle passa in i det befintliga teamet, fler personliga frågor i intervjun, kandidaten skulle 

matcha företagets värderingar och en respondent ansåg att det var svårare att framställa det 

egna företaget rättvist och inte enbart den “goda” sidan. Två respondenter uppgav att flera 

tester användes vid rekrytering in till egna gruppen, något som går mot en mer psykometrisk 

ansats (Bolander, 2002) och två respondenter angav att det inte fanns någon skillnad i 

rekrytering extern och in till egna gruppen. Utifrån ett principal-agentperspektiv gav 

respondenterna stöd till att rekryterarens position ändras när rekryteraren rekryterar in till sin 

egen grupp istället för till ett externt uppdragsgivande företag, då flera respondenter lade 

större vikt vid intuitiva grunder till beslut kring kandidater. Enligt Langhammer (2013) 

tenderar den anställande chefen (principal) fatta beslut kring kandidater mer utifrån intuitiva 

grunder än en agent, positionen som respondenterna vid externa rekryteringar har. 



	 45(62)	

5. Diskussion 
Flera respondenter vittnar om att det anses önskvärt att sträva mot en objektiv och 

standardiserad rekryteringsprocess i det praktiska rekryteringsarbetet, något som går i led med 

den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). Det framkom dock att det praktiska 

rekryteringsarbetet inte alltid är i enlighet med det som var önskvärt. I vissa situationer ansågs 

sociala faktorer viktiga något som strider mot den psykometriska ansatsen, till exempel 

relationen till kunden och kandidaten, vikten av att matcha rätt person med rätt tjänst, att 

kunna förmedla och matcha värderingar hos de olika parterna. Att rekryteringen i praktiken 

skilde sig ifrån vad som ansågs optimalt berodde bland annat på faktorer som tidsbrist och 

snabba förändringar. Dessa faktorer berörs inte i teorin vilket påverkar teoriernas pålitlighet 

och användningsbarhet. Vidare är det intressant att notera att det fanns en skillnad mellan 

respondenternas initiala förhållande till subjektivitet, att det är något negativt, då det senare 

framkommer flertalet exempel där sociala värden och magkänsla värderas positivt. Ur 

respondenternas svar går det att utläsa ett ställningstagande där rekrytering ska ske antingen 

objektivt, i den mån det går, eller genom en öppen subjektivitet. Istället för att belysa värdet 

med de båda trots att respondenterna kunnat belysa både fördelar och nackdelar. Flera 

respondenter hänvisar till att det finns studier som stärker deras åsikt kring att rekrytering bör 

ske objektivt. Ur ett perspektiv där teoriers användningsbarhet i praktiken diskuteras är det 

intressant att diskutera påverkan detta har på rekrytering i praktiken. Det finns då en risk för 

att en norm kring hur rekrytering bör ske uppkommer ur teorier som inte helt är befästa i 

verkligheten, utan snarare i en teoretisk värld vilket kan hindra utveckling av andra mer 

anpassade arbetsmetoder.    

  
Faktorer som påverkade det praktiska rekryteringsarbetet som tidspress, djupare 

kunskapskrav, att kunden (uppdragsgivande företaget) ändrade förutsättningarna vilket 

påverkade hur rekryteringsprocessen planerades stärker den löskoppling Langhammer (2013) 

menar finns mellan teori och praktik. Även fast det anses fördelaktigt och rättvist med en 

standardiserad process framstår det att det inte alltid är möjligt. Konsekvenser för 

löskopplingen är de föränderliga förutsättningarna rekryterarna arbetar emot och som tvingar 

dem att frångå den arbetsmetod som anses önskvärd. Om en standardiserad process anses ge 

en mer rättvis rekrytering skapar denna löskoppling en rekrytering som inte är lika rättvis och 

att rekryterare kan tvingas anpassa sin beslutsgrund. Rekryteringsbesluten riskerar då att inte 

bli så pass objektiva som rekryteraren anser önskvärt. Det kan även diskuteras ifall inte 
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förmågan att vara subjektiv, mot förutsättningarna, snarare kan vara fördelaktiga. Kanske till 

och med en förutsättning för att rekryteraren ska lyckas tillsätta sina uppdrag under 

föränderliga förutsättningar. 

 

Flera respondenter vittnar om scenarion där det uppdragsgivande företaget ställer krav som 

skapar en enligt respondenterna en negativ subjektiv inverkan i rekryteringen. Intressant att 

notera är att rekryteringen in till den egna gruppen inte blev mer objektiv utan att sociala 

faktorer som personlighet var av mer vikt. Det ansågs alltså negativt när det anställande 

företaget kom med en subjektiv önskan men när rekryteringen skedde in till sin egen grupp 

fanns det en vilja till att värdera dessa faktorer positivt. Detta ger en bild av ett förhållande 

mellan subjektivitet och objektivitet som inte är enhälligt.    

 

Det går även att diskutera huruvida en standardiserad process i realitet alltid går att applicera 

på riktiga människor, som styrs av impulser och känslor. Det går att diskutera ifall det 

verkligen finns en ultimat process som beräknar och ger utrymme för den mänskliga faktorn. 

Bolander (2013) redogör att subjektiviteten alltid inverkar oavsett om rekryteraren utgår från 

en standardiserad process eller inte. Intressant vore att hitta en process som kan vara flexibel 

och ge utrymme för föränderliga omständigheter utan att kompromissa på kvalitet och 

validitet. Det uppfattas idag som ett ställningstagande, för eller emot subjektivitet respektive 

objektivitet, när det i själva verket kan handla om ett behov av båda. I sin strävan mot att 

förminska betydelsen av rekryterarens subjektivitet hindras man till att hitta en bra balans 

mellan dem två. Att en rädsla riskerar uppstå som snarare hindrar rekryterarna i att utveckla 

sina arbetsmetoder något som hämmar utvecklingen framåt. En faktor som kan visa sig 

betydande då vi agerar på en marknad i ständig förändring.  

  
Några respondenter angav att de ser en ökad efterfrågan av att få hjälp med delar av 

rekryteringen eller att kliva in som en second opinion när företagen själva är osäkra. Detta kan 

tyda på en efterfråga av rekryterarens kunskap och inte enbart att företagen vill avsäga sig 

ansvaret för anställningar genom att använda sig av ett bemanningsföretag. I relation med att 

bemanningsanställda fått längre och tryggare anställningar och att företagen anlitar 

rekryterare för deras kunskap, är det intressant att vidare undersöka hur rekryterares 

profession kan komma att utvecklas och vilken inverkan de har för arbetsmarknaden.    
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I undersökningen har flera respondenter uppgett att vid rekrytering in till den egna gruppen 

har kandidatens personlighet och hur denne passar in i det befintliga teamet spelat en större 

roll än vid rekrytering till en extern position. Det kan bero på att det vid en rekrytering till den 

egna gruppen finns en mycket större medvetenhet kring vilka egenskaper som efterfrågas för 

att komplettera gruppen, vilket kanske inte är lika självklart och enkelt för rekryteraren att 

avgöra vid en rekrytering till det externa företaget, då det inte finns en helhetlig känsla och 

bild för företagets gruppdynamik. Det kan även bero på att rekryteraren upplever sig ha mer 

frihet kring vilka beslutsgrunder som är aktuella och möjlighet till att vara flexibel. Det 

belyser även hur sociala faktorer har en inverkan på vilka vi vill arbeta med och att det blir 

relevant för rekryteraren då hen väljer sina framtida kollegor. Det går här att ifrågasätta om 

den psykometriska ansatsen, ur ett individperspektiv, verkligen anses vara den mest 

önskvärda rekryteringsmetoden.  

  
Att rekryteraren fattar beslut på mer sociala grunder när rekryteringen sker in till den egna 

gruppen kan ur ett agentperspektiv förklaras av att rekryterarens position förändras och att 

rekryteraren inte längre upplever behovet av att hävda sin expertis. Istället får andra faktorer 

som egenintresse större vikt. Det kan argumenteras att detta riskerar att skapar homogena 

grupper, något som kan ha en inverkan på gruppens vidare rekryteringar. Intressant att 

diskutera är vad som orsakar förändringen i rekryterarens förändrade beteende kring 

beslutsfattning. Handlar det om en större frihet kan konsekvenserna variera beroende på vad 

som motiverar respektive rekryterare och följderna blir svårare att förutse. Att rekryteringen 

förändrades vittnade flera rekryterare om, men det fanns variationer i hur. Några beskrev att 

de styrde processerna till att bli mer standardiserade samtidigt som flera andra gav större 

utrymme för personliga och affektiva värderingar. Det vittnar vidare om att det under ytan 

finns flera olika åsikter om hur rekrytering bör ske men att en annan bild presenteras vid en 

första anblick.  
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6. Slutsats 
Med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt presenteras studiens slutsatser. 

 

Hur arbetare rekryterare med rekrytering i praktiken? 

- Det ansågs önskvärt att arbeta utifrån en standardiserad process där beslutsfattande 

skedde i slutet av processen. Men i praktiken fattades beslut kring kandidater under 

processens gång och tidspress gjorde att en standardiserad process inte alltid kunde 

följas. I praktiken tvingades rekryterare arbeta flexibelt och under föränderliga 

förutsättningar som försvårar möjligheten att arbeta standardiserat.  

- I praktiken upplevdes rekryterarens sociala och kommunikativa kompetens värdefull i 

kontakten mot både kandidater och kunder.  

- Marknadens konjunktur upplevdes ha en inverkan på rekryteringsarbetet, under en 

högkonjunktur var det svårare att hitta kandidater och behålla de genom hela 

rekryteringsprocessen. 

 

Hur är respondenternas förhållningssätt till subjektivitet kontra objektivitet i deras 

rekryteringsarbete? 

- Respondenterna uppgav initialt att det var önskvärt att sträva mot ett objektivt 

förhållningssätt i rekryteringsarbetet och att rekryterarens subjektivitet ansågs vara 

negativ. Men det framkom flera exempel där rekryterarens subjektivitet skapade 

positivt värde för rekryteringsarbetet.  

- Det ansågs finnas en problematik kring huruvida en individ kan vara helt objektiv och 

att fördomar kan skapa en orättvis eller felaktig beslutsgrund. Samtidigt som fördomar 

och affektiva faktorer kunde gynna rekryteraren i sitt rekryteringsarbete. 

 

Upplever rekryterare att rekryteringen förändras ifall den sker in till den egna 

gruppen?  

- Vid rekrytering in till den egna gruppen hade sociala faktorer som personlighet ett 

större värde. 

- Utifrån ett principal-agentperspektiv gav respondenterna stöd till att rekryterarens 

position ändras när rekryteraren rekryterar in till sin egen grupp istället för till ett 

externt uppdragsgivande företag. Detta då flera respondenter lade större vikt vid 

intuitiva och sociala grunder till beslut kring kandidater.   
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7. Egna reflektioner & vidare forskning 
Vidare forskning kring relationen mellan ett uppdragsgivande företag och en rekryterare 

skulle kunna belysa mer kring rekryterarens praktiska arbete och deras förutsättningar. Även 

vidare forskning kring hur befintliga rekryteringsgrupper ser ut, ifall de är homogena och hur 

det i så fall inverkar på rekryteringar som görs vore intressant att studera. 

  

Är rekrytering en egen profession eller håller det på att växa fram till en? Vad kommer det ha 

för implikationer för arbetsmarknaden och hur kommer företag i framtiden hanterar sitt 

personalbehov?      

  

Därutöver kan det vara intressant att forska kring hur den tekniska utvecklingen påverkar 

rekryterings- och bemanningsbranschen, hur teknisk utveckling alltmer integreras in i 

rekryterarens vardag. Kommer rollen som rekryterare ersättas av algoritmer och robotar för 

att isolera subjektivitet och den mänskliga faktorn? Vad skulle detta ha för inverkan på 

beslutsfattandet kring en kandidat, hade det bidragit till en mer objektiv rekrytering? 

En svårighet vi mötte var att hantera frågan om subjektivitet då det upplevs vara en trend att 

uppfatta subjektivitet som negativt, vilket inledningsvis färgade studien. I slutet av processen 

kom insikter till att det inte finns något tydligt rätt eller fel kring om rekryterarens 

subjektivitet är negativt eller positivt för dennes jobb med rekrytering. Vidare kan det ses ur 

flera perspektiv, ett teoretiskt och ett verkligt perspektiv, i det verkliga perspektivet kan 

subjektiviteten motiveras som positivt utifrån de förutsättningar rekryteraren tvingas arbete 

ur. Vilket inte tas hänsyn till ur ett teoretiskt angreppssätt.  

Vidare hade studien kunna utvecklats genom att inkludera ett större urval. Vi hade även 

kunnat intervjua flera inkluderade parter såsom uppdragsgivande företag och internrekryterar 

för att få en djupare förståelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1– Intervjuguide 

A. Rekryterares roll 

1. Vad tycker du kännetecknar en bra rekryterare? 

− Förändras den rollen? 

2. Vilka egenskaper söker du hos en kandidat som ska jobba med rekrytering? 

3. Finns det egenskaper som du anser är oönskade för en rekryterare? 

4. Vad upplever du är dina största utmaningar i din roll som rekryterare? 

B. Rekryteringsprocessen 

5. Hur ser din rekryteringsprocess ut? 

− Används alltid samma rekryteringsprocess? 

− Utformandet av kravprofilen 

− Annonser 

− Urval/gallring 

− Intervjuer 

− Tester 

− Referenser 

C. Intervjusituationen 
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6. Vad tror du att det finns för utmaningar kring att få till en bra intervju? 

D. Beslut kring kandidater 

7. Har du några tankar kring hur du fattar beslut kring en kandidat? Hur du väger mellan 

kandidater om vem/vilka kandidater du ska ta vidare? 

8. När fattar du beslut kring en kandidat? 

E. Externt/ till den egna gruppen 

9. Hur använder ni er av rekryteringsprocessens olika delar för att få fram de efterfrågade 

egenskaperna när ni rekryterar rekryterare externt eller till den egna gruppen? 

− Utformandet av kravprofilen 

− Annonser 

− Urval/gallring 

− Intervjuer 

− Tester 

− Referenser 

10. Uppfattar du att ni fattar beslut annorlunda kring kandidater om de ska rekryteras in till 

egna gruppen? 

11. Kan det vara skillnad när det kommer till tester, ifall man väljer att göra tester eller inte 

om det är internt eller till en extern part? 

F. Felrekrytering 

12. Vad anser du är en felrekrytering? 

13. Har du varit med om en felrekrytering? 
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Bilaga 2– Motivering till val av intervjuguide 

Intervjuguide Motivering 

A: Rekryterares roll För att skapa en övergripande blick av rekryterare och dess roll i 

praktiken. Vilka utmaningar de möter i vardagen, vad de uppfattar som 

bra kontra dåligt i rollen. 

Teori: Psykometriska och sociala ansatsen, system 1 och system 2. 

B: Rekryteringsprocessen Bidrar till en uppfattning av hur respondentens rekryteringsprocess ser 

ut. Hur de hanterar en rekrytering från start till slut. 

Teori: Psykometriska och sociala ansatsen, intervjusituationen, 

Andersson et al. (2016), Kinnunen och Parviainen (2016), Taylor och 

Small (2002).. 

C: Intervjusituationen  Ger en mer fördjupad insikt i rekryterarens utmaningar kring 

intervjusituationen. 

Teori: Psykometriska och sociala ansatsen, system 1 och system 2, 

intervjusituationen, Andersson et al. (2016), Kinnunen och Parviainen 

(2016), Taylor och Small (2002). 

D: Beslut kring kandidater Undersöker huruvida respondenten upplever beslutfattandefasen, ger 

djupare insikt i hur respondenten genomför och resonerar vid ett beslut. 

Teori: Psykometriska och sociala ansatsen, system 1 och system 2 

E: Externt/till den egna 

gruppen 

Bidrar till insikt om huruvida rekryteringsprocessen skiljer sig vid 

rekrytering till den egna gruppen eller externt till ett företag. 

Teori: Principal agency theory, rekrytering ur ett principal-agentteori 

F: Felrekrytering För att få en uppfattning av respondentens resonemang och uppfattning 

kring felrekrytering. 

Teori: Psykometriska och sociala ansatsen, Principal agency theory, 

rekrytering ur ett principal-agentteori 

Figur	12:	Motivering	till	val	av	intervjuguide	(Egen	figur). 

 

 


