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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad kunskap om vad bedömningsmetoderna 

CV, intervju, tester, referenser och sociala medier, ger rekryterare i deras val av kandidater. 

Studien ämnar betrakta vad som kan påvisas ur respektive bedömningsmetod, varför 

rekryterare valt att använda sig av just dessa metoder samt hur de förhåller sig till den 

information som framkommer för att kunna fatta ett rekryteringsbeslut. För att studera dessa 

frågor redogör studien för teorier angående de olika bedömningsmetodernas betydelse och 

teori och tidigare forskning som kan förklara användandet av olika bedömningsmetoder, samt 

avslutningsvis för en beslutsteori. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer där svaren på studiens frågeställningar sökts ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. Resultatet visar att rekryterarna anser att de olika 

bedömningsmetoderna fungerar som komplement till varandra vilket antas skapa en så 

enhetlig och sann bild av en kandidat som möjligt. Vidare konstateras att arbetsgivare idag ser 

mer till en individs sociala färdigheter, vilket bidrar till att rekryterare behöver komma åt fler 

aspekter hos en kandidat, något som således kräver olika sätt att bedöma individer på. Det har 

även visat sig att rekryterare värderar ett objektivt förhållningssätt högt och att de omöjligt 

kan ta reda på allt om en kandidat, trots att det är målsättningen. 

 

 

Nyckelord 

Rekrytering, bedömningsmetod, rekryteringsprocess, urvalsprocess. 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning: Den ökade viljan att mäta människor ........................ 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................. 2 

1.2 Avgränsningar ................................................................................... 3 

1.3 Om rekrytering och bedömningsmetoderna ...................................... 3 

1.4 Disposition ........................................................................................ 5 

2. Teoretisk bakgrund ................................................................ 5 

2.1 Bedömningsmetoderna betydelse ..................................................... 5 

2.1.1 Multipla intelligenser .................................................................. 6 

2.2 Drivkraften bakom användningen av olika bedömningsmetoder ....... 7 

2.2.1 Kontraktsteorin och transaktionskostnadsteorin ........................ 7 

2.2.2 Förändrad arbetsmarknad och kompetenskrav ........................... 9 

2.3 Informationshantering och beslutsfattande .................................... 10 

2.3.1 Den begränsat rationella aktören .............................................. 10 

3. Metod .................................................................................. 12 

3.1 Metodologisk ansats ........................................................................ 13 

3.2 Urval ............................................................................................... 13 

3.3 Intervjuernas utformning, genomförande och bearbetning ............. 14 

3.4 Etiska aspekter ................................................................................ 15 

3.5 Begränsningar ................................................................................. 15 

4. Resultat och analys ............................................................... 16 

4.1 Bedömningsmetoderna olika tyngd i urvalsprocessen ..................... 16 

4.2 Orsaker till användningen av olika bedömningsmetoder ................. 19 

4.2.1 Informationsasymmetrins konsekvenser .................................. 19 

4.2.2 Att mäta fler aspekter ............................................................... 21 

4.3 Beslutsprocesser och informationshantering .................................. 23 

5. Diskussion............................................................................ 26 



 

5.1 Bedömningsmetodernas betydelse .................................................. 26 

5.2 Drivkraften bakom användningen av olika bedömningsmetoder ..... 26 

5.3 Informationshantering och beslutsfattande .................................... 28 

5.4 Förslag till vidare forskning ............................................................. 30 

5.5 Bidrag till forskningsfältet ............................................................... 31 

Referenser……………………………………………………………………………………………32 

 

Bilaga 1. Intervjumall 

 



 1 

1. Inledning: Den ökade viljan att 

mäta människor 

Varför kopplar allt fler företag in en extern part vid anställning av nya medarbetare och vad 

vinner egentligen företag på att låta specialiserade rekryteringsföretag använda sig av olika 

bedömningsmetoder för att försöka förutse en individs arbetsprestation? Att rekrytera 

personal är en avgörande aspekt för organisationers lönsamhet och för företag en nödvändig 

beståndsdel (Bergström,1998 i Knocke m.fl. 2003). En felrekrytering kan dessutom bli väldigt 

kostsam. Bara i svenska småföretag beräknas summan uppgå till hela 20 miljarder kronor per 

år, vilket motsvarar ungefär 700 000 kronor per felrekrytering (Lagergren, 2011: 211). 

Kostnaden består av såväl lägre produktivitet och långa inlärningstider för den nyanställda, 

som nyrekryteringskostnader och den arbetstid som går åt att behöva hitta en ny medarbetare. 

Medvetenheten om rekryteringens betydelse har bidragit till att rekrytering har blivit en allt 

mer omfattande process och i kombination med att det offentliga arbetsförmedlingsmonopolet 

avreglerades 1992, expanderas och utvecklas nu rekryteringsföretag kontinuerligt (Knocke 

m.fl. 2003). 

En mängd studier under 2000-talet har handlat om hur man kan predicera god 

arbetsprestation, för att på så sätt få fram den mest lämpade kandidaten
1
 för en specifik tjänst. 

Enligt Bartram (2004) har det visat sig att fler bedömningsmetoder än enbart den som mäter 

intelligens ger bra skattningar av en individs arbetsprestation och han menar att validiteten för 

såväl personlighetstester, intervjuer som personuppgifter har ökat. Validiteten kan dessutom 

generaliseras för alla typer av arbeten, även om validiteten för intelligens och utbildning 

tenderar att öka med stigande yrkeskrav (Bartram, 2004).  

Vad som enligt Bartram (2004) visat sig ha högst validitet är personlighetstester, men 

detta råder det delade meningar om. Mabon (2002) menar att såväl begåvnings- som 

personlighetstester ofta används på ett felaktigt sätt, vilket gör att resultaten inte kan tillämpas 

korrekt. Det saknas ofta en tanke bakom varför man använder sig av tester för att mäta 

egenskaper hos en individ, utan det handlar enligt Mabon snarare om en affärsmässig 

nödvändighet för många. Ytterligare ett komplement till urvalsprocessen är den ökade 

                                                 

1 Kandidat är den benämning som rekryterare själva vanligtvis använder sig av när de talar om de 

personer de bedömer i en urvalsprocess, vilket vidare även vi delvis kommer att göra.  
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användningen av sociala medier. Eftersom individer publicerar mycket personlig information 

på nätet idag anser Kluemper & Rosen (2009) att sociala nätverkssidor har blivit ett bra 

verktyg för att få fram information om individer och förbättra valet av individ vid 

rekryteringssammanhang. De menar dock att arbetsgivare och rekryterare ska vara försiktiga i 

användandet av sociala nätverk i rekryteringsprocessen innan reliabiliteten och validiteten av 

informationen man tar del av är fastställd. Även vi anser att människor lätt kan ’frisera’ sina 

internetavtryck, till och med betala andra för att ordna det, vilket givetvis bör tas i beaktning.  

Denna introduktion till rekryteringsbranschens expansion och bedömningsmetodernas 

prediktiva validitet ger uppslag till flera konkreta frågor: Vilken metod är bäst på att förutsäga 

en individs arbetsprestation? Vad är det egentligen som bidragit till att rekryteringsföretag 

använder sig av flera olika bedömningsmetoder? Och hur hanterar man den varierade 

information man ställs inför som rekryterare, för att kunna fatta ett effektivt beslut? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av ovanstående är syftet med studien att belysa urvalsprocessen vid rekrytering 

och att analysera hur CV, intervju, referenstagning, tester och sociala medier används för att 

bedöma en arbetssökande ur rekryterarens synvinkel. Vidare är syftet att bringa djupare 

förståelse om varför rekryterare använder sig av olika bedömningsmetoder, samt studera 

rekryterarens förhållningssätt till information som ska utmynna i ett rekryteringsbeslut. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

1. Vad har de olika bedömningsmetoderna i rekryteringsprocessen för betydelse i valet av 

kandidat? 

2. Varför använder sig rekryteringsföretag av olika metoder för att bedöma en individ? 

3. Hur fattas rekryteringsbeslut utifrån den tillgängliga information som framkommer från 

olika källor? 

Till dessa frågeställningar har fyra teser utvecklats, som även de ligger till grund för det 

som studien ämnar undersöka i relation till våra valda teorier. Teserna specificeras utförligare 

under den teoretiska bakgrunden, men undersöker områdena: bedömningsmetodernas 

betydelse, drivkraften bakom användandet av olika bedömningsmetoder samt 

informationshantering och beslutfattande.     
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1.2 Avgränsningar 

Rekryteringsprocessen avgränsas i studien så till vida att det endast är bedömningsmetoderna 

i urvalsprocessen som berörs, utan hänsyn till andra centrala steg i processen, såsom 

bedömning av kompetensbehov, utformandet av kravprofil och annonsering. Interna 

personalavdelningar studeras inte, utan endast företag som är specialiserade och enbart 

inriktade på rekrytering, där de anställda har specialistkompetens inom området att ta fram 

lämpliga kandidater för en tjänst. Dessutom är studien avgränsad till att endast studera chefs- 

och specialistrekrytering, då det ökar sannolikheten att rekryteringsföretag använder sig av ett 

större antal bedömningsmetoder. Detta eftersom rekrytering till högre befattningar anses 

kräva mätning av fler aspekter och kompetenser än vid rekrytering till andra befattningar, 

samtidigt som chefer och specialister ofta har en bättre förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, 

vilket kan försvåra bedömningsprocessen. 

Hur kandidaterna som genomgår rekryteringsprocessen samt hur kunderna som beställer 

den upplever processen, undersöks inte, utan det är enbart rekryterarnas upplevelse av 

fenomenet som studeras. Därmed utvärderas inte hur bra kunden eller kandidaten anser att 

metoderna fungerar och uttalanden kring om rätt person väljs i slutändan eller inte kan således 

inte göras. Skillnader mellan de rekryteringsföretag som är med i studien kommer inte heller 

att belysas, utan det är snarare det gemensamma som är eftersträvningsvärt. 

1.3 Om rekrytering och bedömningsmetoderna 

För att ge läsaren ökad förståelse om studiens forskningsområde, redogörs här kortfattat hur 

en rekryteringsprocess vanligen går till. Vi ger även en beskrivning av de berörda 

bedömningsmetoderna
2
. När ett företag vill rekrytera en ny medarbetare till sitt företag kan de 

använda sig av ett externt rekryteringsföretag. Ett rekryteringsföretag fungerar som en 

mellanhand, så kallad intermediär, mellan den sökande kandidaten och kunden (vanligen ett 

företag) som efterfrågar den nya arbetstagaren. För att finna den mest lämpade individen för 

en position följer rekryteringskonsulterna en kravprofil som de vanligtvis har arbetat fram 

tillsammans med kunden. Profilen sammanställer de krav som arbetsgivaren ställer på 

individen som sökes, så som praktisk erfarenhet, kunskaper, personlighet samt utbildning 

(Granberg, 2003). I vissa fall använder sig rekryteringsföretag av så kallad headhunting, 

                                                 

2 I detta avsnitt är viss information baserad på studiens empiri. Detta för att vi anser det avgörande för 

att bidra till förståelsen hos läsaren samt för studiens fokus och tolkning av resultat. 
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mestadels vid rekrytering till högre chefsbefattningar (Berglund, 1988). Det innebär att man 

utifrån exempelvis företagets eller sitt egna privata nätverk letar fram kvalificerade personer 

för en tjänst, där personerna själva inte aktivt sökt tjänsten (Granberg, 2003). I andra fall 

använder sig rekryteringsföretag av utannonsering av tjänster, som individer självmant söker 

till, eller så sker en kombination av de båda strategierna för att få ett så stort urval som 

möjligt.  

Rekryterarna ska utifrån ett urvalsarbete hitta så kompetenta och meriterade personer 

som möjligt (Mabon, 2002), så att de sedan kan presentera ett antal potentiella kandidater för 

uppdragsgivaren som fattar det slutliga beslutet (Berglund, 1988). För att få information om 

en kandidat använder sig rekryterare av olika bedömningsmetoder vilka blir en grund för 

beslutfattandet (Granberg, 2003). Med ett CV ska kandidaten framhäva intressant och rätt 

information om sig själv som bör matcha den kravprofil som efterfrågas. Denna biografiska 

information är ett komplement som granskas antingen innan eller under intervjun (Hågard, 

2003). Intervjun är den urvalsmetod inom rekryteringsprocessen som innebär att man träffar 

den aktuella kandidaten ansikte mot ansikte (Mabon, 2002). Gällande tester som 

bedömningsmetod belyses i studien de tester som avser att bedöma en kandidats personliga 

egenskaper samt olika begåvningar. Mabon (2002) menar att personlighetstest inte bör 

användas som ett fristående beslutsunderlag, utan snarare som ett komplement för intervjun. 

Även begåvningstest är ett komplement till anställningsintervjun, i synnerhet vid rekrytering 

till högre yrkespositioner så som chefsbefattningar (Fellinger, 2010). Med hjälp av 

referenstagning kan rekryteringskonsulterna utifrån en annan individ få information om en 

kandidat som annars kan vara svår att komma åt. Referenstagning kan underlätta en intervju 

om den tas innan, men kan även vara ett bra komplement om den sker efter intervjun eftersom 

man då kan belysa eventuella frågor som uppkom under intervjun (Granberg, 2003). Genom 

att använda sig av sociala medier kan rekryterarna finna röda trådar av beteenden utifrån 

kandidatens användarprofiler och således få en uppfattning hur denna fungerar såväl i 

verkliga livet som på webben (Klumper & Rosen, 2009).  

Vad rekryteringskonsulterna sedan gör är att utifrån, ibland flera hundra sökande, letar 

fram 1-5 kandidater som anses bäst lämpade för den tänkta yrkespositionen med hjälp av de 

ovan nämna bedömningsmetoderna, för att därefter överlämna det slutgiltiga valet av kandidat 

till kunden. 
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1.4 Disposition 

Rapporten fortsätter med ett teoriavsnitt där utgångspunkterna för studien behandlas och de 

teoretiska begrepp som kopplas till det empiriska materialet förklaras. Därefter följer ett 

metodavsnitt, där valet av metod och urval presenteras och motiveras. I avsnitt fyra redovisas 

resultatet av det insamlade materialet och intervjuredovisningarna länkas samman med de 

tidigare presenterade teorierna, för att på så sätt analysera resultaten. Avslutningsvis förs en 

sammanfattande diskussion där vi besvarar studiens frågeställningar och utifrån studiens syfte 

och teser drar mer tolkande och avslutande slutsatser. Samtliga kapitel är uppbyggda utifrån 

samma tre teman: Bedömningsmetodernas betydelse, Drivkraften bakom användningen av 

olika bedömningsmetoder samt Informationshantering och beslutsfattande, där vartdera temat 

utgör det huvudsakliga perspektivet på något utav studiens tre problemområden. 

2. Teoretisk bakgrund 

Här redovisas de fyra teser som uppsatsen syftar till att undersöka. Inledningsvis redogör 

studien för de olika bedömningsmetodernas betydelse, där teorin om multipla intelligenser är 

en lämplig referensram. Vidare följer en genomgång av de faktorer som skulle kunna ligga till 

grund till varför man använder olika bedömningsmetoder, som främst bygger på 

kontraktsteorin och transaktionskostnadsteorin samt tidigare forskning om förändrade 

kompetenskrav och arbetsmarknadens utveckling. För att studera hur rekryterare förhåller sig 

till den information som ska utmynna i ett rekryteringsbeslut beskrivs till sist teorin om den 

begränsat rationella aktören.   

2.1 Bedömningsmetoderna betydelse 

Vår första tes är att rekryterarna har en tro på att det finns olika intelligenser som de måste 

mäta för att göra en bra bedömning. Vår tes är vidare att rekryterarna anser att de olika 

intelligenserna, såsom de definieras nedan, upptäcks och bedöms med hjälp av olika 

bedömningsmetoder och att metoderna därför anses ha olika betydelse i urvalsprocessen. Det 

finns en rad olika uppdelningar gällande en individs intelligens, men Gardners teori om hur 

människan utvecklar multipla intelligenser (1983, 2001) är en av de mest inflytelserika i sitt 

fält (Friedman & Schstack, 2005; Mabon, 2002) och utgör därför en bra utgångspunkt för 

studien.  
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2.1.1 Multipla intelligenser  

Den amerikanska professorn Gardner (1983, 2001) har delat in intelligensbegreppet i sju 

grundläggande kategorier, vilka tar upp egenskaper som berör såväl begåvning som 

personlighet. Dessa intelligenser förekommer i olika grad hos en individ men innebär inte att 

den ena utesluter den andra. 

1. Hög verbal-lingvistisk intelligens kännetecknas av individer med ett bredare ordförråd, 

som kan uttrycka sig exemplariskt i såväl tal som skrift. Individerna har även en känsla för att 

samla fakta och skriva brev.   

2. Logisk-matematisk intelligens betecknar individers logiska tänkande. De har goda 

kunskaper i matematik och planering, samt kan genomföra uppskattningar, vetenskapliga 

undersökningar och analyser utan besvär. 

3. Hög visuell-spatial intelligens karaktäriseras av individer som har en förmåga att mer 

ingående upptäcka och arbeta med detaljerade mönster. Individen har vanligtvis ett stort 

kulturellt intresse och ett bra lokalsinne. 

4. Hög interpersonell intelligens har individer med stor social kompetens. Individen har en 

god förmåga att lyssna på, förstå samt vägleda andra individer. Man föredrar att arbeta 

tillsammans med andra och är duktig på att uppfatta ansiktsuttryck och röstlägen. 

5. Intrapersonlig (reflekterande) intelligens innebär god självdisciplin. Det är en individ 

som föredrar att arbeta självständigt och målinriktat, som har stora kunskaper och stor 

medvetenhet kring sina egna tankar, egenskaper och möjligheter. 

Gardner anger även ytterligare två intelligenser, musikalisk- och kroppslig-kinestetisk 

intelligens, men vi anser att de saknar relevans för vår studie, då de inte tycks predicera 

specialist- och chefsbefattningars arbetsprestationer. Detsamma gäller för de intelligenser som 

Gardner på senare år har utökat sina multipla intelligenser med: Naturintelligens och 

Existensintelligens (Gardner, 2001), varför vi har valt att utesluta även dem i analysen. 

Likt Gardners multipla intelligenser belyser Björklund m.fl. (2006) humankapitalteorin, 

vilken också kan antas vara det som rekryterarna eftersträvar att finna hos en kandidat genom 

användandet av olika bedömningsmetoder. Humankapitalteorin innebär att individer innehar 

olika kunskaper och därav genererar fram olika produktiva egenskaper för arbetsgivaren. 

Detta medför att företag eftertraktar de kunskaper hos en individ som kommer att gynna 

organisationen. Dessa kunskaper uppkommer exempelvis av en individs utbildning och 

erfarenheter och utgör de kunskaper individen tar med sig till en arbetsplats (Björklund m.fl., 

2006). 
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2.2 Drivkraften bakom användningen av olika 

bedömningsmetoder 

Rekryteringsprocessen kan enligt oss förstås som en situation där å ena sidan kandidater och å 

andra sidan rekryteringsföretag delvis har skilda intressen. Kandidaten är intresserad av att 

framställa sig själv på bästa sätt för att få anställning och kunna förhandla sig till så hög 

ersättning och goda villkor som möjligt. Detta innebär att kandidaten kan överdriva tidigare 

prestationer och undanhålla sådant som kan uppfattas som negativt. Rekryteringsföretagen har 

däremot ett intresse av att veta så mycket som möjligt om kandidaterna, där det kan vara av 

särskilt intresse att komma åt just de sämre sidorna som kandidaterna bagatelliserar. Detta tror 

vi vidare är en av orsakerna till varför man använder sig av olika bedömningsmetoder. Vår 

andra tes grundas därför delvis på kontraktsteorin, som i sin tur stödjer antagandena om 

individers opportunistiska beteende samt idén om att ingen har perfekt information, vilket vi 

går in närmre på i nästkommande avsnitt. 

Vår tredje tes är att de bedömningsmetoder som chefsrekryteringsbranschen generellt 

använder sig av har utvecklats i takt med att arbetsmarknaden har förändrats och anses ha 

blivit mer kunskapsintensiv. Det kan därför krävas en mer omfattande rekryteringsprocess för 

att få möjlighet att upptäcka fler dimensioner och säkerställa bilden av en kandidat, samt för 

att bedömningen ska uppfattas som legitim på marknaden. 

2.2.1 Kontraktsteorin och transaktionskostnadsteorin 

Kontraktsteorins grundläggande idé är att relationen mellan principalen, det vill säga den 

individ som tar emot informationen (i det här fallet rekryteraren) och agenten, den individ 

som ger informationen (i det här fallet kandidaten), ska återspegla effektiv organisering av 

information samt kostnader för risktagande. Eftersom agenten har mer privat information om 

sig själv och sina handlingar än vad principalen har tillgång till samt att de båda parterna 

dessutom har olika mål är agenten i överläge när kontrakt ska tecknas, vilket i sin tur kan leda 

till att problem uppstår (Eisenhardt, 1989). Akerlof (1970) beskriver hur 

informationsasymmetri uppstår på en marknad på grund av att den ena parten har mindre 

information och vetskap än den andra. Eftersom parterna vill erhålla så mycket nytta som 

möjligt har båda parter ett intresse av att undanhålla viss information för att dölja de olika 

kvalitéerna på de varor som säljs på marknaden. Detta anser vi ligger i linje med de beteenden 

som uppstår i en rekryteringsprocess. Kandidaten som är den med mest information och 

således skulle kunna ses som agenten, har egenskaper som motsvarar varornas olika kvalitéer. 
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Vidare leder detta till att den med mindre information, som i rekryteringssammanhang är 

rekryteraren, inte har möjlighet att avgöra den faktiska kvalitén på kandidaten då det kan 

finnas dolda fel hos personen som är svårt att värdera. 

Den ojämnt fördelade informationsspridningen mellan agenten och principalen, i 

kombination med att agenten har just ett intresse av att undanhålla information, kan vidare 

leda till problemet som inom kontraktsteorin benämns moral hazard. Denna moraliska risk 

skapas då principalen inte har möjlighet att kontrollera om agenten handlar så som var sagt 

när kontraktet skrevs (Eisenhardt, 1989), varför agenten får snedvridna incitament att handla i 

enlighet med principalens önskemål och istället väljer att avvika från det som är 

överenskommet i kontraktet (Krugman & Wells, 2009). Detta kan vidare förstås utifrån det 

som inom kontraktsteorin kallas för adverse selection, som hänvisar till att agenten vid en 

anställning framställer sina förmågor på ett missvisande sätt (Eisenhardt, 1989). Principalen 

har varken vid kontraktstillfället eller under tiden agenten arbetar möjlighet att verifiera 

agentens förmågor eller urskilja vad och vilka agenter som är fullt pålitliga (Eisenhardt, 

1989). Detta ger agenten både ett intresse av och möjlighet att undanhålla viss information 

som gagnar dennes intresse och situationen bäst (Krugman & Wells, 2009). Båda parterna är 

medvetna om moral hazard- och adverse selection- problemen och principalen gör allt för att 

korrigera den ojämna informationsspridningen och såldes minska risken för att problemen 

uppstår (Eisenhardt, 1989). 

Informationsasymmetrins effekter förstärks åt det negativa när man dessutom tar hänsyn 

till individers opportunistiska beteende (Williamson, 1979). Med opportunism menar man 

enligt transaktionskostnadsteorin att ekonomiska aktörer försöker fuska sig till individuella 

fördelar genom att bland annat falskt anpassa sina åsikter utifrån vad som gynnar dem bäst för 

tillfället. Beslut fattas därmed på missvisande information vilket kan skapa allvarliga 

konsekvenser för den som tecknat kontraktet med den opportunistiska individen. Detta i 

kombination med att individer dessutom är begränsat rationella, genererar osäkerhet som i 

sin tur är den största anledningen till höga så kallade transaktionskostnader
3
. Dock kan man 

åtminstone hypotetiskt minimera risken för opportunistiskt beteende och på så sätt minska 

sina transaktionskostnader, genom att investera i ett ömsesidigt och noggrant utformat 

kontrakt. Dessa kontrakt kan framställas på olika sätt men har som vision att öka individens 

incitament att handla i enlighet med principalens intressen (Williamson, 1979).  

                                                 

3 För en mer utförlig diskussion om transaktionskostnader, se Williamson (1985). 



 9 

Baserat på ovanstående illustration av de valda teorierna, ser vi dem som lämpliga att 

använda för att studera hur rekryterare går till väga för att försöka säkerställa att kandidaterna 

agerar i enlighet med deras intresse. Såväl kontraktsteorins som transaktionskostnadsteorins 

antaganden om att individer är begränsat rationella baseras på March & Simons (1958) syn på 

beslutsfattande som begränsat rationella. 

2.2.2 Förändrad arbetsmarknad och kompetenskrav 

Det är nu tal om en ökning av kunskapsintensiva verksamheter och ett informationssamhälle, 

varför rekrytering av kvalificerad personal spelar en allt större roll hos företag (Knocke m.fl. 

2003). Vikten av att få ”rätt person på rätt plats”, menar Mabon (2002:15) har fått ökad 

betydelse i takt med att många företag idag endast består av mänskliga resurser. Med de stora 

förändringarna som anses ha skett inom organisationer till följd av samhällsutvecklingen och 

globaliseringen, har det blivit mer centralt att fokusera på individuella ledaregenskaper, där en 

persons sociala kompetens ses som en nyckelfaktor (Bartram, 2004; Knocke m.fl. 2003). Att 

bedöma de personliga egenskaperna är ett sätt att upptäcka de sociala färdigheterna och 

aspekterna hos en kandidat till skillnad mot att endast se till individens mer 

kunskapsrelaterade kompetenser och skulle således kunna vara ett stöd till varför man 

använder bedömningsmetoder såsom intervju och personlighetstester.  

I samband med dessa förändringar på arbetsmarknaden beskriver Alvesson (2006) att 

det kan vara tal om en professionalisering av yrken. Han menar att det kan ses som “[…] det 

egna skråets försök att uppnå status, inflytande och monopol på ett visst slags arbete.” 

(Alvesson, 2006: 197). Detta sökande mot en yrkeslegitimering kan även handla om en vilja 

att förbättra och att åstadkomma någonting positivt, inte bara för yrkesgruppen, utan även för 

att stärka sin statusposition i förhållande till marknaden (Alvesson, 2006), något vi ser som ett 

belägg till rekryterares yrkesprofessionalisering, där de nyttjar bedömningsmetoder som en 

strävan efter legitimitet. Alvesson (2006) ser även arbetsmarknadens utveckling i termer av 

normativ isomorfism, där individer vill framstå som välanpassade och moraliska. För att göra 

detta anammar individer marknadens rätta arrangemang, strukturer, metoder och språk för vad 

som ses som önskvärt. För att försäkra sig om sin legitimitet, imiterar därför företag andra 

företag som ses som välfungerande och framgångsrika – de undviker att avvika från normen. 

Vi menar att även detta skulle kunna stödja rekryteringsföretagens användning av 

bedömningsmetoder i valet av kandidat – det vill säga för att marknaden till viss del kräver 

detta för att de ska uppfattas som legitima gentemot kunderna. Alvesson (2006) menar vidare 

att den normativa isomorfism främst visar sig på det yttre planet, då företagen imiterar de 



 10 

bilder som framsälls delvis i massmedia men även hur individen ser på företaget. De försöker 

på så sätt implementera dessa bilder och strukturer så att de ger sken av yttre likhet med det 

framstående företaget.  

2.3 Informationshantering och beslutsfattande 

Beslutsfattande är en viktig del i rekryterarnas vardag, där de utifrån information om 

kandidaten ska fatta ett beslut. Därför är det rimligt att se urvalsprocessen som en typ av 

beslutsprocess. Vår fjärde tes är att rekryterarna inte kan inneha fullständig information om en 

kandidat och därför bör ses som en begränsat rationell beslutsfattare. Som teoretisk grund till 

ovanstående, är Simon (1997) och March (1994) arbete passande. De gör analyser både kring 

den rationella individen och till den begränsat rationella, det vill säga den administrativa 

mannen som fattar beslut med tillräckligt mycket information och således med ett 

tillfredställande resultat (Scott & Davis, 2007). 

2.3.1 Den begränsat rationella aktören 

Det finns olika sätt att se på hur beslutsprocessen går till och hur pass rationell en 

beslutsfattare är. I relation till rekryteringsbeslut passar teori som tolkar beslutsaktionen så 

som rationell handlingsteori bra, där man utgår ifrån individen som beslutsfattare. Ett 

perspektiv är att se till den fullständigt rationella individen, där beror besluten till viss del på 

de förväntningar individen har på de framtida effekterna av sina aktuella handlingar. Besluten 

är även preferensbaserade i den meningen att de konsekvenser individen förväntar sig är 

baserade på de individuella preferenserna (March, 1994). Beslut är alltid syftesbestämda 

menar Simon (1997), det finns alltid ett mål eller ett objekt som beslutet styrs av och är riktat 

mot, samt att det i alla beslut finns inslag av kompromiss. Kompromissandet handlar om att 

det slutgiltiga beslutet inte kan vara perfekt eller fullständig, utan endast är den bästa 

lösningen som finns tillgänglig under de gällande omständigheterna (Simon, 1997). Det som 

är speciellt med denna fullständigt rationella individ är vidare att denna anses ha komplett 

information om alla alternativen och dess förväntade utfall. Preferenser som individen har 

anses vara stabila, precisa och även kända (March, 1994). Men denna fullständigt rationella 

individ är svår att hitta i verkligheten, det finns ingen som kan få all information kring en 

specifik fråga, och hur skulle man veta att informationen inom ett område har nått sin mättnad 

(March & Simon, 1958)? 
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Ett annat perspektiv som vi anser rimligare är utvecklingen av March och Simons 

(1958) teori, där de menar att människor istället skall ses som begränsat rationella varelser. 

Individen har inte möjlighet att känna till alla alternativ, alla konsekvenser som de olika 

alternativen genererar och inte heller är preferenserna helt tydliga och framkallade simultant – 

utan snarare sekventiellt (March & Simon, 1958). Här kan en parallell dras till 

kontraktsteorin, då möjligheten till fullständig information är begränsad mellan två individer. 

I likhet med kontraktsteorin har den begränsat rationella aktören, en roll som i 

rekryteringssammanhang kan tilldelas rekryteraren, inte full tillgång till informationen som 

kandidaten har och kan inte heller fullt ut kontrollera för hur reliabel informationen är. March 

(1994) menar att den begränsat rationella individen nöjer sig med det alternativ som är 

‘tillräckligt bra’. Dock strävar individen efter att agera helt rationellt, men hindras enligt 

March (1994) på fyra sätt – genom sina kognitiva begränsningar. Det finns problem med 

uppmärksamheten, eftersom en individs tid och förmåga att uppmärksamma saker är 

begränsad. De kan inte ge allt samma uppmärksamhet och inte heller samtidigt, därför måste 

den knappa uppmärksamheten fördelas mellan problem. Problem med att minnas innebär att 

en individ inte kan lagra hur mycket information som helst och att minnen inte alltid är felfria. 

Även att ta fram information som tidigare blivit lärd är begränsad. Problem med förståelse 

handlar om att beslutsfattare har en begränsad kapacitet att uppfatta och förstå saker och ting, 

organisera, sammanfatta och använda sig av information för att förstå sin omvärld. Det sista 

som gör individen begränsat rationell är problem med att kommunicera, vilket innebär att 

individen är begränsad i att dela och kommunicera komplex information. Människor och 

grupper använder sig av olika ramverk för att kunna förstå världen, vilket sätter hinder för vår 

kommunikation – alla kommunicerar på olika sätt. I och med dessa begränsningar blir 

resultatet en begränsad rationell beslutsfattare (March, 1994). 

För att kunna processera problem och lösa dem, menar March (1994) att individen 

använder sig av olika förenklingsprocesser. Genom dessa: redigering, nedbrytning, heuristik 

och inramning blir beslutsprocessen förståelig och greppbar för individen. Med redigering 

menas att individer brukar förenkla och redigera problem, innan man träder in i en valprocess. 

Även sökprocessen är förenklad, genom att gallra bort viss information eller minska den tid 

som läggs på att bearbeta informationen. I nästa process nedbrytning, förenklar individen för 

sig själv genom att bryta ner större problem till mindre beståndsdelar, för att på så sätt dela 

upp komplexa uppdrag till mindre enskilda hanterbara uppgifter (March, 1994). Heuristik är 

en metod genom vilken man bildar ny och upptäcker kunskap, vilket används för att göra 

rimliga antaganden och välja eller generera hypoteser (Nationalencyklopedin, 1992). March 
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(1994) menar att individer känner igen mönster i situationer och kan associera och tillämpa 

olika regler för hur det är lämpligt att bete sig i dessa situationer. Även minnet används för att 

dra nytta av hur tidigare problem utvecklade sig och för att beräkna framtida sannolikheter. 

Den sista förenklingsprocessen är det som kallas för inramningen, det vill säga det faktum att 

beslut är omgivna av föreställningar, vilka definierar det problem som ska åtgärdas. Individen 

skapar ett ramverk som talar om för dem själva vilket perspektiv man ska använda för att ta 

sig an ett problem, vilka frågor som bör ställas och vilken teknik som behövs för att kunna 

ställa dessa frågor (March, 1994). 

För den fullständigt rationella beslutsfattaren handlar det om att välja det beslut som ger 

det mesta möjliga tillbaka, genom att väga alternativen mot varandra och beakta dess 

konsekvenser – detta är att maximera (March, 1994). Dock menar March (1994) att de flesta 

människor istället satisfierar sina beslut. Med detta menas att beslutsfattaren jämför 

alternativen med varandra mot målet, tills att man hittar det som är tillräckligt bra. När 

individen satisfierar, så specificeras ett mål för varje dimension, som sedan behandlas 

oberoende av varandra. I relation till ett rekryteringsbeslut, skulle en satisfierande 

beslutsprocess involvera att hitta en person som är lämpad för jobbet, detta jämfört med den 

maximerande beslutsprocessen som skulle drivas av att hitta den bästa möjliga kombinationen 

av individ och arbetsuppgift. Det är ibland svårt att skilja dessa processer tydligt, eftersom det 

är lätt för individer att deras version av hur beslutsprocessen gått till kan vara efterkonstruerad 

i tankarna om hur man gärna hade sett att det gick till. Det är lätt att tala om det som om man 

maximerade, medan tillvägagångssättet och beskrivningen tyder på en process mot det 

tillfredsställande beslutet. March (1994) menar vidare, att när en person står inför ett beslut, 

kan individen gå från att vara relativt maximerande i sitt tankesätt till att vara mer 

satisfierande. 

3. Metod 

Nedan redogörs för de metodologiska antaganden som forskningsstudien bygger på. Vidare 

presenteras urvalets konstruktion, intervjuernas utformning, genomförande och bearbetning 

samt de etiska aspekter som vägts in i studien. Avslutningsvis i diskuteras de metodologiska 

begränsningar som uppkommit. 
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3.1 Metodologisk ansats 

Då syftet med studien är att bringa djupare förståelse av rekryteringsprocessens olika 

bedömningsmetoder är en kvalitativ metod mest lämpad. Detta då en viktig del av studien är 

att beakta rekryterarnas sociala verklighet utifrån deras egna tolkningar och uppfattningar 

(Bryman, 2002). Eftersom det eftersträvningsvärda är att begrunda rekryteringskonsulternas 

egna erfarenheter av fenomenet, är vidare den fenomenologiska ansatsen av mest relevans i 

forskningsstudien. Grundtanken i en fenomenologisk ansats är enligt Creswell (2007) att 

utforska individens livsvärld och vardag, med tyngdpunkt att finna kärnan i fenomenet man 

undersöker. Forskaren vill genom djuplodade intervjuer uppmärksamma likheter och olikheter 

i respondenternas utsagor. Det är en grupps gemensamma erfarenheter och upplevelser av ett 

fenomen som man eftersträvar, samt vad fenomenet har för betydelse för studieobjektet. 

Ansatsen kräver så kallad bracketing, vilket innebär att forskare sätter sin egen förförståelse 

inom parentes för att på så sätt ge plats för respondenternas reflektion och fördjupande 

(Creswell, 2007). För att på bästa sätt få en heltäckande bild av rekryteringskonsulternas egna 

reflektioner av bedömningsmetoderna, är den abduktiva forskningsmetoden bäst applicerbar. 

Denna metod är en blandning av den deduktiva och induktiva metoden. Ansatsen börjar i 

teoretisk förförståelse för att sedan i insamlandet av empirin, tillåta teorin som baserats på 

studien att ändras efter nya uppkomna omständigheter (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

3.2 Urval 

För att kunna undersöka urvalsprocessens olika moment består urvalet av tio 

rekryteringskonsulter från åtta olika rekryteringsföretag. För att få fram essentiella 

erfarenheter som i analysen ska sammanställas till gemensamma, menar Creswell (2007) att 

urvalet i en fenomenologisk ansats måste vara grundlig utvald så att varje individ som 

intervjuas ska ha upplevt det fenomen man vill studera. Samtliga respondenter har erfarenhet 

av urvalsprocessens olika moment och är dessutom specialiserade inom chefs- och 

specialistrekrytering som studien är avgränsad till. De arbetar alla i Stockholmsområdet men 

skiljer sig i ålder, erfarenhet och kön. Enligt Holme och Solvang (1991) är detta av stor vikt i 

en kvalitativ forskningsmetod, då man genom en stor variationsbredd i urvalet, genererar 

största möjliga informationsinnehåll. 
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3.3 Intervjuernas utformning, genomförande och 

bearbetning 

Intervjuguiden är strukturerad utifrån följande tre områden: bedömningsmetodernas betydelse, 

drivkraften bakom användande av olika bedömningsmetoder samt beslutsfattande och 

informationshantering, där ett antal frågor belystes (se bilaga 1). Dessa teman är resultat dels 

av förstudien där teorier och tidigare forskning granskats, och dels genom tidigare kunskap 

om forskningsområdet. Intervjuerna ägde rum på respektive rekryteringskonsults arbetsplats 

och spelades in med bandspelare. Intervjuerna var noggrant utformade så att samtliga 

områden skulle belysas och där vissa förutbestämda frågor ställdes till samtliga 

rekryteringskonsulter. Dock skilde sig följdfrågor och delfrågor från intervju till intervju, 

vilket var nödvändigt för att generera ett flytande samtal kring de valda ämnena. Efter 

genomförandet av den första intervjun och diskussion om den information vi fått fram, 

kompletterades och omstrukturerades en del frågor för att täcka studiens teman bättre. 

Innan intervjuerna skickades ett introduktionsbrev ut per e-post till respondenterna, där 

vi beskrev vilka vi var, syftet med studien, deras rättigheter att vara anonyma samt ett 

intervjuunderlag. Detta genomfördes dels för att upplysa dem om studien, men även för att få 

en kontakt innan intervjun och således underlätta för eventuella frågor. Intervjuerna varade 

mellan 45-70 minuter och för att få respondenternas svar i dess egna formuleringar valde vi 

att transkribera intervjuerna ordagrant. Aspers (2007) menar att det är upp till varje forskare 

själv att besluta om vad som anses som viktigt att transkribera, som han uttrycker sig ”[…] 

forskaren måste, som i det flesta fall, anpassa sig till situationen samt vilken nivå hennes 

evidens kräver” (2007: 149). Därför transkriberades pauser, hummanden och skratt enbart då 

det ansågs vara av mening.  

I enlighet med den fenomenologiska ansatsen, valdes koder med studiens syfte i åtanke 

för att få en bra utgångspunkt och för koppling till teori. Genom att upptäcka gemensamma 

och centrala faktorer skapades kluster av meningar, vilka kategoriserades in i fyra stycken 

huvudkoder samt mellan en till åtta underkoder, vilka samtliga kunde likställas vid de teman 

studien innehåller. Dessa huvudkoder sammanfattade det empiriska materialets väsentliga 

delar på ett utmärkt sätt. I enlighet med Aspers (2007) förekom en bra variation på koderna 

som inte skulle innehålla material som skulle motsäga en annan kod. På ren praktisk grund, 

utmärktes de olika huvudkoderna i färger och underkoderna numrerades under respektive 

färg, som sedan markerades i transkriberingsdokumentet genom understrykning. 
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3.4 Etiska aspekter 

Då respondenternas anonymitet är en viktig del i studien, följdes vetenskapsrådet fyra 

huvudkrav för forskningsetiska principer. I enlighet med informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) informerades respondenterna tydligt innan mötets 

början om vilka vi är och studiens syfte. Det klargjordes även för de medverkande att de 

själva fick bestämma under vilka villkor intervjun skulle genomföras, där de när som helst 

kunde avböja från att svara på en fråga eller till och med avbryta intervjun om de kände sig 

obekväma. Dessutom använde vi oss av konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), då en stor vikt lades vid att säkra deras anonymitet genom att bland 

annat koda alla respondenternas namn R1 till R10 i materialet. Respondenterna underrättades 

likaså, om att de uppgifter som framkommit om dem, enbart skulle användas i studien. 

3.5 Begränsningar 

Vi är medvetna om att respondenterna själva har en bra teknik gällande intervjuer, då det hör 

till deras jobb att kunna. Vi tror därför att resultatet kan ha påverkats på så sätt att det kan ha 

blivit svårare att trycka på vissa punkter och få fram spontana svar. Rekryterarnas erfarenhet 

och goda teknik i att uttrycka sig kan även ha medfört att de formulerade sig på ett sådant sätt 

att vi som ovana intervjuare trodde vi fått svar på den fråga vi ställde. Men då detta också 

innebar att vi fick svar som var utförliga och långa i sin karaktär och att det mesta som sades 

var av relevans för studien, anser vi att det snarare lett till en bra grund för vårt arbete. Att vi 

valde att skicka ett utkast på vår intervjumall till respondenterna innan intervjun kan även det 

ha påverkat deras svar. Negativt genom att rekryterarna fick en chans att fundera kring och 

tänka ut sina svar innan mötet. Men positivt i den bemärkelsen att svaren kan ha blivit mer 

utförliga. Eftersom urvalet var begränsat kan vi enbart yttra oss om just dessa 

rekryteringskonsulter utsagor och erfarenheter av de olika bedömningsmetoderna. 

Vi har i tolkningen av materialet varit noggranna med att vara frikopplade från våra 

förutfattade meningar eftersom det är rekryteringskonsulternas egna levda erfarenheter vi vill 

komma åt. Dock är det inte möjligt att helt skala bort sin förförståelse, då det alltid finns en 

risk att man som intervjuare kan påverkar respondenternas sätt att svara. Eftersom vi som 

studerande personalvetare innehar en viss kunskap om forskningsobjektet och om 

bedömningsmetoderna i rekryteringsprocessen, finner vi ändå att samtliga respondenter kunde 

tala fritt kring de valda teman som därav resulterade i respondenternas egna tolkningar och 

svar. Avslutningsvis är det betydelsefullt att komma ihåg att denna studie är vår tolkning. Det 
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empiriska materialet kan tolkas annorlunda i andra studier och därigenom utmynna i ett annat 

resultat. Dock har vi varit noggranna med att exemplifiera våra argumentationer för att så 

tydligt som möjligt visa på hur vi kommit fram till våra slutliga resonemang. 

4. Resultat och analys 

Under denna rubrik redovisas studiens huvudsakliga resultat från det empiriska materialet, 

som är kopplat till uppsatsens syfte och har anknytning till frågeställningarna. Resultatet 

tolkas och analyseras även genom att det kontinuerligt återkopplas den teoretiska 

referensramen. Avsnittet är uppdelat utifrån studiens tre temaområden och för att återge en 

rättvis bild av respondenternas berättelser, används dessutom många exemplifierade citat från 

transkriberingsmaterialet. 

4.1 Bedömningsmetoderna olika tyngd i 

urvalsprocessen 

Resultatet visar att de bedömningsmetoder som rekryteringskonsulter använder sig av: CV, 

intervju, referenstagning, tester samt sociala medier, anses generera såväl kompletterande som 

bekräftande information. Bilden som rekryteringskonsulterna ger är att man utifrån respektive 

bedömningsmetod tycker sig finna olika aspekter hos en kandidat, såväl begåvning som 

personliga egenskaper. Dessa aspekter kan ses i enlighet med Gardners teori om de multipla 

intelligenserna (Gardner, 1983, 2001). Vi anser därför att rekryterarna har en tro på att dessa 

intelligenser finns, att de är eftersträvningsvärda att finna och de försöker därför att komma åt 

intelligenserna med hjälp av de olika bedömningsmetoderna. 

Att använda sig av ett CV i en urvalsprocess menar respondenterna har en stor betydelse 

i valet av kandidat, CV:t är något som man utgår ifrån, som underlättar urvalsprocessens 

tidiga skede. Utifrån detta dokument kan de lätt få en övergripande bild av vad personer 

exempelvis har för formell kompetens, erfarenhet och utbildning et cetera. Detta kan vidare 

likställas med det som Gardner (1983) benämner den intrapersonliga intelligensen, som 

innebär att en individ har en god självkännedom angående sina egenskaper, tankar och 

möjligheter. De olika kvalifikationerna jämförs sedan med vad som står i den så kallade 

kravprofilen. Men trots CV:ts stora betydelse, visar ändå resultatet på att det i vissa fall kan 

försvåra valet av kandidat, då även missvisande och bristfällig information kan komma fram. 

Detta betyder att den sökande kandidaten kan sållas bort på grund av oförmågan att skriftligt 
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kunna framställa sig själv på ett bra sätt. Detta kan ses i relation till Gardners (1983) verbal-

lingvistiska intelligens, som innebär att man kan formulera sig väl i skrift samt att man har ett 

brett ordförråd. Trots vikten av att lägga ner mycket tid och arbete på sitt CV, tydliggör en 

respondent att ett CV som författas dåligt, inte behöver vara en avgörande faktor eller 

innebära att man saknar det som krävs för den aktuella tjänsten. 

Intervjun som bedömningsmetod anses ha en oumbärlig roll inom urvalsprocessen, då 

respondenterna menar att denna är av stor betydelse för att kunna bedöma såväl som 

undersöka vilka kvalifikationer en person egentligen innehar och utifrån det kunna säkerställa 

att personen är den han utger sig för att vara. En fördel med att använda sig av intervjuer är 

enligt de intervjuade att det sker ett fysiskt möte. Rekryteringskonsulterna anser att detta är av 

stor vikt då man i ett personligt möte kan verifiera det som står i CV:t och uppskatta och 

gräva djupare i en kandidats olika kvalifikationer samt upptäcka en kandidats reflektiva 

förmåga om sina egna kunskaper. Även detta ligger i linje med Gardners (1983) 

intrapersonliga intelligens. Enligt de intervjuade är en nackdel med att använda sig av 

intervjuer att det kan generera fram nervositet hos kandidaterna genom det fysiska mötet, 

vilket i några fall kan leda till att personen inte får fram sitt rätta jag och därmed inte levererar 

vad de velat. Dock menar respondenterna vidare att det inte alltid behöver vara en 

nackdel:”[...]det beror ju på vad det är för typ av tjänst, är det exempelvis en 

försäljningschef, hjälp, då ska man vara van vid det och vara utsatt för det och då hänger det 

inte ihop med personen alls.” (R1). På så sätt kan rekryteringskonsulterna upptäcka 

intelligensen som Gardner (1983) benämner verbal-lingvistisk, som karakteriseras av 

individer som exempelvis kan uttrycka sig idealiskt i tal. Är kandidaten nervös och inte visar 

sin verbala förmåga, kan detta underlätta urvalsprocessen, då det vid chefs- och 

specialistrekrytering ses som en nödvändig kompetens. 

Fördelen med att använda sig av referenstagning, menar respondenterna är att man 

utifrån någon annans verkliga erfarenhet av kandidaten kan få fram ny information, 

kompletterande och bekräftande information. Referenserna anses vara till stor hjälp för att få 

fram andrahandsinformation om hur kandidaten i fråga agerar i olika situationer och 

relationer, samt vad de har för ledaregenskaper. Detta ligger i linje med Gardners (1983) 

interpersonella intelligens, vilket syftar till individer med bra förmåga att handleda och 

begripa sig på andra människor, men även har god samarbetsförmåga och stor social 

kompetens. De referenser som kandidaterna uppger, har de i regel själva valt ut och med stor 

sannolikhet är det personer som de har en bra relation till. Resultatet visar att det oftast är stor 
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variation i referenternas utlåtande och man måste på bästa möjliga sätt ställa frågor som 

innebär att referenten med högsta sannolikhet intar ett opartiskt förhållningssätt.  

Bilden som respondenterna ger är att man oftast använder sig av någon form av test i en 

rekrytering av chefer eller specialister. För att kunna bedöma en kandidats personliga 

egenskaper samt kandidatens olika begåvningar, så som analytisk förmåga samt spatialt 

seende. Fördelen med att använda sig av tester anser rekryterarna är att man kan få en bättre 

förståelse om kandidaten, genom att både ta reda på oberörda egenskaper samt bekräfta redan 

nämnda:”[…] ökar sannolikheten att vi prickat rätt.” (R2). I de tester som avser att mäta 

begåvning, tycker sig rekryterare finna aspekter som är nära besläktat med vad Gardner 

(1983) benämner som den logisk-matematiska intelligensen, som innebär att en individ 

innehar kunnighet inom matematik och logisk tänkande. Man kan även mäta den visuell-

spatiala intelligensen, som innebär att individen har en god orienteringsförmåga samt ett öga 

för detaljer. I personlighetstester kan man snarare återigen upptäcka den interpersonella 

intelligensen, det vill säga exempelvis den sociala kompetensen. En syn som vissa 

respondenter ger gällande tester är att de kan vara en avgörande faktor i en urvalsprocess, då 

man utifrån denna bedömningsmetod kan särskilja på två kandidater som i andra metoder 

visat sig vara snarlika. Tester som visar ‘normala’ resultat menar en respondent inte alls visar 

så mycket, medan resultat som antingen har väldigt låga eller väldigt höga poäng visar 

betydligt mycket mer. En respondent yttrade sig: ”[...] det ger mig ett betyg på den 

bedömning som jag har gjort, att den verkligen stämmer överens, men sen också ett mervärde 

för kandidaten och kunden.” (R3). Dock ger samma respondent även en helt annan syn på 

tester, att de inte alltid är en bra bedömningsmetod och att man därav inte bör lägga allt för 

mycket vikt vid dem: ”[...] jag tycker att det är farligt att väga för mycket med sådana tester, 

för jag tror att omständigheterna runt omkring kan påverka ganska mycket hur utfallet blir.” 

(R3). 

Resultatet visar att de sociala medier som rekryteringskonsulterna främst använder sig 

av som en del av bakgrundskontrollen om en kandidat är Facebook, Twitter, Google och 

LinkedIn. I synnerhet använder de sig av sociala nätverk för att finna negativ information så 

som avvikelser och konstigheter som inte passar in i den aktuella organisationens värderingar. 

Men den negativa informationen som kommer fram betonar respondenterna inte behöver 

betyda att en kandidat avvisas direkt, utan att det snarare innebär att man tar upp det som 

framkommit på nätet med kandidaten och att kandidaten utifrån det får stå till svars. 

Resultatet visar även att man utifrån exempelvis bloggar och artiklar kan hitta information 

som kan ha ett ytterligare mervärde för kandidaten. Detta kan exempelvis vara hur pass bra 
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individen är på att formulera sig i skrift, en aspekt som överensstämmer med Gardners (1983) 

Verbal-lingvistiska intelligens. En åsikt som många av respondenterna delar om det som 

skrivs på nätet är dock att de inte alltid är så tillförlitligt: ”Det kan vara falskt, vi går inte på 

den uppfattning som står där, vi vet att det kan vara någon annan som har skrivit det[...]” 

(R10). 

4.2 Orsaker till användningen av olika 

bedömningsmetoder 

Här redogörs varför rekryterarna använder sig av olika metoder för att bedöma en kandidat. 

4.2.1 Informationsasymmetrins konsekvenser 

Resultatet visar att kandidaterna kan lyfta fram information i ett CV samt vinkla det som 

skrivs där till deras fördel: ”Ibland så kanske det ser ut som att en person ansvarar för hela 

den här affären, medan han egentligen bara är på kanten [...]” (R8). Rekryterarna anser att 

man aldrig kan lita fullt ut på ett CV, då kandidaten egentligen kan skriva vad som helst. Det 

finns risker menar de med att kandidaten kan välja att utesluta saker som de inte vill ha med. 

Detta stödjer kontraktsteorin (Eisenhardt, 1989) och förhållandet mellan principalen, som har 

mindre information och således är rekryteraren i detta fall, samt agenten, som är den som 

förfogar över mest information och i studien därför är utges av kandidaten. Det finns en 

ojämn informationsspridning mellan dem och eftersom rekryterarna är medvetna om detta 

väljer de att gräva djupare i vilken insats kandidaten egentligen haft och kontrollera att de 

kompetenser som står på CV:t stämmer med verkligheten. Med hjälp av de andra 

bedömningsmetoderna, kan man enligt respondenterna nämligen få en bra uppfattning om 

trovärdigheten i ett CV. 

Även intervjun har sina svagheter eftersom kandidater kan undanhålla information som 

man är rädd att säga och anpassa sina svar så de passar in för den aktuella situationen: 

”Människor är ju inte så svarta och vita, vi är ju amöbor allihop.” (R7). Detta är bara ett av 

många svar som visar tecken på ett opportunistiskt beteende (Williamson, 1979) hos 

kandidaterna. Visserligen framkom det aldrig i intervjuerna att kandidaten förfalskar sina 

uttalanden, men de anpassar onekligen sina CV:n och svar efter vad som är önskvärt för en 

viss typ av tjänst, vilket utifrån transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1979) leder det till att 

rekryterarna omöjligt kan göra en fullständigt rationell bedömning av den bästa kandidaten. 

Eftersom det handlar om rekrytering till nyckelpositioner bör man enligt respondenterna anta 
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försiktighet i ännu större utsträckning: ”De är rätt vana, de här personerna som vi pratar om 

där, väldigt starka individer, och valda sanningar. Har hållit föredrag för människor i så 

många år, är såå slipade.” (R10). Vidare anser rekryterarna att de emellertid märker ifall 

kandidaten inte är trygg i den kompetens som krävs eller ger svar som de tror att rekryteraren 

vill höra: ”En person som säger att den älskar förhandlingssituationer och att argumentera 

och nästan kryper ihop som en igelkott på intervjun, känns väldigt konstigt.” (R2). Om man 

ställer rätt frågor och trycker på ömma punkter kan man lättare finna information mellan 

raderna som man inte direkt talar om i intervjun.  

Rekryterarnas bild om att kandidaterna har mer information om sig själva än vad 

rekryterarna kan komma åt och vilka konsekvenser det kan få för deras bedömning, anser vi 

ligger i linje med adverse selection (Eisenhardt, 1989). Resultatet visar likt innebörden av 

detta begrepp att kandidaten (agenten) framställer sin begåvning på ett ofullständigt sätt, 

varför rekryteraren (principalen) får begränsad information om kandidaten och inte kan 

avgöra vad som stämmer och inte stämmer (Eisenhardt, 1989). Ett bevis på att kandidater inte 

självmant berättar om allt av relevans, är att det stundtals dyker upp information i referenserna 

som man tidigare inte lyckats fånga. Men även vid referenstagningen har kandidaten större 

chans att påverka resultaten än vad rekryteraren har, då det är kandidaten själv som får välja 

vilka de vill utge. För att undvika att kandidaten valt referenter som möjligtvis inte säger hela 

sanningen, använder många rekryteringsföretag vid minsta tveksamhet sig av informella 

referenser, det vill säga referenter som kandidaten inte angivit. Dock betonar de vikten av att 

stämma av med kandidaten innan man tar kontakt med dem. Den bedömningsmetod som 

enligt de tillfrågade verkar vara svårast för en kandidat att manipulera är testerna och att man 

förlitar sig på testresultatet är påtagligt: ”Man får en second opinion på personen och en 

vedertagen modell som man kan luta sig lite emot. Eftersom det är ganska mycket magkänsla 

hela vägen.” (R9). Vi återkommer till tester längre fram i uppsatsen, där vi för en vidare 

diskussion och fördjupar vår analys kring dess betydelse.  

Respondenterna ger vidare en bild av att sociala medier är ett bra verktyg för att ha 

möjlighet att hitta eventuella allvarliga och personliga gömmor hos en kandidat. Genom 

sociala medier kan det komma fram uppgifter som kandidaten inte självmant väljer att ta upp, 

men som anses som särskilt viktiga att finna vid tillsättning till höga positioner. Dock kan 

kandidaten även på nätet försköna sin nuvarande eller dåvarande situation och person, då det 

där är fritt fram att framställa sig på det sätt man önskar: ”Man väljer ju vilken, vem, vill man 

vara.” (R4). Trots de risker som rekryterarna påvisar att det finns med varje enskild 

bedömningsmetod anser de att urvalsprocessen med hjälp av en kombination av fler olika 
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metoder blir mer tillförlitlig och att de många stegen verifierar att man valt rätt kandidat så 

risken för felrekrytering minskar: ”Om jag återger något till dig, då får du kanske en fyrkant, 

om du får med referenser, då blir den i 2D får du med tester så blir den i 3D,det blir en större 

helhet i det.” (R1). En respondent kallar processen för ett detektivjobb, där man ständigt söker 

och är nyfiken för att kunna leverera en så bra kandidat som möjligt till kunden.  

Vad som emellertid kan uppstå oavsett hur många bedömningsmetoder de använder sig 

av, är enligt respondenterna att kandidaten väljer att utesluta negativ information om sig själv 

som är omöjligt att uppmärksamma trots en noggrann bedömningsprocess. Det har därför i 

undantagsfall hänt att rekryteringsfirmorna inte lyckats undgå felrekrytering och rekryterarna 

menar att det beror på att det alltid är mycket osäkerhet när man har med människor att göra 

och att man aldrig kan garantera något till hundra procent. En respondent medger att en kund 

vid ett tillfälle kommit tillbaka på grund av att den valda kandidaten uppvisade en ny sida hos 

sig själv efter att anställningsavtalet var skrivet och därför inte uppfyllt förväntningarna. Detta 

exempel belägger begreppet moral hazard, det vill säga att principalen (rekryteraren) på grund 

av den ojämna informationsspridningen inte kan ha fullständig kontroll över agenten 

(kandidaten), vilket agenten är medveten om och således ger denne möjligheten att låta bli att 

agera så som var sagt när kontraktet skrevs (Eisenhardt, 1989; Krugman & Wells, 2009).  

Det nyss nämnda fallet kan utifrån detta antagande alltså ha att göra med att kandidaten 

var medveten om att det i framtiden skulle bli svårare för rekryteraren att kontrollera att denne 

faktiskt följer det som framfördes i urvalsprocessen. Eftersom det inte är rekryterarna själva 

som anställer kandidaterna i slutändan, såg kandidaten sin chans att utnyttja sitt 

informationsövertag genom att utesluta negativ information om sig själv. Dock är detta 

problem troligen mycket sällsynt då inga andra respondenter kunde uppvisa något liknande 

exempel. Istället tycks det gemensamt vara att rekryterarna genom att använda sig av flera 

olika bedömningsmetoder får verktyg som gör det svårare för kandidaten att dölja 

information, som i sin tur underlättar rekryterarnas möjlighet att få en helhetsbild och gör att 

de tryggare kan fatta ett rekryteringsbeslut. Man skulle helt enkelt kunna likna de olika 

bedömningsmetoderna med ett kontrakt som har till syfte att minska risken för adverse 

selection, moral hazard och opportunism. 

4.2.2 Att mäta fler aspekter 

Enligt tidigare forskning har det skett stora förändringar på arbetsmarknaden, varför vi ställer 

oss frågan om det även är så att rekryteringsföretagen uppfattar detta fenomen och således 

tvingats att ändra sitt sätt att bedöma. Vad som genomsyrade de tillfrågades svar var att de 
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personliga egenskaperna och sociala färdigheterna hos kandidaterna blivit mer eftertraktade 

på arbetsmarknaden de senaste tio åren, vilket får stöd av Knocke m.fl. (2003) och Bartram 

(2004). Att en kandidats sociala kompetens predicerar god arbetsprestation och att det är den 

mest framträdande efterfrågeförändringen bland arbetsgivare, är en bild som våra 

respondenter delar. Att man är kommunikativ, van att arbeta i internationella miljöer, har 

entreprenöriella tankar och är delaktig menar rekryterarna är ändrade krav från kundernas 

sida. Även förmågan att fatta beslut, samarbeta och vara en bra ledare är enligt de intervjuade 

mer eftertraktat. Enligt rekryterarnas uppfattning har dessa sociala färdigheter som främjar 

relationer och kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, där man ser de 

mänskliga variationerna som konstruktiva, fått ett mervärde för anställningen, något som även 

får stöd av den forskning som Knocke m.fl. (2003) gjort inom området. Våra respondenter ger 

alltså en bild av att kunderna som anlitar rekryteringsföretag idag ställer andra krav på 

personer som ska anställas, vilket vi vidare anser stödjer användandet av olika 

bedömningsmetoder – det blir ett sätt för rekryteringskonsulter att upptäcka sociala 

färdigheter och aspekter hos en kandidat, istället för att endast se till individens mer 

kunskapsrelaterade kompetenser. 

En respondent berättar att många är förvånade över att dagens företagsledare inte 

tenderar att vara superintelligenta, utan snarare har en intelligens som är emotionell och där 

man känslomässigt kan arbeta med och hantera sig själv och andra ses som mer centralt. Idag 

anser respondenterna att kunderna således kräver en bredare kompetens jämfört med att det 

förr räckte med att man kunde komma och visa upp sin kompetens och sina färdigheter mer 

faktabaserat på ett papper. Man letar således efter personer som kan tillföra mer till företaget 

än enbart sin arbetskraft. Som en av våra respondenter uttryckte det: ”Hire for attitude and 

train for skills!”(R10). Det vill säga anställ för personens inställning och sociala färdigheter 

och lär upp den arbetsrelaterade kompetensen. Detta ligger i linje med Mabons (2002) syn på 

dagens samhälle, där han anser det viktigt att hitta rätt person och kompetenser för rätt tjänst, 

då stora delar av företagen består av mänskliga resurser. Även resultatet ger belägg för att 

tyngden i en urvalsprocess styrts i riktning mot en matchning mellan kandidat och tjänst, där 

det faktum att tjänsten passar kandidaten, nu betraktas som minst lika viktigt som att 

kandidaten passar för tjänsten.  

Respondenternas uppfattning är att rollerna på arbetsmarknaden blivit mer 

harmoniserade. De menar att styrkeförhållandet har förändrats, där arbetstagarnas roll har 

förstärkts medan företagen själva måste jobba mer med att tala om varför just de är ett 

attraktivt företag att arbeta hos: “[...] Styrkeförhållandet var ju att arbetsgivaren var den som 
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hade makten [...] Idag är det ju mer, att man som arbetsgivare måste sälja in, sälja in 

företaget.” (R6). Det har till större del kommit att handla om en relationell träff mellan 

företag och kandidat, där arbetstagarna och då enligt oss kanske främst de med högt uppsatta 

positioner, kan ställa högre krav på arbetsgivaren. Men oberoende av de förändringar som 

skett på arbetsmarknaden (Knocke m.fl.,2003; Bartram, 2004), råder samstämmighet bland 

respondenterna att rekryteringsprocessens metoder i stort sett är de samma idag, med 

undantag för de sociala medier och nätverk man använder sig av i takt med den tekniska 

utvecklingen. 

4.3 Beslutsprocesser och informationshantering  

För att kunna fatta ett så rationellt beslut som möjligt är ett genomgående tema, eller ledord i 

respondenternas svar bekräftelse, det vill säga att man vill kunna bekräfta bilden av 

kandidaten. Resultatet visar vidare på att det är viktigt för rekryterarna att få in en stor mängd 

information om kandidaten för att få en god känsla av dess personlighet och erfarenheter, 

samt kunna förutspå om rollen är rätt för personen och att personen är rätt för rollen: ”[…] 

måste hela tiden grotta i och ställa följdfrågor [...]” (R1). Man kan aldrig säkerställa en 

individ till 100 procent, ”Så det är ett pussel man lägger.” (R6), uttrycker sig en respondent 

om hur man försöker skapa en så komplett bild som det går av kandidaten. 

Det som rekryteringskonsulterna upplever underlättar bedömningsprocessen är att 

informationen från de olika metoderna vanligtvis kompletterar varandra. Endast i 

undantagsfall får de motstridig information, vilket de menar försvårar i valet av kandidat. I 

relation till detta framhåller de vikten av att skapa sig ett helhetsintryck och skulle det komma 

fram information som är motstridig, ser man ändå till den helhetliga bilden. Man går även till 

referenser och tester för att bekräfta den mångfacetterade bilden: ”[...] men jag vet inte alla 

bitarna, så tester, referenser och dialogen ihop med testen gör ju att jag får (mer) [...]” (R7). 

En respondent liknar även processen att stämma av kandidaten med en ’tratt’, där man börjar 

stort, för att smalna av till de mest lämpade kandidaterna. Detta resultat visar tydligt att 

rekryterarna strävar mot att skapa sig en så speglande och god bild som möjligt av en 

kandidat, samtidigt som de medger att de aldrig kan veta allt om en person. Detta ligger i linje 

med Simon (1997) och Marchs (1994) teorier om den begränsat rationella mannen, som 

beskriver hur man varken har möjlighet att känna till alla alternativ eller allt om individen, 

varför man fattar beslut utifrån en begränsad mängd information.  
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Rekryterarnas strävan efter att få tillgång till så mycket information som möjligt i jakten 

på att komma så nära det helt rationella beslutet och göra de perfekta valen, går hand i hand 

med de kognitiva begränsningar som March (1994) tar upp: Problem med uppmärksamheten; 

vilket ligger i linje med att rekryterarna inte har möjlighet att ta reda på och se till allt hos 

kandidaten, även om de använder flera bedömningsmetoder. Dock kan detta i sin tur även 

vara en fråga om tids- och resursbrist. Problem med att minnas och ta fram lagrad 

information; rekryterarna kan inte minnas allt och även den bästes minne kan svika. Problem 

med förståelse; detta kan ses hos rekryterarna i hur de uppfattar saker och ting hos 

kandidaterna, kandidaternas subjektiva bedömningar av sig själva, hur man hanterar detta och 

försöker att göra objektiva bedömningar – man sammanfattar för att skapa sig en bild, utifrån 

det man kan förstå. Problem med att kommunicera; detta får stöd av det ovan nämnda, samt 

det faktum att individer, även i rollen som rekryterare uppfattar och bearbetar information på 

olika vis och därför kommuniceras informationen vidare på olika sätt. Dessa begränsningar är 

alltså enligt March (1994) det som gör individen till begränsat rationell och som i vårt fall gör 

rekryterare till en begränsat rationell beslutfattare. 

Resultatet visar även att samtliga av de rekryteringsföretag vi undersökt alltid lämnar en 

garanti, vilket innebär att de gör en ny och kostnadsfri rekrytering om det visar sig att 

kandidaten i slutändan inte passar för den aktuella tjänsten. De flesta är på sex månader, vissa 

är på ett år. Denna garanti ses alltså som ett trygghetsbevis till kunderna, att processen är 

tillförlitlig när man har använt sig av alla metoder att bedöma på. Det finns en medvetenhet 

hos rekryterarna att man ändå måste vara försiktig i de fall då informationen kommer från 

osäkrare källor, som tillexempel sociala medier och referenter, då detta är en subjektiv 

bedömning av en tredje part. I relation till hur rekryterarna förhåller sig till informationen, 

råder samstämmighet i respondenternas svar angående vikten av att kunna förhålla sig 

objektivt till informationen om kandidaten. De har det alltså som ideal att så långt det är 

möjligt inte blanda in personliga känslor och åsikter man får för kandidaterna. Rekryterare 

måste vara professionell i sitt arbete och snarare se till det som kunden kräver av kandidaten. 

Men enligt respondenterna är det relativt svårt eftersom man alltid bär med sig sina egna 

känslor. ”Objektiviteten, det är svårt, det är jättesvårt, det är ju någonting man jobbar med 

hela tiden.” (R3).  

Respondenterna betonar att erfarenhet av arbetet och utbildning har lärt dem att inte tro 

på det första intrycket man får av en kandidat, samt att det krävs en medvetenhet i sig själv för 

att kunna göra objektiva bedömningar. De menar att erfarenheten har gett dem lärdom och 

möjlighet att känna igen och dra nytta av tidigare händelser och situationer samt att försöka 
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hålla sig objektiv i sina bedömningar. Här kan en parallell dras till March (1994) teori om hur 

minnet används för att dra nytta av tidigare situationer, hur och vad de resulterade i. March 

(1994) menar att man genom detta kan försöka beräkna framtida händelser, vilket även det 

kan ses i linje med rekryterarnas erfarenhet i yrket och av att bedöma en persons 

kvalifikationer. Att man som individ känner igen mönster i situationer och att man lär sig 

tillämpa olika regler för hur man ska agera utifrån dessa situationer, är utifrån resultatet 

viktiga aspekter när det kommer till hur rekryterarna bör hantera information om 

kandidaterna, som vidare leder fram till ett rekryteringsbeslutbeslut. Att man enligt March 

(1994) och Simon (1997) fattar beslut som en begränsat rationell individ, är starkt kopplat till 

hur rekryterarna agerar då de omöjligt kan få all information om en kandidat - de måste nöja 

sig med en tillfredställande lösning, som kommer så nära den optimala lösningen som möjligt. 

För att kunna behålla sig objektiv, ser respondenterna dessutom en fördel i att kandidaten i 

fråga inte skall arbeta på deras företag. Även användandet av tester, underlättar ett objektivt 

förhållningssätt: ”Det är därför vi väljer att just jobba med tester, för det gör att vi kan jobba 

oberoende av våra egna synpunkter.” (R4).  

Resultaten visar vidare att för att kunna hantera denna balansgång mellan privata och 

professionella uppfattningar, är den så kallade kravprofilen otroligt viktig. Den blir som 

ryggmärgen i hela rekryteringsprocessen, någonting som rekryterarna hela tiden kan falla 

tillbaka på när de känner att de personliga känslorna tar över. En kvinnlig respondent 

uttrycker det så här:”[...]gå tillbaks till den här GPS:en igen och med jämna mellanrum gå in 

och titta, okej titta krasst nu, se analytiskt, det var det här, och det var det här [...]” (R10). 

Kravprofilen skulle vidare kunna ses i relation till March (1994) teori om hur individer skapar 

ramar för att kunna fatta beslut. Ramarna innefattar hur föreställningar omger dessa beslut, 

om hur det kommer att se ut. I ramverket som individen skapar, menar March (1994) att 

individen, i vårt fall rekryterarna, upptäcker vilket perspektiv de ska använda för att kunna ta 

sig an problemet. Vilken teknik som är mest lämpad för att lösa problemet och vilka frågor 

som bör ställas i relation till detta kan alltså ses som bedömningsmetoderna och hur man 

bemöter kandidaten i dessa. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatet tematiskt, där vi inleder varje avsnitt med att knyta an till 

respektive frågeställning. Här klargörs även vad resultatet säger om de teoretiskt uppbyggda 

teser som väglett uppsatsen, samt de likheter och olikheter som resultatet har i förhållande till 

den tidigare forskning som redogjordes i teoriavsnittet. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning.  

5.1 Bedömningsmetodernas betydelse 

1. Vad har de olika bedömningsmetoderna i rekryteringsprocessen för betydelse i valet av 

kandidat? 

Rekryterarna hoppas att med hjälp av respektive bedömningsmetod kunna påvisa olika typer 

av förmågor hos en kandidat, då de anses ha olika betydelse beroende på vilken aspekt man 

vill mäta. Separat ger metoderna inte en tillräcklig beskrivning av kandidaten, utan det krävs 

en kombination av samtliga metoder för att rekryterare ska kunna skapa sig en helhetsbild. 

Vi anser att vår första tes har fått stöd, då vi finner att rekryterare försöker upptäcka 

olika aspekter hos en individ, vilka kan likställas med de multipla intelligenserna (Gardner, 

1983). Det visade sig att rekryterare anser sig finna dessa aspekter med hjälp av olika 

bedömningsmetoder och att de därför har olika betydelser i en rekryteringsprocess. Något vi 

finner intressant är att det råder splittrade meningar kring de olika testernas betydelse, då 

rekryterarna kan förlita sig mycket på dem, samtidigt som de är fundersamma kring dess 

pålitlighet. Vi menar att detta delvis kan bero på att det skiljer sig i vilken utsträckning 

rekryterar får utbildning i testanvändning, vissa får det inte alls. Således tror vi att testernas 

olika betydelsegrad, framförallt handlar om att rekryterare inte har samma kunskap i och 

kring innebörden av testerna och således har olika svårt att ta till sig testresultaten i sin 

bedömning. För dem handlar det kanske snarare om en affärsmässig nödvändighet, som enligt 

Mabon (2002) är en av anledningarna till att tester används på ett felaktigt sätt. 

5.2 Drivkraften bakom användningen av olika 

bedömningsmetoder 

2.    Varför använder sig rekryteringsföretag av olika metoder för att bedöma en individ? 

Drivkraften är att de vill kunna säkerställa bilden av kandidaten och komma så nära dess 
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sanna person som möjligt. Det är ett sätt för rekryterarna att fånga upp information om 

kandidaten som denne på grund av informationsasymmetrin som föreligger kan välja att inte 

uppvisa. Vi kan också dra slutsatsen att det i och med de förändrade kompetenskraven på 

arbetsmarknaden, där de personliga egenskaperna blivit mer eftertraktade (Bartram, 2004; 

Knocke m.fl. 2003), krävs en variation av metoder för att kunna säkerställa kandidaten på ett 

djupare plan än endast utifrån de faktabaserade kunskaperna.  

Båda våra teser om de bakomliggande motiven till användandet av olika 

bedömningsmetoder – att det föreligger en informationsasymmetri rekryterare och kandidat 

emellan samt skett förändringar på arbetsmarknaden – har således fått stöd.  

För det första kan rekryterare alltså med hjälp av olika bedömningsmetoder minska de 

problem som den ojämna informationsspridningen (Eisenhardt, 1989) kan framkalla. De 

rekryteringsföretag som har medverkat i studien väljer att gå igenom många olika 

bedömningsmetoder för att på så sätt kunna gräva djupare i en individs olika förmågor och 

försvåra individens möjligheter att medvetet hemlighålla information. Vi menar således att 

urvalsprocessen är utformad på ett sådant sätt att den ska skapa incitament för kandidaterna 

att inte bli påkomna fuskare utan istället agera så som rekryterarna vill, det vill säga vara 

uppriktiga och ärliga för att ge en sådan bra bild som möjligt av sig själva. Intresseväckande i 

sammanhanget är att vissa av rekryterarna, utöver de ursprungliga bedömningsmetoderna, i en 

del fall använder sig av ytterligare en metod för att ta reda på sanningen, så kallade informella 

referenter. Därför kan man dra slutsatsen att de ursprungliga bedömningsmetoderna inte alltid 

anses räcka till för att göra en rättvis bedömning. 

Studien ger även medhåll för att en orsak till varför rekryterare använder sig av olika 

bedömningsmetoder kan ses som en del i att kompetenskraven på arbetsmarknaden upplevs 

ha förändrats (Knocke m.fl., 2003; Bartram, 2004). Denna förändring stämmer överens med 

den tidigare forskningen, men vi menar att det även skulle kunna föras en diskussion kring 

hur förändringen har gått till. Hur skapas förändringar, är det ett driv från företagens sida att 

skaffa sig legitimitet och marknadsandelar? Eller är det snarare tal om olika trender som 

råder, där det i dagens yrkesroller ses som viktigare att ha en god social kompetens? Vi menar 

att det kan vara en förening av dessa, där trender har en stark inverkan på näringslivet – ’if 

you’re not ’in’, you’re out!’(R10) som en respondent uttrycker det. Samt att företagen till viss 

del besitter makt i vad som ska ses som viktiga kompetenser hos kandidaten. Oavsett vad 

rekryterarna anser om dessa förändringar på arbetsmarknaden (Knocke m.fl.,2003; Bartram, 

2004), så kan man tänka sig en koppling mellan den yrkeslegitimering Alvesson (2006) 

beskriver och rekryterarnas användning av olika bedömningsmetoder. För att de ska ses som 
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legitima och kunna försäkra sig om att arbetet de utför sker på ett säkert och korrekt sätt, 

används flera och väl utprövade metoder för bedömning. Detta görs till viss del genom att 

“[...]undvika att avvika.” (Alvesson, 2006:142), det vill säga genom att följa marknadens 

utvalda legitima metoder för personbedömning i rekryteringsprocessen. 

Man kan även tänka sig att användandet av olika bedömningsmetoder är en form av 

normativ isomorfism (Alvesson, 2006) och att man därigenom vill uppnå legitimitet. Att de 

flesta rekryteringsföretag idag använder sig av liknande metoder för personbedömning, kan 

betyda att om ett företag skulle utnyttja andra, avvikande metoder skulle detta få negativa 

konsekvenser i form av svårigheter att skaffa sig legitimitet och visa sin trovärdighet på 

marknaden. Vi menar att användandet av olika bedömningsmetoder för att kunna utse 

kandidater skulle kunna vara en fråga om att ‘alla andra’ använder sig av dessa metoder. Detta 

kan vidare diskuteras i samband med den nya standarden som lanserades i skrivandets stund 

av denna uppsats, SS-ISO 10667
4
. Här menar Swedish Standards Institute (2011) att man 

genom denna internationella standard kan få ett mer rättvist bedömningssystem, bland annat 

inom personalrekrytering. De menar vidare att det kan kostnadseffektivisera 

bedömningsprocessen samt minska kostnaderna för certifiering av tester på en internationell 

marknad. Resultatet väntas bli säkrare beslutsunderlag och högkvalitativa bedömningstjänster 

för rekryteringsföretagen (Swedish Standards Institute, 2011). Kommer detta innebära 

ytterligare en förändring eller trend i rekryteringsprocessen? Hur många företag kommer att 

anta denna nya standard för att i ett ytterligare steg stärka sin legitimitet? 

5.3 Informationshantering och beslutsfattande 

3.    Hur fattas rekryteringsbeslut utifrån den tillgängliga information som framkommer från 

de olika källorna? 

Beslut i rekryteringsprocessen fattas genom försök av rekryterarna till ett objektivt 

förhållningssätt till informationen som de olika bedömningsmetoderna ger. Dock är det 

omöjligt för rekryteraren att fastställa alla aspekter hos en individ och få fullständig 

information, varför de kan ses som begränsat rationella beslutsfattare (March & Simon, 1958). 

Vi anser därför att även vår sista teoretiska tes får stöd från empirin, då rekryterarna kan 

ses som begränsat rationella beslutfattare. De kan omöjligt fånga all information om en 

kandidat, vilket krävs för att kunna göra ett helt optimalt beslut, som en rationell individ 

                                                 

4 Svensk Standard: Bedömningstjänster i arbetslivet – processer och metoder för bedömning av 
människor i arbetsrelaterade syften – Del 1: Krav på arbetsgivaren.  
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(March, 1994). Vi tycker det är intressant att rekryterarna strävar efter och vill maximera 

rekryteringsbeslutet, där de ser användningen av olika metoder som den bästa väg att nå det 

optimala beslutet. Vår åsikt är att rekryterarna med hjälp av de bedömningsmetoder som finns 

idag, får en heltäckande granskning av kandidaten, som ligger så nära ett maximerande beslut 

som möjligt. Dock resulterar det istället i det som Simon (1997) och March (1994) benämner 

som ett satisfierande beslut, eftersom all information omöjligt kan nås hur mycket man än 

försöker. Även den mänskliga faktorn spelar in här, något som framkommer ur empirin, vilket 

syftar till att man aldrig kan få reda på allt om en person och dess sanning – vad är sant, vem 

bestämmer och hur vet vi vad som stämmer? Den sanning vi litar på är den vi bedömer själva 

som sann, våra bedömningar av andra personer. Detta anser vi återspeglas hos våra 

respondenter, att man som rekryterare måste vara medveten om sina egna tolkningar, 

bedömningar och den information man får fram. Men även hur man ska förhålla sig till att 

man ibland antingen är subjektiv eller objektiv i sina bedömningar. 

Rekryterarna menar vidare att då fler kandidater visar sig vara lämpliga för en roll, gör 

fler bedömningsmetoder faktiskt det lättare i valet av kandidat, då man utifrån dessa metoder 

kan säkerställa och bekräfta. Men i de fallen då det uppkommer motstridig information om en 

kandidat, innebär detta istället att man då har mer att ta ställning till, vilket snarare kan 

komma att komplicera ett beslut. Detta fann vi intressant och avvikande från våra egna tankar 

och idéer. Vi hade en tro på att den stora mängden information som samlats in om 

kandidaterna snarare skulle leda till mer motstridig information än vad det faktiskt gör och att 

det därigenom skulle leda till att olika bedömningsmetoder skulle kunna göra det svårare att 

fatta ett beslut i slutändan. 

Ytterligare något som fångade vårt intresse under intervjuernas gång var rekryterarnas 

medvetenhet om hur viktigt det är att förhålla sig objektiv till kandidaten under 

urvalsprocessen, genom att bedöma personen utifrån ett opartisk förhållningsätt. Även det 

faktum att rekryterarna i vissa fall får träning och utbildning i hur man ska möta individer som 

ett oskrivet blad, tycker vi var intressant. Detta då det belyser vikten av det objektiva synsättet 

samt att vi i början av studien tänkte oss att det inte fanns denna medvetenhet som det visade 

sig göra. Ännu en intressant aspekt är att rekryterarna anser att de har en fördel i att 

kandidaten inte ska arbeta hos dem, då detta gör det lättare att anta ett objektivt 

förhållningssätt. Samtidigt som de ser objektiviteten som något av ett ideal och som de 

försöker uppnå och använda sig av, är bedömningen alltid deras subjektiva förståelse och 

förhållning till verkligheten. Därför måste vi utgå ifrån att objektivitet är något som är svårt 

att förhålla sig till. Att man försöker ha ett objektivt synsätt och ta stöd i kravprofil och tester, 
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betyder det verkligen att man i slutändan har gjort en objektiv bedömning, när ens förståelse 

alltid utgår från sin subjektiva verklighetsuppfattning? Vidare kan man i sammanhanget 

återkomma till det faktum att referenterna ger en subjektiv bedömning av kandidaten och vi 

ställer oss frågan huruvida rekryterarnas bild av kandidaten färgas av referenternas subjektiva 

beskrivning. Vi får alltså en känsla av att rekryterarna är medvetna om att bilden de får är 

ofullständig, men på samma gång har de ett positivistiskt förhållningssätt då de tror på att det 

någonstans finns, samt att de söker en sann, objektiv bild av en individ. Vi anser därför att det 

finns stora fördelar med att anlita ett externt rekryteringsbolag, då de har stor erfarenhet inom 

området och hårdare kan trycka på kravprofilen, samt se till kvalifikationer hos individen på 

ett sätt som är svårt om man inte är erfaren eller har kunskap. Detta jämfört med om ett 

företag själva rekryterar sin nya medarbetare, då vi tror att man mycket lättare faller tillbaka 

på de personliga känslorna man får för kandidaten. Det behöver visserligen inte enbart vara 

negativt, dock får det inte ta överhand. Vad vi vidare har diskuterat angående användningen 

av kravprofilen och tester som verktyg att ta stöd i när de personliga känslorna tar överhand, 

är det faktum att detta kan tyda på att rekryterare har en tro på att dessa subjektiva och socialt 

konstruerade verktygen är objektiv artefakt, vilket vi ställer oss fundersamma till. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

En aspekt som förvånade oss och gav oss visst huvudbry, var det faktum att informationen om 

individerna som framkom från de olika bedömningsmetoderna, var betydligt mer 

överensstämmande än vad vi trott innan studien sattes i bruk. En diskussion vi förde kring 

detta faktum var om det möjligtvis handlar om en psykologisk process där rekryterare lägger 

upp sin bedömning på ett strategiskt sätt. Genom att börjar med att studera ett CV, därefter gå 

över till intervjuer, tester, referenser och sociala medier, kan de till viss del successivt anpassa 

sin bedömning efterhand. På så sätt får de sin bedömning av den senare framkomna 

informationen att stämma överens med den tidigare informationen som kommit fram om 

kandidaten. Detta är i linje med vad March (1994) menar med att individer har kognitiva 

begränsningar, där individen inte har möjlighet att ta in och minnas all information. Istället 

måste individen sålla och kan därigenom tendera att bortse från avvikande information och 

förstärka det som bekräftar dennes förförståelse och existerande bild. Man börjar som individ 

rättfärdiga och efterrationalisera sina handlingar. Vi vill förstärka att detta endast är en 

hypotes från vår sida och anser följaktligen att det vore en intressant aspekt inom vårt 

problemområde att studera vidare. Man skulle då förslagsvis göra en etnografisk studie, där 



 31 

man får följa ett visst antal rekryteringsföretag genom deltagande observationer och på så sätt 

mer detaljerat kunna identifiera värderingar och mönster på det fält som man som forskare 

deltar i.  

Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att studera andra sidan av myntet, det vill 

säga hur kandidaterna uppfattar bedömningsmetodernas olika betydelse. Vilken metod anser 

de speglar dem själva på bästa sätt? Även hur de ställer sig till att det är ett externt 

rekryteringsföretag, där specialister på området bedömer dem och fattar beslut vore rätt att 

beröra i sammanhanget. 

5.5 Bidrag till forskningsfältet 

Genom studien hoppas vi kunna generera en ökad förståelse om varför rekryteringsföretag 

använder sig av olika metoder för bedömning i en urvalsprocess. När vi i studiens början 

undersökte forskningsområdet, såg vi att det var relativt väl undersökt. Men vi hoppas att med 

hjälp av kvalitativa intervjuer och ur ett fenomenologiskt perspektiv, belysa just rekryterarnas 

syn och förståelse av bedömningsmetoderna som används idag. Även väva in hur detta kan 

ses ur ett arbetsmarknadsföränderligt perspektiv, då det kan vara av intresse för både 

rekryteringsbranschen och studerande personalvetare. 

Sammanfattande med studien är att det fanns en stor samstämmighet mellan 

rekryteringsföretagen, där det visade sig att många centrala åsikter delades. Dock är det inte 

något negativt för studien syfte, utan snarare något som ingår i den fenomenologiska ansats 

som är utgångspunkten för studien, där det är eftersträvningsvärt att upptäcka det 

gemensamma. 
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Bilaga 1. Intervjumall 

TEMA 1 Bedömningsmetodernas betydelse 

INLEDANDE 

- Hur ser urvalsprocessen ut hos er?  

CV 

- Vad letar ni efter i CV:t? 

- Vad ger CV:t som inte går att hitta i någon av de andra bedömningsmetoderna? 

- Vad är positivt/negativt med att använda sig av metoden CV? 

- När används CV rekryteringsprocessen?  

INTERVJU 

- Vad letar ni efter hos kandidaten i intervjun? 

- Vad är positivt/negativt med att använda sig av intervjuer?  

- På vilket sätt tar ni hänsyn till att en kandidats beteende kan vara betingat av den aktuella 

situationen?  

REFERENSER 

- Vad ger referenserna er i urvalsprocessen? 

- Hur pass pålitlig och realistisk är informationen ni får av referenser, anser du?  

TESTER 

- Vilka tester använder ni er av? 

- Vad är drivkraften till att ni använder er av dessa tester? 

- Hur uppfattar du dessa tester? 

- Vad är positivt/negativt med att använda sig av tester? 

- I vilken situation är testerna ni använder er av till mest nytta i valet av kandidat? 

- Om man haft intervju innan tester: Hur förhåller du dig till situationer där testerna inte 

stämmer överens med din egna bild av kandidaten?  

- Om man haft test först och sedan intervju: Hur påverkas intervjun av testresultaten?  
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SOCIALA MEDIER 

- Hur använder ni er utav social medier, så som Facebook, Twitter, linkedIn, och google+? 

- Vad letar ni efter i respektive forum?  

- Hur påverkas rekryteringsprocessen utav det ni får fram?  

SAMMANFATTNINGSVIS 

- Vad anser du är det viktigaste delen i bedömningsprocessen? 

- Vad anser kunden är viktigast delen i bedömningsprocessen? 

- Vilken av de ovan diskuterade bedömningsmetoderna speglar en kandidat bäst respektive 

sämst? 

TEMA 2 Drivkraften bakom användandet av olika bedömningsmetoder 

- Vad är drivkraften bakom att ni använder er av just dessa bedömningsmetoder som vi talat 

om? 

TEMA 3 Beslutsfattande och informationshantering 

- Hur hanterar ni den varierade information som ni får utav de olika bedömningsmetoderna? 

- I vilka bedömningsmetoder stämmer resultaten oftast överrens med varandra? I vilka 

bedömningsmetoder tenderar resultaten att vara motstridiga?   

- Hur förhåller du dig till detta, vad väger då tyngst? 

- Vad krävs för att en person ska falla ur urvalsprocessen?  

- Om man skulle jämföra två kandidater som är väldigt jämna i sina resultat, vad tittar ni extra 

på då?  

- Gör många bedömningsmetoder det faktiskt lättare i valet av kandidat när det kommer till ett 

faktiskt beslut i vem som går vidare i processen? 

 

 


