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Forskning har visat att mekanisk rekryteringsmetod är den 
metod som bäst kan predicera framtida arbetsprestation. Många 
rekryterare litar dock på sin intuition istället och det finns 
således ett gap mellan vad forskningen visar och hur rekryterare 
gör i praktiken. Syftet med undersökningen var att studera 
individfaktorers relativa betydelse för rekryterares grad av 
subjektivitet vid beslutsfattande. En webbenkät skickades ut till 
rekryterare och 106 svar erhölls. En multipel regressionsanalys 
visade att en känslobaserad beslutstil i vardagen var en statistiskt 
signifikant prediktor för rekryterares grad av subjektivitet. Den 
variabel som hade näst störst betydelse för graden av 
subjektivitet var utbildningsnivå. Det är viktigt att 
medvetandegöra rekryterare om svårigheten i att fatta rationella 
beslut och vikten av att använda evidensbaserad rekrytering.  
 
 

Rekrytering är ett intressant och väldebatterat område som berör de flesta någon gång i 
livet. Det finns många fördelar för företag med att undvika felrekrytering och det finns 
forskning som visar de bästa verktygen och metoderna för att bedöma en kandidats 
framtida arbetsprestation (T.ex. Kuncel, Klieger, Connelly, & Ones, 2013, Schmidt & 
Hunter, 1998). Det verkar dock finnas något som gör att människor föredrar att lita på 
sin egen subjektiva känsla (intuition) och många rekryterare använder inte de metoder 
och verktyg som visat bäst resultat i forskningen (Highhouse, 2008). Att göra 
bedömningar av kandidater baserat på stereotypiska föreställningar kan leda till 
diskriminering (Jawahar & Mattson, 2005) och det finns stora kostnader kopplat till 
felrekryteringar (Småföretagens vardag, 2006). Den föreliggande studien fokuserar 
därför på att undersöka olika individfaktorers inverkan på rekryterares subjektivitet för 
att få mer förståelse för varför subjektivitet förekommer i rekryteringsbeslut.  
 
Kostnader kopplade till felrekryteringar 
Felrekryteringar kan ha negativa konsekvenser för såväl individer som företag. För 
individer kan hälsa och välmående stå på spel och för företag kan felrekryteringar 
innebära stora ekonomiska förluster (Lindelöw, 2003). Rapporter har gjorts för att 
försöka komma fram till kostnaden för en felrekrytering och en välanvänd siffra är 700 
000 kronor (Småföretagens vardag, 2006). Kostnaden är dock svår att uppskatta och 
innefattar både direkta kostnader som annons och rekryteringspersonal och indirekta 
kostnader som ineffektivitet och omotiverade arbetstagare (Lindelöw, 2003).  
 
Det är inte endast kostnader för organisationen som är problemet med felrekryteringar. I 
en studie av Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000) undersöktes konsekvenserna av 
inlåsning i arbete. De förklarade begreppet inlåsning som att vara i ett oönskat arbete 
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och på en oönskad arbetsplats. Resultaten visade att de som upplevde sig vara inlåsta i 
högre utsträckning hade hälsobesvär som trötthet, olust inför arbetet, magbesvär och 
håglöshet, detta upplevdes mest av de personer som ansåg sig vara inlåsta i både 
arbetsplats och yrkesval. Att vara i fel yrke och på fel arbetsplats hade även samband 
med mindre möjligheter att utvecklas i arbetet. Undersökningen är gjord med en 
tvärsnittsdesign och det går inte att påstå att det finns ett orsakssamband men det har 
ändå relevans att individer som inte är på den arbetsplats eller i det yrke som de vill 
oftare har hälsobesvär än de som inte upplever sig vara inlåsta. Det visar ytterligare hur 
viktigt det är för individer att bli rekryterade till rätt arbete och vikten av att använda 
pålitliga rekryteringsmetoder. 

Rekryteringsmetoder 
Det finns forskning inom området som försöker klargöra hur rekryteringar ska gå till för 
att bäst kunna avgöra om en kandidat är lämplig för arbetet. En metaanalys från 2013 
visar att mekanisk metod för att predicera framtida arbetsprestation hos en kandidat är 
bättre än holistisk metod (Kuncel et al., 2013). De definierar mekanisk metod som att 
kombinera insamlad data (t.ex. CV, intervju) från kandidater genom formler eller 
algoritmer för att komma fram till vem som är mest lämplig för ett jobb. Holistiska 
metoder är vanligare och innebär istället att data kombineras intuitivt och genom att 
bedöma kandidaten utan någon slags formel (Kuncel et al., 2013). Författarna menar att 
individer är effektiva vad gäller att samla in data, från till exempel intervju och 
personlighetstest, men inte när det gäller att sammanväga dessa olika delar till ett 
slutgiltigt beslut. Det är i denna sammanvägning som en mekanisk metod är bättre än en 
holistisk (Kuncel et al., 2013). Den första att ta upp fördelarna med mekanisk framför 
holistisk bedömning var Meehl (1954, refererat i Kuncel et al., 2013) som gjorde studier 
på kliniska psykologer där resultaten visade att de statistiska metoderna för förutsägelse 
var bättre än de holistiska. I studien av Kuncel et al. (2013) applicerar de beslutsfattande 
vid rekrytering på Brunswik lens model som bygger på att människor använder 
information från omgivningen som till exempel kandidaters subtila beteende för att fatta 
beslut. Denna information ges olika vikt i olika situationer och människor är 
inkonsekventa vid bedömningar.  

I en annan känd metaanalys där nyttan och validiteten bland olika rekryteringsmetoder 
undersöktes visade det sig att det bästa sättet att förutse arbetsprestation hos en kandidat 
var genom olika kombinationer av begåvningstest tillsammans med arbetsprov, 
integritetstest eller strukturerad intervju (Schmidt & Hunter, 1998). Undersökningen 
handlade alltså om vilka data rekryterare samlade in. Det verkar på dessa grunder som 
att strukturerade arbetssätt för insamling av data och mekanisk metod för slutgiltig 
bedömning är rationellt att använda sig av för att göra bedömningar av kandidater i 
rekryteringssammanhang. 

Intuition  
Människor är dock överlag inte rationella vid beslutsfattande. Ekonomiska teorier som 
grundas på att människor ser alla möjliga alternativ och utvärderar dem för att komma 
fram till ett beslut (exempelvis Bernoulli, 1738, refererat i Kahneman, 2003) är inte 
hållbara enligt Kahneman (2003). Kahneman (2003) menar att människors tankar styrs 
av två olika system, system 1 används för snabba, omedvetna och ofta känsloladdade 
processer medan system 2 är mer långsamt och kontrollerat. Intuition hör ihop med 
intryck och system 1 och är omedvetet, medan medveten bedömning hör ihop med 



   3 

system 2 eftersom det är avsiktligt (Kahneman, 2003). Att vara subjektiv och att lita på 
sin intuition vid rekryteringsbeslut kommer hädanefter användas synonymt. 

Kahneman anser att det finns många problem med att lita på intuition, han myntade 
begreppet illusion of validity som innebär att människor ofta har orimligt högt 
förtroende för holistiska bedömningar (Kahneman & Klein, 2009). Förtroendet kvarstår 
trots att bedömaren vet att det finns problem med att göra prediktioner i vissa situationer 
(Tversky & Kahneman, 1974). Kahneman har tillsammans med Tversky gjort studier 
som visat att erfarna forskare i deras val av urvalsstorlek drog felaktiga slutsatser när de 
litade på sin intuition (Tversky & Kahneman, 1971). Applicerat på rekrytering innebär 
illusion of validity att rekryterare ofta litar på sin intuition trots att de vet att det finns 
problem med att göra prediktioner angående en kandidats framtida arbetsprestation 
(Tversky & Kahneman, 1974). Människor använder tumregler vilket i vardagen kan 
vara bra men de kan leda till systematiska fel vid holistiska bedömningar, ett exempel 
på en tumregel är representativeness som illusion of validity illustrerar (Tversky & 
Kahneman, 1974). Misstag som begås på grund av tumregeln representativeness är 
sådana som lätt kan ske vid bedömningar när bedömaren tar hänsyn till hur 
representativ en beskrivning är för ett utfall (hur bra beskrivningen matchar stereotypen) 
istället för att tänka på sannolikheten för det utfallet (Tversky & Kahneman, 1974). Det 
finns till exempel experiment där en person beskrivs med olika egenskaper och 
deltagarna ska gissa vilket yrke personen har (Tversky & Kahneman, 1974). 
Egenskaperna som personen beskrivs med är stereotypiska för bibliotekarier och de 
flesta deltagarna tror också att personen är en bibliotekarie även om de får välja bland 
yrken som är vanligare. Trots att sannolikheten är större att personen är en bonde så litar 
många på hur representativ beskrivningen är istället för sannolikheten (Tversky & 
Kahneman, 1974).   

Alla håller dock inte med om att tillit till intuition är något negativt. Klein står på 
motsatt sida till Kahneman och anser att det visst kan vara bra att lita på sin intuition i 
vissa situationer. I en artikel från 2009, 

, försöker de två författarna komma överens om och reda ut när tilltro till 
intuition är positivt och när det är negativt. Synsättet som Klein grundar sina 
resonemang på kommer från undersökningar av schackspelare gjorda av Chase och 
Simon (1973, refererat i Klein & Kahneman, 2009), där de märkte att erfarna 
schackspelare snabbt kunde fatta beslut genom att de kunde se komplexa mönster, 
Simon definierade intuition som att kunna känna igen mönster lagrade i minnet. Klein 
håller med och menar att det går att känna igen mönster genom att identifiera hintar i 
omgivningen, detta är lättare i mer regelbundna situationer (Klein & Kahneman, 2009). 
Olika yrken har olika hög regelbundenhet och det är en avgörande faktor bakom 
möjligheten att göra bra intuitiva beslut, även hur länge en individ varit verksam i yrket 
påverkar huruvida det går att lita på intuitionen (Klein & Kahneman, 2009). Klein och 
Kahneman är överens om att allt beror på situationen och hur väl bedömaren har fått 
lära sig regelbundenheterna i den situationen. En av slutsatserna de true 

(sid. 524), det är därför inte bra att lita 
på subjektivt självförtroende för att avgöra om intuitiva bedömningar och beslut är 
trovärdiga. De är även överens om att anledningen till att mekanisk metod för 
bedömningar ibland är bättre än holistisk bedömning är att algoritmer i varje fall är 
konsekventa, medan mänskliga bedömningar är inkonsekventa. 
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Simmons och Nelson (2006) undersökte hur individer tar beslut när de är medvetna om 
att det finns information som motbevisar den intuitiva känslan. De presenterar tidigare 
forskning som visar att anledningen till att system 1 (intuitionen) ofta vinner över 
system 2 (det analytiska) är brist på förmåga, det vill säga kognitiv överbelastning, eller 
brist på motivation (Se Simmons & Nelson, 2006). Det kan dock inte förklara varför 
individer litar på sin intuition, trots att de har annan information som säger emot den, 
när de är motiverade och har den kognitiva kapaciteten (Simmons & Nelson, 2006). 
Därför föreslår de en teori som bygger på att intuitiva bias uppstår när individer har högt 
självförtroende till sin intuition. Ju lättare en intuitiv känsla uppstår, desto mer litar 
individer på intuitionen, och huruvida individer följer intuitionen när det finns 
motsägande information beror på hur lätt intuitionen uppstod (Simmons & Nelson, 
2006).  
 
Diskrimineringsfaktorer 
Genom att göra irrationella bedömningar riskerar individer att fatta beslut som grundas 
på egenskaper hos den sökande kandidaten som till exempel attraktion, ålder eller andra 
diskrimineringsfaktorer. Forskning visar bland annat att attraktiva jobbkandidater 
föredras framför mindre attraktiva (Jawahar & Mattsson, 2005). Organisationer bör göra 
beslutsfattare medvetna om att många tar beslut baserade på stereotyper (Jawahar & 

ta 
felkällor vid anställningsintervjuer har undersökts och resultaten visade att de med 
etniska faktorer bedömdes mer negativt än deltagarna utan dessa faktorer (Purkiss, 
Perrewé, Gillespie, Mayes & Ferris, 2006). Många diskrimineringsfaktorer är direkt 
observerbara vilket innebär att om rekryteraren får ett första intryck av en kandidat som 
bygger på en stereotyp är det svårt att komma över den intuitiva känslan, om den 
uppstår lätt kan det göra att rekryteraren felaktigt håller fast vid intuitionen. En 
psykologisk teori som förklarar detta fenomen är primacy effect som bygger på att 
individer håller fast vid det första intrycket irrationellt mycket även om motsägande 
information presenteras efteråt.  

Rekryterare kan anse att vissa individegenskaper hos kandidater, som till exempel 
kandidatens sätt att uttrycka sig, är viktiga (Danilov & Hellgren, 2010). Samma 
undersökning kom genom fokusdiskussioner fram till att kandidatens beteenden som 
ögonkontakt, handslag och huruvida kandidaten har lätt att prata är viktiga i 
bedömningen. Det är mycket möjligt att rekryterare vid intervjuer även bedömer hur 
mycket de gillar kandidaten, till exempel baserat på hur pass lik kandidaten är 
rekryteraren, istället för att bedöma dennes kompetens (Motowidlo, 1986 refererat i 
Graves, 1993). Forskning inom kognition och bedömning visar att individer som 
använder multipla dimensioner på ett analytiskt sätt vid bedömning gör bättre val än de 
som använder en helhetsbedömning (Cardy & Kehoe, 1984). Dessa resultat tyder på att 
det är viktigt att som rekryterare vara medveten om sin egen subjektivitet och försöka 
använda en mer långsam och analytisk bedömning för att ta rätt beslut i 
rekryteringssammanhang. Det är en utmaning att försöka tänka över den första intuitiva 
känslan av en kandidat och försöka vara rationell och det är något som bör 
medvetandegöras för alla inom yrket. 

Individfaktorer 
Mer utbildade och erfarna rekryterare borde vara medvetna om den forskning som finns 
och därför mer rationella. Forskning på beslutstilar inom karriärbeslut visar att högre 
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utbildning ofta leder till en mer rationell beslutstil (Mau, 2000). Erfarenhet inom yrket 
påverkar också graden av subjektivitet, professionella yrkesmän inom Human Resource 
Management (HRM) som har mer erfarenhet litar mindre på sin intuition i 
rekryteringssammanhang än de som har mindre erfarenhet (Lodato, Highhouse & 
Brooks, 2011). Vad gäller ålders betydelse för beslutsfattande visar tidigare forskning 
att äldre personer är bättre på att ta beslut när de fokuserar på känslor jämfört med 
rationellt övervägande. Yngre personer är däremot bättre på att fokusera på information 
och detaljer och utifrån det fatta beslut (Mikels, Lockenhoff, Maglio Carstensen, 
Goldstein & Garber, 2010).  

Vilken betydelse kön har för graden av subjektivitet går att diskutera. Kvinnlig intuition 
är ett välkänt begrepp och det finns både de som menar att kvinnor är bättre på intuition 
än män och vice versa, det tycks även finnas olika stereotypiska föreställningar 
beroende på i vilken situation intuitionen används (Gierenzer, Galesic & Garcia-
Retamero (2014). I en tidigare undersökning om intuition och rationalitet fanns det små 
men signifikanta skillnader i hur mycket kvinnor respektive män förlitade sig på sin 
intuition, kvinnorna litade mer på sin intuition i vardagen än männen (Pacini & Epstein, 
1999). Med tanke på att det är ett allmänt känt begrepp är det intressant att undersöka 
om det finnas skillnader i hur mycket kvinnor respektive män litar på sin intuition i 
rekryteringssammanhang. 
 
The Science-practitioner gap 
Trots att forskning visar att mekanisk metod för bedömning av kandidater är överlägsen 
holistisk metod är det inte många som använder sig av det i praktiken. Denna företeelse 
kallas för the science-practitioner gap och till det hör de rekryteringsmetoder som 
används trots att forskning visar att det finns bättre alternativ (Klehe, 2004). Enligt 
Klehe (2004) beror gapet inte endast på kunskapsluckan mellan forskning och de som 
utövar arbetet utan det hela är mycket komplext och organisationer har press från många 
olika håll som påverkar valet av rekryteringsstrategier. 
 

argumenterar Highhouse (2008) för att en av de största bedrifterna inom 
organisationspsykologi de senaste 100 åren är utvecklingen av hjälpmedel för beslut 
som till exempel mekanisk metod och strukturerade intervjuer. Detta är det bästa 
eftersom det kan leda till mindre fel i bedömningen av en framtida arbetsprestation. Det 
största misslyckandet inom organisationspsykologi är däremot att dessa metoder inte 
används (Highhouse, 2008). Det finns ett motstånd till att använda hjälpmedel för beslut 
och något som lockar med att använda intuition. En möjlig förklaring är att människor 
tror att det går att bli bättre genom erfarenhet på att göra intuitiva bedömningar om 
kandidaters framtida arbetsprestation, mycket pekar dock på att det är en myt 
(Highhouse, 2008). Professionella som använder sig av mekanisk bedömning kan ses 
som mindre kompetenta och det är mer socialt accepterat att lita på expertis istället för 
formler (Highhouse, 2008). Highhouse argumenterar för att en viktig anledning till 
varför många föredrar intuitiv bedömning vid rekrytering är att motsatsen, det vill säga 
mekanisk bedömning, så tydligt visar att det finns möjliga fel, det vill säga att det inte 
går att göra perfekta prediktioner. Tvetydigheten i intuitiva bedömningar gör att det är 
svårare att se vilka möjliga fel som kan uppstå i prediktionen och det känns därför 
bättre. En låg sannolikhet för ett visst utfall, exempelvis 20 %, anses som mindre 
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positivt än om det inte finns en siffra för sannolikheten överhuvudtaget (Highhouse, 
2008). 
 
Det finns även undersökningar som fokuserat på hur strukturerade respektive 
ostrukturerade intervjuer upplevs av arbetssökanden. Det tycks finnas ett motstånd till 
strukturerade intervjuer från arbetssökandes perspektiv, både bedömningen av 
organisationen, jobbet, intervjuaren, och huruvida den arbetssökande planerar att söka 
jobbet påverkas negativt av mer strukturerade intervjuer (Kohn & Dipboye, 1998). Om 
rekryterare upplever detta kan det vara en anledning till varför de ofta föredrar 
ostrukturerade intervjuer. Status och social acceptans kan alltså ligga till grund för 
varför rekryterare föredrar både ostrukturerade intervjuer och holistisk metod för 
bedömning. Det finns även studier som visar att rekryterare som föredrar att använda sig 
av intuition vid beslut också föredrar icke-standardiserade intervjuer (Langhammer, 
2013). 
 
Highhouse har tillsammans med Lodato och Brooks (2011) undersökt personliga och 
situationella faktorer som kan vara anledningar till varför vissa individer föredrar att lita 
på sin intuition vid rekryteringssammanhang. Med bakgrund i den forskning som finns 
gällande rekryterares motstånd till att använda evidensbaserade metoder ville Lodato 
med kollegor (2011) ta ett steg mot förståelse till varför det motståndet finns. Cognitive-
experiential self theory (CEST) bygger på att människor har olika system som används 
för att förstå omvärlden (Epstein, Lipson, Holstein & Huh, 1992) och precis som 
Kahneman (2003) förklarar även CEST att ena systemet är holistiskt och intuitivt 
medan det andra är analytiskt och rationellt. Systemet som är mer intuitivt kallar 
Epstein et al. (1992) experiential 
kännetecknas av känslor, snabba beslut och heuristiskt processande. Det andra systemet 
är rationellt, medvetet och logiskt (Epstein et al., 1992). Lodato med kollegor (2011) 
ville applicera CEST på rekrytering, deras hypotes var att personer som föredrog den 
känslobaserade beslutstilen i vardagliga beslut även skulle föredra intuitiv rekrytering. 
Resultaten visade att den känslobaserade beslutsstilen hade ett starkt samband med att 
föredra intuitionsbaserad rekrytering, vilket kan vara en förklaring bakom motståndet 
till evidensbaserade metoder (Lodato et al. 2011).  
 
Self-efficacy 
Det finns många olika förklaringar och teorier bakom människors beteenden. Social 
cognitive theory (SCT) bygger på att mänskligt beteende förklaras av interaktionen 
mellan externa och interna faktorer, det är en process som kallas för self-regulation 
(Bandura, 1991). Self-efficacy är ett begrepp som ingår i SCT som handlar om tilltron 
till sin egen förmåga i en viss uppgift, det påverkar bland annat vilka val individer gör 
och vad individer strävar efter (Bandura, 1991). Hög self-efficacy kopplas till att i större 
grad tro att det går att klara av saker och det gör att individer sätter högre mål, vilket i 
sin tur kan förklara hur personer tar beslut. En annan aspekt är att individer värderar 
aktiviteter högt om de upplever sig själva som bra och om de blir tillfredsställda av att 
klara av aktiviteten (Bandura, 1991). Individers tilltro till sin egen förmåga påverkar 
även hur individer upplever anledningar till framgångar eller misslyckanden, individer 
med låg self-efficacy förklarar misslyckanden till att de inte har förmågan att klara av 
uppgiften medan de med hög self-efficacy anser att misslyckanden beror på otillräcklig 
ansträngning (Bandura, 1991).  
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Enligt Langhammer, Bernhard-Oettel och Hellgren (2012) finns det ett starkt negativt 
samband mellan self-efficacy och viljan hos rekryterare att förändra sin 
rekryteringsstrategi. Langhammer et al. (2012) förklarar vidare att envisheten att hålla 
fast vid subjektiva bedömningar kan bero på att rekryterarna har en hög tilltro till sin 
egen förmåga att göra bedömningar. Mycket pekar på att hög self-efficacy endast har 
positiva konsekvenser som till exempel hög prestation, motivation och arbetstrivsel 
(Bandura & Locke, 2003, Judge & Bono 2001), men det skulle även kunna vara 
negativt att ha hög tilltro till sin egen förmåga om det gör att individer förlitar sig på sin 
intuition för mycket. Med bakgrund i Langhammers et al. (2012) undersökning om 
individers ovilja att förändra sina rekryteringsstrategier och graden av self-efficacy är 
det intressant att undersöka huruvida self-efficacy har en inverkan på rekryterares grad 
av subjektivitet.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka olika individfaktorers relativa betydelse 
för rekryterares grad av subjektivitet vid beslutsfattande. De individfaktorer som studien 
avser att undersöka är; self-efficacy, känslobaserad beslutstil, kön, ålder, 
utbildningsnivå, samt erfarenhet inom rekrytering. Med tanke på presenterad tidigare 
forskning förväntades det att self-efficacy och känslobaserad beslutstil skulle korrelera 
positivt med graden av subjektivitet i rekryteringssammanhang. 
 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Kriterierna för urvalet var att alla respondenter arbetade eller någon gång hade arbetat 
med rekrytering. Respondenterna hittades genom sökningar på bemannings- och 
rekryteringsföretag på internet. Företagen valdes ut i kronologisk ordning efter 
sökträffarna på google och skickades till de respondenter vars mailadress fanns på 
hemsidan. Enkäten skickades ut till totalt 271 av dessa slumpmässigt utvalda rekryterare 
varav 106 personer svarade. Svarsfrekvensen var ca 39 %, varav 71 % var kvinnor och 
29 % var män.  Medelåldern var 35.12 år (sd = 9.58). Respondenternas medelvärde för 
antal års erfarenhet inom rekrytering var 6.17 år och de flesta, 16 %, hade 4 års 
erfarenhet vilket är det samma som medianvärdet. Se Tabell 1 för mer information om 
deltagarna. 
 
Tabell 1. Sammanfattningstabell över fördelningen av deltagarnas utbildning och 
erfarenhet utöver arbetslivserfarenhet. 
 
Utbildning  Erfarenhet utöver arbetslivserfarenhet   
Akademisk examen 50 % Ingen 46.2 %  

Kurser högskolenivå 25.5 % Högskoleutbildning 39.6 %  

Gymnasieutbildning 16 % Annan erfarenhet 14.2 %  

Yrkeshögskola 7.5 %    

Övrigt 0.9 %    
N = 106  
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Material 
Webbenkäten konstruerades genom en google drive-funktion; formulär. Detta program 
har flera förinställda funktioner bland annat layout, frågealternativ och svarsformat samt 
att den automatiskt sammanställer all data. Enkäten skickades via en länk på mail till 
respondenterna och svaren fördes automatiskt in i ett excel-ark.  
 
Enkäten hade totalt 21 frågor exklusive frågorna om bakgrundsfakta. Subjektivitet 
mättes med 8 frågor av vilka två var hämtade från Lodato et al. (2011) som översattes 

är lämpl från Danilov och Hellgren (2010
är viktigt att lyssna på min magkänsla när jag rekr

magkänslan för att göra en helhetsbedömning 

 
 
För att mäta Self-efficacy innehöll enkäten totalt fem frågor vilka alla kom från Danilov 
och Hellgren (2010). Exempelvis: Jag har förmågan att genomföra rekryteringar på ett 
effektivt sätt  
 
De frågor som avsåg att fånga mekanisk bedömningsmetod, totalt fyra stycken, var alla 
konstruerade av oss själva: Jag använder en färdig formel för att räkna ut vilken 
kandidat jag ska välja

förutbestämda  Mekanisk rekryteringsmetod var med som en 
kontrollvariabel för att se att respondenterna inte fick höga poäng i såväl subjektivitet 
som mekanisk rekryteringsmetod eftersom vi menade att det var varandras motsatser.  
 
Känslobaserad beslutstil mättes med fyra frågor vilka alla var hämtade från Pacini och 
Epstein (1999) som utformade en enkät om känslobaserad beslutstil. De fem frågor som 
laddade högst i Pacini och Epsteins (1999) faktoranalys valdes ut och översattes till 
svenska. Ett exempel på en sådan fråga var Att använda magkänslan fungerar bra för 
mig när jag ska ta beslut i min vardag .1 
 
Alla frågor var blandade utom de frågor som avsåg att mäta känslobaserad beslutstil 
som behölls ordande efter varandra i början för att de inte skulle misstolkas och blandas 
ihop med frågorna om subjektivitet. Svarsformatet varierade men de frågor som 
handlade om variablerna subjektivitet, self-efficacy, mekanisk metod och känslobaserad 

 Bakgrundsfrågorna hade kryssalternativ eller möjligheten till eget 
alternativ.  

                                                                                                                      
1   Enkätens reliabilitet har testas i en pilotstudie vilket medförde viss revidering samt att variabeln 
känslobaserad beslutstil lades till. Vissa av frågorna från Pacini och Epstein (1999) som var vända valdes 
medvetet bort på grund av att det i vår tidigare pilottestning funnits problem med just vända frågor.  
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Procedur 
Två personer korrekturläste enkäten innan den mailades ut till alla de företag och 
respondenter som uppfyllde urvalskriteriet. För att säkerställa de forskningsetiska 
principerna angav informationstexten i enkäten att det var helt frivilligt att delta och att 
respondenterna fick avbryta när de ville. Det stod även att svaren kommer behandlas 
strikt konfidentiellt och att data som samlades inte kommer publiceras i något annat 
vetenskapligt sammanhang utöver detta examensarbete. Respondenterna hade fyra 
veckor på sig innan insamlandet slutfördes den 8 maj kl. 13.30 2014. 
Sammanställningen till Excel sköttes automatiskt av det program som användes.  
 

Resultat 
 
Först genomfördes Pearsons korrelationsanalys som visade flera signifikanta samband 
mellan variablerna, se Tabell 2. Subjektivitet hade ett positivt samband med den 
känslobaserade beslutstilen. Det visade på att de som var subjektiva i rekryteringsbeslut 
även var det i vardagliga beslut. Graden av subjektivitet hade ett negativt samband med 
utbildningsnivå och mekanisk rekryteringsmetod. Rekryterare som var mer subjektiva 
hade därmed också lägre utbildning och använde sig i lägre grad av mekanisk metod. 
Däremot fanns inget signifikant samband mellan graden av subjektivitet och variablerna 
self-efficacy, antal år de arbetat inom rekrytering och ålder. För variablernas 
medelvärden och standardavvikelser samt Cronbachs alfa se Tabell 2. 
 
Resultaten visade även ett signifikant positivt samband mellan mekanisk 
rekryteringsmetod och hur många års erfarenhet individerna hade av rekrytering samt 
ålder, desto längre de arbetat med rekrytering (och desto äldre de var) desto mer 
använde de sig av mekanisk metod. Mekanisk metod hade även ett signifikant positivt 
samband med utbildningsnivå vilket visade att de med högre utbildning oftare använde 
sig av mekanisk metod. Resultaten visade även en signifikant negativ korrelation mellan 
mekanisk metod och känslobaserad beslutstil, de som använde sig av en känslobaserad 
beslutstil i vardagen visade mindre tendens att använda sig av mekanisk metod i 
rekryteringsbeslut. 
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Tabell 2. Korrelationsmatris för undersökningens variabler.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 M SD 

1. Subjektivitet (.86)        3.40 .70 

2. Self-efficacy .05 (.73)       4.23 .49 

3. Mekanisk -.26** .17 (.77)      2.33 .98 

4. Känslobaserad .72** .12 -.28** (.80)     3.40 .66 

5. Kön .06 -.10 .17 .10 -    1.29 .46 

6. Ålder .12 .22* .31** .05 .22* -   35.12 9.58 

7. Utbildning -.24* .11 .20* -.10 .02 .07 -  2.52 .89 

8. Erfarenhet .12 .19 .26** .10 .13 .76** .04 - 6.17 5.52 

N=106, **p<.001, *p<.05. Kön, Kvinna =1, Man =2. Cronbachs alfa, , visas inom parantes. 
 

Huvudresultatet visade utifrån en multipel regressionsanalys att variablerna self-
efficacy, känslobaserad beslutstil, kön, ålder, utbildning och erfarenhet i år av 
rekrytering tillsammans kunde predicera 55 % av utfallsvariabeln subjektivitet i 
rekryteringssammanhang. Regressionen var signifikant, F = 4.175 (p < .001) 

Den variabel som till störst del förklarade variationen i subjektivitet var känslobaserad 
beslutstil. Sambandet var positivt och signifikant skilt från noll, de rekryterare som hade 
en känslobaserad beslutstil i sin vardag var även subjektiva i rekryteringssammanhang. 
Den variabel som kunde förklara näst störst variation i subjektivitet var utbildning. 
Sambandet var negativt och statistiskt signifikant, ju högre utbildning rekryterarna hade, 
desto mindre subjektiva var de i rekryteringsbeslut. Övriga prediktorer visade inga 
signifikanta relationer med graden av subjektivitet i rekryteringssammanhang, se Tabell 
3. 
 
Tabell 3. Individfaktorers som prediktorer av subjektivitet.  
 
Prediktorer  Partiella 

korrelationen 
Semipartiella 
korrelationen 

t  

Self Efficacy -.05 -.06 -.04 -.65  
Känslobaserad .71** .72 .69 10.24  
Kön -.05 -.06 -.04 -.64  
Ålder .15 .13  .09 1.34  
Utbildning -.17* -.24 -.17 -2.47  
Erfarenhet -.04 -.04 -.02 -.36  
R²  .55 - - -  
R² adj. .53 - - -  

N = 106, **p < .001, *p <.05.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka olika individfaktorers relativa betydelse för 
rekryterares grad av subjektivitet vid beslutsfattande. Individfaktorerna som användes 
som prediktorer i regressionsanalysen var; self-efficacy, grad av känslobaserad beslutstil 
i vardagliga beslut, kön, ålder, utbildningsnivå och antal års erfarenhet av rekrytering. 
Korrelationsberäkningen visade flera statistiskt signifikanta samband mellan 
individfaktorerna. Mekanisk metod var med som en individfaktor för att kontrollera att 
den inte hade ett positivt samband med subjektivitet eftersom att de i denna studie avser 
att vara varandras motsatser. Resultaten från en multipel regressionsanalys visade att 
den prediktor som hade störst betydelse för graden av subjektivitet hos rekryterarna var 
den känslobaserade beslutstilen. Den näst viktigaste var utbildningsnivå.  
 
Den multipla regressionsanalysen visade att rekryterare som använde sig av en 
känslobaserad beslutstil i sin vardag även var mer subjektiva i rekryteringssammanhang.  
Detta resultat är i linje med tidigare forskning inom området om varför det finns ett 
motstånd till att använda sig av evidensbaserade rekryteringsmetoder. Det tycks vara så 
att individer som föredrar att lita på sin intuition i vardagen också gör det i 
rekryteringssammanhang (Lodato et al., 2011). Detta tyder på att individers 
personlighetsdrag har en betydande roll i hur arbetsuppgifter hanteras. Svårigheten 
ligger i att kunna skilja på olika situationer och att anpassa sig på ett personligt plan när 
en individ går in i sin yrkesroll.  
 
Den prediktor som hade näst mest inverkan på graden av subjektivitet var 
utbildningsnivå, de rekryterare som hade en akademisk examen var mindre subjektiva i 
rekryteringsbeslut än vad de med lägre utbildning var. Relationen var svag men ändå 
signifikant. Detta tyder på att det finns en tendens till medvetenhet hos de högutbildade 
rekryterarna om vikten av att vara objektiv och att inte ha för stor tilltro till sin intuition 
i rekryteringssammanhang. Korrelationen mellan utbildningsnivå och subjektivitet var 
statistiskt signifikant. De högutbildade rekryterarna tycks ha en mer rationell beslutstil i 
sitt yrke, något som även visats i tidigare forskning (Mau, 2000). Även fast utbildning i 
detta sammanhang inte handlade om just utbildning inom rekrytering så torde utbildning 
på examensnivå generellt leda till ett mer kritiskt och rationellt tänkande.  
 
Känslobaserad beslutstil och utbildning hade således störst relativ betydelse för 
subjektivitet inom rekrytering bland de individfaktorer som denna studie tagit upp. 
Ovanstående resultat måste dock inte innebära att personer med känslobaserad beslutstil 
inte är lämpade att arbeta med rekrytering, men eftersom utbildning verkar göra 
individer mer objektiva och rationella är det viktigt med utbildade rekryterare. Genom 
utbildning finns möjlighet att lära sig om evidensbaserade metoder, så att de i sin 
yrkesroll kan vara medvetna om att försöka skilja på hur de tar beslut i vardagen och 
vad som är bäst i rekryteringsbeslut. Utbildningens relativa betydelse för subjektivitet 
kunde möjligtvis varit starkare om det hade handlat om utbildning inom just rekrytering. 
Sådan utbildning finns det institutioner som arbetar med att ta fram genom standarder 
och riktlinjer. ISO 10667 är en sådan standard med syftet att beskriva krav och 
rekommendationer för processer och metoder som används vid bedömningar av 
personer för arbetsrelaterade syften.  
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Eftersom 75.5 % av undersökningsdeltagarna hade eftergymnasial utbildning finns det 
anledning att tro att de skulle kunna vara rationella i yrket. Dock var medelvärdet för 
både subjektivitet och känslobaserad beslutsstil i vardagen 3.4 på en femgradig skala, de 
är alltså i genomsnitt lika subjektiva i både vardag och yrke. Detta tyder på att de två 
individfaktorerna hänger ihop och att individer därmed inte ändrar sitt beteende i yrket. 
Det verkar finnas andra anledningar till preferensen för intuition som denna 
undersökning inte lyckas fånga. Exempelvis kan det bero på social acceptans eller att 
mekanisk metod så tydligt visar möjliga fel i prediktionen av framtida arbetsprestation 
och att många därför hellre väljer att använda sin intuition (Highhouse, 2008), eller på 
helt andra faktorer. Kanske är det en inneboende önskan hos människor att vilja tro på 
sig egen känsla.  
 
Tidigare forskning har visat att self-efficacy har betydelse för rekryterares intention att 
vilja förändra sin rekryteringsstrategi, och att en hög grad av self-efficacy gör att 
rekryterare håller fast vid subjektiva bedömningar (Langhammer et al., 2012). Huruvida 
individer har en hög tilltro till sin egen förmåga i rekryteringssammanhang verkar dock 
inte kunna förklara varför de är subjektiva i rekryteringsbeslut. Rekryterares self-
efficacy var inte en signifikant prediktor för graden av subjektivitet i denna studie. 
Individer med hög grad av self-efficacy vill anstränga sig för att göra sitt bästa och self-
efficacy har visats höja motivation och prestation i arbete (Bandura & Locke, 2003). 
Det kan vara en anledning till varför rekryterares self-efficacy inte är en signifikant 
prediktor till subjektivitet. Eftersom individer med hög self-efficacy anstränger sig och 
vill göra sitt arbete på bästa möjliga sätt är de därmed kanske även medvetna om att det 
inte är bra att vara subjektiv i rekryteringssammanhang. Denna studie uppvisade ingen 
korrelation mellan subjektivitet och self-efficacy och de två variablerna tycks därmed 
inte ha någon särskild relation till varandra. 
 
Förutom regressionsanalysen som var undersökningens huvudresultatet genomfördes 
även korrelationsberäkningar som visade flera signifikanta samband mellan 
individfaktorerna. Det är främst individfaktorernas korrelationer med subjektivitet som 
är av intresse i denna undersökning. Bland annat korrelerade mekanisk metod negativt 
med subjektivitet, de som var mer subjektiva använde sig mindre av mekanisk metod. 
Att subjektivitet är ett problem i rekryteringssammanhang har diskuterats i flertalet 
artiklar genom tiden. Dels för att kunna komma fram till vilken den bästa metoden är 
men i synnerhet för att i slutändan kunna göra så korrekta beslut som möjligt. 
Highhouse (2008) och Kuncel et al. (2013) argumenterar för vikten av verktyg och 
mekanisk metod för att minimera risken för subjektivitet och felaktiga beslut. Att 
rekryterare samtidigt inte använder sig av dessa verktyg är ett annat väldebatterat ämne 
och som Highhouse (2008) kallar det största misslyckandet inom 
organisationspsykologi. Denna studie avsåg att mäta mekanisk metod och subjektivitet 
som varandras motsatser eftersom mekanisk metod innebär beslutsfattande grundat på 
statistiska beräkningar och subjektivitet som en intuitiv process. Resultatet visade till 
viss del att begreppen är varandras motsatser men det hade varit mer önskvärt med en 
starkare negativ korrelation. En starkare korrelation hade kanske varit möjligt om 
begreppen hade mätts helt korrekt, svårigheten i att fånga begrepp diskuteras vidare 
under metoddiskussionen. 
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Mekanisk metod korrelerade positivt med ålder och erfarenhet av rekrytering, detta 
visar på att de rekryterare med högre ålder och mer erfarenhet, vilket naturligt går hand i 
hand, tenderar till att använda sig mer av mekaniska rekryteringsmetoder. Resultatet går 
till viss del emot tidigare presenterad forskning som kommit fram till att äldre personer 
är bättre på att ta beslut när de fokuserar på känslor än när de fokuserar på rationell 
information (Mikels et al., 2010). Det fanns anledning att tro att de respondenter som 
hade längre erfarenhet av rekrytering skulle förlita sig mer på sin intuition eftersom de 
har lärt sig yrket, men något sådant samband fanns ej, utan de verkade som sagt mer 
förlita sig på mekanisk metod. Detta skulle kunna bero på att de med mer erfarenhet av 
rekrytering har insett att yrket har låg regelbundenhet och att det således finns 
svårigheter med att lita på sin intuition eftersom det finns problem med att göra 
prediktioner. Det går så klart inte att veta om rekryterarna har funderat i dessa banor 
men korrelationen tyder ändå på att det är någonting som gjort att de valt att använda sig 
av mekanisk metod i större grad än de yngre respondenterna med mindre erfarenhet. Det 
kan även vara så att äldre personer inser sina begränsningar och därför litar mer på 
mekanisk metod. 
 
Utifrån detta tror vi därmed att äldre och mer erfarna rekryterare även är mindre 
subjektiva eftersom subjektivitet och mekanisk metod är varandras motsatser. Om 
korrelationerna mellan mekanisk metod och ålder samt erfarenhet i vår undersökning 
hade varit starkare hade det eventuellt även funnits ett signifikant samband mellan 
subjektivitet och ålder samt erfarenhet. 
 
Tidigare forskning har visat att ju mer erfarenhet individerna hade inom HRM desto 
mindre subjektiva var de (Lodato et al., 2011). Denna undersökning fick dock inte 
samma resultat, det fanns ett litet men icke-signifikant samband mellan subjektivitet och 
erfarenhet. En möjlig förklaring till skillnaden i resultaten är att denna undersökning 
fokuserade på individer med erfarenhet inom rekrytering medan Lodato et al. (2011) 
frågade individer verksamma inom HRM och att det helt enkelt skiljer sig mellan yrken. 
 
Det går inte att veta utifrån insamlad data huruvida rekryterarna var medvetna om 
vilken rekryteringsmetod som är den bästa, men att de flesta i stor grad använde sig av 
sin magkänsla i rekryteringssammanhang ger en bild av att de också tror att det är ett 
bra sätt att arbeta på. Tidigare forskning har visat att många håller fast vid intuitiva 
bedömningar även om de vet att det finns problem med det (Tversky & Kahneman, 
1974). Det går att diskutera huruvida rekrytering är ett yrke inom vilket det går att öva 
upp sin förmåga att med intuition ta korrekta beslut. Bristen på direkt feedback om 
kandidatens framtida prestation gör dock att det är svårt att lära sig regelbundenheten i 
situationen och det finns därför skäl att tro att det är problematiskt. 
 
Metoddiskussion 
Urvalet var slumpmässigt i denna undersökning men ändå medvetet riktat till 
bemannings- och rekryteringsföretag. Detta kan ha en begränsande inverkan på 
resultatet då det endast är en viss typ av rekryterare och rekryteringsprocesser som 
fångats. Hade respondenterna i undersökningen istället arbetat med rekrytering på 
företag vars huvudsakliga uppgift är något annat hade det kunnat se annorlunda ut vad 
gäller beslutsfattandet i rekryteringssammanhang. Anledningen till att vi tror detta är 
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just för möjligheten och utrymmet, såväl ekonomiskt som tidsmässigt, för att utveckla 
och förbättra rekryteringsprocesserna i rekryteringsföretag.  
 
Det fanns även begränsningar i urvalet vad gäller könsfördelningen. Generellt anses kön 
som en grundläggande bakgrundsvariabel men i denna undersökning var den variabeln 
snedfördelad och har därmed inte analyserats närmre. Detta kan ha gjort att 
beräkningarna påverkats av kön som en bakomliggande variabel där signifikanta resultat 
och samband egentligen skulle kunna vara en effekt av vilket kön respondenterna har. 
Enligt tidigare presenterat och allmänt känt fenomen har kvinnor ofta en tendens att 
förlita sig mer på intuition än vad män gör. Denna undersökning visade att personer 
med en känslobaserad beslutstil i vardagen även tenderar till att vara subjektiva i 
rekryteringssammanhang i större grad, och eftersom det var 71 % kvinnor i denna 
undersökning kan det ha gjort att resultatet är bristfälligt. Resultatet kanske är en 
konsekvens av urvalets könsfördelning. Vi anser dock att resultatet ändå kan vara 
pålitligt eftersom den sneda könsfördelningen representerar fördelningen som den ser ut 
inom branschen enligt Statistiska centralbyrån (Tema: Utbildning. Könsstrukturer per 
utbildning och yrke 1990-2030, 2010). 
 
Ett problem med enkätfrågorna gäller huruvida det var tydligt att frågorna angående den 
känslobaserade beslutstilen handlade om vardagliga beslut. Anledningen till att de 
frågorna var först i enkäten (efter bakgrundsfakta) var att de inte skulle blandas ihop 
med rekryteringsfrågorna utan handla om beslutstil i allmänhet. Respondenterna visste 
dock innan de kom till resten av frågorna att enkäten handlade om rekrytering och de 
kan således haft rekrytering i bakhuvudet även när de svarade på dessa frågor. Detta kan 
ha gjort att frågorna om den känslobaserade beslutstilen och subjektivitet mäter samma 
begrepp. Vid en närmre titt på frågorna om den känslobaserade beslutstilen anser vi 
dock att det framgår att de berör vardagliga beslut, eftersom det till och med står 
uttryckligen i ett av påståendena. Det kunde dock ha stått i rubriken att dessa påståenden 
gäller beslut i allmänhet för att det skulle varit ännu tydligare.  
 
Ett annat problem är begreppsvaliditeten och det är något som kan diskuteras generellt 
genom hela enkäten. Det kan alltid finnas svårigheter i att veta om respondenter tolkar 
och förstår ett begrepp på samma sätt som författarna. Exempelvis de mekaniska 
frågorna som redan pilotundersökningen visade på en svårighet i att förstå begreppet 
mekanisk metod. För att förtydliga begreppet lades frågor till och reviderades. Det 
skulle vara tydligt att det som frågades efter var huruvida rekryterarna använder en 
färdig formel och siffror/poäng för att kunna bestämma vilken kandidat som ska få ett 
jobb. Statistisk metod användes som synonym för att förtydliga detta.   
 
I största mån hade de problem som enkäter i allmänhet kan innebära försökts undvikas, 
men med medvetenhet om att det i många fall kan vara rent av omöjligt. Exempelvis att 
undersökningen bygger på data som grundats på individers självskattning som i sig 
påverkas av många komplexa fenomen som exempelvis motivation, social önskvärdhet, 
tidsbrist etc. Några av dessa felkällor som framförallt var aktuella i detta fall var att 
respondenterna fick enkäten skickad till sin jobbmail. Att finna tiden till att svara på en 
enkät under arbetstid kan vara svårt för många och det kan ha gjort att undersökningen 
gått miste om värdefulla svar. Längden på enkäten är ett annat liknande exempel, 
enkäten var så kort som möjligt för att minimera risken att respondenterna skulle tappa 
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motivation och engagemang samt bortfall under svarstiden. Därmed ökade chansen för 
mer tillförlitlig data. En annan mer generell felkälla är det svarsformat som mestadels 
använts, 1-5, där medelpreferensen påverkar individer till att undvika extremvärden. 
Även fast signifikanta resultat erhölls för vissa av variablerna finns möjligheten att 
respondenterna egentligen var mer extrema i sina åsikter men av denna anledning inte 
svarade sanningsenligt.  
 
Fortsatt forskning och slutsats 
Fortsatt forskning kan förslagsvis fokusera på flera andra individfaktorers betydelse för 
graden av subjektivitet hos rekryterare för att vidare komma fram till hur organisationer 
kan motverka subjektivitet inom rekrytering. Det skulle även vara viktigt att undersöka 
huruvida rekryterare är medvetna om vad forskning kommit fram till gällande vilka 
rekryteringsmetoder som bäst kan predicera framtida arbetsprestation. Samt att i samma 
undersökning även ta reda på hur rekryterarna verkligen gör när de tar 
rekryteringsbeslut. Med tanke på resultatet om att den känslobaserade beslutstilen har en 
stor roll i subjektivitet hos rekryterare är det intressant att undersöka vidare om vissa 
personlighetstyper mer förlitar sig på intuition i rekryteringssammanhang och därmed är 
mer subjektiva. Fortsatt forskning kan till exempel se på sambandet mellan big five-
personligheter och subjektivitet för att ytterligare försöka nå förståelse till varför det 
finns en vilja till att vara subjektiv.  
 
De redovisade resultaten indikerar att beroende på vilken beslutstil rekryterare använder 
sig av i sin vardag spelar roll för hur de fattar beslut i sitt yrke. Det är således viktigt att 
rekryterare får utbildning om evidensbaserade metoder, både om vilka verktyg som är 
pålitliga samt hur insamlad data på bästa sätt kan kombineras för att ta ett bra beslut. 
Det är även viktigt att medvetandegöra rekryterare om hur intuition påverkar 
bedömningar och beslut, så att de i sin yrkesroll ständigt kan arbeta mot att vara 
objektiva och rationella. Inte minst de som i sin vardag förlitar sig mycket på intuition. 
Det finns många sätt att arbeta med detta på och psykologerna Sjöberg, Åkerlund och 
Henrysson Eidvall (2013) skriver i en artikel på psykologtidningen.se att rekryterare bör 
göras ansvarskyldiga till de beslut de fattar, det ska gå att redovisa på vilka grunder ett 
beslut har tagits samt vilka evidensbaserade metoder som har används. Det skulle vara 
ett steg mot rekryteringsmetoder som baseras mindre på intuition och mer på forskning, 
och gapet mellan teori och praktik skulle minska. Det leder till färre felrekryteringar 
vilket har betydelse för både hur anställda trivs i sitt arbete och för organisationers 
resultat. 
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