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Abstract 
In this qualitative report we have evaluated the significance intuition have on recruiters 

in their decision-making process. We were furthermore interested in what ways 

recruiters reflect on, and how they are handling intuition while recruiting. Ultimately 

our aim was to highlight potential risks and consequences that could emerge as a result 

of the use of intuition in recruitment. While using a deductive approach we conducted 

nine semi-structured interviews with recruiters representing various types of companies 

in Kalmar. Our empirical data combined with our theoretical framework yielded us 

substantial material in order to analyze our results. Through our investigation we have 

noticed the degree of intuition among recruiters as being highly individual. However, 

depending on what type of personality the recruiter has, would also make an impact on 

the recruiter’s stance toward intuition. In addition, experience and awareness about what 

role intuition plays in the recruitment process are aspects that contribute as to how the 

recruiters use their intuition. Due to negative implications that can be caused by 

unawareness of the impact of intuition, such as discrimination, homosocial reproduction 

or error recruitments, we find it necessary to emphasize intuition into a practical context 

at workplaces. 
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1 Inledning 
Varje dag fattas beslut. Vi människor fattar mindre beslut om vad vi ska äta eller vad vi 

ska ha på oss och större, rentav livsomvälvande beslut. Beslutsfattande sker hela tiden 

och det har forskats mycket kring ämnet inom olika vetenskapsgrenar, allt från 

psykologi till naturvetenskap (Gozzi, Cheruburini, Papagno & Bricolo, 2011). 

Beslutsfattande är en process som innebär att välja det mest optimala alternativet för att 

kunna uppnå ett visst syfte eller mål. Beslutet som fattas är i sin tur vad beslutsfattandet 

leder fram till, alltså själva valet (Bolander & Sandberg, 2013). Människor fattar inte 

beslut oberoende av någonting, utan besluten uppkommer ur en social kontext. Själva 

kontexten innefattar ett spektra av olika faktorer av bland annat andra individer, 

samhällen och kultur. Vilka värderingar som färgar besluten är något som har en stor 

påverkan, och dessa ändras över tid i takt med samlade erfarenheter, kunskap och 

synsätt (Frame, 2012). 

 

Begreppet rekrytering beskrivs som händelseförloppet en organisation går igenom för 

att attrahera och anskaffa rätt person till rätt plats. Personalen är organisationens 

viktigaste resurs, vilket gör det enkelt att förstå vikten av framgångsrika rekryteringar. 

Att anställa rätt person kan leda till organisatoriska fördelar, i form av exempelvis bättre 

och mer fördelaktig hantering av framtida utmaningar (Bolander & Sandberg, 2013). 

Något som är av stor betydelse vid val av person att anställa är olika beteenden vid 

beslutsfattande. Det har länge gjorts en distinktion mellan två olika typer av beteenden: 

det analytiska samt intuitionsbaserade beslutsfattandet (Highhouse, 1997). I den här 

uppsatsen kommer det intuitionsbaserade beslutsfattandet i en rekryteringsprocess vara i 

fokus.  

 

1.1 Bakgrund till problemet 
Intuitivt beslutsfattande 

Definitionen av intuition varierar eftersom begreppet saknar en vetenskaplig grund. 

Däremot brukar definitionen vila på en intuitiv förståelse, det vill säga att uppfattningen 

är relativt enhetlig, även om förklaringen av begreppet skiljer sig en aning (Hogarth, 

2001). Intuition i en beslutsfattandeprocess kan beskrivas som en undermedveten 

mekanism, där den till skillnad från analytiskt beslutsfattande är snabbare och olinjär i 

sin logik (Calabretta, Gemser & Wijnberg, 2016). Det analytiska beslutsfattandet 

karaktäriseras av standardiserade processer som långsamt görs steg för steg (Lodato, 
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Highhouse & Brooks, 2011). Intuition å andra sidan, kännetecknas av ett omedvetet 

beteende, vilket innebär att den intuitiva tanken inte kan följas av en “steg-för-steg” 

process (Hogarth, 2001).  

 

Intuition, ofta refererat till som ‘magkänsla’, är något som är mer eller mindre 

framträdande hos alla människor vid beslutsfattande. I en studie om intuitiva beteenden 

utförd av Eugene Sadler-Smith (2016), professor vid Surrey Business School, uppgav 

majoriteten av studiens respondenter att intuition kopplas till automatiskt beteende samt 

snabb processering av information (ibid.). Personligheten hos en människa avgör hur 

ofta och till vilken grad intuitionen ges i uttryck. Det är vidare viktigt att förstå 

komplexiteten bakom människors personlighet när det handlar om beslutsfattande, 

eftersom alla människor är olika. Det innebär att oavsett om alternativen presenteras 

exakt likadant för alla individer, kommer ändå ingen ha exakt samma inställning eller 

attityd till dem. Det är även en förklaring till graden av oenighet som ofta förekommer i 

beslutsfattande, när fler än en person är involverad (Frame, 2012). Anledningen till att 

vi tar upp personlighet som en grundläggande faktor till hur beslutsfattande fungerar, är 

som vi angett, dess påverkan till hur intuitionen kommer användas. Oavsett hur 

undermedveten en känsla är, härstammar det i personliga preferenser (Calabretta, 

Gemser & Wijnberg, 2016) och genom att förstå den aspekten är det även möjligt att 

förutspå hur en person tänker och agerar intuitivt.  

 

En typ av intuition är expertintuition (Glöckner & Witteman, 2010). Expertintuition 

baseras på betydelsefull och explicit inlärning. Den här typen av intuition möjliggör för 

experter att snabbt bedöma vilket beslut som ska fattas. Det kan däremot vara svårt för 

personer som baserar sitt beslutsfattande på expertis att ge ett trovärdigt intryck, 

eftersom det kan vara problematiskt att motivera och förklara ett rekryteringsbeslut 

baserat på intuition (ibid.).  

 

Irrationalitet som en mänsklig faktor 

Rationalitet inom företagande kan ses som en stående norm, och kopplas till ett 

beslutsfattande uppbyggt av medvetenhet och övergripande analys (Sadler-Smith & 

Shefy, 2004), det vill säga det analytiska beslutsfattandet. Ofta målas en bild upp av 

ledningsgrupper som fattar rationella och analytiska beslut utifrån noga överväganden, i 

avsaknad av subjektiva känslor och preferenser. Forskning har visat på en negativ 
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korrelation mellan osäkra situationer och rationellt beslutsfattande. Eftersom rationalitet 

baseras på information som uppkommit grundat på tidigare omständigheter, fungerar det 

inte att använda där resultaten av ett beslut är okänt och beslutsfattandet bör tas med en 

kort deadline (Sadler-Smith & Shefy, 2004). I rekryteringssammanhang är resultatet av 

beslutet i stor mån okänt eftersom det är komplicerat att säkert bedöma en persons 

framtida prestationer. Trots rationalitetens centrala karaktär på företag, tror vi att det 

kanske snarare är irrationalitet som lämpligast passar in i oförutsägbara och riskfyllda 

rekryteringssammanhang. Frågan är om rekryterare ofta har risktagande personligheter, 

eftersom de hanterar oförutsägbara rekryteringsbeslut.  

 

Det är viktigt att komma ihåg den mänskliga faktorn bakom beslutsfattande. Oavsett i 

vilket sammanhang beslutsfattande görs, kommer det aldrig vara en helt objektiv 

process, utan det kommer influeras av en persons preferenser. De bakomliggande 

aspekterna av beslut färgas således av individers bakgrund, kunskap och moraliska 

kompass (Frame, 2012). Det är även nödvändigt att förstå att ett beslut är en slutprodukt 

av en längre resa. Under omständigheter när ett beslut fattas, påverkar varierande 

restriktioner i form av exempelvis tid utfallet av beslutet (ibid.). Rekryteringsbeslut sker 

ofta under tidspress eftersom en tjänst behöver tillsättas snarast (Calabretta, Gemser & 

Wijnberg, 2016). Med andra ord är brist på tid en typ av restriktion som påverkar 

beslutsfattandet i en rekrytering, samt dess utfall. På grund av den vanligt 

förekommande tidsbegränsningen i rekryteringsprocesser finns det inte alltid tid för en 

långsam och noggrann steg-för-steg analys (Lodato, Highhouse & Brooks, 2011).  

 

Eftersom intuition är en automatisk och undermedveten process baserad på personliga 

preferenser (Calabretta, Gemser & Wijnberg, 2016), kan det vara en förklaring till 

varför många rekryterare fattar intuitiva och irrationella beslut. Det innebär även att det 

mest bekväma för en människa, är att fatta beslut som är välkända för personen eller 

avspeglar dess karaktär (Frame, 2012). Den mänskliga bekvämlighetsfaktorn kan därför 

vara en anledning till varför exempelvis homosocial reproduktion, det vill säga när 

rekryteraren anställer någon liknandes en själv, är vanligt förekommande inom företag 

(Kanter, 1993). Det finns bevis på att homogena arbetsstyrkor är ofördelaktiga för 

organisationer (Blackmore, Thomson & Bart, 2006), vilket understryker vikten av att 

rekryteraren behöver vara väl medveten om intuitionens subjektivitet och dess inverkan 

på beslutet.  
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På grund av den biologiska uppbyggnaden av människans hjärna kan följande 

konstateras angående beslutsfattande: nya idéer eller rutiner bemöts nästan uteslutande 

av någon form av motstånd; medvetet eller undermedvetet (Frame, 2012). Det kan bero 

på en ovilja att bryta invant beteende eller rädsla för att mista fördelar som gamla 

mönster tidigare genererat i. Hjärnan håller sig hellre till redan igenkända beteenden 

eftersom det krävs mer energi att behöva lära om och ta in ny information. Den här 

typen av energisparande är en kvarleva från urtidsmänniskan, men visar sig fortfarande 

aktiv än idag (ibid.).  

 

Odefinierade men essentiella karaktärsdrag 
Många arbetsgivare påstår att professionell kompetens, såväl som utbildning, är det som 

mest påverkar vilken kandidat som får jobbet i en rekrytering. Enligt en undersökning av 

Lars Behrenz (2001) var det däremot mindre än hälften av de kandidater som fick 

tjänsten, som uppfyller de kompetenskraven. Det som istället är avgörande för vilket 

beslut som fattas är sådant som framkommer under intervjun och som inte går att avläsa 

från CVt, så kallade mjuka färdigheter (ibid.). På dagens arbetsplatser representerar de 

mjuka värdena vitala egenskaper hos de anställda. Problemet med de olika mjuka och 

viktiga egenskaperna är att de är svåra att definiera samt att förutspå framtida 

prestationer utifrån. Exempel på vanliga mjuka värden som efterfrågas i jobbannonser 

är: initiativtagande, serviceorienterad, kommunikativ och samarbetsvillig (Matteson, 

Anderson & Boyden, 2016). Om många av de efterfrågade och viktiga färdigheterna hos 

de sökande kandidaterna varken går att mäta eller definiera, undrar vi huruvida en 

korrekt och rättvis bedömning kan göras.  

 

Intuition som elefanten i rummet 

Användandet av intuitionen vid beslutsfattande i en rekryteringsprocess kan refereras 

till som ‘elefanten i rummet’. Idiomet speglar den motstridiga situationen en rekryterare 

kan uppleva, i avgörandet av huruvida kandidaten är lämplig för tjänsten eller inte 

(Miles & Sadler-Smith, 2014). Det första intuitiva intrycket avgörs ofta av fördomar 

och stereotyper. Att låta sin intuition styra i rekryteringssammanhang kan ses som 

tabubelagt just för att det kan leda till många negativa följder, såsom felrekryteringar 

och homosocial reproduktion. Något som inte förenklar hur rekryteraren bör gå tillväga 

vid beslutsfattandet är tanken om att intuition och det första intrycket faktiskt även kan 
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stämma, och inte enbart leda till negativa följder (Mast, Bangerter, Bulliard & Aerni, 

2011).  

 

1.2 Redogörelse för problem 
Fascinationen kring intuition 

Bonabeau (2003) nämner flertalet omtalade händelser förknippade med intuition. 

Entreprenören Fred Smith som har en inblick i transportbranschen och som trots 

utbredd skepsis skapar Federal Express. Finansmannen George Soros som får en känsla 

av att en stor förändring i valutamarknaden är på gång och som, agerande på känsla, gör 

en miljardvinst. Bonabeau (2003) nämner även affärsmannen Michael Eisner som får 

höra en pitch för ett udda frågesportprogram och som intuitivt visste att det skulle bli en 

succé och investerade miljoner för att utveckla ”Who Wants to Be a Millionaire?”.  

 

Anledningen till varför historier som dessa berättas är på grund av viljan att tro på den 

transformativa kraften av intuition. Det romantiserar och simplifierar beslutsfattande. 

Viljan att lita på sin intuition kan förblinda människor inför verkligheten av 

företagsmässiga beslutsfattanden. Inte ofta nämns Federal Express grundare Fred 

Smiths fatala misslyckande vid skapandet av ett nätverk för faxöverföringar, och inte 

heller det faktum att George Soros efter att ha följt sin instinkt, förlorade en 

förmögenhet på aktier. Det är lättare att enbart komma ihåg de lyckade exemplen och 

glömma alla misslyckanden (Bonabeau, 2003). Historierna kring intuitiva framgångar, 

och bristen på historier om motgångar, bidrar inte till en ökad medvetenhet gällande 

riskerna med användandet av intuition. Frånvaron av synliggörandet av riskerna med 

intuitivt beslutsfattande kan vara en anledning till att rekryteringsmisstag ständigt 

återupprepas. Det visar på vikten av att framhäva intuitionens inflytande i 

rekryteringsbeslut.  

 

Kan magkänslan vara ett effektivt styrverktyg 

Att fatta företagsmässiga beslut, inräknat beslut gällande rekrytering, är svårt, eftersom 

valalternativen blir fler, samtidigt som tiden att analysera dem minskar (Bonabeau, 

2003). Det kan vara ytterligare en förklaring till att rekryterare, istället för att värdera 

kandidaterna rationellt och analytiskt, väljer det mer tidseffektiva men irrationella 

beslutsverktyget: intuitionen (Calabretta, Gemser & Wijnberg, 2016). En undersökning 

gjord av rekryteringsföretaget Christian & Timbers visar att hela 45 procent av 
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företagsledare hellre förlitar sig på sina instinkter än fakta och siffror (Bonabeau, 2003). 

Vi tror dock inte att beslutsfattares intuition är framträdande i alla moment av 

rekryteringsprocessen, exempelvis har vi svårt att se intuitionen som användbar under 

granskande av CVn, där mer rationella analyser krävs.  

 

Forskaren Ingrid Tollegerdt Andersson har studerat ledarskap och personkemi i över 20 

år och menar att det är CVt som avgör om kandidaten blir kallad till en intervju. På 

intervjun är det istället personkemin mellan rekryterare och kandidaten som avgör vem 

som får jobbet (Tuvhag, 2011). Personkemin, som påverkas av parternas personliga 

preferenser, visar på att intuitionen spelar störst roll i intervjusammanhang. Det styrker 

även vårt resonemang ovan om att intuitionen inte har en framträdande roll i 

granskandet av CVn. Ari Riabacke (2006) menar även han att individer ofta fattar beslut 

grundade på känslomässiga faktorer och att besluten som tas, inte alltid är rationella. 

Magkänslan beskrivs som ett effektivt verktyg som ibland baseras på erfarenheter och 

kunskaper, som i fallet med expertintuition (ibid.). Det kan tolkas som att det intuitiva 

beslutsfattandet har en mer irrationell karaktär eftersom det styrs av individens 

affektbetonade preferenser. Vi undrar om det eventuellt är för riskfyllt att fatta 

irrationella beslut, med tanke på hur viktigt det är att rekrytera rätt person. Riabacke 

(2006) menar att vissa beslut som fattas utifrån magkänslan kan bero på att hjärnan 

väljer att förenkla problem. Rekryteraren måste därför bli medveten om sina styrkor och 

svagheter för att kunna fatta objektiva beslut (ibid.).  

 

Analytiskt tänkande kontra intuition  

Det har under de senaste femtio åren gjorts studier där det analytiska och intuitiva 

beslutsfattandet ställts mot varandra för att hitta svaret på vilket tillvägagångssätt som 

ger bäst resultat. Majoriteten av studierna har resulterat i att det analytiska 

beslutsfattandet ansetts vara det mest effektiva, men trots det litar många beslutsfattare 

fortfarande sin intuition (Lodato, Highhouse & Brooks, 2011). Vi undrar varför 

rekryterare som beslutsfattare agerar inkonsekvent med forskningsresultaten. En 

anledning kan vara att forskningen inte är omtalad i praktiken, vilket gör att det inte 

skapas utrymme för rekryterare att reflektera kring området i stort och dess eventuella 

konsekvenser.  
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Ett antagande enligt Glöckner och Witteman (2010) gällande beslutsfattande är att ju 

mer välgrundat ett beslut är, desto bättre blir valet. I vissa situationer har det dock visats 

att mycket övervägande vid beslutsfattande leder till sämre omdöme och beslut, och att 

människor ibland gör bättre val om de är distraherade från att reflektera för mycket 

kring valet. Med andra ord, när de lyssnar på sin intuition (ibid.). Det har även 

framkommit kritik mot analytiska bedömningsåtgärder i rekryteringssituationer, främst 

angående den resurs- och tidskrävande aspekten. Särskilt i mindre företag, där det i 

rekryteringsprocesser inte får gå åt för mycket resurser, blir det en stor negativ faktor 

(Miles & Sadler-Smith, 2014).  

 

Ytterligare en anledning till att många motsätter sig användandet av analytiska 

hjälpmedel vid rekrytering är att de blint litar på fenomenet ‘expertis’. När en person 

upplever att den innehar en viss expertis inom området, i det här fallet rekrytering, tror 

personen att den med hjälp av sin intuition och sitt omdöme kan förutspå en kandidats 

framtida prestationer (Highhouse, 2008). Enligt undersökningsdata som Scott 

Highhouse (2008) refererar till, har dock expertis ingen som helst koppling till en 

människas förbättrade förmåga att förutspå en annan människas beteende (ibid.). Enligt 

en annan studie av Frieder, Van Iddekinge och Raymark (2016) spelar dock en 

rekryterares expertis roll gällande hur snabbt ett beslut fattas (ibid.)  

 

Den nobelprisvinnande psykologen Daniel Kahneman (2013) menar att många får 

intrycket av att det finns en kontrovers kring ämnet intuitiva val och avgöranden. Det 

finns å ena sidan bevis om extraordinära prestationer åstadkomna av expertintuition 

inom många områden. Dessutom förekommer en del argument om att vissa komplexa 

beslut är bäst fattade när problemet förlitas på en undermedvetenhet. Å andra sidan 

finns det lika övertygande belägg för situationer där experter uppvisat en hög grad av 

självförtroende för bedömningar och prognoser som inte varit mer exakta än de gjorda 

av icke-experter. Utöver detta tillkommer även en mängd bevis som visar på 

systematiska fel och fördomar i samband med intuitiva bedömningar och val (ibid.). 

Som teorierna visar finns en diskussion kring om, och isåfall på vilket sätt, 

expertintuition är användbart. Vi tror att expertis har en betydande roll vid användandet 

av intuition, eftersom besluten grundas i viss erfarenhet.  
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Intuitionen kan leda oss på villovägar  

Människans hjärna är inte skapad för att felfritt kunna hantera komplicerade problem. 

Det är därför, som tidigare diskuterats, vanligare inom företag och organisationer att 

fatta irrationella beslut (Riabacke, 2006). Riabacke (2006) menar att det finns en 

möjlighet att intuitionsbaserade beslut grundas i tidigare erfarenheter och kunskap, men 

att de med största sannolikhet görs på grund av hjärnans tendens att förenkla processer 

(ibid.). Filosofen Kristoffer Ahlström å andra sidan, menar att magkänslan kan leda 

människor in på villovägar. Det, eftersom stenåldersmentaliten än lever kvar, men i en 

högteknologisk och komplex civilisation. Under 40 000 år har hjärnan inte förändrats, 

men människan har avlägsnats från en existens som jägare och samlare till att leva i ett 

myller av människor med teknologisk utrustning samt komplexa sociala strukturer 

(Svenska Dagbladet, 2010). 

 

Människans sinne är en informationsprocessor, även om den inte är helt fullkomlig. 

Forskning har visat att en människas tänkande är ett objekt för alla typer av fördomar 

och brister, mestadels omedvetet. Med andra ord, på en intuitiv nivå. Individer har 

lättare för att ta in information som stämmer överens med och bekräftar människors 

antaganden och fördomar (Bonabeau, 2003). I en rekryteringssituation är det riskabelt 

att låta fördomar styra, med tanke på att fördomar kan leda till diskriminering. Vi ser 

därför ytterligare en risk med att låta den omedvetna intuitionen ha en avgörande roll i 

rekryteringsbeslut.  

 

Selektiv perception 

Människor har som nämnts en tendens att acceptera sådant som går i enlighet med ens 

värderingar, och förkasta det som inte gör det. Det psykologiska fenomenet benämns 

selektiv perception och innebär att människor automatiskt bortser från faktorer som inte 

passar in i den undermedvetna föreställningsramen. Att rekrytera personer som 

överensstämmer med värderingarna skapar en harmoni, och kan vara en motiverande 

faktor i rekryterarens arbete (Gerber & Green, 1999). Utifrån faktumet att selektiv 

perception är ett framträdande kognitivt drag hos många människor kan antagandet, att 

människor har en bristande förmåga till att vara objektiva, göras (ibid.). Om vi 

människor inte har en naturlig fallenhet till att fatta objektiva beslut, borde inte det 

innebära att rekryterarens subjektiva och intuitiva värderingar samt fördomar styr mer i 

rekryteringsprocesser. Till följd av subjektivitetens och fördomarnas isåfall centrala roll, 
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undrar vi om diskriminering samt homosocial reproduktion kan uppstå i 

rekryteringsbesluten.  

 

Bonabeau (2003) bekräftar forskaren Ingrid Tollegerdt Anderssons teori om att 

intuitionen och attraktionens kraft kan leda till att rekryterare blir mer benägna att 

anställa personer som liknar dem själva. Det kan leda till svårigheter för exempelvis 

kvinnor att ta sig in på mansdominerade arbetsplatser (Tuvhag, 2011). Riabacke (2006) 

förespråkar en uppstrukturering, det vill säga ett synliggörande, av de problem som kan 

tänkas uppstå vid ett beslut för att förhindra att det endast baseras på intuition. Vi anser 

hans förslag om att framhäva användandet av intuition, samt problematiken som kan 

uppstå, viktigt i rekryteringssammanhang.  

 

Intuition och risktagande som synonymer 

Det har visats ett mönster i forskningen om ämnet beslutsfattande i 

rekryteringssammanhang, att det intuitiva beslutsfattandet kan vara riskfyllt att använda 

sig av. Intuitionen bör däremot heller inte undvikas, eftersom det kan vara det verktyget 

som leder till det bästa beslutet och bör mest fördelaktigt kombineras med ett analytiskt 

tänkande (Wang, Highhouse, Lake, Petersen & Rada, 2017). Det verkar dock som att 

informationen om potentiella risker med intuitivt beslutsfattande har gått obemärkt förbi 

flera framstående rekryterare. Bland andra menar Peter Agnefjäll, VD för IKEA och 

Carl Bennet, huvudägaren av bland annat Getinge och Lifco, att det är magkänslan som 

styr vem de anställer (Tuvhag, 2011), det vill säga en positiv association. Vi ser en 

problematik i att rekryteringsansvariga, trots de uppenbara riskerna med intuitivt 

beslutsfattande, oreflekterat förlitar sig på sin intuition i samband med 

rekryteringsbeslut.   

 

1.3 Problemformulering 
Hur reflekterar rekryterare kring och hanterar sin intuition vid rekryteringsbeslut? 

 

1.4 Syfte 
I den här uppsatsen vill vi utvärdera på vilket sätt rekryterare reflekterar kring och 

hanterar sin intuition i rekryteringssammanhang och hur deras beslut påverkas av det. 

Vi vill även synliggöra riskerna med intuitivt beslutsfattande för att kunna förebygga de 

negativa konsekvenserna som kan uppstå i praktiken.  
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2 Metod 
2.1 Forskningsproblemets karaktär 
Ämnet för vår uppsats är hur och varför intuition påverkar en rekryterare i sitt 

beslutsfattande. Karaktären för vårt forskningsproblem är attityder och uppfattningar 

hos rekryteraren. Eftersom intuitionen är en undermedveten process ansåg vi det 

väsentligt att synliggöra dessa kring fenomenet. Det som intresserade oss var, trots 

riskerna med intuitionsbaserat beslutsfattande, att rekryterare ofta följer sin intuition. 

För att kunna undersöka sådana attityder var det nödvändigt för oss att använda en 

kvalitativ forskningsstrategi i den här uppsatsen, med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Används en kvalitativ forskningsstrategi underlättar det för oss 

som författare att se problemet ur respondenternas synvinkel, eftersom kvalitativ data 

kan inkludera respondenternas personliga uppfattning (Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering, 2014).  

 

Utifrån forskningsproblemets karaktär analyserade vi främst på en individnivå, men 

även på en branschnivå. Innan vi påbörjade vår empiriinsamling, var våra 

generaliseringar kring forskningsproblemet som följer. På en individnivå antog vi att de 

flesta rekryterare inte skulle vilja erkänna ett användande av intuitionsbaserat 

beslutsfattande, eftersom teorin pekat på att intuition är ett bristfälligt verktyg. Vi gjorde 

även en generalisering kring att användandet av intuition borde skilja sig mellan olika 

typer av företag. Distinktionen för den här uppsatsen gäller bemanningsföretag och 

företag som rekryterar till sig själva, uppdelat i privat och offentlig sektor.  

 

2.2 Forskningsprocessen 
Eftersom vi i vår uppsats utgick från teori och inte från verkliga observationer, valde vi 

en deduktiv ansats (Bryman, 2016). Den deduktiva ansatsen, innebär kort sagt att gå 

från det generella till det specifika (Christensen, 2007). Utifrån vår teoretiska 

referensram utformade vi en problemformulering följt av vår empiriska undersökning, 

som hjälpte oss undersöka problemformuleringen. Vi kunde dessutom styrka att vår 

forskningsansats är deduktiv, eftersom vi har en teoriprövande karaktär genomgående i 

vårt arbete, snarare än teoriutvecklande. Det innebär att vi använt ett antal teorier, som 

vi sedan återgått till och ställt mot empirin (Bryman & Bell, 2015).  
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Vi upptäckte problemet som den här uppsatsen fokuserar på genom att läsa 

vetenskapliga artiklar om rekrytering, med andra ord var det en tydlig teoretiskt 

upptäckt. I teorin påträffades diskussioner kring analytiskt respektive intuitivt 

beslutsfattande i rekryteringsprocesser gällande fördelar och nackdelar med dem. Vi 

valde att inrikta oss på intuitionsbaserat beslutsfattande. Intuition är kopplat till mjuka 

värden, och utifrån vår teorigranskning har vi märkt att det blivit mer omtalat i teorin. 

Ett exempel på detta är andelen nya vetenskapliga artiklar kring ämnet som finns att ta 

del av. Det gör vårt ämne, och val av teoretisk referensram, relevant och aktuellt. 

 

2.3 Forskningsstrategi 
Eftersom vi inte var intresserade av numeriska svar, utan djupgående individuella svar, 

var kvalitativ forskningsstrategi ett självklart val. Kvantitativ data i form av numeriska 

och kortfattade svar är inte lämplig att analysera när det handlar om kognitiva attityder 

och uppfattningar (Silverman, 2013). I vår undersökning krävdes mer omfattande svar 

från respondenterna, och därför behövde forskningsstrategin vara uppställd på ett mer 

ingående sätt i form av insamling av kvalitativ data (ibid.). 

 

2.4 Undersökningsdesign 
Vid val av undersökningsdesign är det viktigt att först komma underfund med vad som 

egentligen ska undersökas. Det finns olika typer av undersökningsdesigner som alla är 

anpassade för olika ändamål som exempelvis fallstudiedesign, tvärsnittsstudiedesign 

och komparativ design (Bryman & Bell, 2015). I vår undersökning använde vi oss av en 

tvärsnittsstudie, som även benämns social undersökning. En sådan studie karaktäriseras 

bland annat av att mer än ett fall studeras på grund av en strävan efter variation, inom ett 

begränsat tidsspann, för att samla in kvantitativ data i syfte att urskilja mönster (ibid.). 

Alla nämnda egenskaper för tvärsnittsstudier stämmer överens med målet för vår 

undersökning, bortsett från den kvantitativa anknytningen. Trots att 

undersökningsdesignen har en tydlig kvantitativ koppling, kan kvalitativa studier 

innebära en viss typ av tvärsnittsstudie där exempelvis flertalet semi-strukturerade 

intervjuer används som datainsamlingsmetod (ibid.). En fördel med tvärsnittsstudier är 

att de är genomförbara under en kortare tidsperiod (Bordens & Abbott, 2008), vilket var 

passande för vår tidsbegränsade undersökning.  
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2.5 Datainsamlingsmetod 
I vår uppsats valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. En kvalitativ intervju fungerar bra när målet är att få fram 

träffande och beskrivande information (Dalen, 2015). Eftersom vi ville ta reda på hur 

rekryterare såg på användandet av intuition och i hur stor utsträckning de använde sig av 

sin intuition, såg vi intervjun som ett bra tillvägagångssätt (Qu & Dumay, 2011).  

 

Intervjuns struktur 

Graden av struktur i intervjun är ett vanligt sätt att klassificera forskningsintervjun. Vi 

valde att använda oss av ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju, 

semi-strukturerad intervju. Eftersom den helt strukturerade intervjun inte låter 

intervjuobjektet reflektera kring frågorna, eller tala fritt, kände vi att det inte var något 

alternativ. Samtidigt var den helt ostrukturerade intervjun inget alternativ för oss av den 

orsaken att vi hade speciella teman och problem vi ville komma åt under intervjun. Det 

kan tänkas vara svårt att nå specifika frågor och svar vid användandet av en 

ostrukturerad intervju, med tanke på att den formas efter varje individuell situation och 

inte styrs av bestämda frågor. Intervjuguider varierar från att vara mycket strama, till att 

vara relativt lösa i sin utformning (Qu & Dumay, 2011). Vår intervjuguide var tämligen 

stram eftersom vi hade ett antal intervjufrågor som vi följde under intervjuns gång. Vid 

vissa intervjuer formulerade vi dock frågorna på annorlunda sätt och ställde dem i olika 

ordning beroende på intervjuobjektets svar och utsvävningar.  

 

Den semistrukturerade intervjun har uppnått sin popularitet bland annat tack vare sin 

duglighet för att kunna avslöja viktiga och ofta dolda aspekter av mänskligt och 

organisatoriskt beteende (Qu & Dumay, 2011). Vi tog vid våra intervjutillfällen del av 

den semistrukturerade intervjuns egenskap att avslöja viktiga och dolda aspekter av 

mänskligt beteende. För att kunna få svar på det som eventuellt låg dolt och omedvetet 

hos intervjuobjekten, exempelvis tendensen att rekrytera och dra sig till kandidater som 

liknar dem själva, använde vi oss av frågor som kunde påvisa detta. Först ställdes en 

fråga angående vad intervjuobjektet tyckte var dennes främsta egenskaper och mot 

slutet av intervjun ställdes en fråga angående vad intervjuobjektet tyckte var viktiga 

egenskaper hos jobbsökande kandidater. För att kunna få ut så mycket som möjligt av 

frågan fick vi i vissa fall be intervjuobjektet utveckla sitt svar, och ibland omformulera 

frågan. 
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Vi ville ha med våra intervjuobjekts egna reflektioner och deras termer och därför var 

den semistrukturerade intervjun ett passande alternativ. Den tillåter intervjuobjektet 

bidra med svar i sina egna termer och på det sätt som de förstår och använder språk (Qu 

& Dumay, 2011).  Det gav oss en djupare förståelse för hur de uppfattar fenomenet som 

vi studerat i vår uppsats. Reflektion kring ämnet innebär att tillåtas eftertänksamhet, för 

att svaren verkligen ska få den ärlighet vi eftersträvar. Sådana typer av svar, och 

eftersom vi efterfrågar svar som kan beröra eventuell irrationalitet, behöver en viss typ 

av frågor som inleds ytligt och under mötets gång fördjupas till de frågor vi verkligen 

vill ha svar på. Vi valde medvetet att inte förbereda respondenterna på intervjufrågorna, 

mer än en övergripande beskrivning av forskningsämnet. Vår förhoppning var därför att 

få ärliga och spontana reaktioner, som inte var anpassade efter vilket intryck 

respondenten ville ge.  

 

Urval 

Från början hade vi som mål att intervjua nio personer som arbetar med rekrytering på 

olika företag. Det visade sig vara svårare än vi trott att få tag på respondenter och det 

var många företag som inte hade tid eller tillräckligt med resurser för att kunna 

medverka på intervjuer. Vi kontaktade ett trettiotal företag i Kalmar län och fick kontakt 

med nio individer inom olika organisationer, vilket resulterade i att vi uppnådde vårt 

uppsatta mål med nio kvalitativa intervjuer. Det finns en risk att kvalitativ data möts av 

misstroende på grund av att metoden bygger på ett relativt litet urval (Trost, 2010). Vi 

var medvetna om att nio respondenter kan anses vara ett snävt urval och att de inte kan 

anses vara representativa för alla rekryterare. Intervjuerna gav oss dock den information 

vi ansåg oss behöva och vi fick känslan av att vi under de senare intervjuerna uppnådde 

en form av mättnadspunkt. Mättnadspunkten innebar att vi uppnådde ett stadie i våra 

intervjuer där vi kände att samma information upprepades (Jacobsen, 2002). Eneroth 

(2005) benämner det representativa urvalet som ett ickeproblem för den kvalitativa 

metoden, snarare eftersträvansvärt, eftersom det kvalitativa enligt honom ska mäta 

kvalitet (ibid.) därför anser vi antalet respondenter vi fick ihop som rimligt för vår 

studie.  

 

Vårt urval var av strategisk karaktär, ett målinriktat urval. Bryman (2011) menar att 

man vid målinriktat urval väljer personer eller företag som är av intresse för att förstå en 
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social företeelse. Vi valde att intervjua individer, rekryteringsansvariga, som har stor 

kunskap och erfarenhet kring företeelsen vi valde att studera. Vid ett målstyrt urval 

grundas valet av undersökningsgrupp i forskarens strävan om att intervjua individer som 

kan tänkas bidra med betydelsefull information (Bryman, 2011).   

 

2.6 Hur vi prövade och tolkade vår empiriska data 
Till skillnad från vid kvantitativa studier finns det inga specifika regler eller 

konventioner om hur forskaren ska eller bör göra vid analyserandet av insamlad data, 

utan fantasi och kreativitet måste ta större plats (Trost, 2010). Trost (2010) föreslår en 

process utifrån tre steg; samla in data, analysera data och till sist tolka data. Vi valde att 

följa hans tre steg i arbetet med vårt insamlade empiriska material. Först samlade vi in 

vår data genom kvalitativa intervjuer med rekryteringsansvariga. Under steg två 

analyserade vi vårt insamlade material genom att läsa och lyssna igenom våra 

intervjuer. Vi funderade kring vad vi hade hört och sett under intervjuernas gång för att 

på så sätt få fram intressanta tankar och reflektioner. Vid steg tre handlar det om att 

tolka datamaterialet genom användning av de teoretiska verktyg som man till sitt 

förfogande. Trost (2010) menar att man måste visa att det intressanta verkligen är 

intressant.  

 

Enligt Jacobsen (2002) kunde resultaten av vår undersökning ha blivit meningslösa om 

vi inte hade kunnat lägga in en bredare betydelse i dem. För att tolka och pröva vårt 

resultat, vår data, var vi tvungna att sätta in resultaten i ett större sammanhang genom 

användning av teori. Jacobsen (2002) beskriver teori som en förenkling av en 

komplicerad verklighet. Den teoretiska referensram som vi använde oss av, styrde 

vilken slags empiri vi samlade in samt hjälpte oss att urskilja vilka förhållanden som var 

mest relevanta att undersöka. På samma sätt använde vi oss av den teoretiska 

referensramen när vi prövade resultaten av vår undersökning. Genom en upprepad 

användning av teori har vi arbetat oss fram till en djup förståelse av empirin och 

resultaten.  

 

2.7 Forskningens trovärdighet 
För att kunna bedöma kvalitativa undersökningars trovärdighet går det inte enligt vissa 

forskare att använda sig av reliabilitet och validitet. Enligt Eneroth (2005) är inte 

reliabilitet väsentligt för kvalitativa undersökningar. Kvalitativa undersökningar 
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fokuserar inte på att mäta antalet kvaliteter, snarare att upptäcka dem (Eneroth, 2005). 

Med bakgrund av detta kommer vi istället utgå från Bryman och Bells (2014) 

uppdelning av forskningens trovärdighet.  

 

Tillförlitlighet 

Att en forskning är tillförlitlig innebär att den utförts utifrån uppställda regler och att 

resultaten av forskningen kommer vara tillgängliga för respondenterna som deltagit i 

undersökningen. Termen tillförlitlighet utgår från forskarens bild av den sociala 

verkligheten som ska återges sanningsenligt till berörda parter (Bryman & Bell, 2014). 

För vår del innebar det att vi erbjöd våra respondenter möjligheten att läsa den färdiga 

uppsatsen. I strävan efter en kvalitativ text, krävdes också en kritisk granskning av våra 

egna slutsatser och källor, och att hela tiden ha i åtanke att det finns två aspekter av 

varje argument. 

 

Överförbarhet 

Att en undersökning har hög överförbarhet betyder att oavsett vilka resultat som 

framkommit, kan essensen i undersökningen överföras till andra kontexter (Bryman & 

Bell, 2014). Utifrån våra empiriska upptäckter kunde vi göra generella kopplingar till 

ämnet intuitivt beslutsfattande, och studien fick därmed en mer allmän karaktär. Det 

gjorde framförallt att urvalet vi gjort till den teoretiska referensramen, samt våra 

slutsatser, kan komma att uppnå högre överförbarhet till vidare forskning, inte 

nödvändigtvis inom samma specifika ämne. Att ha kännedom om hur resultatet kan 

styras, både positivt och negativt, är också angeläget eftersom senare forskning har 

möjlighet att antingen bekräfta eller ifrågasätta våra teorier. 

 

Pålitlighet 

I stora drag innebär pålitlighet att forskarna för studien ska se till att hela 

forskningsprocessen, med allt som ingår, ska redovisas transparent och fullständigt i 

rapporten. För att kontrollera att forskningen redovisats korrekt, kan forskarkollegor 

granska och bedöma kvaliteten på forskningen (Bryman & Bell, 2014). Vår uppsats 

granskades genomgående kritiskt och noggrant av både handledare, examinator samt 

opponenter. Med hjälp av deras granskning är vår förhoppning att uppsatsen är 

transparent och därmed pålitlig.  
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Möjlighet till att styrka och konfirmera 

Inom samhällsforskning är det viktigt att forskaren är medveten om svårigheten med 

fullständig objektivitet i undersökningen. Med det sagt kan forskarna däremot försöka 

kontrollera att undersökningen är just objektiv, genom att granskare till forskningen 

kontrollerar möjligheten att kunna styrka resultaten (Bryman & Bell, 2014). Eftersom vi 

har en deduktiv ansats med en utgångspunkt i teorin, anser vi att vår studie är objektiv 

till viss mån. Däremot var det vi som valde teorierna utifrån vad som fångade vårt 

intresse inom ämnet, vilket även inkluderade en viss subjektivitet i vår undersökning. Vi 

tror dock att det är svårundvikligt att vara subjektiva i en forskning, eftersom den 

grundas i ett intresse. Däremot är teorierna vi valde relevanta eftersom de varit 

framträdande i majoriteten av källorna vi läst när vi forskat kring vårt problem. 

 

2.8 Forskningsetik 
Överlag är ämnet för vår uppsats, intuition i beslutsfattande, inte särskilt känsligt på en 

forskningsetisk nivå. Eftersom vårt fokus i studien centrerade kring respondenterna 

personligen blev det ett relativt lätt ämne för dem att prata om. Däremot kunde 

användandet av intuition, som vi diskuterat samt redogjort för, komma att upprätthålla 

vissa strukturer företag försöker bekämpa; exempelvis diskriminering och fördomar. 

Vidare ställde vi inga frågor där respondenten uttryckligen behövde besvara rent 

konkret vilka fördomar de eventuellt har, eller som skulle kunna förekomma inom 

företaget, eftersom sådana frågor kan inkräkta på integriteten (Silverman, 2013). De 

frågor vi ställde av mer känslig karaktär, handlade snarare om sådana strukturer eller 

uppfattningar faktiskt existerade, eller inte.  

 

Vi valde att lita på de vi intervjuade och att de inte talade osanning, men vi är medvetna 

om att de kan ha förskönat svaren med tanke på att ämnet kan ses som tabubelagt (Mast 

et al., 2011). Intervjuerna var helt anonyma och det ansåg vi utgjorde en viktig del för 

att våra intervjuobjekt skulle känna sig bekväma med att berätta sanningen om deras 

tankar kring ämnet intervjun behandlade. Däremot var vi medvetna om att vi som 

intervjuare kan ha varit en barriär till att respondenterna vågade vara helt ärliga. Vidare 

är det viktigt att vara flexibel för respondenternas självständighet när de volontärt deltar 

i den här typen av studie. Företagen ska på egen vilja delta i arbetet, och närhelst de vill 

ska de ha möjligheten att dra sig ur om förutsättningarna förändras eller av annan 

anledning (Silverman, 2013).  
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3 Rekryterares personlighet 
3.1 Teoretisk referensram om rekryterares personlighet 
Människans hjärna är inte gjord för att fatta komplicerade och komplexa beslut. Väldigt 

få personer fattar beslut grundade i välbetänkta överläggningar, oavsett om det handlar 

om privata eller jobbrelaterade beslut. Ofta fattas beslut baserat på en föraning som 

verkar korrekt utan närmare eftertanke (Riabacke, 2006). Intuitionen är livsviktig, det är 

den som gör att vi till exempel väjer för en bil som kommer körandes mot en. Det är 

dock farligt att förlita sig alltför mycket på sin magkänsla. Att göra det kan resultera i 

ett dåligt beslutsfattande eftersom våra intuitioner ofta leder oss på villovägar (Soll, 

Milkman & Payne, 2015). Kognitiva gränser och lathet kan leda till att människor 

fokuserar på fel saker eller fallerar i att hitta relevant information. När vi är stressade, 

trötta och gör flera saker samtidigt är de kognitiva bristerna särskilt framträdande hos 

oss alla. I dagens arbetsliv har människor mycket att göra och stressar ofta för att kunna 

hinna med vad som förväntas av dem, och därför förlitar vi oss allt mer på intuitionens 

kraft. Beslut tas snabbare idag, men kvaliteten blir ofta lidande, så även i fallet med 

rekryteringar (ibid.). 

 

Människans intuitiva system agerar automatiskt och snabbt, kräver lite ansträngning och 

ingen viljekontroll (Lindelöw, 2016). Utan vårt intuitiva system skulle vi vara mycket 

långsamma och i princip handlingsförlamade. I vissa fall behövs dock det lite tyngre 

analytiska tänkandet för att göra avvägningar och komma fram till bättre beslut. Det 

intuitiva tänkandet går inte att stänga av och är något som rekryterare hela tiden måste 

förhålla sig till. I en rekryteringssituation spelar det stor roll vilket av beslutsfattandet 

som har störst inflytande, det analytiska eller det intuitiva. Det kan leda till 

konsekvenser som vem som får jobbet och kan leda till direkt följdriktighet för allt som 

händer i verksamheten. Eftersom rekryterare tenderar att snedvrida och göra 

systematiska fel vid bedömandet av personer, kan det också tänkas leda till 

diskriminering eller homosocial reproduktion (ibid.).  

 

Personligheten hos människor har ett stort inflytande på beslutsfattande, eftersom det är 

lätt att förstå vilka typ av beslut som kommer fattas om personligheten är välkänd. Vad 

som räknas som ett optimalt beslut beror helt på vilka preferenser och värderingar en 

person har. Ett optimalt beslut för en person kan tolkas som mindre optimalt för en 

annan (Frame, 2012). Begreppet rationalitet innebär att välja det alternativ som 
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genererar maximal nytta för användandet. Tanken med rationalitet blir alltså att besluta 

om det mest optimala alternativet (Frame, 2012). Detta är den teoretiska beskrivningen 

av rationalitet, dock är det praktiska användandet mycket mer komplicerat. I situationer 

där exempelvis företagsledningar ska fatta beslut saknas ofta både information och tid 

till att kunna göra rationella, optimala val (ibid.). Dessa omständigheter innebär att 

företagsledningen oftast nöjer sig med beslut som är tillräckliga för vad situationen 

kräver, något som brukar omnämnas som ett satisfierande beteende. Det är därför lättare 

att avgöra rationaliteten av en enskild individs beslut. Viktiga personlighetsfaktorer som 

har särskilt inflytande på beslutsfattande, är högre risktagande, förändringsbenägenhet 

och hög slutledningsförmåga (ibid.).  

 

Risken med att fatta beslut 

Risktagare är villiga att genomföra beslut som eventuellt ger avkastning, trots den 

avsevärda sannolikheten för misstag (Frame, 2012). För låga risktagare å andra sidan, 

föredrar de att hålla sig till områden och saker de är säkra på och känner till. 

Riskneutrala personer kan ta risker under omständigheter när risknivåerna är uppenbart 

låga. Viljan att ta risker sjunker sedan alltjämt som risknivån höjs (ibid.). En princip 

gällande risktagande är att risker ska accepteras gentemot fördelarna risken förväntas 

leda till. Problemet är att det inte finns några definitioner eller riktlinjer som varken 

talar om vad en risk är, eller vilka typer av förväntade fördelar som är accepterade i 

förhållande till risken. Utifrån riskfyllt beslutsfattande väcks en oro när beslutsfattandet 

berör människor (Resnik, 2017), som det gör i rekryteringsbeslut. Risktagare baserar 

och utvärderar ofta sina beslut på intuition och erfarenheter snarare än analytisk data. 

Det innebär att riskfyllda beslut kan skilja sig markant åt baserade på beslutsfattarens 

kognitiva preferenser, jämfört med mer säkert fattade beslut. Många metoder inom 

riskfyllt beslutsfattande försöker reducera intuitionens inverkan, på grund av en strävan 

till att istället försöka systematisera uppvärderandet av risker och fördelar för att minska 

osäkerheten (ibid.). David Resnik (2017) menar att vår förmåga att reducera 

användandet av intuition i riskfyllda sammanhang är limiterad. Det går däremot att 

addera analytisk data som ett komplement i beslutsfattandet för att reducera osäkerheten 

(ibid.).  
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3.2 Empiri och prövning av rekryterarens personlighet 
”Vad förknippar du intuition med oberoende av rekryteringssammanhang (laddning, 

värdeord)?” var den första frågan vi ställde respondenterna, som uttryckligen behandlar 

intuition. Genom att ställa den frågan tidigt i intervjuerna ville vi undersöka 

respondenternas övergripande inställning till intuition. De respondenter som var 

övervägande positivt inställda, vilket var majoriteten av våra respondenter, gav kortare 

svar, medan de mer negativt inställda till intuition gav längre svar. Nästan alla 

respondenter kopplade intuition till den mer vardagliga benämningen ‘magkänsla’, och 

de positivt inställda kopplade även termen intuition till en medvetenhet och lyhördhet. 

De mer negativt inställda respondenterna kopplade intuition med lägre professionalitet 

och en sorts felkälla, där Respondent 6 menade att “I professionella sammanhang ska 

man inte använda intuitionen“. Oavsett inställning till intuitionens betydelse var 

majoriteten av respondenterna överens i sammanhanget om vikten av att intuition 

kombineras med erfarenhet. Riabacke (2006) konstaterar att intuition kan bero på en 

kognitiv genväg, och att det därför är av största vikt för rekryteraren att vara medveten 

om detta för att kunna fatta objektiva beslut. Som Respondent 2 angav, något tudelad 

till intuition: ”Just ordet intuition anser jag vara positivt. Om det inte kopplas till 

erfarenhet känns det däremot mer som en fördom”.  

 

Respondenternas bild av intuition i rekryteringssammanhang 

För att få ett bredare perspektiv av respondenternas bild av intuition valde vi även att 

tidigt i intervjuerna ställa en fråga om vilka som var respondenternas främsta personliga 

egenskaper. Vi har tidigare redogjort för att en människas personlighet kan ha en 

koppling till intuition (Calabretta, Gemser & Wijnberg, 2016), därav en av många 

orsaker till att vi ställde den frågan. Respondenterna gav exempel på olika egenskaper 

som de upplevde var framträdande hos dem, exempelvis ”målinriktad”, 

”resultatinriktad” eller ”framåtdrivande”. Vi fortsatte sedan med frågan ”Vad har du för 

bild av användandet av intuition i rekryteringssammanhang? Är det rätt eller fel att låta 

intuitionen styra i sådana situationer?”. Vi ansåg att den frågan gick mer direkt på ämnet 

vi studerar, och försökte även ställa den så öppet som möjligt så att respondenterna 

skulle kunna svara helt utifrån deras egen uppfattning. Svaren var väldigt varierande. 

 

Respondent 1 menade att intuition var en del av hennes rekryteringsteknik: ”I första 

intervjun är intuitionen stark, du klickar eller du klickar inte. Du har redan läst CVt och 



  
 

20 

vet vilka meriter personer har, då blir klicket viktigare”. Valet av ordet ‘klicka’ som 

Respondent 1 gör är intressant, eftersom det hänvisar till en undermedveten känsla som 

kan ha en koppling till personkemin mellan rekryterare och kandidat. Vidare 

tydliggjorde Respondent 1 att intuitionen får ett större spelrum under intervjun eftersom 

hon menade på att CVt, det vill säga det analytiska, vilket också går i enlighet med vår 

tolkning, till viss del redan är avklarat. Respondent 1 valde att använda sin intuition 

ganska omfattande under rekryteringsbeslutet. Vi tolkar det som att hennes erfarenhet 

inom rekrytering gör att hon är mer bekväm med att vara mer intuitiv. Enligt Highhouse 

(2008) är det vanligt förekommande när en person kan uppskatta sin intuitiva förmåga 

till att vara så pass tillförlitlig.  

 

Respondent 2 menade att ”intuitionen går in vare sig man vill eller inte. Den kan vara 

både positivt och negativt men ser det som positivt i erfarenhetssammanhang eftersom 

man kan utgå från den”. Uttalandet av Respondent 2 stärker teorin om expertintuition 

som Highhouse (2008) presenterat. Respondent 5s åsikt var att ”Jag skulle säga att jag 

tror det är svårt att rekrytera utan intuition”. Andra ansåg, vilket även spann vidare på 

deras initiala uppfattning om intuition i allmänhet, att intuition överhuvudtaget inte 

hörde hemma i rekryteringssammanhang, exempelvis Respondent 6: “Jag tänker aktivt 

på att inte ha någon magkänsla, utan egentligen grunda valen på de fastställda 

kriterierna eller kompetenskraven vi satt upp”. Svarens variation fann vi väldigt 

intressanta, särskilt när inställningen till intuition kunde skilja sig till den grad att de 

blev varandras totala motsats. Vi har tidigare tagit upp hur människors attityder till 

beslut och hur de fattas, beror på personligheten hos en människa, oavsett om alla ställs 

inför samma situation med samma alternativ (Frame, 2012). Vi kan därför utifrån våra 

respondenters svar se att personligheten har en påverkan på deras inställning till 

intuition. Respondent 6 menade exempelvis under intervjun att han är analytiskt lagd, 

dels i de egenskaper han beskrev hos sig själv, “Strukturerad, noggrann, 

resultatinriktad”, men också vid hans uppskattning av hur många procent 

analytisk/intuitiv han är “90-95 procent”.  

 

Respondent 7 hade liksom Respondent 6 en negativ association till intuition i samband 

med rekrytering. Vi ställde honom följdfrågan “Ser du några fördelar med att använda 

din intuition vid rekrytering?” och fick till svar: “Jaa, det skulle väl vara om jag ställer 

frågor, får rätt svar på alla frågor. Att allt är grönt men jag ändå känner att det är 
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någonting som skaver här, det är något som är fel och jag kan inte ta en ytterligare 

referens. I så fall skulle jag säga att intuitionen är någonting positivt.”. Med andra ord 

kan han i specifika scenarion tänka sig använda sin intuition när det handlar om att välja 

bort en kandidat, men aldrig välja. Vi kan utifrån hans svar se en koppling mellan hur 

han använder sin intuition och hur risktagande han är. Att välja bort någon på intuition, 

som Respondent 7 skulle kunna göra, kan tolkas som ett försök till att undvika 

eventuella risker som hade kunnat uppstå om personen istället hade anställts, och på 

frågan om Respondent 7 är risktagande svarade han “Nej inte i rekrytering. Inte privat 

heller, rätt safe”. Frame (2012) menar att låga risktagare föredrar att hålla sig till det de 

känner igen och är säkra på, och med andra ord även undvika och välja bort sådant som 

känns osäkert.  

 

Exempel på användning av intuition 

Vi bad respondenterna beskriva en rekryteringssituation när de använt sin intuition. Vi 

valde att ställa frågan utan laddning, genom att inte uttryckligen be om en bra eller dålig 

situation. Respondent 3 berättade: ”Vi hade någon som jag intervjuade som svarade bra, 

men jag kunde inte sätta fingret på vad som inte kändes helt bra (…), personen 

uppfyllde alla krav. Vi började rota och då kom det fram att personen inte hade helt rent 

mjöl i påsen vilket räddade oss från att anställa den”. Ytterligare ett svar vi fick från 

Respondent 8 berörde en intuitiv känsla av att fel person anställdes: ”Fakta visade på en 

kandidat men känslan hängde inte med. Vi hade en till intervju och vägde ihop det, 

fakta var bra vad gäller utbildning och kompetens, men det satt något där i magen. Det 

var ett sådant tillfälle när vi ändå valde att gå vidare, men vi borde inte anställt. 

Personen jobbar inte kvar för det blev inte bra”. Båda situationerna beskriver hur 

respondenterna haft en intuitiv känsla av att något inte stämde.  

 

Vi skulle kunna tolka deras berättelser som att det går i linje med metaforen med 

intuition som elefanten i rummet, där respondenterna inte agerat utifrån sin intuition 

trots att den stämt (Miles & Sadler-Smith, 2014).  En anledning kan vara att 

respondenternas intuitiva känsla om kandidaterna byggts på personliga fördomar hos 

respondenterna, och kan på så vis vara en förklaring till att de inte velat berätta om 

deras intuition i rekryteringssammanhanget. Det resonemanget understryker faktumet 

att intuition är tabubelagt i många situationer, särskilt när det handlar om rekrytering. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att respondenternas berättelser inte förklarar närmare 
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varför personerna inte blev anställda eller varför de inte borde blivit anställda. Mast et 

al., (2011) konstaterar en dualitet som tydligt redovisas i föregående exempel, att 

rekryterare måste välja om magkänslan är tillförlitlig och bör följas eller inte. I fallet 

med Respondent 8 visade det sig att företaget hade tjänat mer på om intuitionen hade 

följts, eftersom en felrekrytering isåfall hade kunnat undvikas.  

 

Respondent 5 berättade hur hon litat på intuitionen som gav en positiv känsla för en 

person vid anställandet av en praktikant: ”Hon hade haft en tuff bakgrund utan några 

vidare erfarenheter. men vi fick så himla bra intryck av henne i hennes utstrålning och 

vilja att jobba, så trots hennes låga erfarenhet gav vi henne chansen, och idag är hon 

restaurangchef”. Respondent 3, 5 och 8 som vi hittills diskuterat var även positivt 

inställda till intuition i rekryteringssammanhang. Av de respondenter som säger sig 

använda intuition, var det enbart Respondent 9 som valde att berätta om ett tillfälle när 

hennes intuition inte stämt: “Ja det har jag nog gjort, finns de jag trott på och känt att det 

här kommer bli riktigt bra, men så har det inte funkat och då har vi kunnat avfärda detta 

innan vi skrivit kontrakt med dem. Men då finns en tveksamhet att man vill testa 

personen, men då har jag trott att det ska bli bättre än vad det blir“. Som Riabacke 

(2006) konstaterar finns en tendens att fatta irrationella beslut på grund av att hjärnan 

vill förenkla processer. Respondent 9s beskrivna situation kan härstamma i graden av 

erfarenhet kring rekrytering, vilket i hennes fall är ett år. Just eftersom hjärnan väljer 

kognitiva genvägar när den ställs inför nya situationer (Frame 2012, 209), kan den 

felaktiga intuitionen Respondent 9 upplevde grundas i brist på erfarenhet kring hur 

intuitionen ges i uttryck (Gerber & Green, 1999).  

 

Resterande respondenter som haft en positiv inställning till intuition, tenderade att 

framhäva framgången med deras intuitiva beslutsfattande, oavsett om intuitionen pekat 

åt en bra kandidat eller en dålig. En aspekt till varför detta föreligger, är att de gånger 

intuitionen blivit fel, kan respondenterna ha associerat händelsen till någon annan faktor 

som orsakat misstaget. Enligt teorin om selektiv perception bortser människor från 

saker som inte passar in i deras undermedvetna föreställningsram (Gerber & Green, 

1999), vilket i så fall skulle kunna vara fallet i den här situationen. Det kan också bero 

på att de behövde mer tid att fundera kring saken när frågan ställdes. Självfallet är det 

även möjligt att respondenterna helt enkelt inte velat erkänna att något fel har skett 

genom intuitivt beslutsfattande.  
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Kopplingen mellan risktagande och inställning till intuition 

Respondent nummer 6 som var mer negativt inställd till intuition i 

rekryteringssammanhang, berättade under en fråga gällande hur risktagande personen 

var, att han anställt en person som kanske inte hade anställts i vanliga fall. ”Jag 

anställde en person som varit sjukskriven i två år på grund av utmattningsdepression, 

jag gav den då en chans, ett jobb här och det gick utmärkt. Tror inte många hade gjort så 

men det grundades för andra saker som var ganska talande för den personen.”. Den här 

respondenten berättade om situationen, när frågan om synen på risktagande ställdes, och 

i det tillfället hade respondenten ansett sig vara risktagande. Personen som blev anställd 

uppfyllde även kraven för tjänsten, men på grund av hälsotillståndet ansåg respondenten 

att det var ett visst risktagande att anställa personen. Respondent 6 fortsatte med att 

konstatera att “All rekrytering är risktagande för man vet inte hur personen kommer 

vara som anställd”. Frågan vi kan ställa oss är därmed om situationen var ett analytiskt 

övervägande, eller om risktagandet baserades på ett intuitivt beslut. Vi har i vårt 

teoriavsnitt konstaterat att risktagande i högre grad baseras på intuition (Resnik, 2017), 

därför är det rimligt att fundera om intuition trots allt har en viss koppling till 

risktagande personlighet.  

 
Tabell 1, egen bild  

 

Som vi funderat kring tidigare, är frågan om intuition ändå har en koppling till 

risktagande. För att mer ordentligt kunna kartlägga kopplingen mellan intuition och 
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risktagande, har vi kombinerat graden av attityd till intuition, samt graden av 

risktagande ovan i tabell 1. Efter respondenternas uttalanden om hur risktagande de 

upplever sig vara har vi översatt svaren till en tiogradig skala, 0 till 10. De respondenter 

som inte är risktagande motsvarar 0, medan de som ansett sig vara risktagande 

motsvarar 10. I vårt fall ansåg sig ingen vara helt risktagande, utan det högsta värdet i 

det avseendet hade Respondent 1 och 5, som ansåg sig vara “mer risktagande” 

respektive “medel risktagande”. Översättningen till siffror grundas alltså på en 

uppskattning från vår sida utifrån deras svar. Siffrorna för inställningen till intuition i 

rekryteringssammanhang baserades på data från frågan “Av 100 %, hur många procent 

analytisk respektive intuitiv är du när du fattar beslut i rekryteringen?“. Svar från 

Respondent 3 och 4 saknas i ena respektive båda frågorna, och därför uteblev de från 

tabellen.  

 

Tabell 1 illustrerar hur svaren skiljer sig markant mellan respondenterna. Respondent 5 

ansåg sig inte som risktagande, men hennes inställning till intuition är positiv, och 

svaret på frågan om hennes bild av intuition var “jag tror att det är svårt att rekrytera 

utan intuition”. Samma inställning delade Respondent 8 och 9, ingen av dem ansåg sig 

vara risktagande, men tyckte att intuition var en viktig del i rekryteringsprocessen. 

Enligt Respondent 9 var det bland annat “för att få en helhetsbild av en människa”. 

Eftersom människor är mer irrationella i osäkra situationer som rekryteringar är, borde 

rimligtvis rekryterare ha en högre grad av risktagande eftersom rekryteringsprocesser 

och beslutsfattande överlag har en hög grad av osäkerhet. Som teorin säger håller sig 

personer med låg riskbenägenhet till saker de är säkra på, och känner till (Frame, 2012). 

Den teorin tillsammans med vår koppling från problemdiskussionen gällande att positiv 

inställning till intuition är förenlig med högt risktagande, stämmer dock inte med våra 

respondenters uttalanden. De här kopplingarna går däremot i linje med vårt resonemang 

att det troligtvis är oundvikligt för rekryterare att agera irrationellt, vilket ökar graden av 

intuitivt användande inom rekryteringsbeslut. Det är även därför vi anser det vara 

viktigt att intuition blir mer omtalad i praktiken. Just medvetenheten kring hur pass 

intuitiva rekryterare är i beslutsfattande har en stor betydelse enligt Lindelöw (2016), på 

grund av konsekvenserna utifrån intuitivt fattade beslut.  

 

Respondent 7 ansåg sig inte vara risktagande, han var dessutom avvaktande till att 

använda intuition i rekryteringssammanhang, även om han inte avfärdade det helt: “I 
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andra sammanhang är det jättepositivt men inte inom rekrytering”. Hans inställning 

stämmer därmed med teorin vi tagit del av, angående att personer med låg 

riskbenägenhet även håller sig till saker de känner till (Frame, 2012), alltså att fatta 

beslut utan intuition.  

 

Genom att studera tabell 1 kan vi konstatera att det inte finns en tydlig koppling mellan 

intuition och risktagande bland våra respondenter, vilket avspeglas i diskrepansen 

mellan graden intuitivitet och graden risktagande respondenterna uppger. Våra 

respondenters svar går med andra ord inte i enlighet med våra tidigare reflektioner kring 

kopplingen att ju mer risktagande en person är, desto mer intuitiv är den. Det är dock 

värt att återigen poängtera att graden av risktagande är vår egen bedömning utifrån 

respondenternas svar på frågan. Dessutom har de själva fått uppskatta hur pass 

analytiska kontra intuitiva de anser sig vara, i procenttal. När en sådan fråga ställs, och 

svaren från respondenterna blir direkt mätbara, kan det tänkas att många undervärderat 

sin intuitivitet utifrån föreställningen att intuition överlag inte anses acceptabelt vid 

beslutsfattande (Mast et al., 2011). Vi tillåter oss resonera på så vis grundat i de 

motstridiga svaren gällande intuition vi fått från respondenterna, som varit mer positiva, 

kontra deras egen uppskattning av intuition när den plötsligt blir påtaglig i siffror.  

 

3.3 Sammanfattande prövning av rekryterares personlighet 
Som vi kunnat konstatera i vår undersökning har svaren från respondenterna angående 

deras inställning till intuition varit väldigt blandade. Vi kan se att intuition är en högst 

personlig uppfattning, och attityden till användandet av intuition beror helt på individ, 

vilket går i enlighet med teorin om kopplingen mellan intuition och individ (Calabretta, 

Gemser & Wijnberg, 2016). En bidragande faktor till att flera av våra respondenter 

ansåg intuition vara något positivt kan bero på att intuition och dess risker inte är 

ordentligt omnämnda i praktiken. En anledning till detta kan vara att verktyget intuition 

inte har en tydlig förankring på arbetsplatsen, som exempelvis analytiska och 

kompetensbaserade verktyg har (Lodato, Highhouse & Brooks, 2011). Om intuition 

fortsätter vara en omedveten faktor på arbetsplatser, kan det öka risken för negativa 

konsekvenser som till exempel felrekryteringar. Vi tolkar därför att graden medvetenhet 

om intuition påverkar inställningen gentemot den.  
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Vår undersökning visade att majoriteten av respondenterna valde att beskriva situationer 

där intuitionen stämt, snarare än tvärtom. Vi har i vår problemdiskussion diskuterat att 

det är lätt att bortse från misstag eller felbedömningar vad gäller intuitiva beslut som 

tagits (Gerber & Green, 1999). Vi funderar därför kring om rekryterare tenderar att 

glorifiera sina historier angående intuition. Det stämmer överens med teorin om att 

individer ofta förskönar intuitiva beslut på grund av att det simplifierar och romantiserar 

beslutsfattandet (Bonabeau, 2003).  

 

Inledningsvis i vår uppsats har vi sett tecken på en koppling mellan risktaganden och 

intuitiva rekryteringar, i form av att risk kopplas till högre grad av osäkerhet (Frame, 

2012), vilket i sin tur kan kopplas till intuition. Eftersom vår teoretiska referensram 

påvisat tecken att användandet av intuition kan vara ett tabubelagt ämne i 

rekryteringssammanhang (Mast et al., 2011) resonerar vi om så är fallet på grund av 

dess koppling till risktagande. Att fatta beslut om människor och samtidigt ha en 

risktagande personlighet, kan ses som oetiskt (Resnik, 2017). Därtill kan vi se 

sambandet mellan medvetenheten hos respondenterna angående deras grad av 

risktagande och deras användande av intuition. Som vi klargjort är korrelationen mellan 

risktagande och intuition påtaglig (ibid.), varpå vi kan tolka respondenternas svar att de 

eventuellt inte är fullt medvetna om hur pass risktagande respektive intuitiva de är.  
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4 Beslutsfattande som ett kontinuum 
4.1 Teoretisk referensram om beslutsfattande som ett kontinuum 
Överlag tenderar människor att vilja lita på sin intuition, eftersom den härstammar från 

en undermedveten tanke eller förståelse. Särskilt om en person har kunskap om ämnet i 

stort, och erfarenhet från liknande situationer (Hogarth, 2001). Om det analytiska 

beslutsfattande väljs framför att följa intuitionen måste beslutet kunna motiveras för att 

det ska kunna ses som ett legitimt tillvägagångssätt. Användandet av intuitionen är med 

andra ord enligt Hammond (2010) enkel att komma undan med, om beslutet saknar en 

vetenskaplig grund. Både analytiska och intuitiva beslut kan dock bidra till felaktiga 

beslut, och det är viktigt att ha i åtanke (Hogarth, 2001).   

 

Kenneth Hammond (2010) tycker inte att begreppet intuition som en ensam komponent 

tar oss någonstans, eftersom vår intuition ofta saknar en förklaring. Han menar även att 

intuition används flitigt på grund av att det inte behöver någon vidare eftertanke. Att 

följa sin magkänsla kräver inte en vetenskaplig förklaring och är därför enkel att 

använda sig av (ibid.). Problematiken kring intuition i beslutsprocesser uppkommer när 

den analytiska logiken ifrågasätts av ens intuition. Om logiken säger en sak, men 

intuitionen starkt påvisar en annan, är frågan vilken som bör följas. Intuition har visats 

mer förtroendeingivande att följa så länge det inte finns en analytisk regel som 

legitimerar ett annat slags beslut (Hogarth, 2001).  

 

Kenneth Hammond (2010) har valt att omformulera begreppet intuition, och byta ut 

namnet till quasirationality i sin kognitiva kontinuumteori. Han menar att människans 

kognitiva aktiviteter befinner sig i ett sammanhang av ett kontinuum med två poler: 

intuition och analys. De aktiviteterna som skapas mellan polerna beskriver författaren 

som quasirationality. Våra omdömen flyttas över polerna beroende på situation när 

omständigheterna förändras (ibid.). För att förenkla synsättet kan det jämföras med vår 

hjärnas funktion. Intuition är ett karaktärsdrag av vår högra hjärnhalva, och analytiskt 

tänkande av vår vänstra hjärnhalva. Vi människor använder oss av båda hjärnhalvorna, 

men den ena är mer eller mindre central än den andra hos en individ. Precis som att 

antingen intuition eller analytiskt tänkande är mer eller mindre framträdande, men båda 

nödvändiga, enligt tvåpolssynsättet (Wang et.al., 2017).  
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4.2 Empiri och prövning av beslutsfattande som ett kontinuum  
Hur hanteras pressade rekryteringssituationer 

Vår intention med våra intervjuer var inte att få våra respondenter att bekänna att de 

visst låter sin intuition styra i beslutsfattandet, trots det hyfsat tabubelagda ämnet, utan 

snarare att skapa en reflektion och förståelse kring om den faktiskt har en roll i det hela. 

Vi tror även att många generellt sett tror att analytiskt och intuitionsbaserat 

beslutsfattande är två oberoende komponenter, varav en ska väljas framför den andra. 

Kenneth Hammonds (2010) kontinuumteori, visar på att det inte handlar om två 

oberoende pelare utan ett kontinuum varpå intuitionen och analysens betydelse 

förändras beroende på situation och individ. Det resonemanget i 

rekryteringssammanhang kan tydliggöras med ett citat från Respondent 1: “I första 

intervjun är intuitionen stark, du klickar eller du klickar inte. Du har redan läst CVt och 

vet vilka meriter personer har, då blir ‘klicket’ viktigare”. Hon menade med andra ord 

att i läsandet av CVt befann hon sig mer på den analytiska polen på kontinuumet, och 

under intervjun den intuitiva, det vill säga beroende på situation.  

 

För att dels öka, samt undersöka, medvetenheten kring analys och intuition som en 

sammanhängande enhet hos våra respondenter ställde vi följande fråga: ”Av 100 %, hur 

många procent analytisk respektive intuitiv är du när du fattar beslut i rekryteringen?”. 

Tabell 2 nedan visar respondenternas svar. Respondent 4 saknas i tabellen på grund av 

uteblivet svar.  

 

 
Tabell 2, egen bild 
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Hur tidspress och stress påverkar intuitionen 

Något som stämmer överens med Hammonds (2010) teori att varken analytiskt eller 

intuitivt beslutsfattande bör ses som två komponenter som ersätter varandra, snarare än 

kompletterar varandra, är fenomenet tid. Det analytiska beslutsfattandet karaktäriseras 

som skrivet av standardiserade processer som långsamt görs steg för steg (Lodato, 

Highhouse & Brooks, 2011), medan intuitivt beslutsfattande är mer tidseffektivt och 

osäkert (Calabretta, Gemser & Wijnberg, 2016). Vi tror därför att det ovan nämnda 

kontinuumet ser olika ut beroende på graden tidspress i rekryteringsprocessen. Om ett 

beslut måste fattas snarast har eventuellt intuitionen en mer avgörande roll, och om det 

finns gott om tid finns det mer utrymme för analytiskt beslutsfattande. Vi ställde frågan: 

“Upplever du ofta tidspress vid rekrytering?” för att undersöka kopplingen mellan tabell 

2, och tidspress.  

 

Respondent 2 och 9 styrker vår tes att intuitionen är mer framträdande vid tidspress 

eftersom båda anser sig vara mer intuitiva än analytiska, och samtidigt ofta upplever 

tidspress i rekryteringar. Däremot påverkar inte tidspressen dem negativt på det sättet att 

det blir ohanterligt. Respondent 2 arbetar på ett bemanningsföretag, och hans svar 

förklarade varför det för honom är hanterbart med tidspress: “Ja, ofta har man deadlines 

att jobba mot (...) men vi kan prioritera eftersom vi enbart arbetar med rekrytering.”. 

Några som också visade på en koppling var Respondent 3 och 5 som ansåg sig vara mer 

analytiska i sitt beslutsfattande men samtidigt inte upplevde en tidspress. De som 

däremot bryter mönstret är Respondent 6 och 7, båda anställda i en offentlig 

verksamhet, som såg sig själva som mer analytiskt lagda samt ofta upplevde tidspress i 

rekryteringssammanhang. En förklaring till hur Respondent 6 kan hantera tidspress med 

en analytisk och långsam process är: ”Man vill ju ha en person på plats så det är klart att 

det blir en viss tidspress. Vi vill ju ha personer tillsatta till de tjänster vi annonserar för, 

jag kanske skulle vilja ha en om två veckor, men det vet jag ju inte går”. Vi tror utifrån 

det svaret att det är skillnad på en reglerbar tidspress med en eftersträvad deadline, och 

en tidspress med fast deadline gällande kopplingen till när intuitionen används mer.  

 

Vi ställde frågan: “Har du mycket att göra på jobbet? Upplever du hög arbetsbelastning 

och att du stressar mycket?”. Samtliga respondenterna svarade att de alltid har mycket 

att göra och oftast behöver göra flera saker samtidigt. Vissa menade dock att de kan 

lägga upp sin tid själva, och att den höga arbetsbelastningen inte påverkar dem särskilt 
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negativt. Respondent 4 svarade: “Ja jag stressar mycket, kan dock inte säga att jag mår 

dåligt av det. På vårt företag måste man gilla förändringar.”. Vi ser dock en risk i att alla 

respondenter menade att de ofta fick stressa och göra flera saker samtidigt eftersom 

Soll, Milkman och Payne (2015) konstaterar att just detta framhäver individers 

kognitiva brister.  

 

För att leda in intervjun på frågan om tidspressen och hur den allmänna stressen på 

jobbet påverkar kvaliteten på respondenternas beslut ställde vi frågan: “Kan valet av 

slutkandidat bli stressat och framtvingat på grund av tidsbrist?”. Majoriteten av 

respondenterna svarade att det inte påverkar utfallet av beslutet. De menade att det 

viktigaste inte är att tillsätta någon i tid, utan att anställa rätt person. Respondent 3 

svarade: “Många rekryteringar har stängts på grund av att vi inte har hittat något. Det är 

viktigt att få rätt person.”. Respondent 2 som arbetar på ett bemanningsföretag är 

beroende av kundföretagets krav, och svarade: “Beror på vad som är viktigast. Är det 

viktigast med rätt person, eller att få en kandidat så fort som möjligt?”. De som svarade 

att kvaliteten på beslutet skulle kunna påverkas av tidspress var ändå tveksamma kring 

det, Respondent 8 svarade: “Ja det har hänt. Fast inte vanligt nej, det vill jag inte påstå”. 

Sammantaget visade respondenterna på att satisfiering sällan infinner sig vid 

rekryteringsbeslut, och att hitta rätt kandidat väger tyngre än att fatta ett snabbt beslut.  

 

4.3 Sammanfattande prövning av beslutsfattande som ett kontinuum 
Hur hanteras pressade rekryteringssituationer 

Om det finns gott om tid till att fundera ut och överväga beslut, finns det mer utrymme 

för det mer säkra och tidskrävande analytiska tänkandet. Vid tidspress däremot 

reflekterar vi kring att intuitionen är mer framträdande. Det kan med andra ord tolkas 

som att både det analytiska och intuitiva beslutsfattandet är nödvändigt, men mer 

användbart än det andra beroende på tidsbegränsningen (Hogarth, 2001). Samtliga 

respondenter visar på en motvilja gällande att låta tidspressen påverka 

rekryteringsbeslutet på så sätt att det satisfieras, men även en förståelse till att det ibland 

är oundvikligt. Med andra ord kan det även vara ofrånkomligt att i vissa situationer 

använda sin intuition vid beslutsfattande i rekryteringsprocesser, eftersom det inte finns 

tid för en långsam steg-för-steg analys (Lodato, Highhouse & Brooks, 2011).  
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5 Erfarenhetens roll 
5.1 Teoretisk referensram om erfarenhetens roll 
Expertintuition 

Intuition sägs ofta vara ett av de definierande dragen för expertis. Allt från 

schackmästare som förstår en position på brädet nästintill direkt, till fysiker som per 

automatik ser djupet av fysiska konsekvenser av ett problem, till sjuksköterskor som 

kan känna patienters diagnoser via magkänslan. Det som ofta imponerar oss är 

plötsligheten och den nästintill magiska essensen av den här typen av beteenden (Gobet 

& Chassy, 2008). Med expertis menas generellt sett en hög grad av erfarenhet eller 

kunskap inom ett givet område. Även om expertis i form av komplexa områdesspecifika 

scheman ligger till grund för expertisbaserad intuition, innefattar expertis mycket mer 

än bara intuition. Expertbeslutsfattare använder sig för det mesta av en kombination av 

reflekterande och intuitiva strategier. Expertis och intuition är på intet sätt synonymer 

(Salas, Rosen & DiazGranados, 2010).  

 

Medvetet reflekterande och resonemang är endast toppen på isberget när det kommer till 

beslutsfattande och är ofta inte den huvudsakliga drivaren till beslut. Snabb och starkt 

påverkande intuition spelar stor roll i besluten människor fattar. Expertprestationer 

förlitas dessutom inom många branscher på områdesspecifik intuition som utvecklats 

genom omfattande utövning och erfarenhet (Salas, Rosen & DiazGranados, 2010). 

Expertisbaserad intuition kan definieras med hjälp av utvecklingsmodeller för intuition 

och expertis. Det har föreslagits att utvecklingen av intuition följer en U-formad kurva, 

där X-axeln representerar graden av expertis och där Y-axeln representerar 

tillgängligheten till intuition (Baylor, 2001). Tidig användning av intuition kallas för 

omogen intuition och föregås av en generell regelbaserad prestation. Intuitionen är då 

inte baserad på en omfattande områdesspecifik kunskap. Allt eftersom beslutsfattaren 

utvecklar abstrakt regelbaserad kunskap inom ett område, minskar tillgängligheten till 

intuition. I de senare stadierna av erfarenhet börjar intuitionen igen att råda på grund av 

beslutsfattarens ackumulerade erfarenhet. Den här typen av intuition är kvalitativt 

annorlunda än den omogna intuitionen eftersom den kommer från områdesspecifik 

kunskap. Vi kan därför definiera expertbaserad intuition som intuitionen som 

uppkommer när beslutsfattaren har utvecklat en djup och rik kunskapsbas grundad på 

gedigen erfarenhet inom ett område (Salas, Rosen & DiazGranados, 2010). 
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Klein (2011) beskriver fall där individer, som kan klassas som experter inom sina 

områden, har fattat beslut så intuitivt att de kändes som utomsinnlig perception. Ett av 

fallen involverar en brittisk sjöofficer, som var omedveten om alla former av objektiva 

grunder för sitt beslutsfattande och förlitade sig helt på sin intuition och perceptuella 

förmåga. Sjöofficeren tittade på en radar och kände direkt igen en Silkesmaskmissil, 

som irakierna avfyrat mot hans skepp i slutet av konflikten i Kuwait 1991. De var av 

samma storlek och flög lika snabbt. Officeren sa att ljuset från radarskärmen 

accelererade när den kom närmre, men det stämde inte. På grund av endast sin intuition 

kände officeren att han kunde rättfärdiga ett beslut att skjuta ner missilen. Det var dock 

ingen Silkesmaskmissil, utan ett amerikanskt A-6 flygplan (ibid.). Fallet Klein (2011) 

beskriver visar på att även när experter förlitar sig till fullo på sin intuition, kan det gå 

fel. Hade officeren använt sitt analytiska beslutsfattande i kombination med sin intuition 

hade beslutet kunnat tänkas se annorlunda ut.  

 

Tyst kunskap 

Kunskap om fakta och regler, explicit kunskap, är den lättaste formen av kunskap att 

beskriva, lära ut och följa. Den explicita, eller tydliga, kunskapen är dock inte lika 

viktig som den tysta kunskapen är. Tyst kunskap handlar om perceptuella kunskaper, att 

känna igen mönster och mentala modeller. När en erfaren beslutsfattare, exempelvis 

rekryterare, använder sin tysta kunskap kan de ofta inte artikulera grunden till deras 

bedömande beslutsfattande. Den tysta kunskapen är mycket svår, nästintill omöjlig att 

beskriva och artikulera, därför upplever vi användandet av den som intuition. Vi 

upplever något bekant, eller känner igen ett mönster, och vi vet inte från vart vårt 

igenkännande kommer ifrån. På grund av detta upplevs de beslut som tas, grundade på 

tyst kunskap, som mystiska, till skillnad från beslut tagna vid analytiskt beslutsfattande 

(Klein, 2011).  

 

Hur erfarenhet gynnar bedömningsförmågan  

En faktor vi ser essentiell för rekryterare är en god omdömesförmåga och förmågan att 

dra slutsatser av beslut innan de fattats. Inom beslutsfattande görs en bedömning där 

alternativen övervägs, och beslutsfattaren/fattarna väljer sedan vilket alternativ som är 

mest gynnsamt utifrån deras situation och för företaget. En person med dåligt omdöme 

kan inte se eller värdera konsekvenserna av ett val. Enligt Frame (2012) beror det till 

stor del på brist av erfarenhet. Erfarenhet grundas i att en individ begår misstag, där 
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individen i efterhand kan koppla misstagen till felsägningar eller felaktiga handlingar, 

för att på så sätt kunna undvika att upprepa dem. Hög erfarenhet och hög ålder behöver 

däremot inte ha ett samband, utan det handlar snarare om mognadsgraden hos en 

människa. Korrelationen mellan ökad erfarenhet och kvalitet i beslut, är därmed ett 

faktum, framförallt i beslut som innehar en högre riskfaktor (Frame, 2012). Oavsett 

mängden erfarenhet kommer det alltid finnas en risk för felaktiga beslut eller 

bedömningar, eftersom människor inte är fullkomliga rationella individer. Däremot är 

det möjligt att minska sådana snedsteg genom att ständigt vara uppmärksam för 

möjligheten att felbedömningar förekommer. Att förstå vilka konsekvenser som ett 

beslut kan orsaka, kan få en beslutsfattare att förekomma negativa effekter utifrån ett 

fattat beslut (ibid.). 

 

5.2 Empiri och prövning av erfarenhetens roll 
Erfarenhet ökar användandet av intuition  

Stor erfarenhet och kunskap inom ett specifikt område kännetecknar expertis och därför 

är det rimligt att anse att våra respondenter innehar, om än olika hög grad av, expertis 

inom rekryteringsområdet. På frågan ”Litar du på din magkänsla? Vågar du lita på den 

mer och mer desto längre du arbetar med rekrytering?” svarade samtliga respondenter, 

bortsett från Respondent 6 och 7 som menade att de inte använder intuition 

överhuvudtaget, att de litar mer på sin intuition nu, än vad de gjorde i början av sin 

karriär. Respondent 9 svarade:” Ja, magkänslan brukar stämma när man haft fler år i 

yrket, man lär sig vad som brukar stämma”. Detta tolkar vi som att de använder sig av 

sin expertintuition. Den intuition som Salas, Rosen och DiazGranados (2010) menar 

grundas i erfarenhet och kunskap. 

 

Respondent 3 menade att hon litar mer på sin intuition nu, än vad hon gjorde när hon 

började arbeta: “ Ja jag vågar lita på den mer nu på grund av att i början var det lättare 

att fördomarna ramlade igenom, nu har jag kunnat ha ett mer renodlat tänk”. Hon 

menade också att det är viktigt att se intuitionen som ett komplement till det analytiska 

tänkandet och beslutsfattandet vilket stämmer överens med det Salas, Rosen och 

DiazGranados (2010) hävdar karaktäriserar expertbeslutsfattare. Expertbeslutsfattare 

fattar beslut som är en kombination mellan analytiskt och intuitivt beslutsfattande, 

vilket majoriteten av våra respondenter sa sig göra. Respondent 4, som tidigare arbetat 

som chefsledare under flera år, menade att erfarenheterna därifrån hjälper henne när hon 
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fattar intuitiva beslut. Hon menade att hon litar på sin magkänsla, men har svårt att 

avgöra om hennes erfarenhet gör att hon vågar lita på den mer. Respondent 5 och 

Respondent 2 resonerade båda att erfarenhet gör att de vågar lita mer på sin magkänsla 

eftersom deras kompetens ökar i takt med erfarenhet av yrket. Även Respondent 1 och 8 

menade att erfarenhet bidrar till att de vågar använda sig mer av intuition i samband 

med beslutsfattande. Respondent 3 sa att hon genom sin erfarenhet av yrket lärt sig sålla 

bort fördomar, som kunde påverkat hennes beslut, och därför vågar använda sin 

magkänsla mer nu än i början av sin karriär. Respondent 9 angav att hennes erfarenhet 

tillåter henne att lita på sin magkänsla mer: “Ja, den brukar stämma när man haft fler år i 

yrket, man lär sig vad som brukar stämma.”.  

 

Risken vi ser med expertsintuitionsfattade beslut är att situationen blir sådan som i fallet 

Klein (2011) beskriver med sjöofficeren, alltså att de låter magkänslan helt ta över 

beslutet. När så kallade experter väljer att strunta i alla objektiva grunder för sitt 

beslutsfattande kan det komma att leda till stora misstag. Sju av våra nio respondenter 

menade att de litar på sin magkänsla och att de litar på den mer i takt med ju längre de 

arbetar. Kan det då finnas en möjlighet att de rättfärdigar och fattar beslut baserade på 

endast deras intuition? Vi ser att det eventuellt skulle kunna tänkas vara så, grundat i 

Highhouses (2008) teori om att personer som anser sig ha någon form av expertis inom 

ett område tror sig kunna förutspå en kandidats framtida prestationer, enbart baserat på 

deras intuition. Om så är fallet finns det en stor sannolikhet att många av de 

rekryteringsbeslut som tas av dessa rekryterare inte är ultimata. Respondent 2 menade 

att han vågar och kan lita mer på sin intuition i rekryteringssammanhang nu, eftersom 

han enligt utsago ”blivit duktigare”. Enligt Highhouses (2008) teori bör detta inte 

stämma eftersom det inte finns några bevis på att expertis hjälper till att bättre kunna 

förutspå en individs framtida prestationsförmåga. På frågan ”När det står mellan två 

likvärdiga kandidater i slutskedet, vad avgör vem som väljs?” svarade Respondent 5 att 

det är kandidaten som hon får den bästa magkänslan av. Detta tolkar vi som att hon litar 

på sin magkänsla vid rekryteringsbeslut. Vi ser en möjlighet till att sådant tänk kan 

resultera i felaktiga beslut eftersom mycket av den forskning vi tagit del av menar att 

det är viktigt att kombinera analytiskt och intuitivt beslutsfattande och inte enbart förlita 

sig på sin magkänsla, trots expertis. Kahneman (2013) menar exempelvis att 

systematiska fel kan uppstå i samband med intuitiva val. 
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Intuition som ett kompletterande sidoverktyg 

De sju respondenterna, som sade sig lita mer på sin intuition i samband med ökad 

erfarenhet, framhöll alla vikten av att inte bara gå på intuition. Respondent 5, som 

svarade att hon gick på sin magkänsla vid val av likvärdiga kandidater, menade till 

exempel att hon inte vill grunda sin rekrytering i intuition. Respondent 4 beskrev 

magkänslan som ett sidoverktyg och menade att de analytiska delarna är viktigast. Vår 

tolkning av samtliga respondenters uppfattning, förutom Respondent 6 och 7, är att de 

ser sin magkänsla som ett komplement till deras analytiska verktyg. Därför ser vi ingen 

större risk att de skulle fatta beslut baserade på endast deras magkänsla. Hogarth (2001) 

menar att det är viktigt att beslutsfattare har en medvetenhet kring konsekvenserna som 

intuitivt beslutsfattande kan ge, vilket vi kan tyda att våra respondenter har på grund av 

att de kombinerar de båda synsätten. Det som vi däremot kan urskilja efter våra 

intervjuer är en tendens, hos de flesta av våra intervjupersoner, att vilja och anse sig 

kunna lita mer på sin magkänsla i kombination med erfarenhet. 

 

Respondent 4 sa under intervjun: ”Jag har ju jobbat som chefsledare i så många år så det 

är klart att man har blivit bränd och har mycket i bagaget. Sen har man ju inte alltid 

rätt.”. Erfarenhet grundas enligt teorin i att begå misstag för att sedan lära sig av dem. 

Med ökad erfarenhet kommer en ökad grad av kvalitet på beslut som fattas (Frame, 

2012). Detta tyder på att Respondent 4, tillsammans med majoriteten av de övriga 

respondenterna, fattar kvalitativa beslut. Det som är viktigt att ha i åtanke är dock att 

trots erfarenhet finns det alltid en risk för felaktiga beslut. Vår uppfattning av våra 

respondenter var att samtliga var medvetna om detta, vilket återigen överensstämmer 

med ovanstående; ingen hög risk för felaktiga beslut grundade i endast intuition. 

Respondenterna var alla väl medvetna om de negativa konsekvenser som beslut kan 

tänkas få. Det antar vi gör att de ofta kan hindra negativa konsekvenserna från att 

uppstå, eftersom Hogarth (2001) som skrivet innan belyser vikten av att ha förståelse 

kring konsekvenserna intuitivt beslutsfattande kan komma att få.  

 

Intuition eller tyst kunskap 

På frågan ”Om du behöver motivera ett beslut som är baserade på din intuition, hur gör 

du då? (är det lätt/svårt?)” svarade samtliga respondenter, utom Respondent 9 att det är 

mycket svårt. Hon svarade: “Tycker man ska vara ärlig. Inte svårt att motivera här, här 

kör man på känsla. Har hänt att man rekryterat fel men ibland blir det riktigt bra”. Hon 
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arbetar inom en bransch som skiljer sig avsevärt från resterande respondenter, vilket vi 

tror påverkar hennes inställning. Yrket hon rekryterar till menar hon kräver “mycket 

mer än bara utbildning”.  

 

Respondent 7 menade att han aldrig skulle motivera ett beslut på magkänsla, inte heller 

Respondent 2 kunde tänka sig att göra det. Respondent 7 svarade: “Jag skulle aldrig 

kunna gå till någon och motivera beslut på grund av min magkänsla”. Respondent 5 och 

8 svarade att om de hade fattat beslut grundade i delvis intuition valde de att motivera 

beslut genom att peka på fakta, till exempel kandidatens CV eller liknande. Att grunda 

beslut i kandidatens CV eller i referenser tolkar vi som att respondenterna följer explicit 

kunskap. Precis som Klein (2011) beskriver anser respondenterna att explicit kunskap är 

lättare att artikulera, att motivera, än vad implicit kunskap är. Eftersom den implicita 

kunskapen är mycket svår att beskriva ser vi en möjlighet till att det i själva verket är 

tyst kunskap respondenterna använder sig av. Tyst kunskap upplevs ofta som intuition 

och det kan tänkas vara lätt för rekryterare att missta den för intuition. Respondent 8 

talade flera gånger under intervjun om vikten av att rekrytera någon som passar in i 

arbetsgruppen. Hon har arbetat med rekrytering i över 14 år och torde då ha utvecklat ett 

sinne för att känna igen mönster för vem som passar var och inte. Därför kan hennes, 

och flera av de andra respondenternas användande av sin magkänsla, i själva verket vara 

användandet av tyst kunskap. Trots hennes gedigna erfarenhet hade hon dock svårt att 

motivera beslut baserade på hennes magkänsla och valde istället att gå på vad hon 

kallade för fakta. Vi tydde det som att när hon pratade om fakta, syftade på explicit 

kunskap. 

 

Vi tolkade det som att många av respondenterna inte kunde motivera beslut fattade på 

magkänsla på grund av det inte ger ett seriöst intryck eller kommer att uppfattas som ett 

rationellt beslut. Respondent 3 svarade: ”Jättesvårt att motivera. Särskilt när man jobbar 

med ingenjörer, de vill ha mer svart på vitt.”. Hade hon varit medveten om att hennes 

intuition i själva verket kunde tänkas vara implicit kunskap, tror vi att det hade förenklat 

motiveringen. När rekryterare överlag inte vet vad deras implicita kunskap är och 

misstar den för magkänsla, tror vi att det är lätt att de försöker förneka känslan och 

istället förlitar sig på explicit kunskap. En anledning till detta kan vara att, som 

Glöckner och Witteman (2010) menar, det är problematiskt att motivera och förklara 
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beslut baserade på intuition. Vidare menar de också att dessa beslut inte alltid ger 

trovärdigt intryck (Glöckner & Witteman, 2010).  

 

Klein (2011) menar att den tysta kunskapen är viktigare än den explicita. På grund av 

detta ser vi en risk i att beslut grundade i implicit kunskap trycks undan, i tron om att 

det endast är intuitionen som talar. När en rekryterare har en viss erfarenhet, har denne 

utvecklat en viss mängd implicit kunskap som bör användas vid beslutsfattande. Det 

gäller att, som rekryterare, försöka skilja på intuition och implicit kunskap för att på så 

sätt kunna rättfärdiga beslut baserade på implicit kunskap.  

 

5.3 Sammanfattande prövning av erfarenhetens roll 
Vår empiriska data går i enlighet med både Salas, Rosen och DiazGranados (2010) samt 

Kleins (2011) teorier kring att erfarenhet gör rekryterare mer villiga att lita på och 

använda sin intuition. Vår undersökning visade att rekryterare kände sig mer säkra med 

att gå på sin magkänsla efter att ha arbetat med rekrytering under en längre period. 

Ytterligare en aspekt som framkom av vår utvärdering var att de rekryterare som säger 

sig använda sin intuition vid rekryteringsbeslut, inte endast fattar beslut baserat på sin 

intuition. De använder sig av en form av mellanting mellan analytiskt och intuitivt 

beslutsfattande. Vårt resultat överensstämmer alltså med Hammonds (2010) teori 

angående quasirationality, som menar att det varken finns helt analytiskt eller helt 

intuitivt beslutsfattande.  

 

Av vår undersökning kunde vi urskilja en form av motvillighet till att erkänna 

användandet av intuition, och även en skepsis mot att motivera beslut baserade på 

magkänsla. Beslut baserade på intuition ses ofta som mindre legitima och kan behöva 

kombineras med analytiskt tänkande (Hammond, 2010). Därför väljer de flesta 

rekryterarna att inte medge intuitionens påverkan på besluten. Inställningen till intuition 

skiljer sig dock mellan olika arbetsplatser och ett beslut baserat på magkänslan tas 

därför emot på olika sätt. Respondenterna har också gett uttryck för att 

intuitionsbaserade beslut kan ge ett oprofessionellt intryck, vilket går i enlighet med 

Glöckner och Wittemans (2010) tes om att expertisgrundade beslut ofta anses vara 

mindre trovärdiga. Huruvida våra intervjupersoners så kallade intuition faktiskt är 

intuition eller inte, är svårt att avgöra med tanke på att tyst kunskap ofta är omedveten. 

Klein (2011) menar att beslutsfattare inte heller kan artikulera den tysta kunskapen. Vi 
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kan därför inte dra någon slutsats om våra respondenter använder sig av tyst kunskap 

eller intuition. Det som vi faktiskt kan se i vår empiriska undersökning är att rekryterare 

har svårt att motivera beslut fattade baserade på intuition, dels med tanke på att 

intuitionen är svår att definiera, och dels att den ofta inte anses vara legitim. 
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6 Felrekrytering 
6.1 Teoretisk referensram om felrekrytering  
En person som uppfyller alla de kvalifikationer som krävs för ett jobb, som svarar 

korrekt på intervjufrågorna och som har en oklanderlig social kompetens kan ändå bli 

nekad tjänsten på grund av att rekryteraren inte får rätt magkänsla av personen. De flesta 

chefer låter hellre en till synes optimal kandidat gå, än att trotsa sin intuition, vilket kan 

leda till att fel kandidat får jobbet (Soll, Milkman & Payne, 2015). Vad som ofta 

kännetecknar en felaktig rekrytering är när förväntningarna inte stämmer överens med 

verkligheten (Sutherland & Wöcke, 2011).  

 

Det finns en bevisad koppling mellan en lyckad rekrytering och finansiella framgångar 

för företag (Sutherland & Wöcke, 2011), vilket rimligtvis även pekar på finansiella 

motgångar vid misslyckade rekryteringar. Felaktiga rekryteringar innebär en stor 

tidsåtgång och höga kostnader som kan minska företagets vinst och konkurrenskraft. 

Mer specifikt kan felrekryteringar bland annat leda till försämrad prestation och 

produktivitet, hög personalfrånvaro samt försämrad kundnöjdhet (ibid). Trots att 

organisationsledningar är medvetna om de negativa effekterna av felaktiga rekryteringar, 

fortsätter de gång på gång att göras. Det är ovanligt att företag tar sig tiden att lära sig 

från sina rekryteringsmisstag, och låter dem hellre begås igen än att erkänna 

misslyckandet (ibid.).  

 

Frågan är då hur stoltheten i att inte vilja erkänna sina misstag kan vinna över de 

skadliga effekterna av att rekrytera fel igen. Svaret på frågan kan vara att väldigt få 

företag faktiskt räknar på vad felrekryteringar kostar, av den anledningen att det kan vara 

svårt att skildra vilka följderna är. Det finns dock en framtagen tumregel som säger att 

ett bristfälligt fattat rekryteringsbeslut kostar ungefär fem gånger så mycket som den 

anställdes lön (Sutherland & Wöcke, 2011) Hur mycket felrekryteringen kostar beror på 

företag samt tjänst. Lindelöw (2016) uppskattar att en felrekrytering i genomsnitt kostar 

cirka 700 000 kronor, men att siffran med största sannolikhet har stiger med åren. 

Kostnaderna för felaktiga rekryteringar gällande befattningar på ledande nivå blir ännu 

högre (ibid.). 

 

Det är inte bara felaktiga rekryteringar av den typ att individen inte passar i 

organisationen och sedan måste lämna som är kostsamt för företaget. Det kan även vara 
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så att det i slutbedömningen står mellan två kandidater och att det val som görs stöds på 

otillräckliga grunder (Lindelöw, 2016). Det finns en stor möjlighet att valet grundas i 

intuition och att det därför inte är tillräckligt analyserat (Riabacke, 2006). Kandidaten 

som slutligen väljs kan eventuellt producera ett tillfredsställande resultat, men den 

bortvalda kandidaten kunde möjligen ha medfört ett än bättre resultat. När rekryterare 

inte lägger ner tillräckligt med tid på att grundligt leta information om kandidater kan det 

leda till att den bästa personen för jobbet inte får det. Det blir i sin tur mycket kostsamt 

för företaget (Lindelöw, 2016).  

 

6.2 Empiri och prövning av felrekrytering 
Vi ställde frågan: ”Ser du att intuitionsbaserat beslutsfattande kan få några negativa 

konsekvenser? Vilken typ av negativa konsekvenser?” för att ta reda på vilka negativa 

effekter kandidaten associerade intuition med mest. Två av våra nio respondenter 

svarade ordagrant att rekrytera fel person blir den största risken när intuitionen får tala. 

Exempel på det är Respondent 1s svar: “Ja! Felaktig rekrytering kan det absolut leda 

till, och det är dyrt!”. Av tre respondenter fick vi mer diffusa svar som ändå kan kopplas 

till felrekrytering, exempelvis Respondent 5s svar: “Ja, alltså det kan det ju absolut. 

Man kan ju ha fel om alla människor.”. De resterande fyra personerna gav oss helt andra 

svar på frågan.   

 

Respondenternas uppfattning om felrekrytering 

Användandet av intuition i rekrytering kan leda till att fel kandidat får jobbet (Soll, 

Milkman & Payne, 2015). I och med vår teoretiska upptäckt om felrekrytering som en 

stor risk inom intuitivt beslutsfattande, ville vi ta del av alla respondenternas tankar 

kring felrekrytering oavsett om det var deras första association eller inte. Därför ställde 

vi även frågan: ”Felaktiga rekryteringar, uppstår dessa ofta på ditt företag?”. Samtliga 

respondenter svarade att de inte uppstår ofta, men att det fortfarande finns en stor risk 

med det samt att de uppstår ibland. Ett exempel på ett av svaren, som visar på 

problematiken och risken kring rekrytering, är Respondent 6s svar: ”Som jag sa 

inledningsvis är all rekrytering ett risktagande, och jag vill inte påstå att det händer ofta, 

men jag har varit med om ett par där det var skitsvårt att förutse, för att vi inte kunnat se 

detta under rekryteringsprocessen, till exempel sjukdomsfall. Jag tror felrekryteringar 

sker i alla företag, och man måste bara försöka vara förutseende när det ska hända”. 
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Sutherland och Wöcke (2011) menar att felrekryteringar förekommer ofta, snarare än 

ibland, och att en avgörande anledning till det problemet kan vara att det saknas en 

medvetenhet kring dess effekter. Vi resonerade därför att anledningen till att 

felrekryteringar inte frekvent upprepas på företagen våra respondenter arbetar på, borde 

vara att de istället är väl medvetna om effekterna. För att få svar på om de är medvetna, 

frågade vi: ”Vilka kostnader tillkommer vid en felrekrytering?”. Samtliga respondenter 

visade på en medvetenhet kring vilka olika typer av kostnader som kan uppstå. De 

kostnader som främst återkom i svaren var tid, effektivitet- och produktionsbortfall samt 

ytterligare rekryteringskostnader. Respondent 8s svar stack däremot ut: ”Oj..många. 

Beror på hur fel det är. Om personen behöver gå, eller om den bara inte har så mycket 

kompetens så man måste komplettera med utbildning. Vi är ju en väldigt stor 

organisation så man kanske omplacerar, vilket är första skyldigheten”. Det visar på att 

organisationens storlek samt legala skyldigheter vid en felrekrytering även kan avgöra 

vilka kostnader som tillkommer. En felrekrytering behöver med andra ord inte alltid 

vara dramatisk på det sättet att en person måste lämna företaget, utan kan innebära 

andra lösningar. 

 

Det finns som vi nämnt i teorin en tumregel som säger att felrekryteringar kostar 

ungefär fem gånger så mycket som den anställdes lön (Sutherland & Wöcke, 2011), och 

en annan teori som säger att det i genomsnitt kostar 700 000 kronor beroende på tjänst 

(Lindelöw, 2016). Trots att vi inte direkt frågade våra respondenter hur mycket en 

felrekrytering kostar, fick vi svar på det av Respondent 2 som sa att felrekryteringar, 

beroende på hur omfattande de är, kan kosta allt från 10 000 till flera 100 000 kronor. 

Respondent 2 uppskattade kostnaden till ett omfång från en mycket lägre kostnad, till 

att sträcka sig upp till ungefär samma summa som teorin påvisar. Respondent 7 sa att 

han tror att en felrekrytering kan kosta upp till två miljoner kronor, men då främst vid 

felrekrytering av chefer. ”En dålig chef gör mycket mer skada än vad en bra chef gör 

nytta”. Den teoretiska kostnaden är som sagt ett genomsnitt, och tyder på att två 

miljoner kan vara en rimlig kostnad vid dyra felrekryteringar av chefer. Kombinationen 

av de två respondenternas svar antyder att kostnaden för en felrekrytering kan variera 

väldigt mycket beroende på tjänst. Det stämmer överens med Lindelöws (2016) teori 

som just säger att kostnaden för felrekryteringar stiger i takt med att tjänsten är högre.  

 

 



  
 

42 

Vad är det som blir fel 

Trots att våra respondenter svarade att felrekryteringar inte är ett utmärkande problem 

på deras respektive arbetsplatser, har de inträffat. Av den anledningen kunde vi även 

utvärdera varför felrekryteringar kan tänkas uppstå från början, bortsett från brist på 

medvetenhet kring effekterna av det. För att kunna undersöka det ställde vi frågan: ”Vid 

felrekrytering, är det oftast de mjuka eller hårda värdena hos den nyrekryterade som gör 

att det inte fungerar?”. Sex av våra respondenter svarade direkt att det beror på de mjuka 

värdena. Respondent 5 menar att: “Mer de mjuka skulle jag säga. Oftast dem det hänger 

på. Att personen till exempel inte visar engagemang eller jämt är försenad, snarare än att 

folk inte kan jobbet.”. Respondent 9 svarade det totalt motsatta “Aa oftast är det de 

hårda. För det handlar om att man inte kan jobbet.”. De resterande två respondenterna, 2 

och 8, kunde inte svara på frågan och menade att det helt beror på vilken tjänst det är. 

Eftersom majoriteten av respondenterna svarade att det är de mjuka egenskaperna som 

brister, snarare än professionell kompetens, borde det kunna finnas en koppling till att 

mjuka egenskaper är svårare att bedöma korrekt.  

 

För att ta reda på varför det är just mjuka egenskaper som ofta orsakar felrekryteringar 

ställde vi frågan: ”Hur ser du på idag viktiga mjuka egenskaper, som kan vara svåra att 

mäta? Går det att bedöma dessa färdigheter? Hur?”. Nästan samtliga respondenter 

svarade att det går att bedöma och mäta mjuka egenskaper, till skillnad från Matteson, 

Anderson och Boyden (2016) som menar att de knappt kan definieras. Däremot ansåg 

alla respondenter att det är svårare att mäta mjuka egenskaper i jämförelse med 

professionell kompetens med tanke på att de mjuka egenskaperna inte kan mätas med 

konkreta siffror. Till skillnad från i stycket ovan där respondenternas svar gick emot 

Matteson, Anderson och Boydens (2016) teori om att mjuka värden är svårdefinierade, 

stämmer deras svar mer överens med vad teorin säger här. Ett annat problem kring just 

bedömning av mjuka egenskaper, fick vi upp ögonen för genom ett svar från 

Respondent 8: ”Sen beror det på hur man svarar och hur man känner sig för dagen”. Vi 

är trots allt bara människor, och dagsformen kan variera. Hur en person är under sådana 

nervösa omständigheter, som i en intervju, behöver inte vara talande för hur personen är 

en vanlig arbetsdag.  

 

Våra respondenter nämnde olika analytiska verktyg som kan underlätta bedömningen av 

de mjuka egenskaperna så bra som möjligt. Personlighetstester, referenstagningar samt 
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hypotetiska frågor var svar som återkom, med betoning på referenstagning. Trots 

majoriteten av respondenternas övertygelse om att det går att mäta mjuka egenskaper, 

pekar teorin åt det motsatta hållet eftersom de egenskaperna till att börja med är 

komplicerade att definiera (Matteson, Anderson & Boyden, 2016). Respondenternas 

svar överensstämmer med andra ord inte med teorin, men vi ställer oss väldigt frågande 

till hur egenskaper som knappt kan definieras, däremot kan mätas. Trots en tabubelagd 

syn på användandet av intuition i rekryteringsbeslut, skapas en reflektion hos oss som 

talar för att intuition har en viktig, men inte ensam, roll vid bedömande av mjuka 

egenskaper. Respondent 5 bidrar till den tanken med följande svar: ”Det är ju svårare 

för mig som rekryterare att se på ett CV hur kandidaten är socialt, så oundvikligen 

måste man använda eller gå på magkänslan för att kunna bedöma det. Men jag tror att 

man måste stärka det genom referenstagning. Det är som ett verktyg för att få det 

mätbart.”. 

 

Eftersom referenstagning sågs som ett av de viktigaste verktygen för att bedöma mjuka 

egenskaper, ställde vi en följdfråga till Respondent 6: ”Hur vet du att du kan lita på vad 

referenterna säger?”, eftersom vi även här såg en koppling till att magkänslan måste 

vara med och avgöra om det går att lita på referenten eller inte. Följande svar fick vi: 

”Det är ett jätteproblem med tillit till referenten. Ibland kan det hända att referenten inte 

vill bli av med personen eller tvärtom, att man får mycket bättre eller sämre utlåtande 

för att referenten vill bli av med, eller ha kvar, kandidaten”. Respondenten tillade 

följande: ”Är en referent väldigt positiv och en annan väldigt negativ, så tar man en 

tredje referens”, för att visa på att det finns sätt att bedöma referenter på också. Trots 

lösningen med att kontakta fler referenter, kvarstår risken med att få en felaktig bild av 

hur kandidaten skulle fungera på den nya arbetsplatsen. Bara för att personen 

exempelvis passade bra in i arbetsgruppen på tidigare arbetsplatser, behöver det inte 

gälla för den nya. Samma respondent visade problematiken med just det: ”Sen går det ju 

inte att mäta, vem som är bäst på att samarbeta, det kan ju bero på sammanhang”. Här 

tror vi återigen att magkänslan på något sätt blir talande, samt är oundviklig, för 

rekryterarens bedömning gällande huruvida kandidaten kommer fungera ihop med 

arbetsgruppen eller inte.  
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6.3 Sammanfattande prövning av felrekrytering 
Nästan samtliga respondenter svarade som skrivet att mjuka egenskaper går att mäta, 

men att det är mer komplicerat än att mäta exempelvis professionell kompetens. Trots 

det är det oftast mjuka egenskaper som brister när felrekryteringar väl uppstår. Det får 

oss att ifrågasätta trovärdigheten kring de nämnda analytiska mätverktygen, som 

referenstagning och personlighetstester, just för att de är svårmätbara. Framförallt får 

det oss att börja reflektera kring om de är mer eller mindre tillförlitliga än intuitionen 

vid bedömning av mjuka egenskaper, samt om det kanske till och med är intuitionen 

som faktiskt talar trots användandet av verktygen. Teorin säger trots allt att mjuka 

egenskaper är kriterier som bara kan bedömas subjektivt (Widell & Mlekov, 2013).  
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7 Risker med omedveten intuition 
7.1 Teoretisk referensram om risker med omedveten intuition 
Fördomar 

Lindelöw (2016) menar att stereotyper och fördomar spelar en viktig och stor roll vid 

första mötet med en person och i samband med hur vi bildar oss en uppfattning om 

andra människor. De beskrivs som ett system av associationer mellan olika idéer. 

Stereotyper är tankar, föreställningar eller åsikter om en viss kategorisering och kan 

vara antingen positiva eller negativa (ibid.). Oavsett om en person anser sig själv som 

öppensinnad gentemot andra människor eller företeelser sker kategoriseringen av olika 

intryck automatiskt genom jämförelse av tidigare minnen och upplevelser (Nolen-

Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2009). En fördom är ett på förhand utformat, negativt 

omdöme om en grupp och medlemmarna i den (ibid). Vi alla har intuitiva fördomar som 

både kan vara för eller mot någonting. Trots svårigheten med det, är det viktigt för 

rekryterare att vara medvetna om sina fördomar för att diskriminering ska kunna 

motverkas i rekryteringsprocesser (Chamberlain, 2016).  

 

Diskriminering  

Intuitionen kan styra beslutet så mycket att den bortvalda kandidaten blir utsatt för 

diskriminering enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2016). Intuitionen kan med andra ord inte enbart leda 

till tvivelaktiga och kostsamma felrekryteringar, utan även till lagbrott. En 

rekryteringsprocess är ofta under tidspress och ett beslut måste fattas så snabbt som 

möjligt. I sådana situationer är det inte sällsynt att intuitionsbaserade fördomar florerar 

och som kan resultera i just diskriminering (Čizmić & Simović, 2013).  

 

En av de sju diskrimineringsgrunderna är som skrivet ålder. Dagens arbetsplatser 

karaktäriseras av en stor åldersdiversifiering som i sin tur ökar risken för 

åldersdiskriminering. Idag anses yngre medarbetare vara mer kompetenta och värdefulla 

för företag, eftersom de är framtiden i jämförelse med de mer seniora medarbetarna. 

Trots ekvivalenta kvalifikationer anställs yngre medarbetare mer frekvent än äldre 

(Kaufmann, Krings & Sczesny, 2016). Vid första anblick kan just åldersdiskriminering 

associeras med ett väldigt analytiskt och medvetet beslut, med tanke på att det är en 
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siffra som avgör valet. Nya studier visar dock på att stereotyper om seniora personer 

inte behöver baseras på siffran på pappret, utan på en mer intuitiv instinkt. Forskare 

menar att stereotyperna kan uppstå från sensoriska signaler som ansikte, kropp och röst 

ger ifrån sig. Signalerna påverkar rekryterarens uppfattning och slutsatser om personen 

samt dess egenskaper (Kaufmann, Krings & Sczesny, 2016). I det här exemplet 

redogörs för åldersdiskriminering, men vi ser risken med att det även gäller de 

resterande diskrimineringsgrunderna. 

 

Förutom den uppenbara faran med att diskriminera för organisationen, det vill säga 

lagbrott, kan det även leda till att de förlorar vitala talanger i arbetsstyrkan. Den 

självklara anledningen till det är att ju fler minoritetsgrupper som utesluts, desto färre 

potentiella talanger för företaget att ta del av (Čizmić & Simović, 2013). När 

rekryteraren diskriminerar på något sätt minskar automatiskt kvaliteten på 

rekryteringarna och objektiviteten minskar. Finns det fördomar hos rekryteraren, oavsett 

om hen är medveten eller inte om dessa, kommer det är påverka hur de sökandes 

information tolkas. Det kan yttras genom att vissa ansökningar väljs bort i ett tidigare 

skede än vad de borde ha gjorts, eller att neutral information tolkas mer negativt under 

ett intervjutillfälle. Vidare kan det leda till att hela grupper av individer utestängs från 

vissa företag eller positioner (Lindelöw, 2016). Ett exempel på detta är idéen om 

“manager as male” (Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996). Finns det en förmodan om 

att företagets ledare ska vara män snarare än kvinnor, leder det till att rekryteraren redan 

innan hen läser männens ansökningar är positivt inställd till deras ansökningar. Det 

leder till att de kandidaterna av manligt kön, trots sämre meriter och kvalifikationer, har 

en större chans att få utöva ledarskap än de kvinnliga kandidaterna. Den ojämna 

fördelningen beroende på kön för ledande positioner är till viss del en följd av denna 

föreställning (ibid.).  

 

Konsekvenserna för organisationen vid diskriminering är relativt uppenbara. En 

bristande objektivitet tillsammans med en förkärlek för vissa typer av människor leder 

till att en mindre del av de ansökande framstår som intressanta. Det kan leda till att de 

bäst lämpade kandidaterna förbises. Företagets personal blir eventuellt mindre meriterad 

och organisationen blir mer snäv och/eller enformig (Lindelöw, 2016). På grund av 

diskriminering försämras med andra ord arbetsstyrkans kvalitet och potential, samtidigt 
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som rekryteraren agerar oetiskt och bryter mot diskrimineringslagen (Čizmić & 

Simović, 2013).  

 

Homosocial reproduktion 

Organisationer idag blir allt mer heterogena i takt med att kunskapen kring värdet av 

mångfald på arbetsplatser blir större (Mannix & Neale, 2005). Trots de många 

fördelarna med att sträva efter mångfald på arbetsplatsen, är det inte helt ovanligt för 

ansvariga vid rekryteringsbeslut att anställa personer som liknar dem själva (Blackmore, 

Thomson & Bart, 2006). Det fenomenet kallas för homosocial reproduktion (Kanter, 

1993), och anses vara ett bristfälligt inslag vid rekrytering (Čizmić & Simović, 2013). 

Frågan är då varför rekryterare, trots bevis på heterogena arbetsstyrkors fördelar samt 

homosocial reproduktions nackdelar, rekryterar homogent. 

 

Ett alternativ kan vara att de tänker strategiskt och är medvetna om svårigheterna med 

att leda, och kommunicera med, en heterogen grupp. Utöver det kan mängden konflikter 

komma att öka i takt med mångfalden (Mannix & Neale, 2005). Ett annat alternativ, 

som den här uppsatsen kommer fokusera på, är intuitionens roll vid homosocial 

reproduktion. Enligt Kanter (1993) har risken med att tillsätta fel person till den vakanta 

tjänsten, en koppling till att rekrytera homogent och det som avspeglar rekryteraren. 

Exempelvis är det vanligt att homosocial reproduktion äger rum vid rekrytering av 

högre positioner, eftersom personer som enligt den sociala kontexten inte passar in, 

delegeras till mer rutinartade positioner med lägre grad av osäkerhet (ibid.).  

 

Förr i tiden var det viktigare vid rekrytering att beslutet var baserat på meriter för att 

kunna agera så rättvist som möjligt. Nu för tiden spelar inte meriterna lika stor roll 

längre. Från en studie om rekryteringsprocesser i olika skolor i Australien framkommer 

det att beslutet snarare fattas utifrån förutfattade idéer om personen, än på meriter. Det 

vill säga hur väl kandidaten stämmer överens med magkänslan (Blackmore, Thomson & 

Bart, 2006). En kandidat till en av skolorna som inte blev vald till tjänsten berättade att 

personen inte blev vald på grund av att han inte liknade deras senaste rektor (ibid.). Det 

är ett tydligt exempel på hur intuitionen kan få oss att välja det säkra och bekanta, 

framför det osäkra, med rädsla för att det obekanta skulle kunna bli fel.  
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De mjuka och odefinierade personlighetsdragen som frekvent efterfrågas i 

rekryteringsannonser, som exempelvis social kompetens, är kriterier som bedöms 

subjektivt. De karaktärsdrag som skiljer sig i personligheterna hos rekryteraren och 

kandidaten kan vara det avgörande för om en kandidat väljs, alternativt väljs bort. När 

personliga karaktärsdrag snarare än professionella egenskaper bestämmer vem som ska 

anställas, kan homosocial reproduktion ofta leda till diskriminering (Widell & Mlekov, 

2013).  

 

7.2 Empiri och prövning av risker med omedveten intuition 
Diskriminering och fördomar 

Alla respondenter såg att användandet av intuition vid beslutsfattande i 

rekryteringssammanhang på ett eller annat sätt kunde leda till diskriminering. 

Respondent 1 sa: ”Man söker likasinnade och man kan diskriminera folk som inte är 

det.”. Även Respondent 8 menar att på grund av faktumet att de rekryterar baserat på sig 

själva, kan det leda till diskriminering. Respondent 3 svarade på frågan ”Ser du att 

intuitionsbaserat beslutsfattande kan leda till någon typ av diskriminering, hur?” att hon 

absolut tror det och att fördomar spelar in på sådana beslut. Vi ställer oss frågande till 

varför sju av de nio respondenterna, trots att de är medvetna om risken för 

diskriminering, ändå använder sig av intuition i viss mån. Även Respondent 4 menade 

att rekryterarens fördomar kan färga intuitionen. Vid diskriminering förminskas 

organisationens arbetsstyrkas kvalitet och vitala talanger kan förbises (Čizmić & 

Simović, 2013). Vi ser en risk att detta sker hos de organisationer där rekryterare förlitar 

sig för mycket på sin intuition. Både Respondent 5 och 6 ansåg dock att en bra 

rekryterare är tillräckligt medveten om risken för diskriminering att en sådan situation 

sällan uppstår. Respondent 7 menade att ett alternativ för att undvika diskriminering och 

då även de negativa aspekterna vid diskriminering, är att använda sig av 

kompetensbaserad rekrytering. Han menar att en kandidat ska ha en viss erfarenhet, 

kompetens och meriter och att intuitionen ska ha noll betydelse.  

 

På frågan ”Har du några fördomar som du är medveten om som påverkar ditt 

beslutsfattande (behöver ej nämna vilka om ja)?” svarade samtliga respondenter, 

förutom Respondent 8, att de har fördomar, men att de inte låter dem styra besluten de 

fattar. Det stämmer inte överens med Lindelöws (2016) teori om att oavsett om 

rekryteraren är medveten om sina fördomar eller inte, påverkar de besluten som fattas. 
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Respondent 8 menar att hon tror att hennes fördomar påverkar hennes beslutsfattande, 

vilket går hand i hand med Lindelöws (2016) teori. Oavsett om respondenterna tror sig 

kunna skjuta undan sina fördomar kommer de alltid spela en betydande roll i mötet med 

kandidaterna. Det kan vara så att respondenterna, bortsett från Respondent 8, vill tro att 

deras fördomar inte styr beslutet. Ett annat alternativ kan vara att Lindelöws teori helt 

enkelt inte stämmer överens med större delen av vår empiriska data. Vi ser det som 

positivt att alla respondenter på frågan ”Jobbar du aktivt med att inte låta dina fördomar 

styra beslutet?” sade sig göra det. Även om det kan vara svårt, kanske till och med 

omöjligt, att undvika att fördomar påverkar beslut och uppfattningar tror vi i enlighet 

med Chamberlain (2016), att en medvetenhet om dem kan minska risken för det. 

Chamberlain (2016) menar också att det minskar risken för diskriminering.  

 

Människor gillar lika 

På frågan ”Tenderar du att ”dra dig” till kandidater som liknar dig själv, eller tvärtom?” 

fick vi olika svar från respondenterna, men samtliga menade att de försöker att inte 

anställa kandidater endast på grund av att de liknande dem själva. Respondent 4 svarade 

exempelvis: “Har lite lättare att anställa sådana som mig, men beroende på tjänst behövs 

olika människor och där går min professionalitet in”. Homosocial reproduktion kan 

tolkas som ett fenomen som uppstår till följd av bekvämlighet. Frame (2012) menar att 

det är bekvämt att fatta beslut som leder till homosocial reproduktion. Att hålla sig inom 

det bekanta området kan vara människans sätt att undvika den annars vanligt 

förekommande osäkerheten med intuitivt beslutsfattande. Eftersom intuitionen inte kan 

mäta eller förutspå framtida prestationer, kan risken att rekrytera fel person uppfattas 

minska om bekvämlighetsfaktorn får uppenbara sig i beslutsfattandet. Respondent 9, 

som själv är kvinna, svarade att hon tenderar att favorisera tjejer. Anledning till detta 

var att hennes erfarenhet visade på att tjejer tar mer ansvar än killar och ofta fungerar 

bättre på arbetsplatsen. Vidare menar hon att hon arbetar aktivt med att inte låta hennes 

fördomar gentemot killar styra hennes beslutsfattande. Respondent 9s svar kan ändå 

tänkas stärka Lindelöws (2016) teori angående att förkärlek för en viss typ av individer 

kan leda till att en mindre del av de ansökande känns som intressanta. Det ser vi i sin tur 

kan utmynna i diskriminering av vissa sökanden.  

 

Respondent 7 är ensam om att svara att han hellre drar sig till kandidater olika honom 

själv, “Det är ganska intressant för jag gör personlighetstester, även på mig själv, och 
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jag tror inte att jag attraheras av personer lika mig själv, snarare olika mig”. Respondent 

2 svarade att han psykologiskt sett dras till liknande personer, men att hans erfarenhet 

möjliggör ett bredare tänk. Han jobbar på ett bemanningsföretag och tror att det 

eventuellt hade varit annorlunda om han inte gjort det: ”Lättare på bemanningsföretag 

att kunna tänka rätt, att rätt person ska vara på rätt plats i jämförelse med ett enskilt 

företag där ”kollegor” ska rekryteras.”. Vi ser att hans misstanke med stor sannolikhet 

stämmer. Respondent 4, som arbetar på ett privat företag, svarade nämligen på samma 

fråga att hon har lättare för att anställa människor som liknar henne själv. Samma 

respondent visade tydligt under intervjun att hon värdesätter sina, enligt egen utsago, 

främsta egenskaper hos kandidater. På frågan om vilka hennes främsta egenskaper är 

svarade hon; ”Du får det du ser, jag är rak och tydlig.”, och på frågan om vilka 

egenskaper hon värdesätter hos en kandidat svarade hon; ”Öppen, ärlig, visar sitt 

engagemang, nyfikenhet, orädd, vilja, en vilja och nyfikenhet kommer man långt på”. 

Hennes svar är relativt lika, vilket visar på att det finns risk för att homogen rekrytering 

uppstår. Respondent 3 svarade att hon inte tenderar att dra sig till kandidater liknande 

henne själv, men att det till viss del beror på att hon rekryterar till tjänster som ligger 

långt ifrån hennes personlighet. Hon tror dock att det kunde varit annorlunda om hon 

skulle rekrytera någon till en liknande tjänst, eller om det var någon som hon skulle 

arbeta nära med. Vi tolkar det som att risken för homosocial reproduktion är större när 

personer rekryterar till tjänster som är nära deras egna tjänster, någon de ska jobba tätt 

ihop med.  

 

Flera av de andra respondenterna visade på samma sak som Respondent 4 under 

intervjun, trots att de inte ansåg sig ty sig till kandidater som liknar dem själva. 

Respondent 5 svarade att hennes främsta egenskaper är att hon är framåtdrivande och 

envis. Det hon tilltalades av hos kandidater var bland annat att de är engagerade, seriösa 

och att de går in för sitt jobb. Svaren tolkade vi som att respondenten uppskattar sina 

egna främsta egenskaper, även hos kandidater hon intervjuar. Eftersom flertalet av våra 

respondenter visade tendenser på att söka sig till personer lika dem själva 

överensstämmer vår empiriska data med Kanters (1993) teori kring att rekryterare 

tenderar att uppskatta det som avspeglar dem själva och att det i sin tur kan leda till 

homogen rekrytering.  
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Respondent 6, som menade att han inte överhuvudtaget går på intuition, svarade att hans 

främsta egenskaper är struktur, noggrannhet och resultatinriktning. På frågan ”Vilka 

egenskaper hos en kandidat tilltalar dig mest?” svarade han: ”mixen att både kunna 

arbeta självständigt och att leverera saker i tid, och att kunna arbeta tillsammans med 

andra, självständighet och leda sig själv tillsammans med att leda andra.”. Svaret tolkar 

vi som att det finns en möjlighet till att respondenten, om än omedvetet, tenderar att dra 

sig till kandidater lika honom själv. Dock menar samma respondent att han är medveten 

om att det finns en risk att rekrytera och att ty sig till individer lika en själv och att det 

då är lättare att sortera bort beteendet. Respondent 8 har svårt att avgöra om hon 

tenderar att dra sig till kandidater som liknar henne, men hennes svar på vilka av en 

kandidats egenskaper som kan få henne att välja personer tyder på att hon i alla fall har 

en tendens att välja personer lika henne. På frågan om vilka egenskaper hon anser vara 

hennes främsta svarade hon: ”Jag är ganska öppen, lätt att prata med folk och att ta 

kontakt. Försöker se möjligheter i både situationen och i människor.”. När hon sedan 

ska besvara frågan om vilka egenskaper hos kandidater som tilltalar henne framhåller 

hon vikten av social kompetens och att kunna möta människor. Widell och Mlekov 

(2013) menar att homosocial reproduktion kan leda till diskriminering. Vi ser en 

möjlighet att detta även gäller för våra respondenter eftersom vi kan urskilja att de till 

viss del värdesätter sina egna karaktärsdrag även hos kandidater. När detta görs, finns 

risk för att den homogena rekryteringen leder till diskriminering (Widell & Mlekov, 

2013).  

 

7.3 Sammanfattande prövning av risker med omedveten intuition 
Trots att majoriteten av våra respondenter sa att de inte föredrar att anställa personer 

lika dem själva, visade vår empiri på ett annat resultat; de egenskaper som rekryterare 

själva anser sig besitta, uppskattar de också hos jobbsökande kandidater. Det går till viss 

del i enlighet med Blackmore, Thomson och Barts (2006) teori om att rekryterare 

tenderar att anställa personer som liknar dem själva. Det går inte att dra någon konkret 

slutsats kring detta eftersom vi inte vet om våra respondenter faktiskt anställer 

kandidater som avspeglar dem, utan att de värdesätter sina egna egenskaper även hos 

andra.  

 

Både teorin och resultatet i vår undersökning visar ett samband mellan diskriminering 

och intuitivt beslutsfattande. Alla respondenter såg diskriminering som en negativ 
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konsekvens av att följa sin magkänsla. Eftersom fördomar spelar stor roll vid intuitiva 

beslut (Chamberlain, 2016), kan dessa leda till diskriminering. Det behöver inte 

nödvändigtvis handla om lagskyddad diskriminering, utan kan istället handla om 

fördomar gentemot ett visst beteende, livssituation eller liknande. Vår empiri visade 

även att rekryterare är medvetna om risken med diskriminering vid intuitivt 

beslutsfattande, vilket kan tänkas betyda att våra respondenter minskar risken för att det 

ska kunna ske. Det skulle i sådant fall stämma överens med Chamberlains (2016) teori 

om att medvetenhet kring fördomar minskar risken för diskriminering.  
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8 Olika typer av verksamheter 
8.1 Teoretisk referensram om olika typer av verksamheter 
Som vi nämnde i metodkapitlet undersöker vi i den här uppsatsen bland annat om 

användandet av intuition skiljer sig beroende på vilken typ av företag den 

rekryteringsansvarige arbetar på. Vår distinktion gäller bemanningsföretag samt företag 

som hanterar sin egen rekrytering, uppdelade i privat och offentlig sektor. För att vidare 

i empiri och prövning kunna redogöra för eventuella skillnader, måste vi först veta vad 

som karaktäriserar de olika typerna av företag.  

 

Användandet av bemanningsföretag växer konstant till följd av arbetsmarknadens nya 

flexibilitetstrender (Olofsdotter & Augustsson, 2008). Vad som påverkar en rekryteras 

beslut borde rimligtvis skilja sig beroende på om tjänsten som ska tillsättas är på ens 

eget företag, eller ett annat. Bemanningsföretag arbetar med personaluthyrning till andra 

företag.  Personalen som hyrs ut benämns konsulter och är anställda på 

bemanningsföretaget, men arbetar på ett kundföretag. Till skillnad från en vanlig 

rekrytering har bemanningsföretag fler aktörer att matcha och ta hänsyn till. Konsulten 

som ska anställas måste fungera bra ihop med bemanningsföretaget, kundföretaget samt 

dess ordinarie personal (ibid.). Företag som rekryterar till sig själva delas upp i privata 

och offentliga verksamheter. Den offentliga sektorn finansieras med skatter och 

inkluderar statliga verksamheter, kommuner och landsting. Cirka 29 procent av de 

sysselsatta på arbetsmarknaden arbetar inom den offentliga sektorn. Exempel på 

offentliga verksamheter är skola, hälso- och sjukvård. Privata företag är ofta 

vinstdrivande företag, men kan även vara ideella verksamheter. Ungefär 71 procent av 

verksamma på arbetsmarknaden arbetar i den privata sektorn (Arbetsgivarverket, 2016). 

 

8.2 Empiri och prövning av olika typer av verksamheter 
Vi har i det här kapitlet medvetet valt att fokusera på bemanningsföretag och offentliga 

verksamheter, eftersom de var de företagstyper vi såg utmärkte sig ur olika aspekter.  

 

Bemanningsföretag 

Vi intervjuade två respondenter från två olika bemanningsföretag. Båda respondenterna 

var positiva till att använda sin intuition vid rekrytering, och båda kände även att de 

hade användning av den. Vi var förvånade över deras positiva inställning till intuition, 

och dessutom att de, trots sin position, ändå tillåter sig använda intuitionen så pass 
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mycket som de uppgav. Det kan ha med erfarenhet inom yrket att göra, vilket i så fall 

går i enlighet med teorin om expertintuition (Glöckner & Witteman, 2010), eller 

andelen mjuka egenskaper som kunden efterfrågar. Respondent 2 beskrev en hypotetisk 

situation för att anställa en säljare, där han dels är medveten om kundens krav men 

också vad anställningen kräver hos personen: ”sitter man med någon som är introvert 

och det märks att den inte vågar sälja, men säger att den är extrovert, kan man känna att 

det inte kommer funka på grund av befattningen av jobbet och vad som krävs”. 

Respondent 2s hypotetiska situation får oss att fundera kring hur mycket spelrum 

rekryterare på bemanningsföretag har. Även om respondenterna uppgav att det finns 

krav från kunden som ska uppfyllas hos kandidaterna, verkar framtagandet av 

kandidater fordra stor flexibilitet för en rekryterare åt ett bemanningsföretag. Kunden 

kanske inte är nöjd med tidigare framtagna kandidater, eller uppvisar osäkerhet till vad 

den faktiskt efterfrågar. Vi kan se ett behov av erfarenhet hos rekryterare på 

bemanningsföretag, eftersom de hanterar fler olika aktörer i en rekryteringsprocess. Vi 

funderar vidare om det finns pretention att vara insatt i varierande branscher.  

 

Offentlig verksamhet 

Både svaren och inställningen till intuition i rekrytering skiljde sig markant vid våra 

intervjuer med företrädare vid offentliga företag. Respondent 6 återkom flertalet gånger 

till tydlighet och struktur vid intervjuerna han höll. På hans företag var riktlinjerna för 

en rekryteringsprocess något han själv varit med och tagit fram, vilket enligt honom 

blev ett väldigt bra stöd i processen. Riktlinjerna innebar även att han inte behövde 

anpassa sin rekryteringsteknik förutom under intervjun, exempelvis att ”anpassa 

förhållningssättet och skapa trygghet i intervjun”. Själva inställningen till intuition 

berodde delvis på att hans arbetsplats är offentlig och att ”man blir granskad. Baseras 

beslut då på magkänsla funkar inte det (...) offentlighetsprincipen omfattar oss och vi 

måste lämna ut information vi baserar beslut på”. Respondent 7, som också arbetar i en 

offentlig verksamhet, hade en snarlik inställning som föregående respondent. Även han 

använde sig av kompetensbaserad rekrytering med tydliga riktlinjer: ”På 

anställningsintervjun brukar jag inte prata mycket om CV, det kan man läsa sig till. Det 

är mer fråga om kompetens utifrån en uppställd profil och utifrån vilket jobb det handlar 

om. Viktigt att ha samma frågor till alla kandidater så vi kan göra en korrekt 

bedömning”. Enligt vår teoretiska referensram är riktlinjer och rationellt beslutsfattande 

grunden till analytiskt beslutsfattande (Sadler-Smith & Shefy, 2004). Däremot grundas 
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rationalitet på tidigare situationer, vilket gör att det inte anses lämpligt att helt använda i 

rekryteringssammanhang eftersom resultaten är osäkra (Sadler-Smith & Shefy, 2004). 

Vi ställde oss frågande i bakgrunden om rekryterare därför har risktagande 

personligheter, eftersom det finns en stor ovisshet i deras beslut. Ingen av 

respondenterna har medgivit att de är särskilt risktagande, inte heller Respondent 6 och 

7. I deras situation kan vi anta att det beror på deras anställning i offentlig verksamhet.   

 

Vår tredje respondent på ett offentligt företag, Respondent 8, svarade inledningsvis 

likartat till de tidigare två offentligt anställda respondenterna. Hennes företag hade 

tydliga riktlinjer för rekrytering som för tillfället var under granskning för en 

uppdatering: ”nu ser vi mer på mångfald och att det ska tydliggöras i 

rekryteringsprocessen”. Det som skiljde den här respondenten från de tidigare som är 

offentligt anställda var hennes mer öppna syn på existensen av intuition: ”det är ju 

människor vi anställer, det är ju inte saker”. Hon var dock något avvaktande till 

intuitions inflytande i en rekryteringsprocess ”intuitionen är väl svår att stänga av (…) 

jätteviktigt att vara medveten om intuition, ska man motivera sitt val går man ju på 

fakta, så är det ju. Hård kompetens går man först på men social kompetens är ju viktig”. 

Vi funderar om den något försiktigt positiva inställningen till intuition av Respondent 8 

kan ha en koppling till en eventuell tabustämpel kring intuition (Mast et al., 2011). 

Skillnaden på attityden till intuition i rekryteringsprocesser inom offentliga företag 

ansåg vi vara intressant. De olika uppfattningarna kan dock bero på att de tre 

respondenterna jobbade i olika typer av offentliga verksamheter. Respondent 8 

underströk de negativa konsekvenserna av att använda intuition i 

rekryteringssammanhang för offentlig verksamhet: “anställer vi en olämplig människa 

kan den ju skada på riktigt. Medan i en produktionsmiljö kanske det blir kostnader och 

fel produkter, men ingen dör”. Vi anser att uttalandet uppvisar på en medvetenhet kring 

intuitionens eventuella konsekvenser, vilket Hogarth (2001) menar på är viktigt att ha i 

åtanke. 

 

8.3 Sammanfattande prövning av olika typer av verksamheter 
Skillnaderna mellan de olika typerna av företag är något vi inte ser tillräckligt tydliga 

samband mellan för att kunna dra några konkreta slutsatser utifrån. Däremot har vi 

kunnat urskilja vissa mönster. 
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Vi funderar om bemanningsföretag behöver situationsanpassa sin rekryteringsteknik, 

vad gäller prioriteringar i respektive rekryteringsprocess. Detta eftersom de i första hand 

ska se till att deras kunder får rätt kandidater som de efterfrågar. Gällande våra 

respondenter som arbetar inom offentlig sektor, resonerar vi om det är svårare att fatta 

beslut utifrån sin intuition. Vi tror att det beror på de tydliga riktlinjer offentliga 

verksamheter behöver följa, vilket i så fall minskar utrymmet till intuitionen, eftersom 

tydliga riktlinjer enligt vår teoretiska referensram karaktäriseras av standardiserade steg-

för-steg-processer (Hogarth, 2001). En annan förklaring skulle kunna vara att offentliga 

verksamheter är mer granskade, samt går under offentlighetsprincipen. Alla negativa 

följder som kan uppstå från intuitivt beslutsfattande blir med andra ord mer riskfyllda 

och får större konsekvenser för organisationen i stort.  

  



  
 

57 

9 Slutledning kring rekryterares användning av intuition  
I vår uppsats har vi behandlat intuitivt beslutsfattande i rekryteringssammanhang. Vi har 

exempelvis fokuserat på irrationella och risktagande personligheter, två mänskliga 

faktorer som vi i enlighet med vår teoretiska referensram har sett kan kopplas till 

intuition. Eftersom irrationalitet och risktagande har sitt ursprung i undermedvetna 

kognitiva processer, upptäckte vi att de är som mest användbara i kombination med 

analytiska verktyg när det handlar om rekryteringsbeslut. Det ledde oss in på teorin om 

quasirationality och dess legitima innebörd i jämförelse med att enbart använda 

intuition. Ytterligare en aspekt vi fann intressant i sökandet av teorin var erfarenhetens 

påverkan på intuition, så kallad expertintuition. Risken med att enbart följa sin intuition 

kan enligt teorin reduceras med hjälp av erfarenhet inom området, med andra ord kan 

erfarenhet tänkas öka intuitionens legitimitet.  

 

När vi studerade ämnet intuition och insåg att det var ett riskfyllt verktyg, är det lätt att 

se en koppling till att utfallen av besluten kan bli fel. Därför såg vi det som relevant att 

även utvärdera kopplingen mellan felrekryteringar och intuition. Som vi presenterat är 

intuition en kognitiv undermedveten process. I samband med att vi studerade ämnet 

intuition kunde vi därför urskilja risken med att omedvetet lätt låta fördomarna styra. 

Fördomarna kan i sin tur i värsta fall, vid omedvetenhet kring det, orsaka orättvis 

behandling som diskriminering och homosocial reproduktion.  

 

Under processen med empiriinsamlingen tyckte vi oss se en skillnad i inställning till 

intuition beroende på typ av företag. Därför har vi med hjälp av insamlad empirisk data 

prövat våra generaliseringar om bemanningsföretag, privata företag samt offentliga 

verksamheter. På grund av den varierande inställningen till intuition i kombination med 

olika grader av medvetenhet kring det, kunde vi inte urskilja tillräckligt tydliga 

skillnader mellan olika typer av företag. Av den anledningen grundas våra slutsatser på 

individnivå snarare än en företagsnivå. Vi har fått övervägande positiv respons från våra 

respondenter under intervjutillfällena, där de tyckt att ämnet varit intressant och de velat 

ta del av vår uppsats. De har inte reflekterat speciellt mycket kring ämnet tidigare, vilket 

överensstämmer med våra tidigare reflektioner kring att ämnet inte är omtalat.  

 

I vårt syfte har vi tagit upp att vi vill utvärdera på vilket sätt rekryterare reflekterar kring 

och hanterar sin intuition i rekryteringsbeslut. Till att börja med har vi sett att 
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rekryterare hanterar sin intuition väldigt individuellt. Vi kan se en koppling mellan den 

individuella hanteringen av intuition och vilken personlighet rekryteraren har. I 

begreppet personlighet kan vi se hur faktorer som erfarenhet och risktagande påverkar 

intuitionen. Vår empiriska data går i enlighet med Salas, Rosen och DiazGranados 

(2010) teori om att erfarenhet stärker självförtroendet, både när det gäller att använda 

och lita på sin intuition. Enligt våra respondenter är det dock svårt att motivera beslut 

grundade på enbart intuition med tanke på att intuitionen är svårdefinierad och inte 

alltid ses som legitim. Även detta går i enlighet med vår valda teoretiska referensram 

eftersom Klein (2011) säger att implicit kunskap är svårare att motivera än vad explicit 

kunskap är. Vi kan se i vår empiriska data att det som intuitionen ofta bedömer, är 

mjuka egenskaper. Eftersom mjuka värden är svårdefinierade enligt Matteson, 

Anderson och Boyden (2016) pekar det på att beslut baserade på intuitionen blir än mer 

svårmotiverade.  

 

Quasirationality spelar en stor roll i underlättandet för rekryterare att kunna motivera 

sina intuitiva beslut, eftersom våra respondenter säger att de kombinerar intuitionen 

med analytiska verktyg för att kunna hantera den. Det överensstämmer även med Salas, 

Rosen och DiazGrandos (2010) teori om att experter fattar beslut baserade på analytisk 

reflektion, i kombination med intuition grundad i deras erfarenhet. Även Hammonds 

(2010) kontinuumteori om att varken intuition eller analytiskt tänkande kan verka 

ensamt går i enlighet med vår undersökning, som visade att respondenterna kombinerar 

de båda tankesätten vid beslut.  

 

Hur våra respondenter reflekterar kring, samt hanterar intuition, är som vi diskuterat 

väldigt individuellt. Ursprungligen trodde vi att hur risktagande en individ är har en 

koppling till hur mycket de litar på och använder sig av sin intuition, eftersom Resnik 

(2017) menar att intuition används frekvent i riskfyllda sammanhang. Vår empiriska 

data har dock inte påvisat den kopplingen. Däremot kan graden irrationalitet i 

personligheten spela roll angående hur stora risker intuitionen i sig kan medföra, 

gällande hur mycket individen låter intuitionen styra besluten. Det innebär att om 

medvetenheten kring intuitionens roll och påverkan är bristfällig, kan utfallet av 

rekryterares beslut bli alltför färgat av personliga preferenser och fördomar. 

Konsekvensen av detta kan i sin tur riskera att leda till diskriminering och homosocial 

reproduktion, vilket kan vara en högst omedveten handling (Lindelöw, 2016). Våra 
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respondenter har exempelvis samstämmigt visat på en medvetenhet om att intuition kan 

leda till sådana typer av agerande. Vi har emellertid, utifrån vissa av deras svar, kunnat 

urskilja vissa tendenser till omedvetna synsätt som skulle kunna leda till exempelvis 

homosocial reproduktion.   

 

Ogynnsamma handlingar som homosocial reproduktion och omedvetna fördomar är 

exempel på faktorer som kan leda till felrekryteringar. Vi har dessutom tagit upp 

odefinierade och svårbedömda aspekter som mjuka värden, som bland andra våra 

respondenter ansett vara den största orsaken till felrekryteringar. Mjuka värden är, som 

vi inledningsvis konstaterade i vår uppsats, svåra att förutspå framtida prestationer hos 

kandidater utifrån (Matteson, Anderson & Boyden, 2016). Något som dessutom har 

framkommit i vår prövning är att det är oundvikligt att använda sin intuition vid 

bedömning av mjuka värden, eftersom de är svåra att mäta med hjälp av analytiska 

verktyg. Vi kan därför se en koppling till att risken för felrekrytering ökar eftersom 

mjuka egenskaper är så pass framträdande på dagens arbetsplatser (ibid), och främst kan 

bedömas med den mer riskfyllda intuitionen.  

 

Rekryteringsbeslut sker ofta vid tidspress, eftersom en tjänst behöver tillsättas snarast 

(Calabretta, Gemser & Wijnberg 2016). Som vi tagit upp i teorin är intuitionen som 

mest framträdande vid tidspress (Hogarth, 2001), och kan därmed bli en bidragande 

orsak till felrekrytering eftersom beslutet kan bli framstressat och eventuellt satisfierat. 

Majoriteten av respondenterna svarade att de nästan alltid är stressade på arbetet, men 

att det inte påverkar valet av slutkandidat eftersom de anser det vara viktigare att hitta 

rätt person än att tillsätta någon i tid. Vår empiri och prövning visar på ett annat resultat 

än vad vår teoretiska referensram anger gällande relationen mellan tidspress och 

felrekrytering (Frame, 2012). Deras teori stämmer alltså inte överens med vad vår 

undersökning visade, men vi är medvetna om att det inte behöver gälla för alla 

rekryterare. 

 

Som vi illustrerar med Modell 1 kan riskerna med användandet av intuition minska 

genom att i första hand synliggöra intuitionens roll i praktiken. Om detta görs kan 

medvetenheten hos rekryterare öka och det hjälper på så sätt rekryterare att hantera sin 

intuition. 
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Modell 1, egen bild 

 

Många av våra respondenter uttryckte att våra frågor delvis var svårbesvarade, vilket i 

vår studie inte är något negativt, eftersom det kan bero på att respondenterna inte har 

reflekterat kring intuition i kombination med rekrytering tidigare. Sammantaget av det 

vi behandlat i vår uppsats, ser vi ett mönster kring en allmän omedvetenhet om 

användandet av intuition i praktiken. Visserligen är intuition väl omskrivet i teorin, men 

utifrån våra tidigare generaliseringar och våra respondenters svar, ser vi ett behov av att 

lyfta intuitionens roll mer i praktiken. Det ser vi i sin tur kommer leda till en ökad 

medvetenhet hos rekryterare vilket förhoppningsvis kan hjälpa rekryterare att bättre 

hantera sin intuition. Till följd av det tror vi att riskerna med intuition kan reduceras, 

eftersom många av riskerna kan tänkas bygga på en omedvetenhet kring ämnet. Om 

rekryterare är omedvetna om hur intuitionen påverkar dem, kan de heller inte förebygga 

negativa konsekvenser av intuition som exempelvis diskriminering och felrekrytering.  

 

Som det ser ut idag, utan en större medvetenhet i praktiken, kvarstår dock intuitionens 

omedvetna roll i beslutsfattande. Därför illustrerar vår titel You had me at hello att 

rekryteraren baserat på en intuitiv instinkt direkt finner en bra kandidat, eller att 

intuitionen vilseleder rekryteraren.  
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10 Metodkritik och framtida forskning 
Vi gjorde ett val att endast använda oss av respondenter i Kalmar län. Hade vi istället 

valt att höra av oss till rekryterare utanför Kalmar län hade vi troligtvis kunnat få en 

bättre spridning på respondenterna, gällande exempelvis könrepresentation. Eftersom vi 

använde oss av kvalitativ forskningsstrategi med få deltagare är det svårt att göra 

generaliseringar utifrån vår undersökning. Det var dock heller inte syftet med vår 

uppsats, utan snarare att lyfta upp ämnet i praktiken. 

 

Som vi klargjort anser vi att intuition i rekryteringsbeslut är nödvändigt att överföra till 

en praktisk kontext, för att riskerna kopplade till intuition ska kunna undvikas. Vi ser ett 

fortsatt behov av vidare forskning inom ämnet med en bättre spridning på 

respondenterna, för att kunna urskilja eventuella mönster vid användandet av intuition. 

Att upptäcka mönster kan i sin tur underlätta för att ta fram forskning som visar på hur 

rekryterare mer fördelaktigt kan hantera sin intuition vid rekryteringsbeslut för att 

undvika risker som exempelvis diskriminering och felrekrytering. 
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12 Bilagor 
12.1 Bilaga I - Respondenter 
Respondent 1 är 53 år och har fattat rekryteringsbeslut i cirka 10 år. Just nu arbetar hon 

som sektionschef inom IT på ett stort modeföretag. Gick turismprogrammet på 

Linnéuniversitetet.  

Respondent 2 är 27 år gammal och arbetar som personalansvarig och 

affärsområdeschef på ett bemanningsföretag. Han har arbetat med rekrytering i 3,5 år. 

Respondent 3 arbetar som HR-samordnare. Hon är 28 år och har arbetat med 

rekrytering i 3 år. Är utbildad inom Human resource management.  

Respondent 4 är 39 år gammal och arbetar som HR-generalist på ett stort möbelföretag 

och har arbetat med rekrytering i cirka 1,5 år. Hon är utbildad inom projektledning.  

Respondent 5 är 27 år gammal och har arbetat som rekryteringsassistent på ett 

bemanningsföretag i ett år. Hon har varit verksam inom rekrytering i totalt fyra år, de tre 

första åren som restaurangchef. 

Respondent 6 har arbetat med rekrytering i totalt 22 år inom olika tjänster. På 

nuvarande tjänsten som chef för en kommunal enhet. Han är 49 år gammal och utbildad 

civilekonom med inriktning marknadsföring.  

Respondent 7 är 39 år gammal med en examen inom PA-programmet och har arbetat 

med rekrytering i cirka 14 år. Idag är hans befattning HR-strateg i en offentlig 

verksamhet.  

Respondent 8 tog examen år 2001 inom HR-programmet och är idag 40 år. Hon är HR-

strateg och har totalt arbetat med rekrytering i cirka 15 år.  

Respondent 9 är 40 år gammal och arbetar kombinerat med sin ordinarie tjänst, som 

rekryterare. Hon har arbetat med yrket hon rekryterar till i cirka 20 år, men med 

rekryteringsansvar i ett år.  
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12.2 Bilaga II - Frågeschema 
• Namn, ålder, befattning, arbetade år inom rekrytering.  

• Vilka, skulle du säga, är dina främsta egenskaper?  

• Ungefär hur många rekryteringar om året ansvarar du för?  

• Hur tydliga riktlinjer har företag vid rekrytering?  

• Har du någon speciellt rekryteringsteknik?  

• Hur hög personalomsättning har ni?  

• Har du mycket att göra på jobbet? Upplever du hög arbetsbelastning och att du 

stressar mycket? 

• Upplever du ofta tidspress vid rekrytering?  

• Om tidspress, vilka rutiner överlag vid rekrytering brukar du följa? Kan valet av 

slutkandidat bli stressat och framtvingat på grund av tidsbrist? (Satisfiering) 

• Är du risktagande?  

• Vad förknippar du intuition med oberoende av rekryteringssammanhang? 

(laddning, värdeord,) 

• Vad har du för bild av användandet av intuition i rekryteringssammanhang? Ser 

du några fördelar med att använda din intuition, vilka? 

• Ser du att det kan leda till någon typ av diskriminering, hur?  

• Tänker du aktivt på (är det ett medvetet val) att följa magkänslan/använda den i 

en rekryteringssituation?  

• Tänker du aktivt på att inte låta din intuition styra?  

• Är det, enligt dig, nödvändigt att använda intuition vid rekrytering?  

• Vad är det som gör att det är nödvändigt att använda dig av intuition när du 

fattar rekryteringsbeslut? 

• När det står mellan två likvärdiga kandidater i slutskedet, vad avgör vem som 

väljs?  

• Skulle du säga att du använder din intuition mest vid val av person, eller vid 

bortval?  

• Vilken betydelse har det första intrycket för avgörandet i slutskedet?  

• Kan du berätta om en specifik situation när du har följt din intuition?  

• Litar du på din magkänsla? Vågar du lita på den mer och mer desto längre du 

arbetar med rekrytering?  

• Litar du mer/mindre på din magkänsla när du jobbar än privat? 
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• Har du någon gång tvivlat på din intuition vid beslutsfattande i 

rekryteringssammanhang? Beskriv situationen.  

• Om du behöver motivera ett beslut som är baserade på din intuition, hur gör du 

då? (är det lätt/svårt?) 

• Tenderar du att “dra dig” till kandidater som liknar dig själv, eller tvärtom?  

• Hur ser du på idag viktiga mjuka egenskaper som exempelvis social kompetens, 

flexibilitet, som kan vara svåra att mäta? Går det att bedöma dessa färdigheter? 

Hur?  

• Ser du att intuitionsbaserat beslutsfattande kan få negativa konsekvenser? Vilken 

typ av negativa konsekvenser?     

• Har du några fördomar som du är medveten om som påverkar ditt 

beslutsfattande (behöver ej nämna vilka om ja)? Jobbar du aktivt med att inte 

låta dina fördomar styra beslutet?  

• Felaktiga rekryteringar, uppstår dessa ofta? Vilka kostnader tillkommer?  

• Vid felrekrytering, vilka egenskaper hos den anställda är det som oftast inte 

fungerar (mjuka/hårda)? 

• Av 100 %, hur många procent analytisk respektive intuitiv är du när du fattar 

beslut i rekryteringen?  

• När du följer din intuition, vilka egenskaper hos kandidaten kan få dig att välja 

bort personen efter intervju? 

• När du följer din intuition vid ett anställningsbeslut, vilka egenskaper hos 

kandidaten tilltalar dig mest.
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