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T itel: Rekryterarens Bäste (o)Vän  En studie om standardiserade bedömningstjänster 

i arbetslivet och dess effekter för rekrytering och urval 

 

Det finns ett flertal studier som beskriver och diskuterar olika aspekter av 

standardiserade arbetsmetoder och personbedömning i arbetslivet. Till vår kännedom 

finns dock ingen studie som belyser möjliga effekter av den nyligen lanserade 

bedömningsstandarden ISO 10667 i förhållande till rekrytering och urval, vilket var 

ambitionen med denna studie. En ökad förståelse för hur standardiserade 

bedömningstjänster i arbetslivet kan påverka och motivera organisationer är viktigt ur 

så väl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. På en teoretisk nivå kan 

forskningsresultat bidra till den allmänna förståelsen om fenomenet standardisering, 

och på en praktisk nivå hjälpa företagare att bedöma och utvärdera standardens 

betydelse för den enskilda verksamheten.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka och förklara hur standardiserade 

bedömningstjänster i arbetslivet kan påverka risken för felrekrytering, diskriminering 

och subjektiva bedömningar vid rekrytering och urval. För att uppfylla syftet 

genomfördes kvalitativa intervjuer med representanter från två företag som medverkar 

i nätverket för ISO 10667 samt representanter från två rekryteringsbolag som i 

dagsläget står utanför nätverket.  

 

Resultatet av denna studie visar att ISO 10667 i viss mån kan minska risken för 

felrekrytering, diskriminering och subjektiva bedömningar vid rekrytering och urval. 

Vi fann även att en strävan efter ökad status och legitimitet är ett viktigt incitament 

för tillämpning av bedömningsstandarder. 

 

Nyckelord: Standardisering, ISO 10667, Bedömningsgrunder, Rekrytering, Urval, 

Diskriminering, Felrekrytering, Subjektiva influenser, Magkänsla.   



 
 

ABSTRACT 
Bachelor thesis, Human Resource Management, School of Business and 

E conomics at L inneaus University, 2F E74E , Spring 2012  

Authors: Johanna Ottosson and Caisa Stilling 

Advisor: Kjell Arvidsson 

T itele: A Recruiters Best Fiend  A study of standardized assessments services in the 

workplace and its impact on recruitment and selection  

 

There are several studies that describe and discuss various aspects of standardized 

approaches and personality assessment in the workplace. To our knowledge, there is 

no study that illustrates the possible effects of the recently released assessment 

standard ISO 10667 in relation to recruitment and selection, which was the aim of this 

study. A better understanding of how standardized assessment services in the 

workplace can influence and motivate organizations is important from a theoretical as 

well as a practical perspective. At a theoretical level, the research result may 

contribute to the overall understanding of the phenomenon of standardization, and at a 

practical level, help business owners to assess and evaluate the standard's impact on 

the particular business. 

 

The purpose of this study was to examine and explain how standardized assessment 

services in the workplace may influence the risk of failed recruitment, discrimination 

and subjective assessments in recruitment and selection. To fulfill this purpose, 

qualitative interviews were conducted with representatives from two companies 

involved in the network of ISO 10667 as well as representatives from two recruitment 

companies that are not involved in the network.  

 

The results of this study show that ISO 10667, to some extent can reduce the risk of 

failed recruitment, discrimination and subjective assessments in the process of 

recruitment and selection. We also found that a desire for greater status and 

legitimacy is an important incentive for the application of assessment standards. 

 

K eywords: Standardization, ISO 10667, Assessment, Recruitment, Selection, 

Discrimination, Failed recruitment, Subjective influences, Gut feeling. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs  bakgrunden till vårt problemområde och därefter följer vår 

problemdiskussion som utmynnar i problemformulering och syfte. Slutligen beskriver 

vi de avgränsningar vi gjort. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I samband med framväxten av kunskapsbaserade verksamheter har synen på 

strategisk human resource management (SHRM) fått en alltmer framträdande roll, 

vilket kan ses som en konsekvens av att personalen, eller humankapitalet, i sådana 

verksamheter anses utgöra en oumbärlig resurs och av många företag betraktas som 

en avgörande framgångsfaktor (Hough & Ones, 2002; Mabon, 2005; Adams, 2007; 

Granberg, 2011). Det ökade intresset för SHRM kan även härledas till krisen i den 

Amerikanska industrin under 1980-talet, då underprestation var ett stort problem, 

samt skiftet från en kollektivistisk till en individualistisk syn på arbete (Millmore, 

Lewis, Saunders, Thornhill & Morrow, 2007). 

 

SHRM är ett flerdimensionellt och komplext begrepp som erbjuds en rad olika 

definitioner. Många forskare tycks enas kring att SHRM handlar om att skapa en 

konkurrenskraftig och effektiv organisation genom att anta en strategisk syn på HRM 

samt koppla organisationens personalpolicy till den övergripande strategin 

(Hodgkinson, 2002; Orlitzky, 2007; Millmore et al., 2007; Granberg, 2011). Även 

Stone (2008) framhåller att SHRM handlar om att förena HRM med organisationens 

affärsstrategi, och menar att det är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig på 

marknaden. Utan den strategiska kopplingen mellan personalarbete och affärsstrategi 

kan oönskade konsekvenser, så som ineffektivitet, ovisshet och frustration bland 

medarbetarna, lätt uppstå (ibid.). 

  

Ett av SHRM s huvudområden berör kompetensförsörjning, vilket Granberg (2011, s 

en sammanfattande benämning på planering och åtgärder som 

syftar till att tillgodose företagets behov av arbetskraft, så väl kvantitativt som 
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kvalitativt  utgöra en 

marknadsfördel som är svår för konkurrenterna att kopiera och att det därför är 

angeläget att rekrytera rätt kompetens samt att ta vara på och utveckla den kompetens 

som finns i organisationen. Orlitzky (2007) menar, på liknande sätt, att effektiv 

rekrytering, som en konsekvens av det strategiska personalplaneringsarbetet, är en 

avgörande faktor för organisationers framgång. Dock poängterar Granberg (2011) att 

rekrytering i praktiken ofta avser att lösa kortsiktiga behov, även om begreppet 

kompetensförsörjning är mer förknippat med långsiktig verksamhetsstyrning. 

Problematiken åskådliggörs i en studie av Millmore et al. (2007) som visar en tydlig 

diskrepans mellan de teoretiskt övertygande argumenten för strategisk rekrytering och 

dess faktiska tillämpning bland företag i praktiken. 

  

Ett ökat intresse för strategisk kompetensförsörjning har, under de senaste årtiondena, 

bidragit till framväxten av en helt ny industri kring rekrytering och bemanning där 

entusiastiska konsulter konkurrerar om att erbjuda företag tjänster som utlovar 

kostnadsbesparingar och framgång. Detta växande kommersiella intresse för 

fenomenet har enligt Bohlander (2002) lett till en explosion av väl utvecklade och 

sofistikerade rekryteringsmetoder, samtidigt som själva beslutsfattandet har hamnat i 

skymundan. Vidare hävdar författaren att vi idag vet mer om hur en 

rekryteringsprocess ser ut i teorin än hur den fungerar i praktiken (ibid.).  

 

 

1.1.1 Bedömningsstandarder i arbetslivet 

I syfte att säkerställa kvalitet och upprätthålla legitimitet formulerar organisationer 

standardiserade arbetssätt och specifika standarder1 vilka framför allt avser att 

effektivisera information och erbjuda lösningar på olika typer av problem i 

verksamheten (Brunsson & Jacobsson, 2000a). Brunsson (2000a, 2000b) menar att 

standardisering bidrar till en alternativ syn på organisationer som institutionella 

arrangemang och framhåller att standardisering som forskningsområde till stor del har 

negligerats i den samhällsvetenskapliga diskursen, detta trots att standardisering ofta 

                                                 
1 Nationalencyklopedin (2012) definierar standardisering som en regel och ordningsskapande 

normera 
egenskaper, funktioner, kvalitet och säkerhet för varor, processer, system och tjänster  
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prioriteras i praktiken. Vidare beskriver Henning (2000) standarder för kvalitativ 

management som en internationell trend och menar att standardiseringsinstitut och 

konsulter, allt sedan 1980-talet, har utvecklat en mängd standarder vilka man försöker 

övertyga företag och organisationer att anta.  

 

Ett viktigt begrepp som kan hänföras till utvecklingen av bedömningsstandarder och 

som det forskats mycket om inom den arbetspsykologiska diskursen, är 

organisatorisk rättvisa (Greenberg, 1987; Anderson, Born & Cunningham-Snell, 

2002; Gilliland & Chan, 2002; Arthur, 2006). Gilliland och Chan (2002) menar att 

organisatorisk rättvisa omfattar en rad olika aktiviteter i organisationen, så som urval 

och rekrytering, kompensation, konflikthantering, avveckling, diskriminering, 

mångfaldsarbete, belöning och interna kommunikationssystem. Begreppet har visat 

sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang och arbetstillfredsställelse bland 

medarbetare, men är också ett uttryck för organisationers förmåga att skapa 

transparens och upprätthålla legitimitet.   

 

Tillämpning och certifiering av standarder möjliggör för ambitionen att skapa en 

kvalitetsstämpel som kan nyttjas av företag på lokal och global nivå, vilket eftersökts 

av organisationer under en följd av år (Mabon, 2005; Åkerlund & Sjöberg, 2009). 

Nyligen lanserades den internationella standarden för bedömning i arbetslivet, ISO 

10667, vilken avser att tillämpas vid alla typer av personbedömningar som sker i 

organisationer (SIS, 2011). ISO-standarden är resultatet av ett mångårigt samarbete 

mellan ett antal av de 163 länder som finns representerade i den globala 

intresseorganisationen International Organization for Standardization (ISO) och 

lanserades på svenska i januari 2012 av Swedish Standards Institute (SIS) (Åkerlund 

& Sjöberg, 2009).  

 

SIS framhåller att ISO 10667 avser att behandla bedömningsprocessens 

tillvägagångssätt, snarare än att definiera exempelvis hur en intervju skall gå till eller 

avgöra vilka tester som bör användas. Grundläggande kriterier för samtliga steg i en 

bedömningsprocess är krav på evidensbaserade metoder, vilket innebär att allt ifrån 

kunskapsinhämtning till utvärdering och kvalitetssäkring möts av krav på 

vetenskaplig grund (Jensen, 2010). Vidare ställs krav på att användaren måste 

specificera vilka delar som skall ingå i bedömningen, hur tungt respektive del väger 
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mot varandra, och varför, samt vilka intressenter som skall delta i bedömningsbeslutet 

(ibid.). Tillämpning av ISO 10667 skall på så vis garantera kvalitet i de mätmetoder 

och procedurer som användaren erbjuder.  

  

  

1.2 Problemdiskussion 

Som en konsekvens av att stora företag i allt större utsträckning blivit globala aktörer, 

där kunskapsinhämtning och bemanning inte enbart sker på den inhemska marknaden, 

har behovet av en internationell gemensam grund för personbedömning uppstått 

(Brunsson & Jacobsson, 2000a, Bauer & Taylor, 2002; Mabon, 2005; Åkerlund & 

Sjöberg, 2009). Om man lyckas formulera en standard, där samtliga medlemsländer är 

eniga om utformning och innehållets kvalitet, kan den komma att fungera som en 

kvalitetsstämpel på global nivå. Detta skulle vidare underlätta för organisationer och 

företag som verkar i olika kulturer att hantera personbedömningar med en hög 

kontinuitet och jämn kvalitet (Åkerlund & Sjöberg, 2009). Med grund härav kan vi 

anta att intresset för ISO 10667 delvis ligger i dess ambition att skapa en 

internationellt gällande praxis.   

 

Å andra sidan kan man ifrågasätta hur stor betydelse bedömningsstandarder har i 

praktiken och huruvida det är möjligt att komma överens om en gemensam definition, 

utan att riskera att den blir allt för fragmenterad. I förlängningen av Sahlin-

Anderssons (2000) diskussion, om hur tillämpning av en viss standard kan skilja sig 

åt mellan olika länder och organisationer, väcks frågan om standardens överförbarhet 

och grad av homogenitet. Med avseende på att endast 16 av de totalt 163 ISO-

medlemsländerna aktivt har deltagit i utformningen av ISO 10667 kan man möjligtvis 

tvivla på dess potentiella genomslagskraft.  

  

SIS medger att tillämpningen av ISO 10667 förväntas resultera i att bedömningar i 

(SIS, 2011). 

Detta påstående ger uttryck för ambitionen att skapa en norm för 

bedömningssituationer som företag och organisationer har efterfrågat (Åkerlund & 

Sjöberg, 2009; Sjöberg, 2012). Efter att ha genomfört en mindre förstudie har vi sett 

att många av de tillfrågade storföretagen, däribland Swedbank, Astra Zeneca och 
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Skanska, använder sig av personbedömning vid rekryterings- och urvalsförfaranden. 

Detta leder oss till ett antagande om att marknadsintresset för en generell 

kvalitetssäker standard för bedömning i arbetslivet potentiellt är stor. 

  

Kritik har dock lyfts angående en sådan standards begränsning av att ta hänsyn till de 

speciella förhållanden som råder vid tillsättning av specialist- och chefsbefattningar. 

Anki Udd, ledarskapskonsult vid fackliga chefsorganisationen Ledarna, välkomnar en 

mer transparent och objektiv rekrytering men är samtidigt skeptisk inför ett strikt 

användande av standardiserade bedömningskriterier vid tillsättning av chefer. Hon 

menar vidare 

ifrågasätter standardens förmåga att ta hänsyn till alla de parametrar som inverkar vid 

bedömning av chefskandidater. (Udd, 2012) 

  

Vad som fungerar beror på det specifika chefsuppdraget, 

medarbetarnas mognadsgrad och engagemang, rådande 

organisationskultur samt kraven i verksamheten.  

(Udd, 2012) 

  

Anders Sjöberg, tidigare testutvecklare på Assessio International och ordförande i den 

svenska ISO-kommittén, menar att kvalitetssäkring genom standardisering är en 

viktig del i att undvika felbedömningar i rekryteringssammanhang vilka kan vara 

väldigt kostsamma, mänskligt så väl som ekonomiskt (Sjöberg, 2012). Kostnaden för 

felrekrytering av en tjänsteman uppgår enligt en undersökning genomförd av Poolia 

till mellan 500 tkr och 1,5 mkr (Lagerman, 2011). Utöver de direkta ekonomiska 

effekterna av en misslycka

betydligt större än så (Johanson & Johrén, 2011). Med anledning av de höga 

kostnader som kan uppstå i samband med felrekrytering anser vi att det vore 

angeläget för företag och organisationer att ta hjälp av forskningen för att lösa ett 

praktiskt problem. 

  

Forskning har vidare visat att individers upplevelse av rättvisa i 

rekryteringssammanhang är nära förknippat med organisatorisk framgång (Andersson 

et al, 2002; Gilliland & Chan, 2002), vilket gör det intressant för företag att beakta 

etiska aspekter i verksamheten. I Sverige har en ökad lagstiftning kring 
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diskriminering också bidragit till en större medvetenhet om vikten av likabehandling 

vid rekrytering och urval. Den nya diskrimineringslagen (DL), som trädde i kraft år 

2009, medför att urval som sker på grundval av någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

och ålder, strider mot lag, såvida det inte har ett berättigat syfte i enlighet med 

arbetets natur (SFS 2008:567). Diskrimineringsombudsmannen (DO) anger vidare att 

obefogade och diskriminerande anställningskrav (DO, 2012).  

 

Forskningen tyder på att diskriminering är ett komplext fenomen som inte alltid yttrar 

sig på ett uppenbart sätt, och det erbjuds ett antal förklaringar till hur diskriminering i 

arbetslivet kan gestalta sig (Cook, 2004; Burns, 2005; Carlsson & Rooth, 2007; 

Rooth, 2010; Beattie & Johnsson, 2012). Exempelvis kan det finnas inbyggda 

diskriminerande element i arbetsmetoder och urvalssätt, vilket innebär att man inte 

alltid är medveten om dess existens (Burns 2005).  Vidare finns studier som visar att 

för s.k. bias i rekryteringssammanhang (Cook, 2004). En rad svenska studier av bland 

andra Dan-Olof Rooth, professor vid Linnéuniversitetet, visar på liknande sätt att 

etnicitet, utseende och vikt påverkar vid rekryteringsförfarandet genom implicita 

attityder (Carlsson & Rooth, 2007; Rooth, 2009; Rooth, 2010). Diskriminering har 

visat sig vara ett vanligt förekommande problem i arbetslivet och det är därmed 

intressant att undersöka om man genom att strikt följa standarder kan minska risken 

för diskriminering, såväl medveten som omedveten, vid rekrytering och urval. 

  

Frågan om tillämpning av bedömningsstandarder vid rekrytering och urval handlar 

även 

intuitiva förmåga benämns inom den parapsykologiska diskursen som extrasensorisk 

perception (ESP) och beskriver informationskällor som ännu inte kan förklaras av 

vetenskapen (Psykologiguiden, 2012). I populärlitteratur tillskrivs magkänsla ibland 

en närmast magisk karaktär, och likställs med begrepp som inre röst och sjätte sinne, 

medan vissa försök att reda ut begreppet på ett mer teoretiskt plan görs av bland andra 

Gladwell (2005) och Ahlström (2010). Huruvida man bör  lita till sin magkänsla (om 

den nu kan sägas existera) eller inte är ämne för vida diskussion, men faktum kvarstår 
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att begreppet magkänsla i praktiken ofta används som argument vid olika typer av 

beslutsfattande i organisationer, inte minst vid personbedömning. Då vi tillfrågat 

rekryterare vid olika myndigheter och företag har samtliga påvisat en tendens att, i 

någon utsträckning, lita till denna förmåga. I dessa sammanhang beskrivs magkänslan 

dock ofta i termer av en faktisk förmåg, vilken kan erhållas och tränas upp inom 

ramen för sitt yrkesmässiga kunnande. 

 

Vi har observerat att det bland stora företag, och företag med internationell 

förankring, finns ett särskilt intresse att formulera en norm för bedömning på 

gemensam grund. Bedömningsstandarder i arbetslivet avser generellt att upprätthålla 

kvalitet, undvika diskriminering och minska påverkan av subjektiva faktorer, vilket 

kan anses särskilt väsentligt vid rekryterings- och urvalsförfaranden. Vi har även sett 

att företag har mycket att vinna på att undvika kostsamma felrekryteringar, vilka 

ibland sammankopplas med magkänsla som främsta bedömningsgrund. Vidare ställer 

begrepp som transparens och organisatorisk rättvisa allt större krav på hur 

verksamheter bedrivs idag, vilket ytterligare belyser att bedömningsstandarder utgör 

ett aktuellt ämne. I förhållandet mellan teori och praktik ser vi dock att ett strikt 

tillämpande av bedömningsstandarder riskerar att ifrågasätta den förmåga som vissa 

rekryterare anser att de tränat upp under många års erfarenhet i yrket. Även om ISO 

10667 knappast gör anspråk på att helt eliminera magkänslan i bedömningssituationer 

utgör den en tydlig markering för ambitionen att minska påverkan av rekryterarens 

subjektiva upplevelser i mötet med en annan person. Detta anser vi vara högst aktuellt 

och intressant att penetrera då implementering av den aktuella standarden i 

förlängningen kan komma att omdefiniera synen på rekryterarens roll och därmed 

förändra förutsättningarna för en hel bransch. 

  

  

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt kan tillämpning av bedömningsstandarder i arbetslivet påverka risken 

för felrekrytering, diskriminering och subjektiva bedömningar vid rekrytering och 

urval? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för fenomenet bedömningsstandarder i 

arbetslivet samt belysa olika effekter som tillämpning av standarder kan få för 

rekrytering och urval. Syftet uppnås genom att analysera aspekter av ISO 10667 i 

särskilt förhållande till felrekrytering, diskriminering och subjektiva bedömningar.  

  

  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att tydligt fokusera vår studie av ISO 10667 på rekryteringsprocessen, trots 

att standarden avser att behandla även andra typer av bedömningar i arbetslivet. Detta 

medför att vi initialt gjort teoretiska avgränsningar med utgångspunkt i SHRM. Detta 

stora teoretiska omfång har gjort det nödvändigt med vidare avgränsningar, i 

förhållande till studiens syfte och problemområde innebär det att vi valt att utgå från 

vedertagna teorier om standardisering, organisatorisk rättvisa och diskriminering. Vi 

anser att teorier inom dessa områden är nödvändiga för vår förståelse och analys av 

bedömningsstandarder.  Vidare har de teoretiska avgränsningarna gjorts med avsikt 

att skapa en grund för en djupare problematisering och lärandeprocess, med möjlighet 

att applicera ytterligare teorier vid behov.  

 

De empiriska avgränsningar som gjorts i denna studie bygger på kriterier gällande 

våra informanters erfarenhet inom HR och särskilda kunskaper om rekrytering och 

urval. Detta eftersom vi tror att verksamma med en stark HR-anknytning på ett tydligt 

och uppenbart sätt kan bidra till att öka vår förståelse av det undersökta fenomenet. 

Genom denna avgränsning bortser vi således från andra typer av verksamheter och 

personer, vilka givetvis också kan omfattas av fenomenet men som inte har sin 

huvudsakliga verksamhet inom rekrytering/HR.  

 

Då tillämpning av standardiserade bedömningstjänster i arbetslivet i praktiken är ett 

relativt nytt fenomen har de empiriska avgränsningarna delvis styrts av tillgången av 

relevanta informanter. En utgångspunkt för denna studie har varit att belysa 

problematiken delvis utifrån parter som idag medverkar i utvecklingen av ISO 10667, 

vilket innebär att det finns ett fåtal företag i Sverige att välja bland. Vi har här valt att 

avgränsa oss till personer verksamma vid två mindre HR-företag, ett med verksamhet 
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i Trollhättan och ett med bas i Stockholm. Vi har därtill önskat att belysa fenomenet 

utifrån parter som i dagsläget inte medverkar i utvecklingen av den aktuella 

bedömningsstandarden, vilket har inneburit att vi kunnat välja bland en större mängd 

företag. Av pragmatiska skäl har vi avgränsat oss till två rekryteringsbolag 

verksamma i Kalmarregionen. Samtliga av våra informanter har en god erfarenhet och 

vana av bedömning vid rekrytering och/eller urval vilket således innebär att de kan ge 

en någorlunda samlad bild av fenomenet. Då syftet med denna studie främst är att 

belysa fenomenet ur bedömarens perspektiv bortser vi från hur andra personer inom 

företagen, och andra personer som berörs av bedömning, upplever tillämpning av 

bedömningsstandarder.  
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2. METOD 

I detta avsnitt redogörs för den metodologiska tillämpningen i denna studie. Valet av 

forskningsmetod, tillvägagångssätt vid datainsamling samt urval av informanter 

motiveras och argumenteras för. Vidare diskuteras studiens tillförlitlighet och ett 

kritiskt förhållningssätt till studiens genomförande lyfts fram. 

 

 

 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

Valet av vetenskaplig ansats är en följd av vad som lämpar sig bäst för den enskilda 

studien, samt det perspektiv som forskarna valt att förhålla sig till, och innebär 

traditionellt antingen induktivt eller deduktivt arbetssätt. Vid induktiv ansats antas 

empirin som utgångspunkt för studien, genom att låta insamlad data avgöra vilka 

frågor som skall undersökas närmare, medan deduktiv ansats tar sin utgångspunkt i 

vedertagna teorier och söker utifrån dessa analysera och ge mening åt empirin 

(Merriam, 2009).  

 

En tredje alternativ ansats utgörs av abduktion, vilken Kirkeby (1990) menar har 

utvecklats som en konsekvens av den kritik som lyfts mot de båda traditionella 

ansatserna samt en önskan om att införa en mer kreativ forskningsprocess. Abduktion 

beskrivs som en kombination av induktion och deduktion och innebär att forskaren 

ges möjlighet att skifta mellan de båda ansatserna under arbetets gång. Kovács och 

Spens (2005) förklarar abduktion med att forskaren utgår från förutbestämda teorier 

men att den abduktiva processen, i likhet med induktion, startar i en observation från 

det empiriska underlaget. Om det teoretiska underlaget inte anses vara tillräcklig för 

att förstå och förklara det undersökta fenomenet kan man under processens gång 

behöva utöka den valda teorin (ibid.). Även Alvesson och Sköldberg (2009) liknar 

ansatsen vid induktion, då den har empirin som utgångspunkt, men menar samtidigt 

att en abduktiv ansats ligger närmare deduktion eftersom den inte avvisar teoretiska 

föreställningar på förhand. Författarna framhåller dock att den abduktiva ansatsen 
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innehåller unika komponenter och därmed inte bör betraktas som en simpel blandning 

av de två traditionella forskningsansatserna (ibid.).  

  

Vår nyfikenhet om forskningsämnet väcktes i samband med en nyhetsartikel som 

behandlade lanseringen av en ny bedömningsstandard i arbetslivet, vilken fick oss att 

eftersöka bakgrunden och de praktiska incitamenten för fenomenet. Med anledning av 

att teori om den specifika bedömningsstandarden är begränsad samt att vi ämnar låta 

informanterna bidra till studiens fokusering har vi valt att tillämpa en abduktiv ansats. 

Fördelen med abduktion är således att den ger oss möjlighet att röra oss mellan teori 

och empiri under arbetets gång, samt revidera befintlig teori om vi finner det 

nödvändigt. Genom att initialt utgå från klassiska organisationsteorier, så som SHRM 

och organisatorisk rättvisa, möjliggörs en utgångspunkt för att gå vidare och djupare 

in i den empiriska problematiken. Under studiens gång har den empiriska insamlingen 

påkallat behovet av ytterligare teorier, så som institutionalism och 

legitimitetsforskning, för att söka förklara och förstå det undersökta fenomenet. Vi har 

på så vis, i samklang med empirin, fört en lärande process vilken resulterat i denna 

studie.  

 

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Merriam (2009) beskriver de två typer av forskningsstrategier, kvalitativ respektive 

kvantitativ, som en studie kan utformas efter. Formulering av forskningsproblemet är 

avgörande för vilken forskningsstrategi som är bäst lämpad för studiens 

genomförande. Den kvalitativa forskningsstrategin är att föredra då 

problemformuleringen är inriktad på processer, då tolkning och förståelse av olika 

hur varför

(Lantz, 2007; Merriam, 2009). Denzin och Lincoln (2008) förklarar att tonvikten vid 

kvalitativ forskning ligger på den socialt konstruerade verkligheten, på det intima 

förhållandet mellan forskaren och det studerade fenomenet, samt på situationsbundna 

faktorer som formar undersökningen. Även Repstad (2007) och Jacobsen (2002) 

poängterar att stor vikt läggs vid att skapa en närhet mellan intervjuaren och den miljö 

eller de personer som studeras. Den kvantitativa forskningsstrategin lämpar sig väl då 

forskaren ämnar samla in stora mängder data, i syfte att finna generella tendenser, och 
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hur mycket

den kvalitativa forskningsstrategi, betonas här mätning och analys av kausala 

samband mellan olika variabler (Denzin & Lincoln, 2008).  

 

Vårt val av forskningsstrategi faller sig naturligt på den kvalitativa, då 

forskningsproblemet vi avser att undersöka kräver en djupare tolkning och analys. Det 

statistiska fokus som en kvantitativ ansats förespråkar lämpar sig inte för denna 

studies syfte och ambition då vi knappast avser att finna generella samband. Dock ser 

vi att det vore fullt möjligt att genomföra en liknande studie med en kvantitativ 

strategi, där de faktiska effekterna av fenomenet kvantifieras och undersöks, men 

detta menar vi främst vore möjligt i ett tidsmässigt senare skede. Då forskningsämnet, 

d.v.s. standarder för personbedömning, i praktiken är så pass nytt och i dagsläget inte 

tillämpas i någon större utsträckning menar vi att en kvalitativt inriktad studie lämpar 

sig bättre i förhållande till vårt syfte. Vidare lämpar sig kvalitativ forskningsstrategi 

väl med en abduktiv ansats, vilket således är ytterligare ett argument för vårt val. 

Problematiken med generaliserbarhet samt risken att studien påverkas av forskarens 

subjektivitet kan vara svåra att värja sig emot vid kvalitativa studier och vi inser att 

detta bör tas i beaktning vid studiens genomförande.  

 

 

2.3 Design av tvärsnittsstudie 

Traditionella sätt att designa en undersökning på är exempelvis genom experiment, 

tvärsnittsstudie eller fallstudie (Yin, 2009). Tvärsnittsstudien är ofta av deskriptiv 

karaktär och förknippas vanligtvis med kvantitativ strategi, men kan även tillämpas 

vid kvalitativ forskning (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2010; Bryman & Bell, 

2011). Exempelvis avses här att undersöka associationsmönster, vilket kan uppnås 

genom enkäter eller semistrukturerade intervjuer vid fler än ett fall. Då forskaren 

ämnar finna variation, exempelvis gällande människor eller organisationer, krävs att 

fler än ett fall undersöks. Inom managementforskning är det särskilt vanligt att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa strategier för att utesluta begränsningar som 

förknippas med respektive strategi (Bryman & Bell, 2011). 

 

Vidare menar Bryman och Bell (2011) att den kvalitativa tvärsnittsstudien bär likheter 
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med såväl kvantitativ tvärsnittsstudie som med andra, mer traditionella, kvalitativa 

designer. Zikmund et al. (2010) menar att tvärsnittsdesignen, genom att länka olika 

perspektiv till varandra, möjliggör för att skapa en bredare bild av det som undersöks. 

en aktuell situation alternativt visa på förändringar över tid i en longitudinell studie 

(ibid.).   

 

Då vi avser att beskriva bedömningsstandarder i arbetslivet utifrån ett antal olika 

deskriptiv tvärsnittsstudie utgör en adekvat forskningsdesign. Vi avser vidare att 

upptäcka eventuella skillnader i synen på bedömningsstandarder mellan de personer 

som i dagsläget tillämpar den aktuella standarden, respektive de personer som inte gör 

det. Genom semistrukturerade intervjuer med fyra individer möjliggörs för att finna 

sådana variationer. Då denna studie genomförs under en begränsad tidsperiod, samt 

då implementering av standarden befinner sig i ett inledande skede, inser vi att den 

ögonblicksbild som presenteras kan komma att förändras över tid och studien därmed 

vara svår att replikera. Vidare kan tvärsnittsstudier gynnas av ett stort urval vilket kan 

anses begränsa generaliserbarheten i denna studie, detta bör givetvis beaktas vid 

tolkning av resultaten.    

 

 

2.4 Urval 

Vårt val av undersökningsobjekt grundar sig i en verksamhet inom HR och 

intervjupersonernas särskilda erfarenheter av bedömning vid rekrytering och urval. 

Motiven för dessa kriterier baseras på ett antagande om att det undersökta fenomenet 

kan komma att få genomgripande konsekvenser för rekryteringsbranschen i 

framtiden, varpå vi menar att rekryterare utgör en naturlig urvalsgrund för denna 

studie. Urvalet baseras vidare på en ambition att belysa ämnet utifrån två skilda 

perspektiv, där de ena perspektivet representeras av parter som är drivande i ett 

internationellt utvecklingsarbete med bedömningsstandarder, och det andra 

perspektivet representeras av parter som i dagsläget står utanför detta samarbete.  

 

Pragmatiska skäl har delvis legat till grund för vårt urval då två av företagen bedriver 
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verksamhet i Kalmar, ett tredje i Trollhättan och det fjärde företaget har sin bas i 

Stockholm. Företagens storlek har inte utgjort särskild grund för urval, trots att 

organisatorisk storlek i viss mån kan anses ha betydelse för ämnets utbredning i 

praktiken. Vi ser dock att forskningsämnet som helhet är intressant för såväl stora 

som små- och medelstora företag.  

 

Expertintervjuer har vidare använts i syfte att komplettera den teoretiska 

referensramen, vilket vi anser har varit nödvändigt då information om den aktuella 

standarden är starkt begränsad i vetenskaplig litteratur. Valet av informanter för detta 

syfte har gjorts med hänsyn till intervjupersonernas sakkunskap och praktiska 

erfarenhet av arbetet med att utveckla ISO 10667. Dessa informanter är drivande 

parter som önskar sprida kännedom om standarden och kan därmed antas vilja 

presentera en positiv bild av fenomenet. Vi vill poängtera att expertintervjuernas 

bidrag till studien främst har varit i syfte att öka vår bakgrundsförståelse och att vi 

givetvis beaktat att informanterna kan anses vara partiska.     

 

 

2.4.1 Presentation av informanter 

Maria Åkerlund - Sandahl Partners  

Vår informant Maria Åkerlund är legitimerad psykolog och konsult vid Sandahl 

Partners Stockholm, där hon arbetat sedan år 1995. Företaget Sandahl Partners 

grundades av Patricia Tudor Sandahl och Christer Sandahl år 1987 och består idag av 

ett antal konsultägda bolag. Företaget verkar inom affärs- och organisationsutveckling 

genom psykologisk kompetens och har sina kontor i Stockholm, Örebro och på 

Gotland. Sandahl Partners har varit medlem i nätverket för ISO 10667 sedan år 2007. 

 

Roger Rönnerhag - ProTalent  

Vår informant Roger Rönnerhag är en av grundarna av företaget ProTalent, där han 

idag arbetar med rekrytering och kompetensutveckling i olika konsultuppdrag. 

ProTalent är verksamma inom affärsutveckling och finns beläget i Trollhättan. 

Företaget har varit medlem i nätverket för ISO 10667 sedan februari år 2012.  

 

 

http://www.sandahls.se/
http://www.protalent.se/
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Linda Malm - Experis 

Vår informant Linda Malm arbetar som gruppchef och rekryteringskonsult på Experis 

i Kalmar och har varit verksam inom koncernen i ett antal år. Experis, som är en del 

av Manpower Group, är idag en världsledande aktör inom kompetensförsörjning. 

Företaget har inriktat sig på konsulttjänster för tillsättning av chefer och specialister. 

Experis är inte med i nätverket för ISO 10667. 

 

Linda Petersson och Terese Smålander-Carlstedt - Sententia Rekrytering 

Våra informanter Linda Petersson och Terese Smålander-Carlstedt är delägare i 

Sententia Rekrytering AB i Kalmar och driver företaget i gemensam regi sedan år 

2011. Båda har varit verksamma inom bemannings- och rekryteringsbranschen i ett 

antal år innan dess. Sententia Rekrytering är verksamma inom rekrytering, bemanning 

och HR och finns i dagsläget på orterna Kalmar och Lindköping. Sententia är inte 

med i nätverket för ISO 10667. 

 

 

2.4.2 Presentation av expertinformanter 

Anders Sjöberg - ordf. i svenska ISO-kommittén 

Anders Sjöberg är docent i psykologi vid Stockholms universitet och ordförande i den 

svenska ISO-kommittén för arbete med ISO 10667.  

 

Helene Edmark - Swedish Standards Institute (SIS)  

Helene Edmark arbetar med standardisering vid SIS och är ansvarig projektledare för 

ISO 10667.  

 

 

2.5 Datainsamling 

Valet av källa för datainsamling bör grundas på vilken typ som lämpar sig för att 

besvara studiens frågeställning, men också på hur lång tid studien beräknas ta samt 

tillgången av resurser. Primärdata anses vara mer givande och behäftad med en högre 

grad av validitet än sekundärdata, då den utgörs av förstahandsuppgifter direkt från 

huvudkällan (Kylén, 2004). Merriam (1998) förklarar på liknande sätt att primärdata 

https://www.experis.se/
http://www.sententiarekrytering.se/
http://www.sis.se/
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är information som införskaffas av forskaren själv i syfte att besvara huvudfrågan. 

Primärdata kan insamlas genom exempelvis intervjuer, direktobservationer och 

dokumentation (Kvale, 1997; Yin, 2009). Sekundärdata utgör, till skillnad från 

primärdata, information som sammanställts av annan än forskaren själv och kan 

exempelvis vara ekonomiska rapporter och olika statistiska sammanställningar. 

Kumar (2005) framhåller att det vid användning av sekundärdata är viktigt att beakta 

källans ursprung och bakomliggande syfte med framställningen.  

 

Vi kommer främst att använda oss av primärdata då vi anser att det passar studiens 

syfte, minskar risken för feltolkning och stärker resultatens validitet. Vidare avser vi 

att bygga den empiriska insamlingen på intervjuer med ett antal väl insatta 

informanter, där även observation kan ingå som ett naturligt inslag. Genom dessa 

intervjuer kan informanterna bidra med betydelsefull information som krävs för 

studiens genomförande och den abduktiva ansats som vi tidigare beskrivit.  

 

  

2.5.1 K valitativa semist rukturerade interv juer 

Creswell (2009) förklarar att kvalitativ datainsamling fokuserar på mjuka data, vilka 

bland annat kan erhållas genom observationer och kvalitativa intervjuer. Observation 

är särskilt vanligt då man exempelvis avser att undersöka gruppbeteende och 

personlighetsdrag, men Kumar (2005) framhåller att det även kan vara ett viktigt 

komplement till intervjun då man misstänker att informanten inte kan tillhandahålla 

objektiv information. Kumar (2005) och Lantz (2007) beskriver vidare olika sätt att 

utforma intervjuer. Strukturerade intervjuer bygger på ett förutbestämt 

intervjuschema, med förutbestämda frågor i en given ordningsföljd, och har den 

fördelen att den erbjuder jämförbarhet mellan de olika informanternas svar. Till 

skillnad från den strukturerade intervjun kan den ostrukturerade intervjun liknas mer 

vid ett öppet samtal, där informanten i stor utsträckning styr samtalet och där 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor som den finner lämpliga (Kumar, 

2005; Lantz, 2007).  

 

Merriam (1998) lyfter fram ytterligare ett alternativ med den semistrukturerade 

intervjun. Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som stöd, men 
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frågorna behöver inte nödvändigtvis följa en förutbestämd ordning och även här kan 

följdfrågor ställas som komplement (Merriam, 1998; Robson, 2002; Lantz, 2007). 

Rabionet (2011) föreslår olika steg som bör beaktas vid valet av den 

semistrukturerade intervjun, däribland hänsynstagande till etiska aspekter samt 

inspelning av intervjuer. Han menar vidare att en studie som baseras på denna metod 

är beroende av forskarens kunskap, skicklighet, vision och integritet (ibid.).  

 

Generellt gäller att de data som insamlas via intervjuer bör uppfylla särskilda krav på 

användbarhet (tillförlitlighet och giltighet) samt kunna granskas kritiskt av forskaren, 

annars riskerar intervjun att förlora sitt värde (Lantz, 2007). Kvale (1997) framför 

några av de argument som kan lyftas mot kvalitativa intervjuer, där bristen på 

objektivitet och trovärdighet utgör de mest frekventa. Vidare förklaras att den 

Ytterligare problematik, förknippad med kvalitativa intervjuer, är att forskarens egna 

intressen kan påverka studiens resultat samt att det, i interaktionen mellan forskare 

och intervjuperson, kan uppstå störningar som inverkar vid den empiriska 

s 

genom telefonintervjuer, vilket Jacobsen (2002) menar minskar risken att påverka 

informanten med sin fysiska närvaro. Dock poängterar Jacobsen (2002) att 

telefonintervjuer generellt bör undvikas om intervjun innehåller många öppna och 

personliga frågor, eftersom det kan vara lättare att skapa en förtrolig stämning vid ett 

personligt möte. Det kan dessutom föreligga en risk att informanten, avsiktligt eller 

oavsiktligt, undanhåller information samt att informantens tolkning av frågorna skiljer 

sig från forskarens syfte (Ryen 2004; Cook, 2004). Då kvalitativa intervjuer vanligtvis 

genomförs med ett fåtal informanter menar Denscombe (2009) att resultaten därav 

inte kan generaliseras i någon större utsträckning.  

 

I denna studie kommer vår huvudsakliga datainsamling ske med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, vilka möjliggör för en jämförbarhet bland 

informanternas svar samtidigt som informanterna kan tala relativt fritt. En av 

intervjuerna kommer, av praktiska skäl, att genomföras via telefon och tre genom 

personliga möten på informanternas företag. Då syftet med vår studie är att analysera 

den effekt som införande och tillämpning av bedömningsstandarder kan få är det 

troligt att informanternas svar präglas av subjektiva uppfattningar och värderingar 
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kring ämnet. För att nå en bredare förståelse för forskningsämnet samt för att minska 

risken att studien blir vinklad har vi, som tidigare nämnt, valt att intervjua personer 

med något skilda perspektiv på bedömningsstandarder. I ett inledande skede i studien 

har vi även valt att genomföra två expertintervjuer vilka avser att bidra till vår 

bakgrundsförståelse och studiens teoretiska referensram. Dessa intervjuer har 

genomförts via telefon samt e-post.  

 

Vi anser att vårt val av abduktiv forskningsansats i kombination med 

semistrukturerade intervjuer ger oss fördelen att under arbetets gång kunna justera 

inriktning, utifrån den empiri vi samlar in, vilket vi menar minskar risken att påverka 

informanterna med förutfattade föreställningar om forskningsresultatet. Den 

problematik som ofta förknippas med personliga möten i intervjusammanhang ser vi 

kan minskas i fallet med telefonintervjuer, och är något vi måste ta hänsyn till vid 

övriga personliga intervjuer. Eftersom helt förutsättningslösa intervjuer knappast kan 

existera tror vi att en medveten förhållning till egna tankemönster är oerhört viktig för 

att öka tillförlitligheten. Genom att noga beakta de krav som ställs på 

datainsamlingens användbarhet avser vi att stärka resultatens giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet 

En förutsättning för att forskningsresultatet skall anses pålitligt är ett vetenskapligt 

förhållningssätt till validitet och reliabilitet genom hela forskningsprocessen 

(Andersen & Gamdrup, 1990). Reliabilitet avser mäta i vilken grad studien kan 

upprepas med samma resultat medan validitet förenklat kan sägas beskriva huruvida 

studien mäter det den avser att mäta. Merriam (2008) beskriver vidare en åtskillnad 

mellan extern- och intern validitet i forskningssammanhang. Extern validitet 

behandlar i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra sammanhang, d.v.s. 

generaliseras, medan intern validitet handlar om i vilken utsträckning forskarens 

resultat och slutsats överensstämmer med verkligheten. I intervjusammanhang kan 

v

anta ett objektivt förhållningssätt. Det finns en hel del forskning som behandlar 

validiteten vid olika typer av intervjuer, gemensamt för många av dessa är att 
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ostrukturerade intervjuer anses ha en låg grad av tillförlitlighet, och således uppmäter 

låg validitet, medan strukturerade intervjuer kan uppmäta en betydligt högre validitet 

(Cook, 2004; Mabon, 2005; Merriam, 2008). Cook (2004) föreslår en rad aktiviteter, 

utöver tillämpning av mer strukturerade intervjuer, för att förbättra förutsättningarna 

att uppnå hög validitet, däribland menar författaren att man bör använda sig av fler än 

en intervjuare samt att man kontinuerligt för anteckningar vid intervjutillfället.  

 

Inom kvalitativ forskning råder det strikt skilda meningar om innebörd och relevans 

av begreppen validitet och reliabilitet, samt huruvida det är möjligt att särskilja 

begreppen (Saldago et al., 2002; Jacobsen, 2002; Cook, 2004; Mabon, 2005; 

Merriam, 2008). En del av problematiken kring begreppens relevans härrör ur dess 

ursprung i naturvetenskapliga ideal, där lagbundenhet och allmängiltiga mönster 

eftersöks, vilket har präglat även forskning inom samhällsvetenskaperna (Robson, 

2002). Kritik mot detta synsätt har dock påpekat att sociala fenomen bara kan förstås 

utifrån sin kontext, och därmed antas ett mer hermeneutiskt2 perspektiv (Robson, 

2002; Lantz, 2007). Replikering, som test för studiens reliabilitet, är knappast möjlig 

vid kvalitativ forskning, eftersom den verklighet vari fenomenet undersöks inte är 

statisk (Jacobsen, 2002). Element som endast är giltiga under särskilda förutsättningar 

utgör således en aspekt som gör användning av begreppen reliabilitet och validitet 

inom kvalitativ forskning olämplig, och påkallar behovet av alternativa begrepp för 

att diskutera studiens tillförlitlighet. Robson (2002) anger alternativa begrepp för 

kvalitativa studier som föreslås av kritisk metodforskning, däribland trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. 

 

Oberoende av vilka teoretiska begrepp som föredras inser vi vikten av att förse 

läsaren med en skildring av hur data har samlats in, tolkats, analyserats och slutligen 

presenteras, i syfte att möjliggöra bedömning av studiens relevans. Vi har under 

studiens gång fört en kontinuerlig dialog med vår handledare, och med andra personer 

med insyn i forskningsämnet, med avsikt att upprätthålla studiens teoretiska och 

praktiska relevans. Hänsyn har tagits till den betydelse som forskarens (d.v.s. vår 

egen) inlevelse och engagemang har för den förståelse som kan nås av det studerade 

fenomenet. När det gäller val av analysteorier har vår bakgrund och vårt intresse inom 

                                                 
2 Enligt Nationalencyklopedin (2012) avser hermeneutik  
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HRM påverkat studiens fokusområde, och vi är medvetna om att resultatet hade blivit 

annorlunda om andra perspektiv och teorier legat bakom studiens utformning. Vi är 

vidare medvetna om att den förförståelse och de fördomar som vi besitter kan ha 

påverkat vår studie på andra sätt, med stöd av teorin har vi därför försökt att anta ett 

förhållningssätt som avser att minska påverkan av subjektiva faktorer.  

 

Genom att anta en abduktiv forskningsansats har utformningen av vår teoretiska 

referensram även påverkats av den empiriska insamlingen, d.v.s. av våra 

intervjupersoners svar. Ett kritiskt förhållningssätt innebär i detta sammanhang att vi 

har valt att genomföra varje intervju med båda författarna närvarande i ett försök att 

undvika feltolkningar. För att ytterligare öka tillförlitligheten har vi spelat in 

intervjuerna, för att i efterhand kunna återgå till ursprungskällan, samt genomfört 

validering av det insamlade materialet med informanterna. Vi tror att vi genom ett 

medvetet kritiskt förhållningssätt har kunnat minska risken för att styra studiens 

resultat efter egna preferenser, men inser samtidigt att en fullständig objektivitet och 

validitet aldrig kan uppnås med en kvalitativ forskningsmetod.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras vår teoretiska referensram, där även expertinformanters 

bidrag ingår. Inledningsvis beskrivs standarder som organisatoriskt fenomen samt 

bedömningsgrunder vid rekrytering och urval, därefter erbjuds en inblick i teorier om 

felrekrytering, diskriminering och subjektivitet. 

 

 

3.1 Standardisering: bakgrund och definition 

Enligt definition avser standardisering att underlätta kommunikation och skapa ett 

gemensamt sätt att tänka vilket uppnås genom att formulera entydiga begrepp, 

definitioner och termer, s.k. standarder (Nationalencyklopedin, 2012). På liknande 

sätt menar Brunsson och Jacobsson (2000a) att standarder representerar ett effektivt 

sätt att sprida och överföra information samt möjliggör för multinationella företag att 

bättre kommunicera och förstå varandra. Författarna framhåller vidare att uppkomsten 

av nya standarder ofta härrör ur stora samhällsmässiga förändringar, däribland anges 

en världsomspännande globalisering ha lett till behovet av en rad olika 

nationsöverskridande standarder (2000b). En förutsättning för att standarden skall 

upprätthålla sin viktiga roll som informationsgivare anges dock vara en inblandning 

av tredje part vilken genom certifiering, eller på annat sätt, kan kontrollera att kriterier 

enligt standarden efterlevs (ibid.).  

 

Behovet av en organiserad standardiseringsverksamhet kan hänföras till 

industrialiseringen under 1800-talet och till den moderna globaliseringen då spridning 

av information och kapital över nationsgränserna ökade dramatiskt. De första 

nationella standardiseringsorganen bildades i Storbritannien år 1901 (BSI), Tyskland 

år 1917 (DIN) och USA år 1918 (ANSI). Det var även under 1900-talets första hälft 

som ett internationellt standardiseringsorgan bildades, vilken efter år 1946 kom att 

benämnas International Organization for Standardization (ISO) (ISO, 2012).  

 

I Sverige är det Sveriges Standardiseringsråd (SSR) som har det övergripande 
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ansvaret för standardiseringsverksamheten och är överordnad de tre nationella 

standardiseringsorganen Swedish Standards Institut (SIS), Svensk Elstandard (SEK), 

respektive Informationstekniska Standardiseringen (ITS). Dessa tre underorgan 

företräder Sverige internationellt och medverkar i standardiseringsarbete på 

europeisk- och global nivå. En nationell standard utarbetas efter acceptans av 

internationella standardiseringsresultat varpå standardiseringsorganen verkar för att 

informera, sprida och främja tillämpning av den aktuella standarden. En förutsättning 

för att en föreslagen standard ska bli verklighet är frivillig medverkan från berörda 

parter i samhället, så som användare, myndigheter och övriga intressenter. 

(Svenskstandard, 2012) 

 

 

3.1.1 Standardisering som institutionellt fenomen  

Bland andra forskare har Henning (2000) intresserat sig för hur organisationer 

påverkas av de generella idéer och normer som florerar i samhället och 

uppmärksammat standardisering som ett sätt att följa institutionella moden. Även 

Brunsson och Jacobsson (2000b) poängterar att standardisering erbjuder ett alternativt 

sätt att se på organisationer som institutionella arrangemang och menar att vi, för att 

förstå den moderna världen, behöver lära oss mer om standardisering som fenomen. 

Nair och Prajogo (2009) har i sin studie även föreslagit institutionalism som en av 

drivkrafterna bakom implementering av standarden ISO 9000, vilket ytterligare visar 

på en teoretisk koppling mellan standardisering och institutionalism.  

 

Brunsson (2000b) fann att vissa standarder verkar följa de generella mönster som 

under en begränsad tidsperiod, samt att denna popularitet påverkar beteenden under 

samma tidsperiod eller längre. En kollektiv tilltro till en viss standard kan komma att 

bli så stark att standarden utvecklas till en tillfällig norm och därmed antas vara den 

rätta lösningen på ett problem som upplevs vara väsentligt. Vidare hävdar Brunsson 

(2000b) att en trend får större genomslag om den inte upplevs som just en trend. 

 

Brunsson och Jacobsson (2000a) framhåller att det finns vissa begränsningar med 

tillämpning av standarder, vilka organisationer bör värja sig ifrån. Exempelvis menar 
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författarna att ett strikt åtföljande av standarder kan innebära ett avkall på en annars så 

värdefull lärandeprocess och förmåga till kreativitet i verksamheten. Vidare kan lyftas 

att internationella standarder, av naturliga skäl, formuleras efter kompromisser länder 

emellan samt att frivillighet att följa en standard är en nödvändig konsekvens av de 

kulturella, politiska och juridiska skillnaderna som råder (Bartram, 2011). Detta är 

någonting som även framkommit vid expertintervjuerna, då Helene Edmark, ansvarig 

projektledare för ISO 10667, framhåller att kompromissande har varit en självklar del 

i utvecklingen av ISO-standarden och vidare en anledning till att arbetet har dragit ut 

på tiden. Frivillighet kan betraktas som en svaghet men kan även vara en fördel menar 

Anders Sjöberg, ordförande i den svenska ISO-kommittén, som hävdar att de företag 

som är först med att tillämpa en standard kan vinna konkurrensfördelar därav.  

 

 

3.2 Bedömningsgrunder vid rekrytering och urval 

Armstrong (2009) definierar rekrytering som processen att finna och anställa 

individer som företaget har behov av, och där urval utgör en del av denna process. 

Mabon (2005) gör en tydligare distinktion mellan de båda begreppen då han beskriver 

rekrytering som de åtgärder som vidtas för att komma i kontakt med lämpliga 

kandidater respektive urval som beslutsfattandet om vilken individ som bedöms ha 

bäst förutsättning att klara arbetet. I den fortsatta framställningen kommer begreppen 

att användas synonymt, om inte annat anges. 

 

Målet att finna den sökande som bäst motsvarar de uppställda befattningskraven kan 

uppnås genom en rad olika urvalsinstrument, så som betyg från skola eller arbete, 

intervjuer, beteendeobservationer samt olika typer av tester och referenser (Mabon, 

2005; Granberg, 2011). Dessa urvalsinstrument är behäftade med olika typer av 

inbyggda svagheter som bör beaktas. Inledningsvis poängterar Granberg (2011) att 

urvalet ofta grundar sig på en beskrivning av den aktuella befattningen i nuläget, och 

att det därmed tas föga hänsyn till förändrade eller framtida behov. Detta, menar han 

vidare, kan innebära ett problem för organisationen eftersom befattningar idag sällan 

är stabila utan snarare föränderliga i enlighet med verksamhetens utveckling. När det 

gäller psykometriska tester som urvalsinstrument föreligger en svaghet i att dessa 

vanligtvis utgår ifrån individens personlighet som stabil, och inte påverkad i någon 
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större utsträckning av situationsbundna faktorer, varpå testet gör anspråk på att kunna 

förutse framtida beteenden (Mabon, 2005). Granberg (2011) framhåller att 

urvalsinstrument överlag har en låg prognosförmå, det vill säga sällan ger en 

tillförlitlig prediktion av hur väl en individ kommer att lyckas i arbetet. Även Saldago 

et al. (2002) och Mabon (2005) lyfter problematiken med att avgöra prognosförmågan 

hos traditionella bedömningsmetoder och urvalsinstrument, exempelvis då krav ställs 

på att kunna visa att det föreligger ett samband mellan testresultat och framgång i 

arbetet. Trots stora brister tillskrivs sådana typer av urvalsinstrument ofta stor 

betydelse och utgör i praktiken en betydande del av bedömning och beslutunderlag, 

vilket gör det ytterst viktigt att beakta instrumentens prognosvärde (Granberg, 2011).  

 

Även de ekonomiska aspekterna av rekrytering gör det väsentligt att noga överväga 

vilken typ av urvalsapparat som bör antas i den specifika rekryteringssituationen. Att 

använda tester med hög validitet kostar mycket resurser (tid och pengar) men det är 

inte alls självklart att ett bättre testbatteri leder till fler lämpade kandidater att välja 

bland (Mabon, 2005). Detta beror helt enkelt på hur urvalssituationen ser ut, d.v.s. 

andelen lämpliga kandidater bland de sökande och antalet tjänster som skall tillsättas, 

ett faktum som konstaterades för mer än 60 år sedan av forskarna Taylor och Russel 

(1939). Vidare är det allmänt känt att antalet sökanden till en tjänst, och därmed 

antalet lämpliga kandidater, delvis styrs av konjunkturläget i samhället varpå också 

denna aspekt bör beaktas vid val av urvalsinstrument (Saldago et al., 2002; Mabon, 

2005).  

 

Viss forskning driver särskilt frågan om att finna en matchning mellan aspirant och 

organisation, snarare än mellan aspirant och befattningens formella arbetsuppgifter 

(Bretz & Judge, 1994; Morley, 2007). Bretz och Judge (1994) fann att en god 

matchning mellan individ och organisation leder till hög arbetstillfredsställelse och 

framgångsrik karriär, med avseende på lön och befattning. Engdahl (2007) framhåller 

konsekvens av att det krävs olika typer av prestationer om medarbetaren exempelvis 

skall arbeta i team, projekt eller nätverk. Vidare ger hon uttryck för ett skifte i synen 

på rekrytering av attityder som en långsiktig lösning som kan urskiljas bland vissa 

företag idag.  
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Det är definitivt en trend inom rekrytering och prestationsutveckling att 

prestationsutveckling och rekrytering. Vad kan personen och hur visar 

sig det? Det är svårt att sätta fingret på men väger nuförtiden tyngre. Det 

är typiskt för värderingsdrivna företag: får vi bara tag på rätt person kan 

vi utveckla dennes färdigheter senare, så länge de har rätt attityd. Förut 

var färdigheterna utgångspunkten, sedan fick man se om de hade rätt 

attityd till arbetet.  

(Engdahl, 2007) 

 

 

3.2.1 ISO 10667 Bedömningst jänster i arbetslivet: Processer och metoder för 

bedömning av människor i arbetsrelaterade syften 

SIS har medverkat i produktionen av ett antal standarder som tillämpas av 

organisationer idag och som erkänts på den internationella marknaden, varav några av 

de mest välspridda är ISO 9000 (ledningssystem för kvalitet) och ISO 14000 

(miljöledningssystem). Sedan januari/februari 2012 finns nu även ISO 10667 

(bedömningstjänster i arbetslivet) lanserad på svenska. (Svenskstandard, 2012) 

 

Bartram (2011) framhåller att ISO 10667 är den första standard som fokuserar på 

kvalitetsaspekter av psykologisk testning och bedömningstjänster. Standarden är en 

processtandard, till skillnad från exempelvis en produktstandard, och behandlar alla 

delar av bedömningsprocesser i arbetslivet (Åkerlund & Sjöberg, 2009; Bartram, 

2011; SIS, 2012).  

samt uppmuntra till en tydlig dokumentation och transparent arbetsprocess (Bartram, 

2011). Vidare anger Bartram (2011) att ISO 10667 dels är avsedd att fungera som en 

praktisk guide, för att klargöra olika roller och ansvarstagande i 

bedömningsprocessen, och dels som säkerhet för samtliga parter som är involverade i 

själva bedömningssituationen.  

 

Anna Dahllöv, skribent vid branschtidningen Personal & Ledarskap, skriver att ISO-

den som utför en bedömning i arbetslivet måste 

kunna visa hur det har gått till
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bedömningsprocessen måste motiveras och förklaras samt tydligt preciseras och 

viktas mot varandra. Det skall exempelvis framgå hur tungt ett begåvningstest skall 

väga i förhållande till andra delar i bedömningsförfarandet (Dahllöv, 2011). Vidare 

framhåller Sjöberg, vid vår expertintervju, att en av grundpelarna hos standarden är 

att alla som söker ett jobb skall bli bedömda på ett likvärdigt sätt. Detta uppnås 

genom tydliga beskrivningar av hur rekryterings- och urvalsprocessen skall gå till 

samt genom förankring i aktuell forskning.  

 

På SIS hemsida anges följande om ISO 10667; 

 

Standarden ger ett evidensbaserat och mätbart perspektiv på 

bedömningstjänster som kan tillämpas över hela världen. Den gör att 

organisationer på ett effektivare sätt kan bedöma personer, fatta bättre 

anställningsbeslut samt förbättra förutsättningarna för sina anställda. 

Dessa riktlinjer underlättar tillhandahållandet av standardiserade, 

adekvata och rättvisa bedömningstjänster ti ll bedömningsdeltagarna och 

gör att myndigheter och samhället i stort får större förtroende för 

bedömningsprocesserna.  

(SIS, 2012) 

 

 

3.3 Implementering och behållning av standardiserade bedömningstjänster 

Williams (2004) fann i sin studie att det bakomliggande motivet för certifiering av 

ISO 9000 tydligt påverkade organisationers behållning av implementering och 

tillämpning av standarden. Om drivkraften är en del av företagets övergripande, 

långsiktiga verksamhetsstrategi, och inte enbart ett kortsiktig knep för att vinna 

marknadsandelar, är förutsättningarna för standardisering som bäst, menar han. Nair 

och Prajogo (2009) fann två principiellt skilda motiverande faktorer i sin studie då 

implementering av samma standard (ISO 9000) undersöktes bland service- och 

industriföretag i Australien. Den funktionalistiska drivkraften beskrivs av författarna 

som en intern motivator; där företaget önskar skapa struktur och guidelines för att 

säkerställa effektiva och tydliga arbetssätt, medan den institutionella drivkraften 

beskrivs som en extern motivator; där företaget söker stärka sitt varumärke och dra 
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nytta av de fördelar som efterliknande av andra framgångsrika organisationer kan 

innebära. I sin studie fann Nair och Prajogo (2009) att båda drivfaktorer förekom 

bland lågpresterande företag, medan det hos högpresterande företag främst var 

funktionalistiska faktorer som låg bakom tillämpning av standarden. Resultaten från 

studien visade således att institutionella drivkrafter i mindre utsträckning påverkade 

motivationen hos högpresterande företag jämfört med lågpresterande företag.  

 

Vidare menar Askey och Dale (1994 se Nair & Prajogo, 2009) att företag som drivs 

av institutionella faktorer förutsätter att det är själva certifieringen som skapar 

särskilda fördelar, och kommer därför att betrakta certifiering som det ultimata målet 

med standardisering snarare än som ett steg i en längre implementeringsprocess. 

Sjöberg framhåller, vid vår expertintervju, problematiken med att se på certifiering 

som ett självändamål och hävdar att det finns mycket som tyder på att certifiering inte 

alltid ger önskat beteende utan snarare ses som ett 

och Prajogo (2009) menar att institutionella drivkrafter förvisso spelade en viktig roll 

för att sprida ISO 9000 i ett inledande skede men att företag som idag drivs av 

funktionalistiska faktorer har bättre förutsättningar att nå maximala fördelar med 

standardiseringen. Denna ståndpunkt kan vidare åskådliggöras i en studie av 

Martínez-Costa och Martínes-Lorente (2003) som undersökte hur marknaden 

reagerade då spanska företag valde att implementera ISO 9000 i sin verksamhet. 

Författarna fann att den positiva effekten på börsvärde, som många av företagen 

förväntade sig i samband med certifiering, i själva verket var obetydlig och förklarar 

detta med att marknaden helt enkelt inte uppmärksammat certifiering på det sätt som 

förväntats av företagen.  

 

Generellt gäller att de resurser och det arbete som läggs ned på att tillämpa och följa 

en standard skall återfås genom en effektivare och mer lönsam verksamhet (Kerkstra, 

2007). Åkerlund och Sjöberg (2009) framhåller att tillämpning av ISO 10667 avser att 

leda till ökad produktivitet i verksamheten. Även Edmark nämner, vid vår 

expertintervju, ökad produktivitet som ett av standardens huvudsakliga syfte, men 

poängterar att detta är ett långsiktigt mål. I samband med detta kan belysas några av 

de fallgropar och problem som Kerkstra (2007) framhåller vid implementering av 

standarder. Exempelvis menar han att en allt för krävande dokumentation kan ta fokus 

från det egentliga syftet med standarden samt att tillfälliga arbetstoppar kan leda till 
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att standarden upplevs allt för tidskrävande och förbises till förmån för verksamhetens 

mer akuta behov. Vidare menar Kerkstra (2007), i likhet med Williams (2004), att 

organisationens storlek påverkar hur väl en ny standard kan anpassas och 

implementeras i den dagliga verksamheten och menar att större organisationer har 

bättre förutsättningar att implementera standarder i verksamheten. Edmark bidrar till 

detta antagande genom att, vid intervjun, poängtera att ett vanligt argument som 

mindre företag framhåller mot certifiering av kvalitetsstandarder är den ekonomiska 

aspekten. Att implementera en ny process och upprätthålla kvalitetssäkring kräver 

mycket resurser vilket ibland upplevs som ett ekonomiskt problem för småföretagare, 

förklarar hon. Detta kan även jämföras med Nair och Prajogo (2009) studie som 

visade att högpresterande företag tenderar att lyckas bättre med en fullständig 

implementering av standarder.  

 

 

3.4 Felrekrytering: orsaker och konsekvenser 

Halleröd (2007) framhäver att felrekryteringar är en ekonomisk och 

arbetsmiljömässig börda och hänvisar till en undersökning genomförd på uppdrag av 

PricewaterhouseCoopers som visar att en felrekrytering i genomsnitt kostar svenska 

företag 700 000 kronor. Liknande siffror presenteras i en undersökning genomförd av 

Poolia där man uppskattar kostnaden för felrekrytering av en tjänsteman till mellan 

500 000 och 1,5 miljoner kronor (Lagerman, 2011). Lagerman (2011) menar vidare 

att antalet felrekryteringar i näringslivet under de senaste åren har ökat, och idag 

minskat. Utöver de direkta ekonomiska effekterna av en misslyckad rekrytering blir 

framgår i den ekonomiska 

redovisningen, dessa kostnader tenderar dessutom att öka parallellt med den 

felrekryterade personens position i företaget. Minskad produktivitet och konflikter på 

arbetsplatsen är exempel på oönskade effekter som kan bidra till sådana kostnader 

(Johanson & Johrén, 2011). 

 

I samma undersökning som presenterats ovan, genomförd av 

PricewaterhouseCoopers, framkom att omkring hälften av de tillfrågade företagen 

uppgav att deras största problem är att hitta rätt personal. En felrekrytering kan 
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givetvis ha många olika orsaker, eller en kombination av flera, och dessa kan vara 

svåra att kontrollera. Exempelvis skriver Halleröd (2007) att tidsbrist och begränsat 

antal kandidater, särskilt utanför storstadsregionerna, är vanligt förekommande 

orsaker. Fredrika Schartau, rekryteringschef på Poolia, menar dock att 

felrekryteringar sällan beror på bristande kompetens hos kandidaten, utan snarare att 

det finns en diskrepans mellan de förväntningar som kandidaten respektive 

arbetsgivaren har på varandra (Schartau, 2011). Danilov och Hellgren (2010), 

forskare vid Stockholms universitet, har i sin studie om rekryteringsstrategier funnit 

att man inom detaljhandeln ofta antar ett kortsiktigt perspektiv vid rekrytering och 

tenderar att förlita sig enbart på magkänsla. Detta i kombination med bristande 

kompetens hos rekryterarna menar författarna är orsaken till en stor andel 

felrekryteringar (ibid.).  

 

Sjöberg (2012) framhåller, vid vår expertintervju, att kvalitetssäkring genom 

standardisering är en viktig del i att undvika felbedömningar i 

rekryteringssammanhang, eftersom de minskar inverkan av subjektivitet. Lindelöw-

Danielsson (2003 s 23) menar att tillförlitligheten i rekryteringens beslutsunderlag 

hur man arbetar och hur objektivt man lyckas förhålla sig

urvalsförfarandet, samt att risken är stor att rekryteraren inte inser att denne gör en 

subjektiv och godtycklig bedömning. För att undvika misslyckade rekryteringar 

föreslår hon vidare att man bör lägga ned lika mycket tid på att förstå organisationen 

och det arbete som skall göras, som man lägger ned på att förstå kandidaten. Även 

Mabon (2005 s 47) framhåller att kvalitete är starkt beroende av 

den tid man lägger ned på att göra en arbetsanalys  

 

3.5 Diskriminering och organisatorisk rättvisa  

Greenberg (1987) beskriver begreppet organisatorisk rättvisa som en individs 

upplevelse och reaktioner på rättvisa i en organisation. Tabibnia, Satpute & 

Lieberman (2008) framhåller att människor tenderar att uppmärksamma graden av 

rättvisa i en mängd olika situationer, inte minst i handlingar och beslut som fattas i 

organisationer i deras omgivning. Vidare menar författarna att individens subjektiva 

upplevelse av en organisations handling som rättvis eller orättvis kan vara avgörande 

för en rad olika reaktioner, vilka kan yttra sig i attityder och beteende (ibid.). 



30 
 

Forskning har även visat att medarbetares positiva och negativa upplevelser av 

organisatorisk rättvisa kan få konsekvenser för ett företags lönsamhet (Gilliland & 

Chan, 2002; Anderson, Born & Cunningham-Snell, 2002; Arthur, 2006). Detta är en 

viktig anledning till att många företag och organisationer lägger stor vikt vid rättvisa 

och etiska aspekter i olika personalrelaterade aktiviteter, så som vid utformning av 

belöningssystem, befordringskriterier och rekryteringsprocesser.  

 

När det gäller testanvändning föreslår Mabon (2005) en rad riktlinjer som han anser 

utgöra god praxis, däribland beaktande av rättviseprinciper, administration av test på 

ett korrekt sätt samt delgivande av testresultat till berörda på ett tydligt och 

tillförlitligt sätt. Vidare menar författaren att det är uppenbart att rättviseprinciper bör 

omfatta rekryteringsprocessen på ett mer genomgripande sätt, samt att frågan om 

Gilliland och Chan (2002) och Anderson et al. (2002) fann, om att organisatoriskt 

beteende är starkt relaterad till individers upplevelse av rättvisa och berättigande från 

organisationen, fann Arthur (2006) i sin forskning att upplevelsen av orättvisa under 

rekryteringsprocessen tenderar att öka risken för negativa svar på jobberbjudanden, 

dålig arbetsmoral och låg arbetsprestation.  

 

Rättvisa är förknippat med idén om att en handling eller ett beslut kan vara moraliskt 

rätt eller fel och kan därmed hänföras till den ständigt aktuella diskussionen om 

diskriminering (Gilliland & Chan, 2002). Diskriminering i arbetslivet är ett område 

som fått mycket uppmärksamhet i forskningen på senare år, inte minst när det gäller 

rekryteringssammanhang (Carlsson & Rooth, 2007; Rooth, 2009; Rooth, 2010). 

Något förenklat kan diskriminering beskrivas som negativ särbehandling av en 

individ som tillhör eller antas tillhöra en grupp (SOU 2006:060). Forskningen 

erbjuder ett antal teorier om orsaker till diskriminering i arbetslivet samt olika sätt 

som den kan yttra sig på. Diskriminering kan vara strukturell; och ske på 

samhällsnivå i form av inbyggd diskriminering i arbetsmetoder och urvalsregler 

(Burns, 2005), eller statistisk; och yttra sig som allmänt accepterade stereotypa 

antaganden om egenskaper hos en viss grupp (de los Reyes, 2008). Ytterligare 

forskning tyder på att implicita attityder kan leda till omedveten diskriminering i 

rekryteringssammanhang och därmed missgynna individer på grund av kön, etnicitet 

och utseende (Carlsson, 2010; Beattie & Johnson, 2012).  
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Standarder kan bidra till en ökad transparens och kvalitet vid bedömning och Sjöberg 

framhåller vid intervjun att strikt tillämpning av ISO 10667 skulle kunna eliminera 

diskriminering i arbetslivet. Vidare är Sjöberg av uppfattningen att många företag 

saknar kännedom om innebörden av den nya diskrimineringslagen, där ett 

långtgående ansvar ligger på arbetsgivaren att bevisa att diskriminering inte 

föreligger. Processen beskriven i ISO 10667 ger tydliga riktlinjer för hur detta ska gå 

till, men går även ett steg längre och ställer krav på såväl leverantören som 

upphandlaren av bedömningstjänsten. Trots att ISO 10667 inte behandlar 

diskriminering specifikt är en effekt som tillämpning av standarden förväntas leda till 

ökad rättvisa i bedömningssammanhang, vilket i sin tur väntas leda till att 

myndigheter, såväl som samhället i stort, ska få ökat förtroende för 

bedömningsprocessen (SIS , 2011).  

 

 

3.5.1 Strukturell disk riminering 

Begreppet strukturell diskriminering har uppmärksammats allt mer på senare år och 

innebär normer, regler, rutiner och vedertagna förhållningssätt på samhällsnivå som 

missgynnar en viss grupp och kan ske avsiktligt eller oavsiktligt (SOU, 2005:56.) 

Burns (2005) menar att det ibland görs en distinktion mellan strukturell och 

institutionell diskriminering, men att begreppen kan vara svåra att särskilja och ofta 

används synonymt.  Burns (2005) väljer istället att dela in strukturell diskriminering i 

institutionell diskriminering, vilken innefattar operativa normer, lagar och regler, och 

kulturell diskriminering, vilket innebär system av gemensamma kategoriseringar och 

stereotyper. Strukturell diskriminering kan med andra ord sägas utgöra en del av 

samhällets organisering och dess institutionella sammanhang (SOU 2005:69).  

 

I likhet menar Burns (2005) att etnisk diskriminering ofta är inbyggt i 

kategoriseringssystem, institutionella policydokument och arbetsmetoder, vilka utgör 

grunden för handlande och utövande av institutionell makt. Enligt Burns (2005) 

handlar problemet således inte nödvändigtvis om förutfattade meningar om individer 

med utländsk härkomst, utan snarare om att de specifika institutionaliserade tester, 

urvalsregler och arbetsmetoder som används är förenade med latenta brister. Det finns 
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således anledning att anta att en person som inte har några fördomar kan diskriminera 

omedvetet, samtidigt som en person som har fördomar kan undvika diskriminering 

förutsatt att den agerar utefter arbetsmetoder som är fria från strukturell 

diskriminering (Burns, 2005). Denna typ av dold diskriminering är problematisk, då 

den är svår att upptäcka och bevisa och inte heller omfattas av det skydd som DL 

erbjuder. För att komma tillrätta med problemet med strukturell diskriminering krävs 

enligt SOU 2005:56 först och främst en förändrad lagstiftning och att de lagar som 

innefattar diskriminering slopas. Dock belyser författaren problematiken i att en 

förändring av de formella lagarna inte nödvändigtvis leder till förändrat beteende, då 

invanda normer och handlingssätt är djupt rotade i samhällsstrukturen (ibid.). När det 

gäller rekryteringsförfarandet föreslås bland annat positiv särbehandling av 

minoritetsgrupper och anonymiserade jobbansökningar för att komma till bukt med 

problemet (SOU 2005:69)  

 

 

3.5.2 Statistisk disk riminering 

Statistisk diskriminering, eller preferensdiskriminering som det också kallas, kan 

betraktas som en form av strukturell diskriminering och har fått mycket 

uppmärksamhet i diskrimineringsforskningen (SOU 2006:060; de los Reyes, 2008). 

Statistisk diskriminering diskuteras framförallt inom nationalekonomisk forskning 

och används för att beskriva arbetsgivarstrategier som är baserade på allmänt 

accepterade föreställningar om gruppspecifika egenskaper som leder till att vissa 

arbetssökande anses mer attraktiva än andra (de los Reyes, 2008). Enligt SOU 

2006:060 grundar sig statistisk diskriminering i, verkliga eller föreställda, 

genomsnittsskillnader i produktivitet mellan olika grupper.  

 

I rekryteringssammanhang gestaltar sig detta problem då arbetsgivare baserar beslut 

om urval på specifika observerbara egenskaper som antas korrelera med individens 

produktivitet (SOU 2006:060). Denna problematik är enligt utredningsrapporten 

vanligt förekommande då arbetsgivaren saknar fullständig information om den 

arbetssökande (ibid.). Vidare belyses det faktum att statistisk diskriminering, i de fall 

då den grundar sig i verkliga skillnader, kan motiveras ur vinstintresse (transaktions- 

och informations kostnader), trots att det kan innebära diskriminering av enskilda 
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individer. I de fall då diskrimineringen grundar sig i föreställda skillnader är den inte 

bara omotiverad ur vinstintresse, utan dessutom diskriminerande ur ett individ- såväl 

som grupperspektiv. (SOU 2006:060) 

 

 

3.5.3 Implicita attityder 

Å ena sidan kan diskriminering förklaras som medvetna attityder om en viss grupp, 

men å andra sidan tyder senare forskning på att individers attityder och stereotypa 

uppfattningar verkar på en implicit, d.v.s. omedveten, nivå (Beattie & Johnson, 2012). 

Vid Linnéuniversitet har ett antal studier kring diskriminering i 

rekryteringssammanhang genomförts av bland andra Dan-Olof Rooth. I en av dessa 

studier, som utfördes genom ett experiment där fiktiva ansökningar skickades ut till 

arbetsgivare, behandlar Rooth & Carlsson (2007) etnisk diskriminering i 

rekryteringsprocessen. Forskarna fann att arbetssökanden med svenskklingande namn 

hade 50 procent större chans att bli kallade till anställningsintervju än arbetssökanden 

med utländska namn. Rooth (2009) har, genom ett liknande experiment, även riktat 

uppmärksamhet mot diskriminering av överviktiga personer vid rekrytering och 

kunnat konstatera att vikt och utseende utgör påverkande faktorer för huruvida man 

blir kallad till arbetsintervju.  

 

Ytterligare en studie av Rooth (2010) lyfter fram bevis för att automatiskt aktiverade 

associationer leder till diskriminerande beteende bland rekryterare. Studien 

kombinerar resultaten från de tidigare experimenten gällande etnisk diskriminering 

med mätningar av rekryterarnas automatiska attityder genom ett så kallat Implicit 

Association Test (IAT)3. Inflytandet av implicita attityder antas vara störst i ett initialt 

skede av rekryteringsprocessen då rekryteraren måste göra ett snabbt urval av ett stort 

antal ansökningar, samt i situationer då stor kognitiv belastning, trötthet och 

magkänsla kommer in i bilden (ibid.). Resultaten av Rooths (2010) studie visar att 

explicita attityder och stereotyper kan kontrolleras och sällan utgör grund för 

handlande, medan automatiskt aktiverade associationer utgör en avgörande faktor i 

rekryteringsprocessen. Ett första steg för att minska inverkan av implicita fördomar är 

                                                 
3 IAT är ett socialpsykologiskt mätinstrument som används för att bedöma individers och gruppers 
omedvetna attityder och värderingar (Psykologiguiden, 2012). 
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enligt Rooth (2010) ökad kunskap om fenomenet bland dem som arbetar inom HR. 

Vidare menar författaren att det är viktigt att rekryteraren utgår från stringent 

fastställda kriterier vid bedömning av kandidater, samt att det ställs ökade krav på att 

motivera på vilka grunder beslut fattats (ibid.). 

 

En färsk studie av Beattie & Johnson (2012) granskar liknande påverkan av 

omedvetna bias vid rekrytering och befordran i universitetsvärlden. Författarna har 

utvecklat ett eget test som är baserat på IAT och sedan jämfört individers implicita 

och explicita attityder. Studien visar att explicita attityder tenderar att predicera 

planerat beteende, medan implicita attityder snarare predicerar spontant beteende. 

Liksom Rooth (2010) drar Beattie & Johnson (2012) slutsatsen att inflytandet av ett 

första intryck och magkänsla bör undvikas i urvalsprocessen, samt att ökad 

medvetenhet om att implicita attityder faktiskt påverkar, kan minska risken för 

diskriminering. 

 

 

3.6 Magkänsla och subjektiva influenser  

Extrasensorisk perception (ESP) definieras enligt Nationalencyklopedin (2012) som 

intuition och magkänsla. 

Vidare beskrivs ESP handla om att anskaffa information oberoende av våra fem 

kända sinnen och kan upplevas som en känsla av ett märkligt sammanträffande av 

händelser. ESP, liksom magkänsla, är begrepp som saknar grund i forskning och som 

därmed inte kan erkännas eller förklaras av vetenskapen (Psykologiguiden, 2012). 

Frågan om magkänslans existens och betydelse är kontroversiell bland så väl forskare 

(däribland parapsykologer) som praktiker. Även inom populärkulturen förekommer 

fenomenet tvetydigt och man frågar sig huruvida man bör lita till sin magkänsla eller 

om den ofrånkomligt leder en på villovägar. Söderström (2012) skriver exempelvis att 

ett sätt att signalera att man törs tänka själv och inte är 

fyrkantig farlig vän  

  

Samtidigt som magkänsla kan sägas bestå av bakomliggande subjektiva preferenser 

erkänner många professionella rekryterare magkänslan som en självklar faktor vid 

personbedömning. Cook (2004) hävdar att många experter, däribland rekryterare, 
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tenderar att tänka att de kombinerar information intuitivt, eller hittar subtila mönster, 

på ett sätt som andra system lätt missar. Haidt och Björklund (2008) beskriver 

intuition som omedvetna, eller implicita, minnen och sinnesförnimmelser som lagrats 

inom oss och hävdar vidare att intuition är en stor fördel då man snabbt skall bedöma 

situationer och agera i arbetslivet. Tidsaspekten är en viktig faktor i sammanhanget 

eftersom intuitiva beslut fattas omedelbart och därmed kräver liten eller ingen 

tankeansträngning medan rationella beslut kräver en mer omfattande tankeprocess 

(ibid.).  

 

Gladwell (2005) framhåller att den skickligaste beslutsfattaren är den som har lärt sig 

konsten att samla in rätt information, snarare än mest information, på ett effektivt sätt. 

Vidare menar han att rätt information kan nås via en strategi som är undermedveten 

och betydligt snabbare än en strategi som innebär att hjärnan måste kommunicera 

med oss på ett medvetet plan. I sin bok Blink: Den Intuitiva Intelligensen drar 

Gladwell (2005) en parallell till våra medvetna respektive ickemedvetna attityder, 

varav den senare sorten kan mätas med hjälp av IAT-test.  Författaren poängterar att 

resultaten från ett sådant test kan gå stick i stäv med våra medvetna attityder. Detta 

kan förklaras med att våra omedvetna, automatiska, attityder är en spegling av de 

intryck och erfarenheter som vi samlat på oss under livets gång medan medvetna 

attityder kräver en mental ansträngning, där värderingar och andra etiska aspekter 

vävs in. Om vi kan träna vår förmåga att använda undermedvetna processer kan vi 

således, menar Gladwell (2005), lära oss att ta bra beslut snabbare.  

 

Tvärtemot menar Ahlström (2010) att magkänsla, eller intuition, är en vilseledande 

informationskälla som bör undvikas vid de flesta typer av beslut, såväl i arbetslivet 

som i vardagen. Ahlström lyfter i sin bok Magkänslans anatomi ett flertal statistiska 

exempel på hur magkänslans inverkan har fått ödesdigra konsekvenser. Ett exempel 

som framhålls är det kraftigt ökade antal döda i trafiken i USA efter 11-september 

attacken, vilket anges vara en följd av att tusentals amerikaner valde att ta bilen i 

stället för att flyga, och därmed utsatte sig själva för en långt högre hälsorisk. 

Förklaringen till detta irrationella beteende anges vara att magkänslan starkt avrådde 

dessa människor från att ens närma sig ett flygplan, och effekten uppges ha hållit i sig 

under drygt ett år efter attacken.  
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Vidare diskuterar Ahlström (2010) att metoder för att minska magkänslans inflytande 

vid beslutsfattande ofta misslyckas på grund av ett inbyggt fel som består i att 

människor generellt tenderar att överskatta sin egen förmåga, däribland förmågan att 

tänka och resonera rationellt. Således tenderar vi att tro att vi är mer rationella än vad 

vi verkligen är och bortvisar eventuella metoder som kan hjälpa oss att tänka objektivt 

(ibid.). Forskning har visat att en viss övertro på den egna förmågan korrelerar med 

psykiskt välmående (Taylor & Armor, 1996; Levinsohn, Mischel, Chaplin & Barton, 

1980; Acker & Duck, 2008), men fenomenet kan således även hindra oss från att ta 

objektiva och välgrundade beslut (Ahlström, 2010). På liknande sätt framhåller 

Sjöberg, vid vår expertintervju, sin syn på magkänslan i bedömningssammanhang; 

 

Tyvärr är magkänslan väldigt dåligt när det kommer till rationella 

beslut. E ftersom anställningsbeslut, och beslut vem som ska komma in på 

utbildning, samt andra bedömningsbeslut bör bygga på väl underbyggd 

rationell information om individens kunskap, färdigheter, begåvning 

samt andra personliga egenskaper bör magkänslan därför mini   

 

Lodato, Highhouse och Brooks (2011) har intresserat sig för varför vissa människor 

tenderar att tro att de på intuitiva grunder kan förutse framtida beteenden, och därav 

fatta viktiga organisatoriska beslut, trots att forskning har visat att en analytisk strategi 

är överlägsen en intuitiv. I sin studie fann forskarna att rekryterare och HR-

specialister som tenderar att ta beslut på intuitiv grund karaktäriseras av en 

personlighetstyp som premierar känslobaserade beslut, har mindre kunskap om HRM 

samt verkar i mindre organisationer, jämfört med personer som tenderar att ta beslut 

på analytisk grund. Vidare föreslår Lodato et al. (2011) att vissa egenskaper som 

karaktäriserar den känslobaserade personlighetstypen, så som empati, kan vara till 

stor nytta i många av de arbetsuppgifter som utgör HR-specialistens vardag, men som 

samtidigt hindrar denne från att anta mer evidensbaserade metoder. 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras den primärdata som samlats in genom kvalitativa 

intervjuer med fem informanter vid företagen Sandahl Partners, ProTalent, Sententia 

Rekrytering och Experis.  

 

 

4.1 Bedömningsgrunder och den typiska rekryteringsprocessen 

Våra informanter har alla en gedigen erfarenhet från rekrytering och/eller urval och 

värnar om att skapa bra arbetsprocesser och öka tilliten till att rekryteringsprocessen 

går rätt till. Inledningsvis framhåller såväl Malm som Rönnerhag att den typiska 

rekryteringsprocessen är väldigt konservativ medan Petersson menar att 

arbetsprocessen i princip ser likadan ut vid alla rekryteringsbolag, oavsett var man 

tittar. Malm berättar att man vid Experis har särskilda verksamhetsutvecklare som 

kontinuerligt arbetar med att granska och utveckla de bedömningsprocesser man 

använder sig av inom bolaget, och att detta är typiskt för de flesta stora internationella 

HR-bolagen. Men att även mindre rekryteringsbolag, så som Sententia, arbetar med 

samma metodik blir tydligt då vi talar med Petersson och Smålander-Carlstedt. 

Petersson menar vidare att det är ute bland de mindre företagen, där rekryteringen 

sköts av företagen själva, som de stora skillnaderna och bristerna i 

rekryteringsförfaranden kan finnas. Hon menar vidare att detta kan bero på 

ekonomiska aspekter och det faktum att mindre företag ofta saknar en HR-/PA-

avdelning, med den mindre lycksamma konsekvensen att företagets 

ekonomiansvarige eller löneadministratör förväntas ansvara för 

personalresursplanering och andra personalrelaterade uppgifter.  

 

Den typiska rekryteringsprocessen vid våra informanters respektive företag, börjar 

med en omfattande kundkontakt där uppdraget diskuteras och formuleras. I detta steg 

klargörs vilka kriterier, kompetenser och förmågor som är avgörande för den tilltänkta 

tjänsten och således utgör grunden för kravprofilen. Petersson och Smålander-

Carlstedt menar att denna kravprofil sedan fungerar som referenspunkt genom hela 
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rekryteringsprocessen. Malm framhåller att en stor analys av företaget och den 

tilltänkta tjänsten också ligger till grund för den fortsatta processen. Exempelvis 

utreds frågor om organisationens värderingar, omsättning, antal anställda och 

ekonomiska förutsättningar/utvecklingsmöjligheter för tjänsten (Malm). Därefter går 

med uppdragsgivaren. Vid Experis, där man specialiserat sig på tillsättning av chefer 

och specialister, framhåller Malm även vikten av att titta på hur ledarskapet och 

kunden genom gedigen kommunikation och observation och menar att det många 

gånger visar sig att det kunden verkligen behöver inte är vad man hade tänkt sig från 

början. Vid Sandahl Partners ser processen lite annorlunda ut än vid övriga 

informanters företag, då de inte sköter hela rekryteringen, utan är specialiserade på 

just urval. Åkerlund förklarar att kunden genomför de första delarna, med 

annonsering och gallring, och därefter utför Sandahl Partners tester på de kandidater 

som kunden finner intressanta. De olika testerna viktas sedan i enlighet med ISO 

10667 och forskning, man tydliggör vilken prediktor som väger starkast och hur 

testresultaten förhåller sig till en normgrupp, anger Åkerlund. 

 

Smålander-Carlstedt poängterar vikten av att sätta en tidsram, då kunden kan förvänta 

sig en presentation av kandidater, och menar att tidsaspekten är viktig för såväl kund 

som uppdragsgivare. Innan kandidater kan presenteras pågår arbetet med sökvägar, 

exempelvis annonsering, och urval. Vilket annonsforum som är relevant beror på den 

aktuella tjänsten och söktrycket, anger Malm. Är det exempelvis en specialisttjänst så 

väntar man inte lika många svar och man tvingas söka efter kandidater på andra 

ställen. Rönnerhag beskriver en möjlighet som följer med att publicera annonsen i det 

egna rekryteringssystemet på ProTalents hemsida, som innebär att 

ansökningsformuläret kan fungera som ett första gallringssystem. Genom att ha 

inbyggda frågor redan där kan man på objektiva och rättvisa kriterier sålla bort 

sökanden som inte uppfyller de fastställda kraven, och detta på ett resurssnålt och 

effektivt sätt menar Rönnerhag. Urvalsprocessen vid ProTalent skiljer sig delvis från 

den traditionella processen menar han. Forskningsbaserade begåvningstest och 

personlighetstest används för att gallra kandidater och intervjuer sätt in först då ett 

fåtal (2-3) lämpliga kandidater identifierats. Den process som beskrivs av Malm 

innebär snarare att (telefon-) intervjuer sätts in i ett tidigare skede och att 
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personlighetstest och referenstagning tillämpas då ett fåtal kandidater valts ut för möte 

med kund. Petersson framhåller att man vid Sententia frångått den traditionella 

processen något genom att tydligare involvera kunden i utformningen av 

urvalsprocessen, och menar att kunden därmed kan styra i vilken grad den vill 

medverka. Exempelvis kanske företaget har egen personal som är utbildad och 

certifierad testanvändare varpå denne rimligtvis bör ta ansvar för testdelen, menar 

hon. Både Malm och Petersson framhåller den kompetensbaserade intervjun som 

angörande urvalsinstrument, där de kompetenser som tidigare definierats i 

kravprofilen ligger till grund för bedömning.   

 

Petersson, som arbetat med utveckling av rekryteringsprocessen under ett antal år, 

framhåller tydligt vikten av att använda prediktiva urvalstester. Själv förespråkar hon 

testleverantören Cut-e, den enda på marknaden som erbjuder interaktiv bedömning, 

vilket innebär att testbatterierna kan integreras med den specifika kravprofilen och 

skräddarsys efter egna önskemål. En stor fördel menar Petersson ligger i att hon kan 

låta kandidaterna genomföra testerna själva, framför datorn hemma, varpå resultaten 

analyseras och skickas till testbeställaren. Tester som används vid Experis är bland 

annat självskattningsformuläret OPQ (The Occupational Personality Questionnaires). 

Malm berättar att dessa tester upphandlas centralt, så exakt vilka parametrar man tittat 

på kan hon inte svara på. Dock anser hon att det är viktigt att de tester de använder sig 

av är de mest gångbara på marknaden, att man kan säkerställa en god validitet och 

reliabilitet bakom verktygen, att de är trovärdiga, noggrant testade samt det finns 

mycket forskning bakom. Vid Sandahl Partners använder man sig främst av 

begåvningstest och personlighetstest och man kan även tillföra speciella kompetenser 

eller förmågor för särskilda tjänster, menar Åkerlund. Exempelvis väger extraversion 

tyngre när det gäller chefstjänster och då viktas detta upp, förklarar Åkerlund vidare.  

 

De metoder och tillvägagångssätt som tillämpas upplever våra informanter som 

väldigt standardiserade och noggrant utarbetade. Petersson anger att grundmetodiken 

är dokumenterad och standardiserad så till vida att man arbetar på samma sätt i 

Kalmar som man gör i Linköping (där det andra kontoret ligger) men att kundens 

önskemål till viss del styr processen olika delar. Vid Experis menar Malm att 

arbetssätten i princip är dem samma inom hela Manpower-koncernen. Petersson 

menar vidare att det är en nödvändighet för professionella och seriösa 
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rekryteringsbolag att tillämpa en evidensbaserad och standardiserad rekrytering, 

eftersom man annars riskerar att bli kortvarig i branschen, och välkomnar 

standardisering som ett sätt att öka det allmänna förtroendet för hur 

rekryteringsprocesser går till. 

 

 

4.2 Implementering och behållning av ISO 10667 

Vid ProTalent handlar standardisering enligt riktlinjer i ISO 10667 dels om 

verksamhetsutveckling och dels om kundnytta menar Rönnerhag. En standard innebär 

kvalitet är, så att det inte bara blir en subjektiv 

avvägning, denna standard kan därmed användas för att jämföra med de egna 

processerna och finna delar som behöver utvecklas eller förbättras. Om vi gör bra 

saker, fortsätter Rönnerhag, blir också våra kunder nöjda. Sandahl Partners har varit 

med i nätverket för ISO 10667 sedan 2007 och deltagandet har inneburit en hel del 

kostnader och arbete, men trots detta menar Åkerlund att det inte varit särskilt 

betungande. Genom att aktivt delta i möten har man möjlighet till ett stort inflytande 

och Åkerlund menar vidare att det varit värdefullt att kunna bevaka de frågor som 

varit särskilt viktiga för henne. Åkerlund anser personligen att det är viktigt och roligt 

att vara med i nätverket; 

 

För företaget handlar det om a) att påverka, b) marknadsföring/image, 

och c) att få e  

 

Malm menar att standardisering är värdefull då den innebär att alla blir bedömda på 

samma grunder och att bedömningen inte blir för subjektiv, och ser ISO-standarden 

som en möjlighet att utveckla rekryteringsprocessen, snarare än ett hot mot invanda 

arbetssätt. Även Petersson välkomnar den ökade transparens och kvalitetssäkring som 

standardiseringen föreslår, men menar att man måste titta på hur den specifika 

standarden är utformad och försöka bedöma hur den egna verksamheten kommer att 

påverkas, innan man kan avgöra dess värde. Generellt menar hon dock att 

standardisering kan hjälpa företag som Sententia att bli mer accepterade i branschen, 

och minska rädslan för företag att använda sig av externa aktörer (rekryteringsbolag) 

vid den känsliga process som rekrytering faktiskt innebär.  
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En ytterligare aspekt som framhålls av Rönnerhag är fördelarna med att förknippas 

med det starka varumärke som ISO står för, och möjligheten att genom 

standardisering stärka sitt egna varumärke och vinna konkurrensfördelar. ProTalent, 

som följt utvecklingen av ISO 10667 under ett antal år och som blev medlem i det 

svenska nätverket kring standarden innevarande år, hoppas att man genom att redan 

nu införa anpassningar efter standardens kriterier kan underlätta processen med 

certifiering som kan bli aktuell i framtiden. Rönnerhag förutspår att standarden på ett 

par års sikt kommer att vara vägledande och att offentlig verksamhet kommer att 

införa standardisering som ett krav vid offentlig upphandling, vilket i sin tur kommer 

att påverka hela branschen. Som en konsekvens därav menar Rönnerhag vidare att 

 

 

Om och när certifiering blir aktuell så hamnar vi i ett två-läge: de som 

är certifierade och de som inte är det. De som certifierar sig kommer 

sannolikt att få tillgång till mer jobb, så det blir nog en nödvändighet... 

Jag tror att vi kommer att göra den resan framöver.   

 

Rönnerhag framhåller de främsta argumenten för tillämpning av ISO 10667 vara 

praktiska, etiska och ekonomiska aspekter. För det första är det praktiskt gångbart för 

bedömaren att följa en utarbetad metodik. Den etiska aspekten handlar om att 

uppträda juste, inte minst mot dem som blir bedömda eller testade. Som köpare av 

testinstrument finns det även ekonomiska incitament att stödja arbetet för en standard. 

Rönnerhag framhåller här, något som våra övriga informanter även insinuerat, 

nämligen att den omfattande testmarknaden inte alltid är så lätt att parera i, samt att 

det kan vara svårt att förlita sig på att man får det bästa för sina pengar då 

marknadsföring aldrig är objektiv. Även Åkerlund lyfter fram rättvisa, transparens 

och kostnadseffektivitet som de främsta argumenten för tillämpning av ISO 10667. 

Åkerlund ser det som en fördel att ha varit med i nätverket under en längre tid och 

menar att hon arbetat enligt standarden redan innan den lanserades i januari. Därmed 

har hon redan kunnat se de effekter som tillämpning av standarden har lett till;  

 

umentation uppmuntras av standarden och 

det jobbar jag efter. Jag tycker att jag blivit klarare och tydligare med 
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vad jag gör och vilka målen är. När dokumenten finns är det lättare att 

hålla sig på banan och återgå till ett fastställt arbetssätt, eftersom olika 

 

 

Samtidigt som Petersson tydligt framhåller kvalitetssäkring som en av de viktiga 

bedömningsprocessen som knappast kan omfattas av en förutbestämd standard. Hon 

menar vidare att standarden inte får bli begränsande, vid intervjutillfället måste det 

exempelvis finnas möjlighet att se till människan, kliva utanför ramar och vara 

medmänniska;       

 

Det är viktigt att vara personlig, vi jobbar inte med produkter, vi jobbar 

med människor och man kan sitta i en intervju och då måste man vara 

beredd på att en människa som berättar om sitt liv kan bli både ledsen 

och upprörd, man kanske vill dölja något som inte blev som man ville. 

Ibland är vi ju nästan psykologer, men då måste man veta; var går 

gränsen för min kompetens och vad kan jag ta hand om? [...] . Det kan 

vara mycket press, man pratar om känsliga saker, någon har varit med 

om en skilsmässa eller någons man gick bort, då kan man inte bara sitta 

där som robotar som är utformade utifrån en ISO-standard.  

  

Åkerlund lyfter användarvänligheten för rekryterare som ett eventuellt problem, då 

hon menar att standarden kan upplevas byråkratisk. Även Rönnerhag belyser 

problematiken med begränsande aspekter av standardisering och menar att det inte 

alltid gynnar effektivitet i verksamheten. Man kan till exempel upplevas lite 

omständlig och osmidig gentemot kunden och som säljare och konsult måste man 

lyssna på kundens krav. Om dessa inte ligger i linje med standarden kan man hamna i 

ett litet etisk, ekonomisk och affärsmässigt dilemma, framhåller Rönnerhag. Vidare 

poängterar Rönnerhag att en förutsättning för att ISO 10667 skall fungera som tänkt, 

genom sin uppdelning i de två delarna krav på uppdragsgivare respektive krav på 

leverantör, vårt arbete blir inte bättre än 

summan av vårt gemensamma arbete

från köparens sida att certifiera sig återstår att se, men det är uppenbart, fortsätter 

Rönnerhag, att det kan bli problematiskt att som leverantör komma och ställa en 
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massa krav på köparen, hur de jobbar internt, hur de dokumenterar information, o.s.v. 

I detta avseende skiljer sig åsikterna bland informanterna, då Åkerlund inte tror att 

certifiering av kunder kommer att bli aktuellt. Liksom Rönnerhag, menar Åkerlund att 

ett certifieringskrav på kunder skulle kunna bli problematiskt. Vidare menar Åkerlund 

att en eventuell brist med standarden kan vara just relationen mellan kund och 

konsult, då en del stora kunder upphandlar på ett sätt som gör att de redan gjort 

mycket av det som leverantören enligt standarden ska göra; 

och leverantör, ansvar och möjligheten att göra saker... Sedan återstår det att se vilka 

 

 

 

4.3 Felrekrytering i praktiken 

Rönnerhag framhåller att standardiserade kvalitetssäkra arbetssätt är ett uppenbart 

verktyg för att minska risken för felbedömningar, och därmed felrekryteringar. Han 

beskriver standardisering som ett sätt att gå från ett ad hoc-förfaringssätt till att ha 

mer evidensbaserade rutiner samt att gå från subjektiva till objektiva moment i fler 

delar av processen, vilket ökar kvaliteten på processen och är positivt för alla parter. 

Liknande menar Åkerlund att man med dagens tester och instrument kan komma upp 

i mycket hög validitet, även om felrekryteringar aldrig helt kan elimineras. Åkerlund 

framhåller vidare att validiteten sjunker avsevärt om man inte arbetar efter 

standarden, utan istället går på intuition och magkänsla, vilket kan leda till enorma 

att säga, bena ut vad som hänt under processen. Vidare anser Rönnerhag att 

felrekryteringar tyvärr är ett vanligt problem bland företag idag, och fortsätter;  

 

man måste ha med sig att vi aldrig kommer att hitta metoder som har 

hundra procent träffsäkerhet [...] . Det kommer alltid att ske misstag, men 

ju mer noggranna vi blir med samtliga steg; från att fundera på vad som 

skall stå i en kravprofil till själva bedömningen och återkoppling, så 

minskar risken för felrekryteringar.  

 

Även Petersson ser felrekrytering som ett naturligt inslag då arbete med människor 
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aldrig kan vara helt förutsägbart. Om en felrekrytering sker måste man granska sig 

själv och sina rutiner, menar såväl Petersson som Smålander-Carlstedt, även om det 

sällan är fel i själva processen som leder till en felbedömning. Smålander-Carlstedt 

framhåller att det ibland sker saker i den nyanställdes privatliv som förändrar 

förutsättningarna för personens arbete, och att dessa parametrar givetvis är omöjliga 

att förutse. Vidare tillägger Petersson att en felrekrytering, vanligtvis beror på att de 

förväntningar som företaget respektive den nyanställda har inte visade sig stämma 

med verkligheten och att detta kan skapa olika typer av problem. För att förhindra 

detta genomför man vid Sententia alltid en uppföljning 3 månader efter anställning, 

där man, i tur och ordning, sitter ned och pratar med den anställde och dennes chef. 

Malm framhåller också sådana uppföljningssamtal som ett viktigt, och väl uppskattat, 

verktyg för att snappa upp om någonting inte fungerar som förväntat. Malm upplever 

inte att felrekrytering är ett vanligt förekommande problem för Experis, och menar att 

detta är en anledning till att de kan erbjuda sina kunder en nöjd-kund-garanti. Detta 

innebär, förklarar Malm, att kunden har 6 månader på sig att känna sig för, upplevs 

rekryteringen felaktig så gör Experis om rekryteringen kostnadsfritt, alternativt 

betalar tillbaka pengarna för den misslyckade rekryteringen. Vid frågan om vad 

felrekrytering beror på svarar Malm att det kan ha en mängd olika förklaringar. Trots 

en mycket noggrann metodik och validering händer det ibland att det inte blir riktigt 

som man tänkt sig, förklarar Malm;  

 

Ibland kan det vara så att kunden har satt upp en kravprofil där man 

söker vissa saker, t.ex. en förändringsbenägen person, och när väl 

kandidaten kommer ut kan det visa sig att det inte finns utrymme för 

detta, att förändra. Då blir det ju krockar, då trivs inte kandidaten i 

fråga.  

 

Liksom Rönnerhag framhåller också Petersson ett noggrant utarbetat arbetssätt och 

evidensbaserade urvalsinstrument som främsta verktyg för att minska risken för 

felbedömning och felrekrytering. Som tidigare nämnt så upplever våra informanter att 

deras profession har en snarlik arbetsmetod och att detta härrör ur en nödvändig 

fokusering på kvaliteten i bedömningssituationer. Däremot poängterar Petersson att 

det sannolikt ser annorlunda ut ute bland företagen och att det är där problematiken 

blir uppenbar.   
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4.4. Diskriminering och organisatorisk rättvisa i praktiken 

Upplevelsen av rättvisa i bedömningssituationen påverkas enligt informanterna av 

rekryterarens förhållningssätt till kandidaterna. Samtliga av våra informanter 

framhåller tydligt vikten av att bemöta kandidater på ett professionellt sätt, så att 

upplevelsen blir positiv oavsett om man i slutändan blir erbjuden arbete eller inte.  Ett 

vänligt bemötande kan vara avgörande för om kandidaten uppfattar 

bedömningsprocessen som rättvis, vilket är oerhört viktigt för att upprätthålla 

företagets varumärke, menar Malm. Omvänt gäller att då man inte blir väl bemött 

knappast vill söka tjänster hos företaget igen, detta gäller såväl kundföretaget som 

tjänsteleverantören. Petersson framhåller på liknande sätt att ett dåligt bemötande kan 

få katastrofala konsekvenser och menar att de kandidater man 

möjligt, oavsett om man kan hitta en ett lämpligt jobb så skall kandidaten ha en 

positiv upplevelse av mötet. Såväl Petersson som Malm poängterar att misslyckanden 

som leder till dåligt rykte kan sprida sig oerhört fort och vara förödande för vilket 

rekryteringsbolag som helst.   

 

Rönnerhags och ProTalents syn på rättvisa och bemötande skiljer sig knappast från 

den som våra informanter presenterat ovan. Rönnerhag menar att man vid ProTalent 

ofta får ta emot positiv feedback från kandidater som man träffat i 

rekryteringssammanhang, oberoende av om de erbjudits tjänst eller inte. Vidare 

framhåller han att det tycks finnas en logik och en förståelse till varför man väljs eller 

väljs bort i en process om man erbjuds en öppen och bra information om detta. Om 

delar av bedömningsprocessen är dold för kandidaten skapas däremot frågor och en 

känsla av att ha blivit orättvist behandlad. Åkerlund menar att individens upplevelse 

av rättviska kan påverkas genom tillämpning av ISO 10667; 

besked om kriterier så tror jag att det kan upplevas som rättvisa. Transparens helt 

 

 

Samtliga informanter tar starkt avstånd från all form av diskriminering vid 

rekryteringsförfarandet. Åkerlund framhåller att ISO 10667 inte specificerar vilka 



46 
 

tester som bör användas, vilket kan vara problematiskt om testerna innefattar 

inbyggda fel; 

får sämre resultat vid begåvningstest, vilket kan bero på inbyggda fel i testerna, att de 

är mindre valida när det gäller svarta personer

att kunderna ibland har önskemål som kan anses diskriminerande. Petersson menar att 

man i rekryteringsbranschen generellt är mycket medveten om vad som gäller när det 

handlar om diskriminering, men att man ute på företagen ofta möter fördomar och 

stereotyper;  

 

vi inte ska komma med några kvinnor i fertil ålder eller några 

invandrare. Om ett företag ställer sådana krav, så säger vi att vi inte kan 

ställa upp på det, för vi jobbar inte så. Hur ska vi kunna driva vår 

verksamhet om vi åker dit för diskriminering, då blir vi inte långvariga i 

 

 

Även Malm menar att kunder ibland lyfter fram önskemål om parametrar som kan 

anses diskriminerande, men understryker att hon aldrig skulle ta med någonting 

sådant i uppdragsprofilen. Vidare framhåller Malm, såväl som Petersson och 

Smålander-Carlstedt, att det alltid är den kandidat med bäst erfarenhet och kompetens 

som rekommenderas till kunden.  Petersson, som själv varit med och utformat, 

implementerat samt utbildat i rekryteringsprocessen, menar att det är viktigt att i alla 

lägen utgå från kompetens och hålla sig till processen. Även Åkerlund betonar vikten 

av att vara konsekvent och  framhåller vidare att ISO 10667 påbjuder tillämpning av 

standardiserade och validerade arbetsmetoder som är neutrala för exempelvis kön och 

etnicitet, även om standarden inte specifikt behandlar diskriminering. Likaså menar 

Rönnerhag att det är viktigt att arbeta med varje steg i rekryteringsprocessen på ett 

objektivt sätt; mer 

 Vidare förklarar Petersson att rekryterings- och 

bemanningsbranschen har varit under luppen under en lång tid och har höga krav på 

sig, vilket har lett till en ökad medvetenhet kring diskrimineringsfrågor; 

grans Å andra sidan, framhåller Petersson, att det 

är en lukrativ bransch där många strävar efter att tjäna så mycket pengar som möjligt 

och att det då finns en del företag som inte bryr sig om etik, vilket innebär att en ökad 
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standardisering därmed är att välkomna.  

 

När det gäller implicita attityder tror Malm att man genom att ha en gedigen 

uppdragsprofil att falla tillbaka på kan se till att personer med rätt erfarenhet och 

utbildningsbakgrund går vidare, och således minska risken för, medveten såväl som 

omedveten, diskriminering. Petersson tror att implicita attityder påverkar risken för 

diskriminering i stor utsträckning, vilket kan bero på att man är rädd för det som är 

annorlunda och blir osäker när man inte har någonting att referera mot;  

 

tankar om att någon är mer värd, oavsett om det gäller exempelvis 

 etnicitet eller kön. Vi i Sverige är ju livrädda för att inte vara 

inkluderande, för att vara rasist  

 

Vidare menar Petersson att det är viktigt att slappna av, vara öppen och samtidigt 

jobba på sin attityd. Även Smålander-Carlstedt menar att det ofta handlar om 

osäkerhet och att man måste lära sig att bemästra de känslorna när de dyker upp; 

tror jag att många har en utmaning, speciellt ute i näringslivet där man ofta stöter på 

 

 

 

4.5 Magkänslans betydelse i praktiken 

Att magkänslan har en viss inverkan i rekryteringssammanhang är någonting som 

samtliga  av våra informanter erkänner, men de är även eniga om att det är viktigt att 

validera magkänslan när den uppstår. Malm anger sin humanistiska bakgrund som 

avgörande för den roll hon tillskriver magkänslan. Både Malm och Petersson betonar 

att man aldrig kan ignorera en magkänsla, då detta har en tendens att leda till bakslag. 

Även Rönnerhag menar att magkänslan oundvikligen finns med i 

rekryteringsprocessen;  

 

roll, det är ju så att det är människor vi har att göra med och det är 
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Åkerlund tillskriver magkänslan en stor roll, men ett mycket litet värde och menar 

vidare att det är ett stort problem att många inom rekryteringsbranschen tror på 

magkänslan trots bristande stöd från forskningen; 

Även Petersson framhåller att magkänslan varken 

är kvalitetssäkrad eller mätbar och grundar sig i individens erfarenheter och 

värderingar, vilket innebär att man bör passa sig för att plocka in den som en 

avgörande faktor i rekryteringsprocessen. Även Malm uttrycker att magkänslan aldrig 

får vara direkt avgörande, utan att det är viktigt att backa tillbaka och kartlägga vad 

som orsakat magkänslan. Vidare menar såväl Petersson som Malm att man, genom att 

titta på testresultat, referenser och ställa kompletterande frågor, ofta kan finna svar på 

varför en viss känsla uppstår. Rönnerhag framhäver att man måste börja med de 

formella kriterier som behövs och att magkänslan eller personkemin bör komma in i 

ett slutskede då endast ett fåtal kandidater kvarstår; 

Även Petersson menar att kompetensen och 

kravspecifikationen måste ligga till grund för det man levererar, men att det handlar 

om att väga samman alla inputs, från CV till intervjuer, tester och magkänsla. 

Rönnerhag understryker att magkänslans inflytande bör vara begränsat och aldrig 

ersätta exempelvis ett arbetspsykologiskt test; 

 

Om det sker på bekostnad av bättre bedömningsmoment så ska 

magkänslan absolut minskas, men i ett sista led så kan man släppa fram 

den hur mycket som helst.  

 

Vidare menar Petersson att det är viktigt att frikoppla sina egna värderingar och 

preferenser; n person till mitt bolag, så kan 

 Det är därför oerhört 

viktigt att i ett inledande möte med kunden ta reda på vad företaget har för 

värderingar, hur ledarskapet ser ut och vad gruppen andas, menar Petersson.  

 

Petersson, Smålander-Carlstedt, Malm och Rönnerhag är eniga om att magkänslan i 

viss mån går att öva upp. Malm förmodar att det beror på hur man är som individ; 

g Rönnerhag beskriver magkänsla, eller intuition, 
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som 

Vidare anger Rönnerhag likhet som en avgörande faktor för huruvida 

magkänslan blir positiv eller negativ;  

 

skön magkänsla, detta är en ganska primitiv känsla vilket man skall vara 

medveten om när man lyssnar till sin mage.  

 

Malm, som arbetat med rekrytering i tolv år, menar att erfarenheten gör att man 

känner sig tryggare med sin magkänsla. Även Smålander-Carlstedt sätter värde i 

erfarenheten att hantera olika situationer och menar vidare att man blir bättre på att 

ställa sig frågan varför när magkänslan uppstår. Petersson menar att erfarenheten är 

en tillgång vid exempelvis intervjusammanhang, då man lär sig att frångå en strikt 

mall utan att kvaliteten blir lidande. Det finns dock även en baksida med att vara 

erfaren, om man inte kan koppla bort det när det behövs och man fattar beslut utifrån 

 

 

Åkerlund betraktar standardisering som ett sätt att professionalisera HR-arbetet och 

tror att det i förlängningen kan leda till en ökad status; -arbetet blir mer data- och 

Samtidigt 

menar Åkerlund att individer som är intuitivt lagda kommer att fortsätta vara det, 

vilket leder till begränsad effekt av standarden hos dessa individer. 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt relateras studiens teoretiska referensram och empiriska material till 

varandra. Genom vidare analys besvaras vår frågeställning, d.v.s. vilka effekter 

bedömningsstandarder i arbetslivet kan få för risken för felrekrytering, 

diskriminering och subjektiva bedömningar vid rekrytering och urval.  

 

 

5.1 Standardisering som fenomen 

Brunsson och Jacobsson (2000b) framhåller att lansering av nya standarder ofta möter 

motstånd i form av skepsis och en allmän oro att standarden skall begränsa 

verksamheten på något sätt. Detta fann vi vara en tendens hos två av våra informanter. 

Såväl Rönnerhag som Petersson lyfte aspekten genom att tala om behovet av att 

anpassa standarden till den egna verksamheten, vilken således uppfattas som unik och 

i viss mån skild från andra verksamheter. Möjligheten att anpassa ISO 10667 efter 

verksamheters unika förutsättningar får inte innebära avkall på evidensbaserade 

kriterier i processen, däremot avser standarden inte att fastställa vilka urvalstester som 

bör tillämpas och vi tolkar därmed att det finns en viss möjlighet till variation i 

rekryteringsprocesser. Eftersom standardisering generellt leder till en mer homogen 

syn på arbetsprocesser, samt att processen vid etablerade rekryteringsbolag redan 

uppfattas som relativt lika, ser vi att implementering av ISO 10667 kan komma att 

bidra till ytterligare homogenitet.       

 

Om standardisering verkligen skall fungera krävs det enligt Brunsson och Jacobsson 

(2000b) en kontrollerande funktion som reglerar att standarden uppfylls enligt alla 

kriterier, vilken i praktiken kan utgöras av exempelvis certifieringsleverantörer. I 

dagsläget krävs dock ingen certifiering för att implementera ISO 10667, vilken är 

frivillig och tillgänglig på nätet för ett par tusenlappar. Det kan hävdas att reglering 

genom certifiering innebär att den kvalitetssäkring som standarden gör anspråk på kan 

garanteras och kommuniceras, internt så väl som externt. Å ena sidan kan man alltså 

förespråka reglering av utomstående part som en positiv, och kanske till och med 
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nödvändig, aspekt av standardisering. Å andra sida har vi i teorin funnit att 

standardisering som fenomen ibland föredras framför andra mer regulativa 

föreskrifter och lagar, på grund av att de är frivilliga och, som i fallet med ISO 10667 

i dagsläget, inte omfattas av någon organiserad kontroll. Åkerlund menar att Sandahl 

Partners förmodligen inte kommer att certifiera sig för ISO 10667 om detta skulle bli 

aktuellt, men hävdar samtidigt att hon själv redan arbetar efter de kriterier som 

standarden fastställt. Detta anser vi ger uttryck för en eventuell problematik kring 

tillämpningen av ISO 10667 som innebär att enskilda rekryterare antar standardens 

kriterier som arbetssätt men inte nödvändigtvis arbetar i en verksamhet som tillämpar 

standarden och/eller certifierar sig för denna. En sådan situation skulle i 

förlängningen kunna innebära en viss förvirring om huruvida standarden kan sägas 

efterföljas av bolaget eller av den enskilde rekryteraren. Detta menar vi kan få 

negativa effekter för ett av de mest grundläggande syftena med standardisering, 

nämligen att effektivisera information och underlätta kommunikation, vilket vi har 

beskrivit vara viktigt såväl ur ett teoretiskt (Brunsson & Jacobsson, 2000a) som ett 

praktiskt perspektiv (Åkerlund & Sjöberg, 2009).     

 

Med avseende på frivilligheten att implementera en standard kan man diskutera olika 

bakomliggande faktorer som motiv för standardisering Williams (2004) fann att 

motivet bakom implementering av ISO 9000 påverkade organisationens behållning av 

densamma. Vi menar att Williams fynd kan appliceras även på andra 

kvalitetsstandarder, så som ISO 10667, för att belysa olika drivfaktorer och resultat av 

standardisering. Nair och Prajogo (2009) har framhållit två principiellt skilda faktorer, 

vilka de kallar för funktionalistiska (inre) respektive institutionella (yttre). I sin studie 

fann forskarna att institutionella drivkrafter i mindre utsträckning påverkade 

motivationen hos högpresterande företag, jämfört med lågpresterande företag. Bland 

våra informanter kan vi se tendenser till både funktionalistiska och institutionella 

drivfaktorer, dock anar vi att de institutionella drivfaktorerna på ett mer tydligt och 

genomgripande sätt påverkar företagen att faktiskt handla, åtminstone i ett inledande 

skede. Vidare framhåller Sjöberg problematiken att med att se på certifiering som 

självändamål, vilket vi kan koppla till institutionella drivfaktorer och en förväntan att 

vinna konkurrensfördelar genom certifiering. I förlängningen av vad Rönnerhag 

för företags konkurrenskraft, ser vi att institutionella drivfaktorer kan komma att 
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överväga de funktionalistiska. Stora, väletablerade företag med ett starkt varumärke 

kan kanske värja sig mot dessa drivkrafter i viss mån och i högre utsträckning drivas 

av funktionalistiska faktorer.     

 

Brunsson (2000b) har även påpekat vissa likheter mellan olika standarder och 

modetrender i samhället. Som vi tidigare påvisat finns det mycket forskning som 

tyder på att strategisk personalresursplanering premieras av företag idag samt att 

utveckling av rekryteringsprocessen är ett hett ämne i både teori och praktik 

(Bohlander, 2002; Hodgkinson, 2002; Orlitzky, 2007; Millmore et al., 2007; Stone, 

2008; Jensen, 2012; Granberg, 2011; Udd, 2012). I förlängningen av detta kan vi 

reflektera kring att en standard för bedömningstjänster i arbetslivet eventuellt skulle 

kunna innefattas i Brunssons (2000b) beskrivning av modetrender. Detta skulle i 

sådant fall vidare innebära att standarden kommer att vinna popularitet och ett ökat 

erkännande under en tidsbegränsad period. Därefter skulle den, förr eller senare, 

förlora sin legitimitet och sitt inflytande. Arbetet bakom ISO 10667 har förvisso 

pågått i periferin i ett antal år (internationella diskussioner initierades av Tyskland år 

2006) men lanseringen av standarden på den svenska marknaden har precis börjat 

(januari/februari år 2012). Liksom Edmark påpekar är det därmed för tidigt att med 

säkerhet säga hur betydelsefull standarden kommer att bli i praktiken och, menar vi, 

huruvida detta inflytande kan ses som en övergående trend eller inte.  

 

 

5.2 Rekryteringsprocessen - en homogen historia? 

Många stora och medelstora företag använder sig idag, i någon utsträckning, av 

standardiserade rekryteringsmetoder (Granberg, 2011). Dock påpekar Åkerlund och 

Sjöberg (2009) att rekryteringsprocessen kan se väldigt olika ut från företag till 

företag och det idag saknas en vedertagen norm för hur den bör utformas. Våra 

informanter Rönnerhag, Malm, Petersson och Smålander-Carlstedt framhåller att 

rekryteringsprocessen ser väldigt snarlik ut inom den professionella 

rekryteringsbranschen, samt att synen på rekrytering är konservativ. Vi kan också se 

att den typiska rekryteringsprocessen, så som den beskrivs av forskare som Granberg 

(2011) och Mabon (2005), i stort sett är densamma som presenteras av ovan nämnda 

informanter. I samband med detta bör kommenteras att samtliga av våra informanter 
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är professionella rekryterare och/eller testanvändare med en samstämmig syn på vad 

kvalitet i rekryteringssammanhang kan sägas utgöra. Däremot framhåller Petersson att 

man bland småföretagen ofta använder sig av bedömning på godtyckliga grunder, så 

som släktskap och magkänsla. Vi tror att det med stor sannolikhet är ute bland de 

mindre företagen, vilka ofta sköter rekryteringen själva, som en annorlunda syn och 

arbetsprocess eventuellt kan urskiljas. I samband med detta vill vi hävda att 

rekryteringsbranschen kan gynnas av en homogen syn på rekryteringsförfarandet men 

-

specialister.   

 

som används i rekryteringsprocessen vid  respektive företag. Den omfattande kritik 

som kan lyftas mot arbetspsykologiska tester och som vi framhävt i teorin är dock inte 

särskilt framträdande vid våra intervjuer. Det talas exempelvis inte om det faktum att 

psykometriska tester förutsätter en individs personlighet som stabil och inte påverkad 

av situationsbundna faktorer (Mabon, 2005). Peterson framhåller förvisso vikten av 

att validera testresultat med kandidaten, vilket kan sägas syfta till att fånga in 

eventuellt upplevda snedvridningar i testresultaten. Man kan dock fråga sig i vilken 

utsträckning kandidatens syn på testresultaten påverkar det faktiska beslutsunderlaget.  

 

Vi har vidare beskrivit att en generellt gällande kritik mot urvalstester är dess låga 

prediktionsförmåga (Saldago et al., 2002; Mabon, 2005; Granberg, 2011). Mabon 

(2005) föreslår att allmänna intelligenstest i kombination med relevant test på 

arbetsförmåga ger bäst prediktion av hur väl en individ kommer att lyckas i sitt arbete. 

Vidare har vi beskrivit olika faktorer som bör styra valet av urvalsinstrument i det 

specifika fallet och lyft Mabon (2005) ståndpunkt att ett test med hög validitet inte 

nödvändigtvis är det mest lämpliga testbatteriet som leder till flest lämpliga 

kandidater att välja bland. Vår informant Åkerlund menar att begåvningstest och 

personlighetstest är tillräckliga för att ge en allmän bedömning av kandidater och att 

kombinationen med ytterligare testbatterier oftast inte blir kostnadseffektivt.  

 

Vi antar att det bland professionella personbedömare finns en allmän tilltro till 

psykometriska tester som relevanta urvalsinstrument, vilket en stor och lukrativ 
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testmarknad kan ge en fingervisning om. Inom rekryteringsbranschen, vilken vi 

framhållit som relativt konservativ, finns troligtvis också en samstämmig uppfattning 

om vilka test som anses valida. Vi kan dock ifrågasätta huruvida testleverantörer, 

vilka knappast kan anses vara objektiva, styr marknaden utifrån egna intressen. I vissa 

fall bedriver testleverantörer, antingen själva eller genom ekonomiskt stöd, den 

forskning som premierar ett visst test, och självklart gäller att ju fler användare som 

köper rättigheterna till ett visst testbatteri desto mer pengar tjänar leverantören. Vad vi 

fann intressant bland våra informanters svar var en allmän kännedom om att det 

egna verksamheten som särskilt medveten om vikten att tillämpa valida testbatterier. 

Vi menar att det är en förutsättning för dessa bolags image och överlevnad att 

förknippas med forskningsbaserade och väl ansedda testbatterier, varpå vi hävdar att 

den kritik som eventuellt lyfts i en teoretisk diskurs, av uppenbara skäl, inte framhävs 

av praktiker. Med tanke på det låga prediktionsvärdet hos många av de tester som 

erbjuds på marknaden menar vi att det vore angeläget för testbeställare att noga 

övervaka den forskning som sker samt överväga urvalsinstrument i förhållande till 

den specifika situationen, där exempelvis konjunkturläget i samhället bör spela in.   

 

Samtidigt som en god metodik verkar gynna homogenitet inom rekryteringsbranschen 

menar vi att den kan bidra till att skapa en klyfta mellan professionella rekryterare och 

andra personer vilka genomför bedömning vid rekrytering, men som inte är 

specialister. Om ISO 10667 ska resultera i den statusökning för rekryterare som avses 

krävs det, menar vi, en ökad tilltro till rekrytering och HR på ett mer övergripande 

plan samt att HR erkänns en viktig funktion i företagens strategiska 

verksamhetsstyrning. Liksom Åkerlund poängterar tror vi att den ökade 

dokumentation och sammanställning av data som ISO-standarden förespråkar, och 

som premieras i styrelserummen, kan bidra till en sådan utveckling. Dock vill vi 

hävda att det finns en risk att de ökade kunskapskrav som ställs på aktörer inom HR, 

genom tillämpning av ISO 10667, kan leda till att mindre företag, som varken har en 

särpräglad HR-avdelning eller rekryteringsspecialister, kommer att ha svårare att ta 

till sig den metodik som föreslås. Vi har poängterat att kunskapskraven kan öka dels 

genom att arbetsgången kräver dokumentation som möter generella krav för 

vetenskapliga publikationer, och dels genom krav på förankring i aktuell forskning. I 

samband med detta ser vi att rollen som rekryterare kan komma att förskjutas till en 
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mer administrativ och dokumenterande funktion, samt att det, återigen, finns risk för 

att klyftan mellan professionella rekryterare och andra personer vilka genomför 

rekrytering kan komma att öka i och med dessa förändrade krav. 

 

 

5.3 Synen på felrekrytering 

Teorin tyder på att det finns starka ekonomiska och arbetsmiljömässiga incitament för 

att minska antalet felrekryteringar (Johansson & Johrén, 2011; Halleröd, 2007) vilka 

uppskattas ha ökat i näringslivet under de senaste åren (Lagerman, 2011). Att 

felrekryteringar är ett vanligt förekommande och kostsamt problem är en uppfattning 

som delas av flera av våra informanter. Rönnerhag antyder att felrekryteringar, tyvärr, 

är ett naturligt inslag liksom Åkerlund framhåller att förekomsten av felrekryteringar 

aldrig kommer att kunna elimineras. Både Malm och Petersson framhåller att 

felrekrytering sällan sker vid deras respektive företag, vilket anges vara en 

förutsättning för att kunna erbjuda kunderna generösa villkor (exempelvis nöjd-kund-

garanti) samt för att överleva som aktör på marknaden. Även om felrekryteringar inte 

framställs som ett vanligt förekommande problem vid dessa företag är det givetvis 

oundvikligt att det ibland blir fel då man arbetar med människor, erkänner Malm och 

Petersson. Rönnerhag poängterar att det inte finns några kända metoder med hundra 

procent träffsäkerhet men att man genom att vara noggrann vid varje steg i processen, 

från kravprofil till bedömning och återkoppling, åtminstone kan minska risken för 

felrekrytering. Enligt Sjöberg kan den kvalitetssäkring som standardisering enligt ISO 

10667 innebär bidra till att minska risken för felrekryteringar. 

 

Liksom våra informanter framhåller anser vi att misslyckade rekryteringar är en 

oundviklig aspekt av rekryteringsarbete. Vi ser att orsaken till att felrekryteringar sker 

delvis kan förklaras med bristande kunskap och dåliga arbetsmetoder, varför vi menar 

att det finns utrymme att minska antalet felrekryteringar i näringslivet. ISO 10667 

förespråkar arbetsmetoder som indirekt avser att minska förekomsten av 

felrekryteringar, vilket vi menar är ett steg i rätt riktning. Dock kvarstår att se 

huruvida standarden får genomslag bland de företag där ett minskat antal 

felrekryteringar skulle få störst effekt. Med grund i såväl teori som empiri kan vi anta 

att företag som saknar en HR-/PA-avdelning torde vara mest utsatta för risken för 
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felrekrytering. 

 

Malm, Petersson och Smålander-Carlstedt menar, å andra sidan, att felrekryteringar 

sällan orsakas av brister i själva processen, utan snarare av yttre omständigheter som 

kan vara omöjliga att förutse. Petersson framhåller exempelvis att felrekrytering ofta 

beror på att de förväntningar som företaget och den nyanställde har inte kan mötas av 

verkligheten. Malm framhåller, på liknande sätt, att felrekryteringar kan bero på att 

företaget inte lever upp till de förväntningar som den nyanställde har, vilket i sin tur 

beror på att man i kravprofilen tagit med parametrar som det inte finns utrymme för 

när det väl kommer till kritan. Att inte komma åt rätt parametrar i kravprofilen, menar 

vi dock, kan bero på brister i just arbetsprocessen och därmed ser vi att det finns 

behov av att ytterligare utveckla metoder som på ett tydligt sätt kan förmedla de 

förväntningar som respektive part har på varandra. 

 

Vi har presenterat teori som föreslår att man kan undvika misslyckade rekryteringar 

genom en grundlig analys av organisation och arbete i ett inledande skede av 

rekryteringsprocessen, samt genom att säkerställa att beslutsunderlaget håller en hög 

kvalitet (Lindelöw-Danielsson, 2003; Mabon 2005). Lindelöw-Danielsson (2003) 

förordar att man ska lägga ned lika mycket tid på att förstå organisationen och arbetet 

som man lägger ned på att förstå kandidaten. Detta tycks överensstämma med hur det 

ser ut i praktiken, då både Malm, Petersson och Smålander-Carlstedt framhåller att 

man lägger mycket tid i ett inledande skede på att förstå vad organisationen behöver. 

Arbetsprocessen vid våra informanters företag beskrivs vidare som relativt homogen, 

vilket vi framställt vara gällande för rekryteringsbranschen generellt. Samtliga 

informanter tillämpar ett noggrant utarbetat arbetssätt, med evidensbaserade 

urvalsinstrument som främsta verktyg, för att minska risken för felbedömning och 

felrekrytering. Rönnerhag anger standardisering som en viktig förutsättning för att 

öka kvaliteten i processen och uppnå objektivitet i alla steg. Vi kan således anta att 

behovet av ISO 10667 är störst bland företag som saknar tydliga riktlinjer för 

rekrytering, samt att många stora organisationer och företag inom 

rekryteringsbranschen i stor utsträckning redan arbetar standardiserat. Vi anar dock att 

ISO-standarden i högre grad kommer att implementeras av företag som redan idag 

tillämpar standardiserade arbetsmetoder och att effekterna därmed inte kommer att bli 

så stora.  
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5.4 Synen på diskriminering och organisatorisk rättvisa 

Organisatorisk rättvisa är ett viktigt begrepp i rekryteringssammanhang, inte minst på 

grund av de konsekvenser som forskningen visar att individens upplevelse av rättvisa 

kan få för företags lönsamhet (Gilliland & Chan, 2002; Anderson, Born & 

Cunningham-Snell, 2002; Arthur, 2006). Vi finner att rättvisa är ett begrepp som 

samtliga informanter tillskriver stor betydelse. Informanterna förefaller vara medvetna 

om att företaget har mycket att vinna på att undvika orättvisa, både utifrån ett etiskt 

och lönsamhetsmässigt perspektiv. Teorin påvisar att rättvisa bör genomsyra alla delar 

av rekrytering och urval och föreslår riktlinjer vid testanvändning som bland annat 

innefattar utvärdering av den potentiella nyttan av testning i bedömningssituationen, 

noggrannhet vid förberedelse och utförande av test samt tillförlitlig tolkning och 

analys av testresultaten (Mabon, 2005). Utifrån informanternas beskrivning av sina 

arbetsprocesser, tolkar vi det som att de eftersträvar att uppfylla de kriterier som lyfts 

fram i teorin, i syfte att främja rättvisa. Rekryteringsprocessen vid samtliga företag 

beskrivs som i hög grad standardiserad, vilket är ett sätt att öka transparens, d.v.s. 

synliggöra på vilka grunder bedömningen gjorts och vad som konkret påverkat 

bedömningen.  

 

Transparens är ett viktigt begrepp i sammanhanget, dels för att upprätthålla 

trovärdighet men också för att den som är föremål för bedömning skall uppleva att allt 

har gått rätt till och att den inte blivit orättvist behandlad i jämförelse med andra. 

Rönnerhag såväl som Åkerlund understryker vikten av en öppen och transparent 

process i strävan efter att öka individens upplevelse av rättvisa. Informanterna är 

eniga om att ett professionellt och trevligt bemötande samt tydlig återkoppling är 

avgörande faktorer för huruvida kandidaterna uppfattar rekryteringsprocessen som 

rättvis eller ej. I sammanhanget belyser såväl Petersson som Malm att individens 

upplevelse av orättvisa i en bedömningssituation kan sprida sig snabbt i branschen 

och få katastrofala konsekvenser för företagets image. Vi hävdar att företag som 

tillämpar ISO 10667 har goda förutsättningar att uppvisa en transparent 

rekryteringsprocess, vilket kan öka företagens legitimitet och trovärdighet och därmed 

upprätthålla ett gott anseende. Således menar vi att även om arbetsprocessen inte 
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nödvändigtvis förändras i någon större utsträckning,  kan standarden få positiva 

effekter för verksamhetens legitimitet. 

 

Utöver dessa uppenbara incitament för att tillämpa rättvisa bedömningsmetoder, 

omfattas rättvisa även av diskrimineringslagen. Vi har framhållit att forskning om 

diskriminering i arbetslivet är ett högst aktuellt ämne och presenterat hur det kan yttra 

sig; diskriminering kan vara strukturell (Burns, 2005), statistisk (de los Reyes, 2008) 

eller orsakas av implicita attityder (Rooth, 2010; Beattie & Johnson, 2012).  

 

 

5.4.1 Strukturell disk riminering 

Teorin visar att strukturell diskriminering kan finnas latent i kategoriseringssystem, 

urvalsregler, tester och arbetsmetoder (Burns, 2005). Denna typen av diskriminering 

kan vara svår att komma åt, då rekryteraren inte nödvändigtvis är medveten om att 

den existerar. Ingen av informanterna visade sig ha kännedom om begreppet 

strukturell diskriminering, men vid en närmare beskrivning av dess innebörd tenderar 

informanterna att avstånd från att det skulle förekomma i deras verksamheter. 

Informanterna antyder att risken för strukturell diskriminering torde vara relativt liten, 

då de arbetar utefter beprövade och evidensbaserade metoder som är framtagna av 

professionella verksamhetsutvecklare och granskade in i minsta detalj. Vidare menar 

Petersson att en ständig granskning av rekryterings- och bemanningsbranschen leder 

till en större medvetenhet om vikten av att förhålla sig till diskrimineringsfrågor. 

Däremot antyder såväl Malm som Petersson att det, bland företag där det saknas 

kunskap om HR förekommer såväl medveten som omedveten diskriminering. Å andra 

sidan framhåller Åkerlund problematiken med att tester kan innefatta inbyggda fel, 

exempelvis lyfter hon att begåvningstest har visat sig predicera olika bra beroende på 

individens etnicitet. Vidare förklarar hon att skillnaden i utfallet antingen kan bero på 

verkliga skillnader i begåvning eller på inbyggda fel i testerna, vilka systematiskt 

missgynnar vissa grupper. 

 

Att strukturell diskriminering visade sig vara ett begrepp som våra informanter var 

mindre bekanta med är i sig föga förvånande då det är en svåråtkomlig och inte 

särskilt uppenbar typ av diskriminering. Med tanke på att medvetenheten om 
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strukturell diskriminering och ett kritiskt förhållningssätt mot urvalsmetoder visade 

sig begränsat, menar vi att det finns ett behov av ökad kunskap och granskning av de 

egna arbetsmetoderna. Detta tyder vidare på att diskrimineringslagen inte är tillräcklig 

för att motverka strukturell diskriminering samt att det finns behov av ytterligare 

forskning inom området. Vi tror även att extern granskning av rekryteringsbranschen 

kan bidra till en ökad medvetenhet om diskriminerande element i arbetsmetoderna. En 

extern granskning kan dels utgöras av uppmärksamhet från allmänheten eller media 

och dels av ny forskning inom området. ISO 10667 ställer krav på att följa den 

senaste forskningen och att säkerställa att de metoder man använder har en hög 

validitet, vilket avser att minska risken för diskriminering. Vi menar dock att 

standardisering i sig inte löser problemet med strukturell diskriminering i 

bakomliggande metoder.  

 

 

5.4.2 Statistisk disk riminering 

Statistisk diskriminering yttrar sig enligt teorin som arbetsgivarstrategier baserade på 

allmänt accepterade föreställningar om gruppspecifika egenskaper, vilka leder till att 

vissa arbetssökande anses mer attraktiva än andra (de los Reyes 2008). I 

rekryteringssammanhang innebär det att arbetsgivare grundar beslut om urval på 

specifika observerbara egenskaper som antas korrelera med individens produktivitet 

(SOU 2006:060). Till skillnad från strukturell diskriminering, som kan ske omedvetet, 

bygger statistisk diskriminering således på medvetna attityder. Vi uppfattar 

medvetenheten om statistisk diskriminering vara stor bland informanterna då samtliga 

uppger att man arbetar aktivt med att undvika medveten diskriminering. För att 

motverka diskriminering förespråkar informanterna noggrannhet samt en strikt 

förhållning till kravprofilen under hela processen. Samtidigt kan vi konstatera att 

statistisk diskriminering är ett stort problem ute i näringslivet, då såväl Malm som 

Petersson och Smålander-Carlstedt uppger att de ofta möter fördomar och stereotyper 

bland kundföretagen. Informanterna är noga med att poängtera att eventuella 

önskemål om parametrar som kan anses diskriminerande aldrig tas med i 

kravprofilen, utan att man i sådana situationer hänvisar till ett annat rekryteringsbolag. 

Den konflikt som kan uppstå mellan kundernas krav och våra informanters starka 

avståndstagande från fördomar och stereotyper anser vi vara värd att beakta. Om detta 
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är ett vanligt förekommande problem, borde detta innebära stora ekonomiska 

konsekvenser. Att inte kunna tillmötesgå kundernas önskemål och således behöva 

tacka nej till uppdrag, tror vi kan slå hårt mot verksamheten, i synnerhet när det gäller 

mindre aktörer. Å ena sidan kan det vara positivt förknippas med avståndstagande 

från diskriminerande element, men å andra sidan menar vi att det kan innebära ett 

affärsmässigt dilemma att avvisa uppdrag. Vi anar att denna konflikt kanske i själva 

verket är ett större problem än vad informanterna vill ge sken av.  

 

 

5.4.3 Implicita attityder 

Ett antal studier visar att diskriminering som är kopplad till etnicitet, övervikt och 

utseende är ett stort problem i rekryteringssammanhang idag (Rooth & Carlsson, 

2007; Rooth, 2009; Rooth, 2010), vilket kan förklaras med att implicita attityder utgör 

en avgörande faktor i rekryteringsprocessen (Rooth, 2010; Beattie & Johnson, 2012). 

För att minska risken för att implicita attityder inverkar, föreslår teorin att man ska 

undvika beaktande av första intryck och minska magkänslans inflytande (Beattie & 

Johnson, 2012) samt att utgå från noggrant fastställda kriterier vid urval och ställa 

ökade krav på att motivera beslut (Rooth, 2010). Petersson förmodar att risken att 

implicita attityder påverkar är stor, vilket kan orsakas av en osäkerhet och rädsla inför 

det som är annorlunda. Vidare upplever Petersson att rädslan för att inte vara 

inkluderande samt för att uttrycka sig fel är stor, vilket kan få konsekvenser för hur 

man bemöter kandidaterna Övriga informanter lyfter återigen en koppling till 

arbetsprocessens utformning. Malm menar att man, genom att ha en gedigen 

uppdragsprofil att falla tillbaka på kan säkerställa att kandidaterna väljs utifrån 

utbildningsbakgrund och erfarenheter och ingenting annat.  

 

Medvetenhet om att implicita attityder påverkar beteende är ett första steg mot att 

minska risken för diskriminering. Vi fann att våra informanter i viss mån var 

medvetna om denna problematik, men menar att ytterligare kännedom i området 

skulle vara gynnsamt för informanterna. Utifrån informanternas svar kan vi utläsa att 

det råder en uppfattning om att standardisering möjliggör för att minska inverkan av 

implicita attityder, vilket vi kan koppla till teori som föreskriver minskad subjektivitet 

i rekryteringsprocessen. Trots att standardiserade arbetsprocesser är någonting som 
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välkomnas kan vi utläsa en diskrepans mellan informanternas uppfattning om i vilken 

utsträckning standardiseringen bör ske. Åkerlund är positiv till en hög grad av 

standardisering och ser enbart fördelar med detta. Rönnerhag ställer sig också positiv 

till ökad standardisering och menar att man kan minska diskriminering genom att 

arbeta med varje steg i rekryteringsprocessen på ett objektivt sätt och plocka fram 

relevanta kriterier. Även Smålander-Carlstedt  och Petersson understryker vikten av 

att arbeta utefter en standardiserad process, men framhåller samtidigt att det måste 

finnas med en mänsklig aspekt i rekryteringsförfarandet. Vi menar att skillnader i 

synen på standardisering bland våra informanter kan bero på att de som valt att 

tillämpa ISO 10667, av naturliga skäl har en mer positiv inställning till 

standardisering och således tar avstånd från subjektiva influenser. 

 

 

5.5 Synen på magkänsla 

Trots att magkänsla är ett högst abstrakt och svårdefinierat begrepp tycks våra 

informanter instinktivt veta vad magkänsla är, och samtliga har någonting att säga om 

fenomenet. Detta kan ställas i perspektiv till att andra begrepp, däribland 

diskriminering, kräver en djupare förklaring innan informanterna vill svara på våra 

frågor. Samtidigt som våra informanter har en förståelse för begreppet magkänsla och 

erkänner dess existens framstår det som uppenbart för oss att begreppet är 

kontroversiellt, vilket även teorin har påpekat. Det förefaller problematiskt att utreda i 

vilken utsträckning magkänsla inverkar i bedömningssituationer, då våra informanters 

svar tenderar att vara tvetydiga. Samtidigt som man erkänner magkänslan, och i vissa 

fall till och med anser att man på ett förtjänstfullt sätt kan träna upp denna i sin roll 

som rekryterare, är våra informanter väldigt försiktiga med att öppet tillskriva någon 

självklar tillit till detta mänskliga infall vid bedömning i arbetslivet.  

 

Eventuellt kan problematiken dels härledas till det faktum att vetenskapen hittills inte 

har kunnat bevisa magkänslans existens och neurologiska funktion, och dels till det 

faktum att allt som görs inom ramen för organisationens verksamhet kan granskas av 

andra, såväl internt som externt. Frågan vi ställer oss är om inte magkänslan kan sägas 

spela en större roll i människors privata liv än den gör i deras professionella utövande. 

När det gäller vardagliga problem av enklare karaktär räcker kanske ett intuitivt infall 
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som beslutsunderlag, medan det vid organisatoriska beslut, vilka kan få stora 

ekonomiska och mänskliga konsekvenser, krävs mer välgrundade och mätbara 

parametrar som beslutsunderlag. Vi kan vidare hävda att det är irrationellt att i vissa 

sammanhang tillskriva magkänslan en självklar aspekt och i andra sammanhang 

motarbeta dess inverkan till förmån för andra, mer resurskrävande, 

bedömningskriterier. Diskussionen är knappast häpnadsväckande men visar ändå på 

en problematik som kan uppstå i gränslandet mellan teori och praktik.  

 

I denna studie har vi utgått från synen på magkänsla utifrån professionella rekryterare 

och vi anar, liksom en av våra informanter har insinuerat, att denna syn kan skilja sig 

åt bland andra personer som bedriver rekrytering men som inte specialiserat sig på 

denna process. För dessa rekryterare anar vi att magkänslan i högre utsträckning ses 

som en viktig aspekt vid bedömning. Ett systematiskt ifrågasättande av magkänslan, 

som ISO-standarden innebär, kan ses som ett verktyg för att öka kvalitet och 

konsekvens i bedömningssituationer men vi hävdar att det även kan bidra till att öka 

klyftan mellan professionella rekryterare och andra som bedriver rekrytering.  

 

Med utgångspunkt i den teori som vi presenterat kan vi vidare spekulera om ISO-

standardens betydelse för olika personer. Den typiske rekryteraren är kanske den som 

Lodato et al. (2011) beskrivit vara intuitivt lagd och lämpar sig kanske inte för den 

systematiska, objektiva, process som standarden föreslår. Vidare kan vi anta, förutsatt 

att personlighet kan sägas vara relativt stabil, att personer med en känslobaserad 

personlighetstyp kommer att fortsätta att vara intuitivt lagda även efter tillämpning av 

en viss standard. Därmed riskerar standardens effekter att bli obetydliga för dessa 

individer, vilka i själva verket kan anses vara dem som standarden främst avser att 

fånga in. 
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6. SLUTSATS 

Med utgångspunkt i resultaten från denna studie presenteras här de viktigaste 

slutsatser som gjorts, i syfte att besvara problemfrågan. Avslutningsvis lyfts 

reflektioner kring studiens genomförande och förslag till vidare forskning ges. 

 

 

6.1 Besvarande av problemfråga 

på vilket sätt kan tillämpning av 

bedömningsstandarder i arbetslivet påverka risken för felrekrytering, diskriminering 

och subjektiva bedömningar vid rekrytering och urval

slutsatser stegvis utifrån de delområden som studien behandlar.   

 

 

6.1.1 Standardisering och tillämpning av ISO 10667 

I denna studie fann vi att synen på rekrytering bland de professionella 

rekryteringsbolagen i hög grad är homogen och tillika konservativ. I och med att 

dessa bolag redan arbetar systematiskt och evidensbaserat anar vi att behovet av en 

standard för bedömningstjänster inte är så stort som vi initialt trodde, åtminstone inte 

bland väletablerade rekryteringsbolag. Däremot har vi funnit att standardisering som 

fenomen kan fylla viktiga funktioner, som inte nödvändigtvis har med den specifika 

standarden att göra. Exempelvis menar vi att standardisering kan genomföras som ett 

led i en strävan att efterlikna andra framgångsrika företag vilka tillämpar den aktuella 

standarden.  Med utgångspunkt i teori anar vi därmed att institutionella (yttre) faktorer 

kan vara en viktig drivkraft för implementering av ISO 10667, förutsatt att standarden 

erkänns av viktiga intressenter på marknaden.        

 

Vi hävdar att tillämpning av ISO-standarden kommer att vara problematisk i 

verksamheter som saknar kunskap inom HR, där den i själva verket skulle behövas 

som mest och således få störst effekt. Detta menar vi dels kan bero på att det bland 

många företag saknas kännedom om fördelarna med evidensbaserade metoder och 
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dels på den stora investering som standardisering generellt innebär, vilken kan vara 

svår för mindre mindreföretag att nyttoberäkna. Den mest framträdande problematik 

som vi kan belysa i samband med standardisering enligt ISO 10667 består således i 

vilken utsträckning standarden kommer att erkännas och tillämpas av olika företag. 

Då initiering av ISO-standarden ännu befinner sig i ett startskede inser vi att det ligger 

ett par år framåt i tiden att bedöma standardens inflytande i praktiken.    

 

I denna studie fann vi även att tillämpning av ISO 10667 innebär ökade eller 

förändrade krav på rekryterare och en förskjutning mot en mer administrativ funktion. 

Huruvida denna utveckling är positiv eller ej kan givetvis diskuteras men vi anar att 

den till viss del kan komma att omdefiniera synen på rekryterarens roll i framtiden. 

Ökade kunskapskrav kan vidare skapa behov av en mer forskningsinriktad utbildning 

för rekryterare och detta, menar vi, i förlängningen kan förändra förutsättningarna för 

rekryteringsbranschen. Vidare anar vi att den ökade status för rekrytering, vilken är 

standardens ambition, kan innebära att den parallellt bidrar till att öka klyftan mellan 

rekryteringsspecialister och andra personer som utför rekrytering, så som 

företagsägare, ekonomiansvariga eller personaladministratörer.  

 

 

6.1.2 Risken för fel rekrytering 

När det handlar om att undvika misslyckade rekryteringar fann vi att det bästa 

verktyget är att tillämpa en standardiserad process och forskningsbaserade 

urvalsmetoder. Våra informanter var alla av uppfattningen att felrekryteringar 

knappast kan undvikas helt, då det vid arbete med människor förekommer parametrar 

som inte alltid går att förutse och värja sig emot. Informanternas uppfattning om 

förekomsten av felrekryteringar skiljer sig åt, vilket vi tror delvis kan förklaras med 

att de kan ha tolkat frågan på olika sätt. De som i dagsläget stödjer arbetet med ISO-

standarden framhåller felrekrytering som ett vanligt förekommande problem i 

näringslivet, medan representanter från de två bolag som inte är med i 

utvecklingsarbetet av den aktuella standarden menar att felrekryteringar sällan sker 

vid deras respektive bolag. Vi ser att de sistnämnda tolkade frågan på ett mer intimt 

misslyckad rekrytering, av förståeliga skäl. 
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Utifrån denna studie fann vi att risken för felrekryteringar kan minskas genom 

tillämpning av bedömningsstandarder i arbetslivet, så som ISO 10667. Samtliga av 

våra informanter är överens om att arbetsprocessens steg är avgörande för många av 

de vanligaste misstag som sker vid rekrytering. Exempelvis framhålls vikten av att 

lägga mycket tid och energi i ett inledande skede av rekryteringsprocessen, vilket 

innebär ett nära samarbete med kundföretaget för att förstå dennes behov och 

formulera en väl underbyggd kravprofil. Trots att en standardiserad arbetsprocess 

knappast kan omfatta alla de aspekter som riskerar att leda till mindre lyckade 

rekryteringar bidrar den till att minska förekomsten av systematiska felrekryteringar. 

Med avseende på att företag som idag inte arbetar standardiserat kan antas vara mest 

sårbara inför en misslyckad rekrytering, menar vi att de stora kostnader som en 

felrekrytering kan innebära bör vägas mot en investering av standardisering enligt 

ISO 10667.       

 

 

6.1.3 Risken för diskriminering 

Upplevelsen av rättvisa vid rekrytering och urval visade sig ha en stor betydelse, i 

såväl teorin som praktiken. Samtliga informanter tillskriver transparens ett stort värde 

för den bedömdes upplevelse av rättvisa samt för att erhålla legitimitet och 

trovärdighet i verksamheten. Då informanterna redan idag arbetar standardiserat, med 

rättvisa och transparens som ledord, drar vi slutsatsen att implementering av ISO 

10667 vid etablerade rekryteringsbolag inte skulle förändra sättet att arbeta i någon 

större utsträckning. Däremot ser vi att tillämpning av standarden kan erbjuda ett 

effektivt sätt att förmedla organisatorisk rättvisa till omvärlden. 

 

Strukturell diskriminering kan finnas inbyggd i rekryteringsprocesser och sker ofta 

utan att personen som diskriminerar är medveten om det. Vi fann att strukturell 

diskriminering var ett begrepp som informanterna inte var väl bekanta med och endast 

en av informanterna påpekade att urvalstester kan innefatta diskriminerande element. 

Det tycks således råda en stor tilltro till tester och andra urvalsmetoder bland våra 

informanter, vilket vi tror gäller för rekryteringsbranschen i stort. Vi menar att en 

ökad medvetenhet om att urvalsmetoder och policys kan innefatta diskriminerande 
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element samt ett kritiskt förhållningssätt mot de egna arbetsmetoderna, är viktigt för 

att minska risken för strukturell diskriminering.  

 

Statistisk diskriminering kan yttra sig som arbetsgivarstrategier som grundar sig i 

stereotypa antaganden om en viss grupp, vilket informanterna upplevde vara vanligt 

förekommande i näringslivet idag. En betraktelse vi gjorde när det gäller statistisk 

diskriminering var den konflikt som uppstår i relationen mellan leverantör och 

beställare, då beställaren ställer krav som går stick i stäv med leverantörens principer 

och policy vad gäller diskriminering. Då ansvaret för att undvika diskriminering i en 

sådan situation ligger på leverantören, samtidigt som denne har press på sig att 

tillfredsställa beställarens önskemål, fann vi att detta kan utgöra ett etiskt och 

affärsmässigt dilemma. Återigen menar vi att mindre företag kan vara mer sårbara för 

denna problematik, medan större, etablerade bolag har möjlighet att avstå från 

uppdrag utan att lida större ekonomiska konsekvenser. 

 

Implicita attityder har enligt teorin visat sig leda till diskriminerande beteende bland 

rekryterare, och kan undvikas genom att bland annat minska inflytandet av aspekter så 

som första intryck och subjektiva upplevelser, samt genom strikta 

bedömningskriterier och krav på att motivera beslutsunderlag. Denna syn delas av 

informanterna, även om det råder skilda uppfattningar om i vilken grad 

standardisering, i syfte att minska sådana aspekter, bör ske. Informanterna vid de 

företag som idag tillämpar ISO 10667, var i högre grad positiva till standardisering, 

medan informanterna vid de företagen som inte tillämpar ISO-standarden, tenderade 

att vara något mer avvaktande mot standardisering och mindre uppmärksamma på 

negativa konsekvenser av implicita attityder. Detta ser vi inte som någon särskilt 

förvånande skillnad, då företag som aktivt arbetar för implementering av den aktuella 

standarden av naturliga skäl kan antas vara väl insatta i diskussioner kring 

diskriminerande, och andra faktorer, som är vanliga argument för standarden. 

 

Ett av argumenten för tillämpning av ISO 10667 är att man genom en standardiserad 

arbetsprocess kan öka rättvisa och minska diskriminering. Vi menar att statistisk 

diskriminering och diskriminering till följd av implicita attityder bör kunna minskas 

avsevärt genom standardiserade processer, men kan ifrågasätta hur standarder 

förhåller sig till strukturell diskriminering i arbetsmetoderna. Som vi tidigare nämnt är 
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ISO 10667 en processtandard, och reglerar således inte vilka arbetsmetoder som 

används, vilket innebär att den rimligtvis inte kan påverka inbyggda diskriminerande 

element i arbetsmetoderna. Antagandet att ISO 10667 helt skulle kunna eliminera 

diskriminering i arbetslivet, förutsätter således att de arbetsmetoder som används inte 

innefattar strukturell diskriminering. Avslutningsvis menar vi att nyckeln till att 

minska diskriminering i arbetslivet är ökad kunskap om hur diskriminering kan yttra 

sig samt kontinuerlig granskning av arbetsmetoder.  

 

 

6.1.4 Risken för subjektiva bedömningar 

Liksom forskning tidigare påvisat fann vi att magkänslans betydelse vid bedömning är 

ett mycket kontroversiellt, och tillika spännande, ämne. Våra informanters inställning 

till fenomenet fann vi vara tvetydiga vilket gav upphov till en rad nya 

frågeställningar. Samtidigt som man erkänner magkänslan, och i vissa fall anser att 

man på ett förtjänstfullt sätt kan träna upp denna förmåga, är man försiktig med att 

öppet tillskriva detta mänskliga infall någon tillit. Denna försiktighet tror vi härrör ur 

en ovilja att förknippas med icke vetenskapliga arbetsmetoder, vilket kan antas gälla 

generellt för rekryteringsbranschen. Vi anar att det vid mindre företag, samt vid 

företag som inte har en särpräglad HR-/PA-avdelning, kan finnas en annan inställning 

till begreppet magkänsla, vare sig den är uttalad eller ej. I dessa fall ser vi en risk att 

rekryterare som anser sig ha tränat upp denna intuitiva förmåga kommer att känna sig 

evidensbaserade synsättet. Ur de professionella rekryterarnas perspektiv fann vi, å 

andra sidan, att ökad standardisering kan betraktas som en positiv utveckling då den 

ger ökad status och legitimitet till deras verksamhet.  

 

Standardisering kan ses som en förutsättning för att upprätthålla konsekvens i 

arbetsmetoderna och frångå intuition och magkänsla, som visat sig få stora 

konsekvenser såväl mänskligt som ekonomiskt. Även om ISO 10667 knappast gör 

anspråk på att helt eliminera magkänslan utgör den ett medvetet försök att minska 

subjektiva bedömningar vid, exempelvis, rekrytering och urval. Då 

bedömningsprocesser enligt kriterier i ISO 10667 kräver systematik, tydlig 

dokumentation och grund i forskning avser standarden att minska magkänslans 
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inflytande. Huruvida de effekter som avses kommer att förverkligas i praktiken är för 

tidigt att säga då implementering av standarden ännu befinner sig i ett startskede. I 

denna studie fann vi dock att magkänslan har betydelse i bedömningssituationer, 

alltså även för rekryterare som öppet förespråkar evidensbaserade metoder och som 

har många års erfarenhet av rekrytering och urval.  

 

 

6.2 Avslutande reflektioner  

Vi har öppnat upp för studiet om bedömningsstandarder i arbetslivet och  ISO 10667 

och funnit att det finns behov att ytterligare studera detta fenomen, så väl ur ett 

användarperspektiv som ett större institutionellt perspektiv. Arbetet med denna studie 

har varit en lärorik process som gett oss nya insikter om problematik som förknippas 

med bedömning i arbetslivet. Utifrån våra slutsatser har vi identifierat ett antal 

områden som vi anser vore särskilt intressanta för framtida forskning. 

 

Inledningsvis menar vi att det vore intressant att vidare studera behovet av 

standardiserade och vetenskapligt underbyggda rekryteringsprocesser vid företag där 

det saknas en explicit HR-/PA-avdelning. Resultat från en sådan studie skulle kunna 

kontrasteras mot resultaten från denna studie i syfte att utreda eventuella skillnader 

mellan olika typer av verksamheter.  

 

Detta väcker vidare frågan om huruvida drivfaktorerna för implementering av ISO 

10667 skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Då forskning visar att behållning av 

standardisering delvis beror på det bakomliggande motivet, menar vi att en sådan 

studie skulle kunna bidra med värdefulla insikter om varför vissa företag når större 

framgång vid implementering av standarder än andra. Vi ser att detta torde vore 

möjlig att genomföra på ett par års sikt, då ett större antal företag hunnit implementera 

den aktuella ISO-standarden i sin verksamhet.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta betydelsen av magkänslan som en kontroversiell aspekt 

vid bedömning. I förhållandet mellan ökad standardisering och den praktiska 

verkligheten fann vi att rekryterare tenderar ha ett ambivalent förhållande till 

magkänslan. Då fenomenet kan anses vara en del av människans natur, samtidigt som 
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den avses frångås i en standardiserad process, vore det intressant att vidare undersöka 

detta förhållande.  

 

En intressant betraktelse som vi tar med oss från denna studie är att samtidigt som 

magkänslan är en trogen följeslagare, och ibland en förtjänstfull kompanjon, utgör 

den samtidigt en farlig vän.  
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BILAGA 
 

 

Intervjuguide I (Rönnerhag och Åkerlund)  
Varför valde X att bli medlem i nätverket för ISO 10667? 

   När blev ni medlem i nätverket? 

Vad innebär deltagande i nätverket konkret för er? 

Hur stort inflytande har enskilda företag haft för utformning av standarden? 

 

Vilka är de främsta argumenten för tillämpning av bedömningsstandarder i 

arbetslivet? 

V ilka effekter har ISO 10667 fått för rekryteringsprocessen vid X? 

   På vilket sätt bidrar standarden konkret till dessa effekter? 

Anser du att kvaliteten på rekryteringen har förändrats sedan ni bör jat tillämpa 

ISO 10667, och i så fall, på vilket sätt? 

 

Hur förhåller sig tillämpning av ISO 10667 till diskriminering? 

Hur upplever du att standarden påverkar risken för felrekrytering? 

V ilken roll tillsk river du magkänslan i rekryteringssammanhang? 

   Vore det önskvärt att helt eliminera magkänslan? 

T ror du att individers upplevelser av rättvisa kan påverkas genom tillämpning 

av standarden, på vilket sätt? 

 

Hur ser den traditionella rekryteringsprocessen ut vid X? 

   Vilka typer av tester använder man sig av? 

   Skiljer det sig åt beroende på befattning? 

 

K an du se några svagheter eller brister med ISO 10667? 

Hur användarvänligt upplever du att standarden är? 

 

Vad tror du att ISO 10667 kommer att få för konsekvenser för rek ryterarens 

roll i f ramtiden? 

Kommer X att genomföra certifiering om detta blir aktuellt? 

Vad har X för förväntningar på den fortsatta utvecklingen av ISO 10667? 
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F inns det någon ytterligare aspekt av ISO 10667 som du vill belysa? 

 

 

Intervjuguide II (Malm, Petersson och Smålander-Carlstedt)  
K an du beskriva den typiska rekryteringsprocessen vid X? 

   I vilken grad skulle du säga att processen är standardiserad? 

   Använder ni er av interna policys/guidelines?  

   Använder ni er av urvalstester? Vilka och hur har dessa valts ut? 

 

Vilken roll tillsk river du magkänslan vid rekrytering och urval?  

   Kan man som rekryterare öva upp sin magkänsla? 

   Vore det önskvärt att öka eller minska magkänslans inflytande i 

bedömningssituationer? 

 

På vilket sätt arbetar X för att minska risken för diskriminering i 

rekryteringssammanhang? 

   Hur ser du på risken att det finns inbyggda diskriminerande element i 

arbetsmetoder/policys?  

Hur ser du på risken för att medvetna attityder och stereotyper (t.ex. etnicitet, 

övervikt, kön) påverkar vid rekrytering? 

   Tror du att implicita (omedvetna) attityder påverkar risken för diskriminering?  

 

På vilket sätt arbetar X för att minska risken för subjektiva bedömningar i 

rekryteringssammanhang? 

   Tror du att subjektivitet har en större inverkan vid rekrytering av högre befattningar 

jämfört med lägre?  

   Vad tror du att den arbetssökandes upplevelse av rättvisa/orättvisa i 

rekryteringsprocessen kan få för konsekvenser? 

 

På vilket sätt arbetar X för att minska risken för felrekrytering? 

   Upplever du att felrekrytering är ett stort/vanligt förekommande problem? 

   Vad beror felrekrytering på?  
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Hur ser du generellt på standarder för personbedömning? 

Är det önskvärt att genomföra personbedömning vid rekrytering enbart med hjälp av 

formella kriterier? 

   Vad tror du att en alltmer standardiserad rekrytering kan få för konsekvenser för 

rekryterarens roll i framtiden? 

   På vilket sätt tror du att kraven på rekryteraren kan komma att förändras genom 

tillämpning av bedömningsstandarder? 

 

 

Intervjuguide III (Edmark och Sjöberg) 
Hur skulle du beskriva behovet av bedömningsstandarder vid stora svenska 

företag? 

   Hur stort bedömer ni att intresset för ISO 10667 är bland svenska företag idag? 

F inns några konkurrerande internationella standarder som du känner till? 

 

Vilka faktorer drev på utvecklingen av en internationellt gemensam standard i 

bör jan? 

   Har dessa förändrats under projektets gång? 

   Hur har man hantera kulturella skillnader mellan medlemsländerna? 

 

Vilka är de främsta argumenten för tillämpning av ISO 10667? 

K an du se några begränsningar med standarden?  

 

Vad innebär ISO 10667 för rekryterings- och urvalsprocessen?  

På vilket sätt påverkar standarden a) felrekrytering, b) diskriminering och c) 

subjektiva bedömningar? 

 

Vilken roll tillskriver du magkänslan vid bedömning i 

rekryteringssammanhang? 

   Är det önskvärt att eliminera magkänslans inverkan? 

K an bedömningsstandarder komma att förändra rekryterarens roll i framtiden 

tror du, och i så fall på vilket sätt? 
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Ser du några problem med att en majoritet av de 163 medlemsländerna inte 

ställt sig bakom ISO 10667? 

   Vilka är de typiska argumenten som framförs av dessa länder? 

   Är det möjligt att nå internationell överenskommelse utan att kompromissa med 

standardens innehåll och kvalitet? 

 

Hur går diskussionen om certifiering idag? 

   Vilka organisationer är aktuella för att utföra certifiering i Sverige? 

   Vad kommer certifiering att kosta företag? 

 

Hur ser man på utvecklingen framöver , kommer ISO 10667 få den 

internationella genomslagskraft och status som eftersträvas? 
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Linnéuniversitet  kvalitet och kompetens i fokus 

 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
  

  

  

  

  

  

  

Linnéuniversitetet  

391  82  Kalmar/351  95  Växjö  

Telefon  0772-28  80  00 


