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1. Inledning 
 

Rekrytering utgör en viktig del av organisationers verksamheter. Rekryteringens resultat 

påverkar till en hög grad organisationens tävlingsförmåga och framgång på marknaden. 

Genom att anställa rätt person kan organisationen realisera sina mål och tackla både nu-

tida och framtida utmaningar (Bolander & Sandberg, 2013). På grund av det här ligger 

det i organisationers främsta intresse att utföra så effektiva rekryteringsbeslut som möjligt 

och undvika felrekryteringar som kan orsaka skadliga konsekvenser för deras verksam-

heter. Rekrytering är dock inte en simpel process att utföra. Rekryteringsprocesser består 

i de flesta fall av flera olika steg och innehåller många aspekter som rekryteraren måste 

ta i beaktande. Utifrån ett traditionellt perspektiv har organisationer främst letat efter ar-

betstagare som bär på hårda värden vilket innebär produktivitet, och uppnående av resul-

tat. Även arbetserfarenhet är något som organisationer tidigare har värderat högt 

(Bergbom et al., 2020). Samtidigt utvecklas arbetslivet i rask takt mot att bli mer kom-

plext och det här leder i sin tur till att anställningskriterier och de kompetenser organisat-

ioner förväntar sig av sina anställda också förändras i snabb takt. Det här innebär med 

andra ord att kompetenser och färdigheter som organisationer tidigare värderade högt inte 

längre bär på samma värde och uppskattning. Den här utvecklingen av arbetslivet har lett 

till att organisationer i dagens läge värderar i hög grad mjuka värden hos sina arbetstagare 

i form av förmåga för teamarbete, och också förmåga att kunna anpassa sig till nya situ-

ationer. Den här utvecklingen av arbetslivet har i sin tur lett till ett behov för utveckling 

av organisationers rekryteringsprocesser (Bergbom et al., 2020).  

 

Rekryteringens komplexitet ställer höga krav på rekryterare när det kommer till att utföra 

bedömningar och beslutsfattning. Som beslutsfattare måste rekryteraren kunna behandla 

stora mängder information och jämföra kandidaterna mellan varandra på ett systematiskt 

sätt utifrån de uppställda kriterierna för att slutligen kunna fatta ett beslut om vem som är 

mest kvalificerad för tjänsten ifråga.  Rekryteringsprocessernas uppsättningar varierar 

mellan olika organisationer beroende på organisationens storlek, resurser och preferenser. 

Vissa organisationer utför rekryteringsprocesser som innehåller endast en arbetsansökan 

och ett par arbetsintervjuer medan andra organisationer utför långa rekryteringsprocesser 

som innehåller flera arbetsintervjuer, olika former av tester, individuella uppgifter och 

gruppövningar (Saad et al., 2013). I början av rekryteringsprocessen är det en relativt 
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enkel uppgift för rekryteraren att på basis av kandidaternas ansökningsdokument analy-

sera deras arbetserfarenheter och plocka ut de kandidater som uppfyller de grundläggande 

kraven och sedan bjuda in dessa kandidater till arbetsintervju. Efter den här fasen börjar 

dock den utmanande delen av rekryterarens arbete. 

 

Olika hjälpmedel för rekrytering i form av färdighetstester, personlighetstester och andra 

psykologiska tester har under en lång tid varit ett aktuellt diskussionsämne inom rekryte-

ring. I dagens läge har rekryterare tillgång till en stor mängd olika redskap som kan stöda 

dem i den utmanande uppgiften att utföra urval mellan kandidater. Tidigare forskning 

visar dock på att rekryterare inte fattar beslut endast utifrån rationell beslutsfattning, och 

objektiva förutbestämda kriterier (Goings et al., 2021). Samtidigt som olika former av 

tester finns tillgängliga inom rekryteringsbranschen existerar det också ett mer socialt 

förhållningssätt till rekrytering som ser med kritiska ögon på dessa tester. Det här sociala 

förhållningssättet ifrågasätter de olika testernas effektivitet och poängterar att rekrytering 

är en verksamhet som sker i en social kontext och utgörs av social växelverkan (Bolander 

& Sandberg, 2013). Utifrån det här kan man fråga sig vad som händer om kandidaterna i 

en rekryteringsprocess presterar lika bra i arbetsintervjuerna, och i testerna ifall sådana 

arrangeras? Hur ska rekryteraren gå till väga med sin beslutsfattning i sådana här situat-

ioner? Ames et al. (2010) lyfter fram att det är i sådana här situationer som intuitionens 

roll stiger in i bilden. Rekrytering är även en verksamhet som i de flesta fall sker under 

tidsbrist och tidspress eftersom organisationer måste hitta effektiv arbetskraft så snabbt 

som möjligt. Det här gör det i praktiken svårt för rekryterare att binda sig vid objektiva 

och rationella metoder i beslutsfattningen, och det här leder till att rekryterare vänder sig 

till sin intuition för att utföra beslutsfattning (Calabretta et al., 2017).  Kahneman och 

Klein (2009) nämner att det inom arbetslivet är ett vanligt fenomen att beslutsfattare ten-

derar att bära på starka självförtroenden gällande sina intuitiva förmågor, och att de ofta 

prefererar intuitivt tänkande före rationellt och objektivt tänkande. 

 

I den här avhandlingen kommer jag att undersöka intuitionens roll i beslutsfattning som 

utförs inom rekrytering. Avhandlingens fokus kommer att riktas mot rekryterares använd-

ning av deras yrkesspecifika intuition. 
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2. Forskningsuppgift och forskningsfråga 

 

Intuition som begrepp och fenomen har intresserat forskare under en längre tid, men ma-

joriteten av den forskning som undersökt intuition har fokuserat på ämnesområden som 

ledarskap, ekonomi och industriell psykologi (Goings et al., 2021). Den tidigare forsk-

ningen har också främst fokuserat på intuitionens negativa sidor i beslutsfattning, men 

det har sakta men säkert växt fram ett intresse inom forskningsvärlden för intuitionens 

positiva effekter på beslutsfattning (Julmi, 2019). När det kommer till rekrytering har det 

utförts forskning om rekryteringsmetoder, men fokus i dessa studier har främst legat på 

objektiva och rationella rekryteringsmetoder i form av tester, samt deras effektivitet. 

Samtidigt vet vi väldigt lite om hur rekryteringsbeslut i praktiken fattas, och forskning 

inom specifikt intuitionens roll, och påverkan på rekryterares beslutsfattning är ett område 

som fortfarande är bristfälligt (Sinclair & Agerström, 2020). Jag har under en längre tid 

varit intresserad av intuitionens roll i rekryterarens arbete och hur intuition kan fungera 

som ett redskap för beslutsfattning i rekrytering. Jag skrev min kandidatavhandling om 

intuitionens roll i rekrytering och då undersökte jag genom en litteraturöversikt om in-

tuition är ett legitimt redskap för rekryterare. Det här ledde till att mitt intresse för ämnet 

intuition inom rekrytering bevarades, och jag beslöt mig direkt för att fortsätta på samma 

ämne i min pro gradu-avhandling. Syftet med den här studien är att undersöka rekrytera-

res användning av intuition med specifikt fokus på arbetserfarenhet, och hur den påverkar 

rekryterares användning av intuition i beslutsfattning. Slaughter och Kausel (2014) lyfter 

fram att det skulle vara värdefullt att utföra forskning om intuition i rekrytering med hjälp 

av intervjuer som metod. På det här viset skulle man kunna komma åt värdefull inform-

ation om hur intuition förekommer och används inom rekrytering (Slaughter & Kausel, 

2014). Utifrån det här beslöt jag mig för att utföra en kvalitativ studie med intervjuer som 

metod för datainsamling. Utifrån min studies syfte har jag utformat följande forsknings-

frågor: 

 

• Hur beskriver rekryterare sin användning av intuition? 

• Hur upplever rekryterare att arbetserfarenhet påverkar deras användning av intuit-

ion? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

I den här delen av avhandlingen kommer den teoretiska bakgrunden för studien att pre-

senteras. Jag kommer att inleda med att förklara de begrepp som är relevanta för studien 

och sedan kommer jag att redogöra för studiens teoretiska referensram som behandlar 

användning av intuition i professionell beslutsfattning, och användning av intuition i spe-

cifikt rekrytering. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 
Till studiens centrala begrepp hör intuition och magkänsla. Dessa två begrepp kommer 

nedanför att definieras i noggrannare detalj.  

 

3.1.1 Intuition 

Intuition är ett mångtydigt begrepp som kan definieras på olika sätt beroende på vilken 

kontext man lägger intuitionen i. Intuition är också ett fenomen som kan uppfattas på 

olika sätt av olika individer beroende på t.ex. kulturella bakgrunder (Wu, 2022). Vissa 

definitioner påminner om varandra och bär på gemensamma drag medan andra definit-

ioner skiljer sig märkbart från varandra. Det är också vanligt att intuition tar sig uttryck i 

mer vardagliga begrepp som t.ex. en inre röst eller ahaa-upplevelse (Markkanen, 2009). 

I den här avhandlingen kommer jag att utgå från den definition av intuition som används 

mest inom intuitionsforskningen, och som en stor mängd forskare är överens om.  

 

Den vanligaste definitionen för intuition är utvecklad av forskarna Erik Dane och Michael 

G. Pratt. Deras definition för intuition lyder att intuition består av affektivt laddade be-

dömningar som uppstår genom snabba, omedvetna och holistiska associationer. Ett till-

lägg till den här definitionen är att intuition också kan ses som en slags respons som upp-

står omedvetet i människans sinne, och utan ansträngning (Adam & Dempsey, 2020). 

Intuition utgörs av en omedveten tankeprocess som baserar sig på kunskap som är lagrad 

i människans långtidsminne. Den här formen av kunskap uppnår individen genom asso-

ciativt lärande vilket möjliggör implicit processering av information (Julmi, 2019). Intui-

tiva tankeprocesser sker utan individens medvetenhet och bär på affektiva element (Wu, 

2022). Intuition bär på fyra stycken definierande karaktärsdrag. Det första och mest defi-

nierande karaktärsdraget för intuition är att intuition är omedvetet, och att den uppstår 



 

 5 

bortom individens medvetenhet. Det andra karaktärsdraget kopplas till intuitionens asso-

ciativa natur i och med att den intuitiva tankeprocessen involverar kombination av stimuli 

från omgivningen med lagrad kunskap i långtidsminnet. Det tredje karaktärsdraget står 

för intuitionens snabbhet i jämförelse med medvetet och rationellt tänkande. Det fjärde 

och sista karaktärsdraget står i sin tur för intuitionens affektiva laddning i och med att 

intuitionen tar sig uttryck i form av känslor (Dane & Pratt, 2007). Hogarth (2010) lyfter 

också fram intuitionens emotionella grund genom att beskriva intuition som en känsla av 

att veta vad som är rätt och fel i en given situation. Adam och Dempsey (2020) nämner 

att intuitionen tar sig uttryck i människans sinne och kropp genom en känsla som känns 

som en upplysning. Den här känslan upplevs oftast som positiv hos individen (Adam & 

Dempsey, 2020). Utifrån det här kan intuition ses som emotionella reaktioner på stimuli 

i omgivningen (Hogarth, 2010).   

 

För att förstå intuitionens kognitiva skillnad till medvetet och rationellt tänkande måste 

man bekanta sig med teorin som utgör intuitionens vetenskapliga ramverk. Det här ram-

verket består av en teori som kallas för dubbelprocessteori. Dubbelprocessteorin delar in 

människans processering av information i två skilda system (Luoma & Martela, 2021). 

Det första systemet kallas för system 1 och anses utifrån ett evolutionsperspektiv vara det 

äldre av de två systemen. System 1 involverar automatisk och till en hög grad obesvärad 

processering, samt inlärning av information. System 1 låter människan lära sig av erfa-

renheter och att omedvetet uppnå perceptioner av vetande. System 1 är till en hög grad 

involverat i människans alldagliga liv eftersom alldagliga handlingar i de flesta fall är 

snabba och icke-besvärande. System 1 styr också till en hög grad människans tendenser 

och preferenser (Dane & Pratt, 2007). Luoma och Martela (2021) beskriver system 1 som 

omedvetet, emotionellt, snabbt, holistiskt och som ett system för processering av inform-

ation som inte kräver medveten kognitiv prestation av individen. Det andra systemet kal-

las för system 2 och dess uppgift är att möjliggöra medvetet och avsiktligt lärande av 

information. System 2 möjliggör också medveten och rationell utveckling av idéer och 

analysering av saker. Med andra ord är system 2 avsiktligt och rationellt till sin karaktär 

(Dane & Pratt, 2007). Adam och Dempsey (2020) lyfter fram system 2 som ett medvetet, 

kontrollerat, långsamt och regelbaserat system för processering av information. I och med 

det här kräver system 2 kognitiv prestation av individen till skillnad från system 1 (Luoma 

& Martela, 2021). Utifrån det här kan man se intuition som ett omedvetet system för 

processering av information (Dane & Pratt, 2007). 
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3.1.2 Magkänsla 

Som det nämndes tidigare är det vanligt att intuition tar sig uttryck i vårt vardagliga språk 

genom andra begrepp än specifikt intuition. Det begrepp som tenderar att användas mest 

som synonym till intuition i vårt vardagliga språk är magkänsla. Det är mycket vanligt att 

intuition förknippas med känslor eftersom intuition tar sig uttryck i människans sinne som 

en känsla av att man vet varför något är på ett visst sätt, trots att man inte vet eller direkt 

kan förklara varför man känner så (Salas et al., 2010). Dunderfelt (2008) nämner att in-

tuition kan ta sig utryck i form av fysiska känslor i kroppen som t.ex. i magen. Det är från 

det här fenomenet som det ofta använda ordet magkänsla eller på engelska ”gut feeling” 

härstammar. Magkänsla har blivit ett ord som ofta förknippas med intuitiva processer. 

Khatri och Ng (2000) lyfter fram magkänsla som ett omdöme som snabbt uppstår i män-

niskans medvetande, och kan definieras som en känsla av övertygelse som leder till att 

man gör ett visst beslut. Khatri och Ng (2000) beskriver att intuition tar sig uttryck hos 

människan i form av positiv spänning och entusiasm. Utifrån det här kan människan på 

basis av sin magkänsla känna att det beslut som håller på att fattas är korrekt. Man kan 

säga att magkänslan står för den faktor som leder till att människan besluter sig för att lita 

på sin intuition vid beslutsfattning (Khatri & Ng, 2000).  

 

3.2 Intuition i professionell beslutsfattning 
Frame (2012) lyfter fram beslutsfattning som ett socialt fenomen som inte går att meka-

nisera till en fullständigt rationell och objektiv process. Orsaken till det här är att besluts-

fattning alltid påverkas av de faktorer som existerar i den sociala kontexten där beslutet 

utförs. Till dessa faktorer kan höra t.ex. de individer som är inblandade i beslutsfattningen 

och miljön där beslutet fattas. Utifrån det här menar Frame (2012) att det är omöjligt att 

eliminera mänsklig påverkan i beslutsfattning. I litteraturen om professionell beslutsfatt-

ning har det länge existerat en stark åsikt som har lytt att beslutsfattning är en rationell 

och analytisk process som i steg för steg ska utföras genom noggrant övervägande (Adam 

& Dempsey, 2020). Tanken har länge varit att intuition är en opålitlig mekanism för be-

slutsfattning som förlitar sig på irrationella bedömningar och chansningar. Kritiken har 

främst riktats mot att intuition bortser från medveten analytisk problemlösning och att det 

här gör användningen av intuition i beslutsfattning riskabelt. Calabretta et al. (2017) anser 

att det intuitiva tänkandet i professionell beslutsfattning har fått en överdriven kritik med 

tanke på den praktiska realiteten gällande under hurdana omständigheter professionella 
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beslut fattas. Realiteten är att professionella beslut ofta fattas under omständigheter där 

det finns tidsbrist och tidspress, samt för övrigt osäkra förhållanden där det inte finns 

möjlighet att utföra steg-för-steg-evalueringar. Calabretta et al. (2017) menar att kritiken 

mot att intuition är en totalt irrationell och opålitlig tankeprocess inte är vattentät. Motar-

gumentet är här att intuition inte är en totalt irrationell process som saknar medveten pro-

blemlösning. Calabretta et al. (2017) beskriver den intuitiva beslutfattningsprocessen som 

en process där individen medvetet identifierar ett problem genom perception med hjälp 

av relevant stimuli från omgivningen. Efter detta aktiveras omedvetet kognitiva scheman 

hos individen som är relevanta för problemet ifråga och sedan görs omedvetet associat-

ioner mellan dessa kognitiva scheman. De här associationerna mellan kognitiva scheman 

leder sedan till slut att individen på ett medvetet plan finner en lösning för problemet.  

Med andra ord innehåller den intuitiva processen också problemdefinition och analys, 

men dessa steg sker snabbare och är till största delen omedvetna samt djupt 

sammanflätade (Calabretta et al., 2017). Längre fram i avhandlingen kommer jag att 

beskriva dessa kognitiva scheman i noggrannare detalj. 

 

3.2.1 Intuition som expertis  

Som det har tydliggjorts är användningen av intuition i professionell beslutsfattning ännu 

ett område som saknar ett starkt fotfäste och en bredare acceptans inom forskningen. 

Ämnet orsakar delade tankar mellan olika parter, och debatten mellan intuition och 

rationellt tänkande i beslutsfattning har varit polariserad (Orlandi & Pierce, 2020). Det 

har dock skett en förändring i attityden mot användning av intuition i professionell 

beslutsfattning, och det har med tiden väckts ett intresse för hur intuition kan stöda 

professionell beslutsfatting, samt hur beslutsfattarens intuition kan utvecklas till att bli ett 

legitimt redskap för beslutsfattning. Den här förändringen är kopplad till ett fenomen som 

kallas för expertintuition, vars acceptans som en form av kunskap ständigt ökar (Hurteau 

et al., 2020).  Salas et al. (2010) menar att intuitionens legitimitet som redskap för 

professionell beslutsattning är kopplad till beslutsfattaren och den bakgrund 

beslutsfattaren bär på. Användningen av intuition i professionella kontexter kan delas upp 

i så kallad omogen intuition och i expertintuition. Dessa två former av intuition skiljer sig 

märkbart från varandra och leder i de flesta fall till totalt olika resultat i beslutsfattningen. 

Den omogna intuitionen bärs av en individ som är nybörjare inom ett visst yrke och inte 

ännu har hunnit lära sig stora mängder yrkesspecifik kunskap som kan utnyttjas i 

beslutsfattningen. Sinclair (2010) menar att nybörjare inte ska förlita sig på intuition i 
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beslutsfattning eftersom det lätt kan leda till partiskhet och utnyttjande av kognitiva 

genvägar som i slutändan leder till svaga överväganden i beslutsfattningen. 

 

Nybörjare inom yrken bär dock på potential för att med tiden kunna utveckla sin omogna 

intuition till det som kallas för expertintuition. Begreppet expertintuition står för en 

exceptionell intuitiv förmåga för att fatta beslut inom en viss domän. Expertintuition 

baserar sig på erfarenhet och praktisk utövning av ett yrke med specifika arbetsuppgifter 

som kräver specifik beslutsfattning (Salas et al., 2010). På det här viset avgörs 

intuitionens legitimitet utifrån hur länge individen har utfört beslutsfattning i sitt yrke.  

Med tiden utvecklas beslutsfattarens intuitiva förmågor genom den yrkesspecifika kun-

skapen som lagras i beslutsfattarens minne och professionella tankemönster, och sakta 

men säkert stärker den lagrade kunskapen beslutsfattarens intuition vilket leder till ut-

veckling av expertintuition. Man kan med andra ord säga att expertintuition uppstår då 

beslutsfattaren har utvecklat en omfattande och rik kunskapsbas utifrån erfarenhet inom 

ett specifikt fält. Det är dock viktigt att komma ihåg att expertis och intuition inte är 

synonymer till varandra utan snarare grundar sig intuitionen i expertis (Salas et al., 2010). 

 

3.2.2 Experters organisering av kunskap 

Det som skiljer experter från nybörjare är det sätt som experter organiserar sin kunskap 

på. Experter organiserar sin kunskap på ett så kallat koncept-baserat sätt vilket innebär 

att det finns länkar mellan de olika koncepten. Det finns olika sätt som människan kan 

organisera sin kunskap på och till dessa sätt hör bland annat semantiska nätverk, teorier 

och scheman. Semantiska nätverk står för individens deklarativa kunskap som ordnas 

utifrån ihopkoppling av koncept. Den här ihopkopplingen sker genom så kallade 

relationer (Salas et al., 2010). Experters semantiska nätverk skiljer sig från nybörjares 

semantiska nätverk i och med att de är betydligt större och rymligare än nybörjares. På 

grund av det här klarar en expert av att komma fram till ett beslut i en specifik kontext 

betydligt snabbare än en nybörjare. Den snabba beslutsfattningen möjliggörs av att 

experten bär på färdiga länkar och kopplingar som tillåter snabba övergångar mellan 

relationer under beslutsfattningen. Teorier står för djupa representationer av kunskap och 

samlingar av huvudsakliga koncept. Till skillnad från nybörjare är experters 

kunskapsrepresentationer regelbundna och väl organiserade där vissa saker prioriteras 

före andra. Scheman står också för ett sätt att organisera kunskap på, men scheman skiljer 

sig från semantiska nätverk i och med att scheman hämtar information som mönster och 
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inte som kopplingar. Dessa mönster utvecklas genom erfarenhet och formar sig då ny 

information erhålls (Salas et al., 2010). Dane och Pratt (2007) lyfter fram att 

expertscheman är mycket komplexa och innehåller stora mängder kunskap som är 

relevant för den specifika domänen ifråga. Det är dessa komplexa scheman som vägleder 

experter i deras beslutsfattning (Dane & Pratt, 2007). 

 

När det kommer till experters beslutsfattning är de viktigaste processerna något som på 

engelska kallas för ”pattern recognition” och ”pattern matching”. ”Pattern recognition” 

innebär en process där beslutsfattaren jämför en utvärdering av en situation med tidigare 

erfarenheter och resultat så att experten kan avgöra att handla på ett sätt som tidigare varit 

framgångsrikt och lett till goda resultat. Experten identifierar signaler i miljön genom att 

se signalerna som mönster. Det här hjälper experten att utveckla en medvetenhet för den 

nuvarande situationen som experten befinner sig i. Med andra ord kan experten utnyttja 

sina komplexa mönster för att snabbt kunna finna meningsfulla mönster i miljön till 

skillnad från nybörjare som använder sig av mer betänksamma tankesätt (Salas et al., 

2010). ”Pattern recognition” gör det möjligt för experten att endast använda sig av de 

kognitiva resurser som är relevanta för situationen ifråga till skillnad från en nybörjare 

som i de flesta fall skulle använda sig av alla sina kognitiva resurser för att skapa sig en 

förståelse för situationen. Det här beror på att en nybörjare inte kan identifiera sådana 

mönster som en expert kan. När experten har uppnått medvetande för situationen börjar 

experten utföra det som kallas för ”pattern matching”. Det här innebär att experten letar 

efter en ”match” mellan tidigare erfarenheter och den nuvarande situationen för att sedan 

kunna avgöra vad som är det bästa sättet att handla på. Om experten inte direkt hittar en 

”match” mellan den nuvarande situationen och det förflutna fortsätter experten att leta 

efter information för att skapa sig en fullständig förståelse för situationen (Salas et al., 

2010). Hogarth (2010) menar att igenkänning av stimuli utgör kärnan av expertintuition 

i och med att experter känner igen bekanta situationer och stimuli som de stött på tidigare. 

 

Experters beslutsfattning karaktäriseras också av automatik vilket innebär att de genom 

sin erfarenhet och rika kunskapsbas har uppnått en nivå av expertis som gör det möjligt 

för dem att automatiskt och omedvetet känna igen situationer. Det här resulterar i att ex-

perter kan reagera på situationer utan att medvetet förstå varför. Automatikens viktigaste 

funktion för expertintuition är att den ökar arbetsminnets kapacitet och tillåter experten 

att skapa sig en helhetsbild av situationen utan att behöva utnyttja kognitiva resurser. Det 
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här möjliggör att experten kan fokusera sina kognitiva resurser på att förstå det som är 

nytt i situationen (Salas et al., 2010). 

 
3.2.3 Utveckling och tillämpning av expertintuition 

När det kommer till utveckling av expertintuition utgör erfarenhet av den specifika do-

mänen grundstenen. Adam och Dempsey (2020) beskriver att individens erfarenhet till 

en hög grad påverkar intuitionens effektivitet. Det är dock svårt att i noggrann detalj av-

göra var gränsen går mellan en expert och en ”vanlig beslutsfattare”. Ali et al. (2016) 

lyfter fram att utveckling av expertintuition kräver flera år av erfarenhet av den specifika 

domänen för att beslutsfattaren ska kunna uppnå intuitivt tänkande som kan klassas som 

expertintuition. Cirka tio år av erfarenhet inom en specifik domän anses vara tidskravet 

för att expertintuition ska hinna utvecklas (Ali et al., 2016). Utifrån det här ska individer 

som inte ännu uppnått den erfarenhet och kunskap som krävs för expertintuition sträva 

efter att undvika beslutsfattning som baserar sig på intuition. Det existerar också två andra 

faktorer som inverkar på när intuitivt tänkande är lämpligt i professionell beslutsfattning. 

Den första faktorn står för arbetsuppgiftens struktur. Salas et al. (2010) nämner att intuitiv 

beslutsfattning lämpar sig för arbetsuppgifter som är icke-organiserade och saknar tydliga 

strukturer, samt regler. Sådana här arbetsuppgifter karaktäriseras av att de bidrar med 

mycket komplex information till beslutsfattaren. Dane och Pratt (2007) lägger till att in-

tuitivt tänkande också lämpar sig för komplexa arbetsuppgifter som kräver god omdö-

mesförmåga. Den andra faktorn står för arbetsmiljön och omständigheterna som 

beslutsfattningen utförs i. Salas et al. (2010) lyfter fram att tidsbrist och tidspress är något 

som kan göra intuition till ett lämpligt redskap för professionella beslutsfattare. Om 

beslutsfattaren befinner sig  under tidspress och inte har möjlighet att behandla den 

tillgängliga informationen eller söka vidare information kan intuitiv beslutsfattning vara 

mycket praktiskt. Salas et al. (2010) lägger till att den intuitiva beslutsfattningens kvalitet 

också är beroende av den miljö där beslutsfattaren utför sina beslut och även den miljö 

där beslutsfattaren har lärt sig sin yrkesspecifika kunskap. Den här miljön kan till exempel 

bestå av kontoret där beslutsfattaren arbetar och har samlat på sig sin erfarenhet, samt 

yrkesspecifika kunskap. Om beslutsfattaren för över sin expertintuition till ett nytt och 

okänt område ökar risken för att beslutsfattningen blir mindre effektiv. Orsaken till det 

här är att beslutsfattaren inte då befinner sig i sin ”expert-kontext”. Utifrån det här 

rekommenderas det att beslutsfattare endast utför sina intuitiva bedömningar och beslut i 

sina bekanta arbetsmiljöer (Salas et al., 2010). Luoma och Martela (2021) framhäver 
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också att den intuitiva expertisen, och den intuitiva beslutsfattningens effektivitet minskar 

under omständigheter som inte är bekanta för beslutsfattaren. 

Trots att alla människor kan utveckla sin intuition till expertintuition genom tillräckligt 

lång erfarenhet och lärande existerar det individuella skillnader mellan människor när det 

kommer till preferenser för hur man behandlar information och fattar beslut. Salas et al. 

(2010) beskriver att vissa människor föredrar att fatta sina beslut utifrån intuition och 

affekt medan andra föredrar att basera sina beslut på noggranna analyser och 

överväganden. Med andra ord förlitar sig vissa människor mer på intuition i 

beslutsfattning än andra. Frame (2012) nämner också att alla beslutsfattare är olika och 

att det är beslutsfattarens preferenser och personlighet som avgör till vilken grad 

beslutsfattaren använder sig av intuition för att utföra sina beslut.  

Det är också viktigt att nämna att utveckling av en stark expertintuition inte enbart sker 

omedvetet genom erfarenhet och repetition utan det kräver också medvetna insatser av 

individen för att utvecklingen av expertintuition ska optimaliseras. För att dessa medvetna 

insatser ska utföras kräver det att individen bär på en långvarig motivation och en genuin 

vilja för att bli bättre på att utföra sitt yrke. Till de här insatserna hör tydlig målsättning 

vilket innebär att indivden har en klar bild för sig vart fokus ska riktas i lärandet så att 

uppmärksamhet kan riktas mot det som är relevant för att uppnå målet (Salas et al., 2010). 

En annan viktig insats är att individen utför självreglering. Det här innebär att individen 

medvetet följer upp sina prestationer och de processer som ledde till att prestationen blev 

som den blev. Med andra ord går självregleringens process ut på att individen utvärderar 

sig själv och sina prestationer genom att spåra eventuella fel och misstag som skett i 

prestationen. Självreglering innebär också individens förmåga att kunna reglera sina inre 

kognitiva och affektiva tillstånd, samt individens förmåga att i efterhand reflektera över 

sina prestationer. När det kommer till utveckling av expertintuition använder individen 

självreglering främst under de år som expertintuitionen utvecklas, men självreglering kan 

också användas efter att expertintuitionen är uppnådd för att vidare utveckla individens 

expertis (Salas et al., 2010).  

3.3 Intuition i kontexten av rekrytering 
När det kommer till rekrytering är det enkelt att dra den förutfattade meningen att 

rekryterare är objektiva och endast ägnar sig åt rationell beslutsfattning i sitt yrke. 
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Rekryteraren förväntas vara objektiv, rationell och positivt inställd till att vid behov 

använda sig av olika former av tester i situationer där den klassiska arbetsintervjun inte 

räcker till för att samla information om kandidaterna. Forskning har dock visat på att 

rekryterare ofta anser att de klarar av att anställa de bästa möjliga arbetstagarna utan hjälp 

av beslutsfattningsredskap (Lodato et al., 2011). Nolan et al. (2016) lyfter fram att det är 

ett vanligt fenomen att rekryterare favoriserar den ostrukturerade arbetsintervjun som 

metod för rekrytering. Lodato et al. (2011) menar att orsaken till det här är att rekryterare 

ofta är av den åsikten att urvalsprocessen mellan kandidater ska vara social och informell 

eftersom de själva vill ha kontroll över processen. Tidigare forskning har också visat att 

rekryterare ofta bär på starka självförtroenden för sina intuitiva förmågor, och att de 

tenderar att lita på sin magkänsla när det kommer till rekrytering (Sinclair & Agerström, 

2020). Miles och Sadler-Smith (2014) lyfter fram att det verkar som att rekryterares 

självförtroende för sin intuition ökar i och med att deras arbetserfarenhet växer. Nolan et 

al. (2016) framhäver att orsaken till att rekryterare ofta anser att icke-standardiserade 

förhållningssätt till rekrytering är mer effektiva än standardiserade förhållningssätt är att 

de tenderar att tror på sin förmåga att kunna ”läsa mellan raderna” och upptäcka brister 

hos kandidaterna som gör dem olämpliga för tjänsten ifråga. Goings et al. (2021) lyfter 

också fram att rekryterare ofta tror på att man som rekryterare kan utveckla en förmåga 

att förutspå kandidaters sannolikhet för framgång. Med andra ord tenderar rekryterare att 

tro att man kan utveckla en expertis för urval mellan kandidater (Goings et al., 2021).  

 

Miles och Sadler-Smith (2014) stötte på det här fenomenet i sin studie där de intervjuade 

13 HR-specialister och chefer vars arbetsbilder bestod av att rekrytera personal och utföra 

hela rekryteringsprocesser. Studiens resultat visade på ett starkt självförtroende för 

intuition bland deltagarna. Det här syntes genom att deltagarna lyfte fram sina förmågor 

att ”läsa människor” och förutspå kandidaternas framtida beteenden. Deltagarnas svar i 

intervjuerna visade på en stark favorisering för intuitivt tänkande i beslutsfattning och 

samtidigt ett kritiskt tankesätt mot objektiva tester som hjälpmedel för rekrytering. 

Deltagarnas kritik mot olika former av tester var att de inte är kapabala till att mäta 

specifika kvaliteter och färdigheter hos kandidaterna som värdesätts i specifika tjänster. 

Med andra ord ansåg deltagarna att tester inte klarar av att mäta tillräckligt noggrant det 

som värderas och utgör kriterierna för rekryteringen. Tester sågs också som 

resurskrävande och tidskrävande (Miles & Sadler-Smith, 2014). När det kom till 

användning av intuition ansåg deltagarna att intuition är mycket användbart för att få ett 
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allmänt intryck av kandidaten under arbetsintervjun. Användningen av intuition sågs som 

speciellt värdefull i situationer där den tillgängliga informationen om kandidaten var 

bristfällig och otillräcklig för att kunna fatta ett beslut om kandidatens fortsättning i 

rekryteringsprocessen. Trots dessa forskningsresultat lägger Miles och Sadler-Smith 

(2014) tyngd på att både intuitivt och rationellt tänkande är viktigt för effektiv 

problemlösning och beslutsfattning i rekrytering. 

 

Intuition i rekrytering tar sig i de flesta fall uttryck under arbetsintervjuns gång. 

Markkanen (2009) menar att rekryterarens intuition alltid är närvarande under 

arbetsintervjun och att det är omöjligt för rekryteraren att uppnå total objektivitet. Miles 

och Sadler-Smith (2014) lyfter fram att intuition är extra relevant i rekrytering eftersom 

rekryteringsprocessen utgörs av sociala bedömningar. Vare sig rekryteraren vill det eller 

inte är intuition närvarande under rekryteringsprocessens gång (Miles & Sadler-Smith, 

2014). Trots det här innebär inte intuition att rekryteraren letar efter en genväg i 

beslutsfattningen utan snarare innebär intuition i rekrytering att rekryteraren formar 

personliga åsikter om kandidaterna som sedan används som redskap för att fatta beslut. 

Speciellt arbetsintervjun är en situation där det finns mycket utrymme för formning av 

subjektiva tolkningar och åsikter. När rekryteraren spenderar tid med kandidaterna skapar 

rekryteraren sig antaganden om dem, och dessa antaganden fungerar som tips som 

aktiverar rekryterarens inre scheman. På basis av dessa scheman kan sedan rekryteraren 

vägleda sig själv i rekryteringsprocessen och i den beslutsfattning den innebär. Genom 

sin intuition får rekryteraren tillgång till sina inre känslor och den erfarenhet som har 

byggts upp under rekryterarens karriär. Utifrån det här kan man sammanfatta förekomsten 

av intuition i rekrytering som rekryterarens tolkning av en given situation utifrån 

erfarenheter och inre scheman (Markkanen, 2009).  

 

Markkanen (2009) anser att känslor är närvarande under arbetsintervjun och under 

rekryteringsprocessen i överlag på samma sätt som känslor är närvarande i människors 

dagliga liv. När det kommer till mänskliga möten finns det ingen objektiv sanning och 

det här innebär att rekryteraren måste acceptera sin egen intuition, och att den är 

närvarande under rekryteringsprocessen. Genom att acceptera sin intuition kan 

rekryteraren istället fokusera på att göra det bästa av den och dra nytta av intuitionen i sin 

beslutsfattning. Förutom acceptans är självreflektion viktigt för rekryterarens utveckling 

och utnyttjande av intuition i sin beslutsfattning. Rekryteraren måste ställa sig själv frågor 
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som får hen att reflektera över vad som ligger bakom intuitionen och de känslor den 

orsakar. Desto bättre rekryteraren är på att reflektera över sin intuition och sin känslovärld 

desto bättre är rekryteraren på att känna igen sina känslor och intryck, samt förstå vad de 

innebär och försöker berätta. Markkanen (2009) lägger ändå tyngd på att rekryteraren inte 

får låta sin intuition och känslor ta över i beslutsfattningen. Utgångsmässigt ska 

rekryteraren sträva efter att vara så neutral som möjligt, men överdrivna försök till att 

kedja fast sina känslor kan leda till svaga bedömningar och beslut, och till att rekryteraren 

inte utnyttjar hela sin kapacitet som beslutsfattare. Rekryteraren ska inte ignorera sin 

intuition men inte heller lita blint på den. En balans mellan intuitivt och rationellt 

tänkande är eftersträvansvärt för rekryterare (Markkanen, 2009).  

 
3.3.1 Risker med intuition i rekrytering 

Samtidigt som intuition kan fungera som ett redskap för rekryterare är det också viktigt 

att lyfta fram de potentiella risker användning av intuition kan utgöra i rekrytering. 

Utgångspunkten i rekrytering är att alla kandidater ska behandlas på ett jämlikt sätt, men 

en för stor användning av intuition i beslutsfattning kan leda till partiskhet samt felaktiga 

slutsater under rekryteringsprocessen (Miles & Sadler-Smith, 2014). Bergbom et al. 

(2020) beskriver specifikt arbetsintervjun som en situation där en för stor användning av 

intuition kan utgöra en fara för den rättvisa behandlingen av kandidaten. Orsaken till det 

här är att mötet mellan rekryteraren och kandidaten kan väcka känslor hos rekryteraren 

som baserar sig på fördomar, stereotypier och andra subjektiva antaganden som inte är 

rationellt grundade. Det här kan exempelvis resultera i att en kandidat som uppfyller alla 

de uppställda kriterierna inte slipper vidare i rekryteringsprocessen eftersom rekryteraren 

på grund av sina förutfattade meningar får en känsla av att kandidaten trots allt inte är 

lämplig för den lediga tjänsten ifråga. På det här viset kan rekryterarens subjektiva känslor 

resultera i en felaktig bild av kandidatens kvalifikationer och kompetens (Bergbom et al., 

2020). Miles och Sadler-Smith (2014) kallar sådana här felaktiga bedömningar för 

illusioner genom begreppet ”interview illusion”. Sådana här illusioner under 

arbetsintervjun betyder att rekryteraren tappar greppet om vad som är sant och falskt 

gällande kandidatens lämplighet. På det här viset kan rekryterarens känslor leda till en 

felaktig tro om att saker är mer förutsägbara än vad de i verkligheten är (Miles & Sadler-

Smith, 2014).  
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Partiskhet i rekrytering kan ta sig uttryck på olika sätt och partiskhetens uttryck kan 

variera betydligt mellan rekryterare. Det finns dock ett fenomen som har fått extra 

uppmärksamhet inom rekryteringsforskningen. Det här fenomenet baserar sig på risken 

att rekryterare på ett omedvetet plan kan favorisera kandidater som påminner om dem 

själva (Diáz et al., 2019). Bergbom et al. (2020) nämner att en stor och okontrollerad 

användning av känslor under rekryteringsprocessen kan leda till att det här fenomenet 

uppstår. Diáz et al. (2019) menar att ett sådant här beteende hos rekryteraren baserar sig 

på att människor i överlag tenderar att utvärdera varandra på ett positivt sätt om de bär på 

liknande demografiska drag. Demografiska drag står för t.ex. kön, ålder, ras och 

utbildningsnivå. Det här kan ta sig uttryck under rekryteringsprocessen genom att 

rekryteraren exempelvis under arbetsintervjun utvärderar en kandidat som påminner om 

hen själv som mer kompetent, intelligent, pålitlig och lämplig för tjänsten ifråga än en 

kandidat som inte påminner om rekryteraren till sina demografiska drag. Det här kan även 

ta sig uttryck redan i början av rekryteringsprocessen då rekryteraren går igenom 

kandidaternas cv:n i och med att kandidater som påminner om rekryteraren enklare blir 

inkluderade i rekryteringsprocessen (Diáz et al., 2019). Bergbom et al. (2020) menar att 

det här kan kopplas till det faktum att personer med invandrarbakgrund har svårare att ta 

sig in på arbetsmarknaden än landets ursprungsbefolkning. Adamovic (2021) lyfter fram 

att etnisk diskriminering tenderar att ske i början av rekryteringsprocessen då 

kandidaternas cv:n ställs mot varandra och utvärderas. Studier har visat att kandidater 

med utländska namn bär på mindre sannolikhet att bli kallade till arbetsintervju, och på 

grund av detta mindre sannolikhet att bli anställda. Studier påvisar att speciellt manliga 

kandidater med utländska namn lider risk för att råka ut för etnisk diskriminering i 

rekrytering (Adamovic, 2021). Bergbom et al. (2020) menar att sådan här etnisk 

diskriminering är ett resultat av att rekryterares känslobaserade beslut kan basera sig på 

fördomar och stereotypier mot vissa folkgrupper vilket i sin tur kan leda till 

diskriminering i rekryteringsprocessen. I och med att partiskhet och diskriminering utgör 

en risk för rekryteringens etiska förverkligande är det viktigt att rekryteraren regelbundet 

reflekterar över sitt eget tänkande och beslutsfattning under rekryteringsprocessen. 

Bergbom et al. (2020) lyfter fram att planering av rekryteringsprocessen och specifikt de 

uppställda kriterierna för rekryteringen är avgörande för att motarbeta de negativa 

effekterna av känslobaserade bedömningar och beslut i rekrytering. Desto tydligare och 

genomtänkta kriterierna är desto mindre spelrum får potentiella negativa känslor hos 
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rekryteraren. Även skolningar för rekryteringspersonal som går igenom hur känslor kan 

påverka rekrytering är av värde (Bergbom et al., 2020).          
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4. Genomförande 

I det här kapitlet beskriver jag studiens metodologiska upplägg och hur jag i praktiken 

gått till väga för att utföra studien. Inledningsvis redogör jag för den forskningsansats jag 

använt mig av för att konstruera studiens grund. Efter detta kommer jag att i noggrannare 

detalj redogöra för mitt utförande av datainsamling, urval av informanter, utförande av 

dataanalys samt studiens forskningsetiska aspekter.  

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Den här studien utförs utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Willig (2013) beskriver 

kvalitativ forskning som en forskningsinriktning som fokuserar på människors 

upplevelser och den mening de ger åt sina upplevelser. Den kvalitativa forskningen 

strävar efter att förstå hur människor uppfattar den värld vi lever i och hur de går till väga 

för att hantera diverse situationer. Till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar 

på frekvens och kvantifierbara resultat lägger den kvalitativa forskningen tyngd på 

specifika upplevelser och kvaliteten av dessa upplevelser. På grund av detta involverar 

kvalitativa studier i de flesta fall ett mindre antal deltagare som undersöks på ett djupt 

plan (Bryman, 2011). Willig (2013) lyfter fram att till den kvalitativa forskningens 

främsta funktioner hör förmågan att fånga upp människors subjektiva känslor från 

specifika upplevelser eller omständigheter, och utifrån det här kan den kvalitativa 

forskningen identifiera återkommande mönster gällande erfarenheter inom specifika 

grupper av människor. Med andra ord kan man säga att den kvalitativa forskningen ser 

individuella och personliga erfarenheter som källan till kunskap, och förståelse för den 

värld vi lever i (Trainor & Graue, 2013). Ett annat väsentligt kännetecken för den 

kvalitativa forskningen är att avsikten inte är att förutspå resultat utan snarare värderar 

den kvalitativa forskningen människors egna sociala verkligheter och ser dem som 

konstant föränderliga (Bryman, 2011). Utifrån det här kan den kvalitativa forskningens 

syfte sammanfattas som att beskriva och förklara upplevelser, samt händelser (Willig, 

2013). 

På basis av den kvalitativa forskningens natur som beskrivits ovanför lämpar sig en 

kvalitativ forskningsstrategi för min studie och dess syfte. Studiens syfte och 

forskningsfrågor involverar en strävan att undersöka rekryterares egna upplevelser och 

reflektioner gällande deras användning av intuition. Utifrån det här anser jag att en 
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kvalitativ forskningsstrategi som möjliggör undersökning av enskilda individers 

individuella upplevelser är det rätta tillvägagångssättet för studien. Användning av 

intuition i rekrytering är ett fenomen som är utmanande att greppa, och på grund av detta 

anser jag att en kvalitativ studie med ett individuellt fokus på ett mindre antal informanter 

är mer effektivt och givande än en kvantitativ uppsättning med ett betydligt större antal 

deltagare, och ett mindre djupt fokus på de enskilda deltagarna. 

4.2 Datainsamling 

Till näst kommer jag att beskriva hur jag gått till väga för att samla in mitt data. Först 

beskrivs intervjun som metod för datainsamling och sedan förklaras skapandet av 

intervjuguiden, genomförandet av intervjuerna, processen att utföra urvalet av 

informanterna, samt deras bakgrund och relevans för studien. 

4.2.1 Intervju 

Min metod för datainsamling består av den kvalitativa intervjun. När det kommer till 

kvalitativ forskning utgör olika former av intervjuer de viktigaste metoderna för 

datainsamling (Qu & Dumay, 2011). Till dessa former av intervjuer hör bland annat den 

strukturerade intervjun, den semi-strukturerade intervjun och den ostrukturerade 

intervjun. I den här studien har jag valt att använda mig av den semi-strukturerade 

intervjun som metod för datainsamling. Den semi-strukturerade intervjun är den mest 

använda formen av intervju i kvalitativ forskning, och orsaken till det här är att den 

grundar sig i mänsklig konversation, samt att den är flexibel när det kommer till 

utförningen av själva intervjun (Qu & Dumay, 2011). För att förstå den semi-

strukturerade intervjuns natur är det viktigt att först förstå hur den strukturerade och den 

ostrukturerade intervjun är uppbyggda. Den strukturerade intervjuns uppbyggnad innebär 

att frågorna och dess ordningsföljd är strikt specificerade på förhand. Detta innebär att 

samma frågor alltid ställs på samma sätt i varje intervju vilket gör att strukturerade 

intervjuer oftast är relativt enkla att analysera. Det negativa med den här formen av 

intervju är brist på flexibilitet och att forskaren är strängt bunden till intervjuns 

förutbestämda struktur vilket lätt kan leda till att forskaren går miste om värdefull 

information när det inte är tillåtet att ställa spontana följdfrågor. Den ostrukturerade 

intervjun är motsatsen till den strukturerade intervjun. Den ostrukturerade intervjuns 

uppbyggnad består endast av några enstaka huvudsakliga frågor eller rubriker som ska 

behandlas under intervjun, men för övrigt har forskaren frihet att fritt styra intervjun i 
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vilken riktning som helst. På det här viset maximerar den ostrukturerade intervjun 

forskarens flexibilitet när det kommer till utförningen av intervjun. Den ostrukturerade 

intervjuns svaghet är att det är utmanande att jämföra och analysera sådana här intervjuer 

eftersom de till sitt innehåll kan skilja sig drastiskt från varandra (Nugrahenny, 2012). 

Den semi-strukturerade intervjun är i sin tur en form av mellanversion av den 

strukturerade och ostrukturerade intervjun. Den semi-strukturerade intervjun påminner 

om den strukturerade intervjun i och med att den har en förutbestämd struktur, men 

skillnaden är att den semi-strukturerade intervjun tillåter att vid behov avvika från 

intervjuns struktur. Det här innebär att forskaren kan vid behov ändra på i vilken ordning 

frågorna ställs, lämna bort frågor och fritt ställa följdfrågor ifall något oväntat och 

intressant dyker upp under intervjuns gång. Utifrån det här kan man konstatera att den 

semi-strukturerade intervjun erbjuder både struktur och flexibilitet vilket gör det möjligt 

för forskaren att ta i beaktande individuella aspekter under intervjun, och att i efterhand 

jämföra intervjuerna mellan varandra. En sådan här uppbyggnad av intervjun skapar 

förutsättningar för att samla in rikt data (Nugrahenny, 2012).  

 

Det kändes som ett självklart val att välja den semi-strukturerade intervjun som metod för 

datainsamling i min studie. Qu och Dumay (2011) lyfter fram att den semi-strukturerade 

intervjun är lämpad för att samla in information om hur människor upplever fenomen, 

och att den semi-strukturerade intervjun lägger starkt fokus på specifikt den intervjuades 

livsvärld. Den semi-strukturerade intervjun ger också utrymme för den intervjuade att 

svara på frågorna på ett ledigt och naturligt sätt (Qu & Dumay, 2011). Som jag nämnde 

tidigare är användning av intuition i rekrytering ett utmanande fenomen att gestalta, och 

på grund av den här komplexiteten upplever jag att en form av intervju som tillåter både 

flexibilitet och ett starkt fokus på informantens upplevelser är lämpat för min studie. Jag 

anser att det skulle vara komplicerat och även riskfyllt att använda den strukturerade eller 

den ostrukturerade intervjun som metod för datainsamling i den här studien. Den 

strukturerade intervjun tillåter inte den flexibilitet som jag behöver för att kunna ta vara 

på värdefulla insikter som spontant kan dyka upp under intervjuerna. Med tanke på mitt 

forskningsämne skulle det vara riskabelt att tvinga informanterna att svara på frågorna på 

ett begränsat sätt istället för att låta dem beskriva sina upplevelser och tankar på sina egna 

individuella sätt. Det här skulle oundvikligen leda till att jag går miste om värdefull 

information för min studie. Den ostrukturerade intervjun skulle i sin tur vara riskabel som 

metod för datainsamling i den här studien eftersom den inte skulle tillåta mig att bygga 
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upp en logisk röd råd för mina intervjuer. Jag upplever att endast några huvudsakliga 

frågor eller rubriker inte ger mig den struktur och logik som jag behöver för att få ut det 

mesta av mina intervjuer. Utifrån dessa dilemman med den strukturerade och 

ostrukturerade intervjun upplever jag att den semi-strukturerade intervjun utgör det rätta 

valet av metod för datainsamling i min studie. 

 

4.2.2 Intervjuguide 

När forskaren har valt sin intervjumetod är nästa steg att inleda planeringsfasen för 

intervjuerna. När det kommer till utförande av intervjuer är planeringen av intervjuerna 

en avgörande del för att forskaren ska få ut så mycket som möjligt av dem. Oplanerade 

intervjuer kan enkelt leda till resultat som orsakar besvikelse för forskaren, och därför 

krävs noggrann förberedelse för intervjuerna (Qu & Dumay, 2011). En av de viktigaste 

delarna av planeringsfasen är utvecklingen av intervjuguiden. Intervjuguidens uppgift är 

att skapa en struktur för intervjun och dess innehåll, samt hjälpa forskaren att hålla sig till 

det relevanta för studien under intervjuns gång. Med andra ord styr intervjuguiden 

konversationen i rätt riktning (Kallio et al., 2016). När det kommer till utvecklingen av 

intervjuguiden är det först och främst viktigt att forskaren är insatt i ämnet ifråga. Det här 

är avgörande för att forskaren ska kunna utveckla och ställa rätt sorts frågor under 

intervjuerna. Genom att bära på mycket kunskap om ämnet som undersöks kan forskaren 

maximera sannolikheten att intervjuerna kommer att generera värdefullt data för studien. 

Nugrahenny (2012) lyfter fram att det lönar sig att dela in intervjun i olika faser för att 

maximera intervjuns effektivitet. Intervjun kan delas in i en uppvärmingsfas, öppningsfas, 

expanderingsfas och avslutningsfas. Syftet med uppvärmningsfasen är att skapa en lugn 

och trygg stämning i början av intervjun genom att ställa lättsamma frågor som värmer 

upp informanten för vad som kommer att ske senare under intervjun. Under 

uppvärmningsfasen kan forskaren också påminna informanten om vad studien går ut på 

och vad som kommer att behandlas under intervjuns gång. Under öppningsfasen börjar 

forskaren ställa sina förplanerade frågor som finns i intervjuguiden och det är under den 

här fasen som den egentliga intervjun inleds. Under expanderingsfasen leds intervjun in 

på djupet när det kommer till forskningsämnet och de mest kritiska frågorna ställs åt 

informanten. Avslutningsfasen innebär i sin tur att forskaren avslutar intervjun och ger i 

det här skedet informanten en chans att ännu lägga till något som känns viktigt 

(Nugrahenny, 2012). Willig (2013) nämner också att det lönar sig för forskaren att 
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strukturera intervjun så att den stegvis ställer mer avancerade och djupa frågor så att 

informanten inte blir överväldigad av för tunga frågor i ett tidigt skede under intervjun. 

För att uppnå en sådan här struktur lönar det sig för forskaren att dela upp intervjuguiden 

i olika rubriker/teman som behandlar olika ämnesområden under intervjun. När det 

kommer till själva intervjufrågorna ska de huvudsakligen struktureras som öppna frågor 

och forskaren ska undvika att leda informantens svar i en viss riktning. Frågorna ska även 

vara formulerade på ett sätt så att de är klara och enkla att förstå för informanten (Turner, 

2010). 

 

Min intervjuguide (Bilaga 1) för den här studien är influerad av Nugrahennys 

intervjustruktur och Willigs tankar om rubriker/teman som beskrivits ovan. Min 

intervjuguide är indelad i fyra stycken olika teman som behandlar olika områden gällande 

rekryterarens arbete och användning av intuition i rekrytering. Dessa teman är placerade 

i en ordning vars syfte är att att stegvis bygga upp intervjun mot att behandla användning 

av intuition i rekrytering och arbetserfarenhetens påverkan på detta. Tema 1 och tema 2 

fungerar som en mjuklandning genom att ställa frågor om informantens bakgrund och 

företagets bakgrund där informanten arbetar. Syftet med tema 3 är att fördjupa intervjun 

genom att öppna upp informantens upplevelser om sig själv som rekryterare, och 

samtidigt  förbereda informanten för de frågor som ställs om intuition under tema 4. 

Intervjuguiden inkluderar både öppna frågor och frågor som kan kategoriseras som mer 

snäva. Jag har huvudsakligen placerat de snäva frågorna efter mina öppna frågor. Syftet 

med dessa snäva frågor är att precisera de svar som informanterna ger på de öppna 

frågorna. På det här viset upplever jag att jag kan maximera min åtkomst till relevant 

information för min studie.  

 

4.2.3 Genomförandet av intervjuerna 

När det kommer till forskarens roll som intervjuare finns det flera saker som måste tas i 

beaktande. Nugrahenny (2012) lyfter fram att intervjuaren måste först och främst vara en 

aktiv lyssnare och undvika att tala i stora mängder under intervjun. Intervjuaren ska lyssna 

aktivt på det som informanten säger för att kunna fånga upp intressanta insikter som 

följdfrågor kan ställas om. Intervjuaren ska sträva efter att vara responsiv och flexibel. 

Intervjuaren ska i alla lägen undvika att avbryta informanten och det här innebär att 

intervjuaren måste vara tålmodig samt alert på informantens sätt att kommunicera sina 

upplevelser och tankar. Intervjuaren måste med andra ord alltid ge informanten betänketid 
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för att fundera över frågorna och tänka ut sina svar.  Nugrahenny (2012) lägger tyngd på 

att det är viktigt att intervjuaren försöker upprätthålla en neutral position under hela 

intervjun. Det här innebär inte att intervjuaren ska vara känslokall och icke-responsiv 

under intervjun, utan snarare ska intervjuaren undvika att på ett överdrivet sätt reagera på 

informantens svar så att inte informantens svars äkthet påverkas. Samtidigt hör det till 

intervjuarens uppgift att skapa ett så tryggt klimat som möjligt under intervjun så att 

informanten känner sig bekväm och upplever tillit gentemot intervjuaren. Det är också 

viktigt att intervjuaren inte hedjar sig själv från att ställa preciserande frågor om 

informanten förklarar något på ett sätt som är svårt att förstå (Nugrahenny, 2012). Under 

intervjuns gång ska intervjuaren också vara alert på att all teknik fungerar som den ska, 

och att intervjun spelas in utan problem (Turner, 2010). 

 

På grund av coronapandemin och praktiska orsaker utfördes mina intervjuer i den här 

studien på distans via programmen Zoom och Microsoft Teams. Intervjuernas längd 

varierade från 30 minuter till 60 minuter, och alla intervjuer spelades in i sin helhet som 

både video-fil samt ljudfil. Att intervjua en person på distans via ett video-samtal är 

annorlunda än att intervjua en person fysiskt ansikte mot ansikte, och det kan vara svårare 

att skapa tillit mellan forskaren och informanten på distans.  Trots det här upplever jag att 

mina intervjuer utfördes under trygga och bekväma omständigheter. Under hela 

intervjuerna hade jag och mina informanter datorernas kameror på vilket gjorde att vi såg 

varandras ansiktsuttryck och även kroppsspråk till en hög mån. Jag upplever att det här 

hjälpte till att bygga tillit och kontakt mellan mig och informanterna. Jag inledde alla 

intervjuer med att kort sammanfatta studiens innehåll och syfte, samt vad intervjun skulle 

behandla. Jag kontrollerade också i början av varje intervju att informanten var medveten 

om att intervjun spelas in. Jag började spela in mina intervjuer efter sammanfattningen då 

intervjuguidens första fråga ställdes åt informanten. Jag följde min intervjuguide under 

varje intervju men i vissa intervjuer svarade informanterna på flera av mina frågor utan 

att jag hann ställa dem. I dessa situationer ställde jag frågorna trots att informanten redan 

svarat på dem för att försäkra mig om att jag inte går miste om värdefull information. Det 

här ledde i slutändan till att svaren blev ytterligare informationsrika. Jag upplevde inte 

behov av att ställa följdfrågor i alla intervjuer, men då jag ställde mina följdfrågor 

strävade jag efter att ställa dem på ett icke-styrande sätt genom att enkelt be informanten 

berätta mer om det som förklarats. All teknik fungerande under intervjuerna som den 

skulle och alla intervjuer spelades in i sin helhet utan problem. 
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4.2.4 Urval av informanter 
 

En avgörande del av datainsamlingen är urvalet av informanterna som bidrar med data 

för studien. Som forskare måste man noggrant överväga hurdana och hur många 

informanter man behöver inkludera i studien för att uppnå tillräckligt med data. 

Informanterna måste bära på erfarenhet, kunskap och perceptioner som är relevanta med 

tanke på studiens syfte (Trainor & Graue, 2013). Willig (2013) lyfter fram att forskaren 

ska inleda processen att rekrytera informanter genom att ställa upp inklusions- och 

exklusionskriterier. Eftersom mitt syfte är att undersöka arbetserfarenhetens påverkan på 

rekryterares användning av intuition anser jag att det är ett absolut kriterium att mina 

informanter består av rekryterare, och närmare bestämt rekryterare med flera års 

arbetserfarenhet av specifikt rekrytering. I ett tidigt skede av urvalsprocessen ställde jag 

upp dessa kriterier genom att jag endast närmade mig personer som utför rekrytering som 

sitt huvudsakliga arbete, och jag lade kravet på arbetserfarenhetens längd vid minst tre år. 

Orsaken till att jag lade minimikravet vid specifikt tre år är att jag anser att det är en 

tillräckligt lång tid för att hinna växa och utvecklas i sin yrkesroll. En annan betydelsefull 

orsak till valet är att jag snabbt insåg att det skulle vara utmanande att hitta rekryterare 

som bär på väldigt lång arbetserfarenhet och dessutom är villiga att ställa upp som 

informant i min studie. På grund av det här ansåg jag att det var rådligt att lägga kravet 

på arbetserfarenhetens längd relativt långt. Trots det här utförde jag urvalsprocessen med 

en inställning och strävan till att hitta rekryterare med möjligast lång arbetserfarenhet 

bakom sig. 

 

När det kommer till den praktiska utförningen av urvalsprocessen inledde jag processen 

genom att bekanta mig med Finlands utbud på konsultföretag som erbjuder 

rekryteringstjänster åt andra företag. Det kändes som ett naturligt val att närma mig den 

här typen av konsultföretag eftersom de utgörs av personer som utför specifikt rekrytering 

som sitt yrke. Jag fann inom en kort tid en stor mängd konsultföretag med flera potentiella 

personer att kontakta. Jag hittade dessa personer och deras kontaktuppgifter genom att 

bekanta mig med företagens webbsidor. De personer jag valde att kontakta valdes på basis 

av deras arbetstitel som nämndes på företagets webbsida. De personer jag kontaktade bär 

på arbetstitlar som syftar på flera år av arbetserfarenhet inom branschen. Till dessa titlar 

hör ”senior recruiter”, ”senior recruitment consultant” och ”recruitment manager”. Jag 

kontaktade de valda personerna via telefon och presenterade mig själv och min studies 
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syfte. Under telefonsamtalen frågade jag  om personernas arbetsbilder och deras 

arbetserfarenhets längd för att försäkra mig om att personerna är lämpliga som 

informanter i min studie. Under telefonsamtalen gav mina kommande informanter sitt 

godkännande till att delta i studien och tidpunkterna för intervjuerna slogs också fast 

under samtalens gång. Utöver konsultföretagen kontaktade jag även ett företag som har 

sitt eget HR-team som självständigt rekryterar företagets personal. Jag närmade mig 

teamets chef som bär på titeln HR-chef, och genom ett telefonsamtal blev den här 

personen också en av mina informanter. Trainor och Graue (2013) nämner att en god 

tumregel för mängden informanter i en kvalitativ studie är saturation vilket innebär att 

man under utförandet av intervjuerna börjar lägga märke till att likadana mönster och svar 

börjar gestalta sig under intervjuerna, och intervjuerna bidrar inte längre med något nytt. 

Mitt mål var ursprungligen att intervjua tio stycken rekryterare, men under utförandet av 

intervjuerna började jag med tiden inse att mina informanters svar och förklaringar 

påminde om varandra i hög grad. Det här resulterade i att jag beslöt mig för att avsluta 

utförandet av intervjuer efter att jag sammanlagt intervjuat åtta stycken informanter. 

Sammanfattningsvis består mina informanter av åtta stycken personer varav alla arbetar 

inom specifikt rekrytering med arbetstitlarna ”senior recruiter”, ”senior recruitment 

consultant”, ”recruitment manager” och HR-chef. Sju av informanterna arbetar på 

konsultföretag vars verksamhet består av att erbjuda rekryteringstjänster åt andra företag, 

och en av informanterna arbetar för ett företag som rekryterar sin egen personal. Sju av 

informanterna består av kvinnor och en av informanterna är av manligt kön. 

Informanternas arbetserfarenhets längd varierar från 3-20 år. Hälften av informanterna 

bär på mer än tio år av erfarenhet inom rekrytering, och endast en av informanterna bär 

på tre års erfarenhet av rekrytering.    

 
4.3 Analys 

Till näst kommer processen av att analysera mitt insamlade data att beskrivas. Först 

beskrivs transkriberingen av data och sedan valet, samt tillämpningen av analysmetoden. 

4.3.1 Transkribering 

I analys av intervjuer består det första steget i analysprocessen av att transkribera de 

inspelade intervjuerna till text. Intervjuer kan transkriberas på olika sätt beroende på 

studiens fokus och man kan även som forskare kombinera olika transkriberingsstiler 



 

 25 

utifrån ens eget behov. Nugrahenny (2012) lyfter fram två huvudsakliga 

transkriberingsstiler i form av ren transkription och detaljerad transkription. Ren 

transkription innebär att man under transkriberingen endast fokuserar på talets innehåll, 

och man tar inte i beaktande på vilket sätt informanten kommunicerar innehållet i sitt tal. 

Detaljerad transkription innebär i sin tur att man förutom talets innehåll också fokuserar 

på vilket sätt informanten kommunicerar sitt tal. Det här betyder att man under 

transkriberingen tar i beaktande små detaljer som informantens ton i talet i form av t.ex. 

tveksamhet och ånger. Detaljerad transkription innebär att man också i texten skriver ut 

informantens utfyllnadsord som exempelvis ”öö”, ”aa”, ”hmm” och dylikt (Nugrahenny, 

2012). I transkriberingen av mitt insamlade data har jag använt mig av en blandning av 

både ren och detaljerad transkription. Jag har huvudsakligen transkriberat datat utifrån 

ren transkription med fokus på talets innehåll, men jag har även tagit i beaktande små 

detaljer under intervjuerna som jag upplever att kan vara av betydelse. Till dessa detaljer 

hör långa pauser, suckar och skratt. Transkriberingen av intervjuerna utfördes med hjälp 

av programmen ExpressScribe och Microsoft Word.  

4.3.2 Innehållsanalys 

I analysen av mitt insamlade data har jag använt mig av metoden kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan definieras som en metod vars funktion är 

att systematiskt analysera texter av olika former (Drisko & Maschi, 2015). Sådana här 

texter kan bestå av t.ex. böcker, dokument och transkriberade intevjuer. Innehållsanalysen 

kan utföras på antingen ett induktivt eller deduktivt sätt beroende på forskningsämnet 

ifråga. Den induktiva innehållsanalysen innebär att forskaren under analysarbetet primärt 

fokuserar på det data som samlats in, och inte på tidigare teori. Den deduktiva 

innehållsanalysen innebär i sin tur att analysarbetets struktur baserar sig på tidigare 

kunskap och teori, och analysens syfte är här att testa teori (Drisko & Maschi, 2015). I 

mitt analysarbete har jag använt mig av den induktiva innehållsanalysen. Orsaken till det 

här är att mitt syfte med studien är att fokusera på rekryterarnas egna personliga 

upplevelser om deras användning av intuition. Utifrån det här upplever jag att den 

induktiva innehållsanalysen lämpar sig väl för min analys eftersom den induktiva 

inriktningen tillåter mig att ge utrymme åt informanternas upplevelser i presentationen av 

resultaten, och  den nya informationen som informanterna bidrar med.       
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När det kommer till den praktiska genomföringen av kvalitativ innehållsanalys består 

både den induktiva och deduktiva inriktningen av samma grundprinciper. Först och 

främst ska forskaren noggrant bekanta sig med sitt data och skapa sig en omfattande bild 

av materialet i sin helhet. Genom noggrann genomläsning av materialet börjar samband 

och strukturer upptäckas i texten. Själva innehållsanalysen går ut på att forskaren utifrån 

materialet skapar så kallade kategorier som utgör tematiska helheter. Dessa kategorier 

består av det som är relevant med tanke på studiens syfte och forskningsfråga (Drisko & 

Maschi, 2015). Det som placeras i kategorierna är ord, fraser och dylikt som bär på samma 

mening. Det här kallas även för kodning av data. Utifrån det här kan man se kategoriernas 

funktion som en form av datareducering som understryker det relevanta för studien. 

Kategorierna kan i sin tur delas in i huvudkategorier och subkategorier. 

Huvudkategorierna består av bredare upptäckter i materialet medan subkategorierna i sin 

tur specificerar huvudkategorierna genom att gå in på djupare detaljer och nyanser. 

Kategorierna döps oftast utifrån innehållskaraktäristiska ord som gör det enklare för 

forskaren att hålla reda på kategoriernas innehåll. Under analysarbetets gång ställs de 

olika kategorierna mot varandra och jämförs med varandra. Forskaren kan vid behov slå 

ihop kategorier som påminner om varandra och på det här viset skapa bredare kategorier. 

På samma sätt kan även breda kategorier splittras till flera mindre kategorier. I induktiv 

innehållsanalys innebär kodningen att kategorierna skapas utifrån det originella 

materialet och att fokus ligger på den information materialet bidrar med. Analysarbete i 

form av skapande och jämförelse mellan kategorier fortsätter så länge forskaren anser att 

det är nödvändigt för att kunna fullfölja forskningens syfte och svara på forskningsfrågan 

(Drisko & Maschi, 2015).  

Jag inledde utförandet av min innehållsanalys genom att systematiskt flera gånger läsa 

igenom mina transkriberade intervjuer. Under genomläsningarna av intervjuerna lade jag 

snabbt märke till att transkriberingarna förutom relevant information också innehöll 

information som inte är relevant för min studie. Den här informationen förekom främst 

under tema ”Rekryterarens bakgrund” och tema ”Företagets bakgrund” i intervjuguiden. 

I ett tidigt skede gallrade jag bort den här informationen för att underlätta fokuseringen 

på det relevanta i transkriberingarna. Jag utförde den här gallringen genom att under 

genomläsningarna av intervjuerna regelbundet relatera det jag läst till studiens syfte, och 

forskningsfrågorna. Ursprungligen resulterade mitt analysarbete i tre stycken 

huvudkategorier, och tio stycken subkategorier. Den första huvudkategorin hade namnet 
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”Förekomst av intuition bland rekryterarna”, och hade en subkategori vid namnet 

”Rekryterarnas syn på användning av intuition”. Dessa kategorier behandlade på ett 

allmänt plan informanternas användning av intuition. Den andra Huvudkategorin gick 

under namnet ”Situationer då intuition är användbart” och hade tre stycken subkategorier 

vid namnen ”Intuitionens roll under arbetsintervjun”, ”Intuitionens roll i slutet av 

rekryteringsprocessen” och ”Övriga situationer för användning av intuition”. De här 

kategorierna beskrev situationer under rekryteringsprocessen då intuition är som mest 

användbart. Den tredje huvudkategorin hade i sin tur namnet ”Arbetserfarenhetens 

påverkan på rekryterarnas intuition” och hade sex stycken subkategorier med namnen 

”Utveckling av intuition”, ”Ökad förståelse för signaler”, ”ökat förtroende för 

intuitionen”, ”Övervägande förtroende för intuitionen”, ”Ökad kontroll av intuitionen” 

och ”Graden för användning av intuition”. De här kategorierna beskrev tillsammans den 

påverkan arbetserfarenheten hade haft på informanternas användning av intuition. Jag 

insåg dock snabbt att de ursprungliga kategorierna till en hög grad påminde om varandra, 

och innhöll resultat som kunde kopplas till varandra. Jag insåg också att den stora 

mängden subkategorier utgjorde en risk för att resultaten skulle bli svårlästa. Det här 

ledde till att jag slutligen förenade en stor del av mina ursprungliga subkategorier, och 

även ett par av huvudkategorierna. Den här omställningen av kategorierna resulterade 

sammanfattningsvis i två stycken bredare huvudkategorier varav den ena innehåller två 

stycken subkategorier, och den andra fyra stycken subkategorier. Dessa två 

huvudkategorier tillsammans med subkategorierna presenteras i avhandlingens 

resultatdel, och fungerar som sektionsrubriker och underrubriker för resultaten.                

4.4 Forskningsetiska aspekter 
Etik är en fundamental del i alla typer av forskning men etikens roll stiger särkilt fram i 

forskning som involverar människor och djur. Som forskare måste man vara alert på 

studiens etiska aspekter under hela forskningsprocessen. Utgångspunkten är att all 

forskning ska grunda sig på en bas av grundläggande etiska principer som respekterar 

deltagarna och deras värdighet. Till dessa grundläggande etiska principer hör informerat 

samtycke, rätt att avbryta deltagandet i studien när som helst, rätt att få information om 

forskningens innehåll och rätt till integritet (Forskningsetiska delegationen, 2022). Även 

konfidentialitet, icke-tvång och skydd från saker som kan orsaka harm för individen är 

etiska perspektiv forskaren måste ta i beaktande (Morina, 2020). I den här studien har jag 
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utgått från de grundläggande etiska principerna som nämnts ovanför. Till följande 

kommer jag att beskriva hur dessa etiska principer tagits i beaktande under studiens gång. 

 

Informerat samtycke innebär att studiens deltagare blir informerade om vad studien går 

ut på och vad deltagandet i studien innebär för deltagaren själv (Forskningsetiska 

delegationen, 2022). Det informerade samtyckets syfte är att tydliggöra att deltagaren 

förstår vad studien innebär och att deltagaren deltar utifrån sin egen fria vilja (Morina, 

2020). Ett säkert sätt att utföra det informerade samtycket är att man tilldelar deltagaren 

ett informationsbrev som innehåller en tydlig beskrivning om studien och dess detaljer. 

Informationsbrevet ska involvera information om konfidentialitet och integritet. Ett 

sådant här informationsbrev ger deltagaren möjlighet att noggrant överväga sitt 

deltagande i studien. Som ett tillägg till informationsbrevet ska deltagaren också tilldelas 

en samtyckesblankett som ska underskrivas. Underskriften av samtyckesblanketten 

försäkrar och bevisar att deltagaren inte blivit tvingad till att delta i studien. Det 

informerade samtycket ska alltid ske i början av forskningsprocessen innan några 

praktiska utföranden inleds (Morina, 2020). Efter telefonsamtalen med informanterna 

skickade jag omedelbart mitt informationsbrev åt dem via e-post (Bilaga 2). 

Informationsbrevet innehåller också en samtyckesblankett. Informationsbrevet innehåller 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt och vad deltagandet i studien konkret 

innebär för informanten. Informationsbrevet lyfter också fram deltagandets frivillighet, 

möjligheten att avbryta deltagandet när som helst och information om konfidentialitet, 

samt integritet. Informationsbrevet inkluderar också information om vilka personer som 

har tillgång till det data som samlas in. Som ett tillägg till informationsbrevet skickade 

jag även en blankett åt informanterna som innehåller en noggrann beskrivning om 

Helsingfors universitets dataskydd för vetenskaplig forskning. Genom dessa dokument 

försäkrade jag mig om att mina informanter är medvetna om studiens innebörd och att 

deras deltagande baserar sig på total frivillighet. 

 

När det kommer till småskaliga studier med ett litet antal deltagare lyfts skyddet av 

deltagarnas integritet särskilt fram (Morina, 2020). Det är inte alltid en enkel uppgift att 

ta i beaktande skyddet av deltagarnas integritet, och olika former av information kan hota 

detta skydd (Forskningsetiska delegationen, 2022). Försäkringen av anonymitet är viktig 

eftersom det kan påverka den mängd och typ av information deltagarna är villiga att dela 

med sig. I den här studien tar jag i beaktande mina informanters integritet i och med att 
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intervjuerna är anonymt sammanställda i avhandlingens resultatdel, och detta ter sig 

genom att varken informanternas namn eller de företag de arbetar för nämns i texten. 

Morina (2020) lyfter fram att det är viktigt att skilja på anonymitet och konfidentialitet. 

Att skydda deltagarens integritet genom anonymitet när studien publiceras är en annan 

sak än att försäkra deltagaren om konfidentialitet under själva forskningsprocessen. När 

jag kontaktade mina blivande informanter via telefon förklarade jag för dem skilt studiens 

integritetsskydd och konfidentialitet. Den här informationen fanns även i skriftlig form i 

blanketten om Helsingfors universitets dataskydd för vetenskaplig forskning. Jag lyfte 

under samtalen tydligt fram att informanternas svar kommer att skrivas ut anonymnt i 

min avhandling, och att allt de berättar för mig under intervjuerna inte kommer att delas 

vidare till någon utomstående part. Jag upplever att det här hade en positiv effekt på deras 

syn gentemot min studie, och att det fick dem att känna sig trygga att delta i studien. 

 

Det är viktigt att som forskare också förstå att forskningsetiken inte enbart begränsar sig 

till insamling av data utan forskningsetiken spelar även en betydelsefull roll i själva 

anlysen och tolkningen av data (Morina, 2020). Tolkning av människors upplevelser kan 

vara problematiskt eftersom forskaren bär på ett stort ansvar i och med att det är forskaren 

själv som formar information utifrån deltagarnas upplevelser. Forskaren ska inte dra 

långsökta slutledningar utifrån deltagarnas svar eller fylla ut svaren med tidigare kunskap 

om deltagaren inte klarar av att fullständigt förklara sina tankar och upplevelser. I 

slutändan måste forskaren givetvis tolka sitt data men forskaren måste göra detta på ett 

noggrant och övervägande sätt. Tolkningen av data ska göras utifrån studiens syfte och 

mål, och det är viktigt att forskaren reflekterar över sina egna tankegångar samt etiska 

ansvar under analysens gång (Morina, 2020). Eftersom min analysmetod är induktiv 

innehållsanalys har mitt huvudsakliga fokus under analysen legat på informanternas svar, 

och på mitt insamlade data i överlag. Utifrån det här upplever jag att den induktiva 

inriktningen hjälpte mig att under analysprocessen bevara öppenhet och fokus på mitt 

data, samt undvika att göra förhastade tolkningar på basis av tidigare kunskap.  
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5. Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

I den här delen av avhandlingen kommer studiens resultat att presenteras. Resultaten är 

som tidigare nämnts uppdelade enligt de kategorier som skapades under analysprocessen. 

Första delen av resultaten beskrivs under den tematiska helheten ”Förekomst av intuition 

bland rekryterarna”, och den andra delen av resultaten under den tematiska helheten 

”Arbetserfarenhetens påverkan på rekryterarnas användning av intuition”. Framöver 

kommer studiens informanter att kallas för rekryterare.  

5.1 Förekomst av intuition bland rekryterarna 

Presentationen av resultaten inleds genom att gå igenom om rekryterarna använder sig av 

intuition och vad de i överlag anser om användning av intuition i rekrytering, och i den 

beslutsfattning rekryteringsarbetet innefattar. Rekryterarnas personliga användning av 

intuition lyfts upp, och även de skeden samt situationer under rekryteringsprocessen där 

de anser att användning av intuition är mest användbart. 

5.1.1 Rekryterarnas syn på användning av intuition 

Under intervjuerna lyfte alla åtta rekryterare upp att de använder sig av sin intuition i 

beslutsfattning. Alla förutom en av rekryterarna ansåg att intuition spelar en betydelsefull 

roll i arbetet som rekryterare. De här sju rekryterarna ansåg att användning av intuition i 

slutändan är nödvändigt med tanke på det praktiska rekryteringsarbetet. De sade under 

intervjuerna att de använder sig av sin intuition som ett arbetsredskap under 

rekryteringsprocessen. Dessa rekryterare lade tyngd på den sociala växelverkan som sker 

med kandidaterna under rekryteringsprocessen, och att social växelverkan kan bidra med 

värdefull information om kandidaterna som endast ens intuition kan fånga upp. De tyckte 

att ett för kliniskt förhållningssätt till rekrytering inte är bra eftersom det enkelt leder till 

att man inte tar i beaktande människans komplexitet i rekryteringsprocessen. Samtidigt 

ansåg dessa rekryterare också att det är så gott som omöjligt att totalt utseluta sin intuition 

när man rekryterar, och de var övertygade om att alla rekryterare använder sig av sin 

intuition till åtminstone en viss mån när de fattar beslut. Orsaken till det här ansågs vara 

intuitionens omedvetenhet och det faktum att det är utmanande att kunna kontrollera sin 

intuition. I samband med det här lyfte en av rekryterarna också upp att 

rekryteringsprocessen skulle bli betydligt mer utdragen och långsammare om man totalt 

skulle utesluta intuition ur beslutsfattningen. I och med det här ansåg hen att användning 
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av intuition är nödvändigt med tanke på den praktiska realiteten som rekryteringsarbetet 

utgör.  

”Nå alltså jag skulle nog säga att i praktiken så är det nödvändigt när vårt jobb 
liksom är fokuserat kring människor och vi är som människor komplexa. Så såklart 
liksom det att vi som rekryterare diskuterar och funderar tillsammans med 
människor så där växlas ,mycket information som bara handlar om att liksom vara 
människa. Jag tror nog dessutom att utan liksom intuition i rekrytering så skulle det 
nog gå ganska långsamt så definitivt skulle jag nog säga att det liksom spelar en stor 
roll.”  

Trots de här rekryterarnas jakande syn på användning av intuition lade de stor tyngd på 

att intuitionen inte får ta över rekryteringsprocessen, och försvaga ens förmåga att som 

rekryterare behandla information om kandidaterna på ett objektivt sätt. De ansåg att det 

är mycket viktigt att intuitionen endast fungerar som ett arbetsredskap bland andra på 

samma sätt som rationellt och objektivt tänkande. De lyfte fram att det är avgörande att 

rekryteraren noggrant följer rekryteringsprocessens uppställda steg och kriterier, och att 

man inte tar genvägar under rekryteringsprocessen genom att luta sig mot sin intuition. 

De ansåg att det måste finnas en balans mellan rationellt och intuitivt tänkande när man 

rekryterar. Alla åtta rekryterare lyfte fram att en för stor användning av intuition utgör en 

betydlig risk för rekryteringsprocessens kvalitet och resultat. En av rekryterarna beskrev 

att risken med för stor användning av intuition utgörs av att man enkelt kan missta sin 

intuition för en annan känsla som väcks inom en när man är i växelverkan med 

kandidaten. Hen ansåg också att intuitionen i värsta fall kan vara en spegel av en själv 

som aktiveras när kandidaten väcker känslor hos rekryteraren. Utifrån det här förklarade 

rekryteraren att intuitionen kan handla mer om en själv som rekryterare än om kandidaten 

och hens lämplighet, och det kan i sin tur leda till orättvis behandling av kandidaten. Sju 

av rekryterarna sammanfattade användningen av intuition i rekrytering genom att 

konstatera att den definitivt har sin plats i det praktiska arbetet, men den ska idealt sett 

endast utgöra en liten del av beslutsfattningen. 

”Jag tycker att det som är farligt med intuition är att man kan lätt kanske blanda 
ihop det med något annat så att man kan få en reaktion själv av någonting som 
liksom kan bero på något helt annat. Men jag ser på det där ämnet att om någon 
rekryterare skulle säga nej jag behöver inga bedömningar eller utvärderingar så 
skulle jag nog känna att det är jättefarligt.” 

Till skillnad från de övriga rekryterarna bar en av rekryterarna på en mer kritisk syn 

gällande användning av intuition i rekrytering. Hen hade svårt att säga om intuitionen bär 

på en betydelsefull roll i rekrytering, men hen lade stor tyngd på att de hör till 
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rekryterarens uppgift att försöka undvika användning av intuition i beslutsfattning. 

Rekryteraren uttryckte det genom att säga att hens arbetsgivare inte betalar hen för att 

utföra sitt arbete på basis av intuition. Trots det här ansåg hen att intuition är med på ett 

hörn i hens beslutsfattning, men i liten utsträckning. Den här rekryteraren lade tyngd på 

rationellt och objektivt tänkande under rekryteringsprocessen, och även på att använda 

olika former av tester som stöd för beslutsfattningen. Hen förespråkade tester och ansåg 

att de är betydligt mer trovärdiga än intuition. I slutändan förhöll sig den här rekryteraren 

neutralt till om användning av intuition är nödvändigt under rekryteringsprocessen. 

”Jag är nog mer teoretisk och så här sakinriktad än att jag skulle gå för mycket på 
känslosidan. Jag tror att det är det (objektivt tänkande) som företagen betalar mig 
för så jag försöker undvika det (intuition) kanske.”  

5.1.2 Situationer då intuition är användbart 

Rekryterarnas syn på när intuition är som mest användbart påminde i hög grad om 

varandra. Samtliga rekryterare lyfte fram arbetsintervjun och slutet på 

rekryteringsprocessen som de skeden då intuitionens roll stiger in i bilden. Rekryterarna 

lyfte fram intuitionens roll i arbetsintervjun genom att säga att den hjälper en att bedöma 

hurdan kandidaten är som person genom att skapa en förståelse för hurdana 

personlighetsdrag kandidaten bär på, och hurdan kandidatens människotyp är. 

Rekryterarna såg det här som värdefullt för att kunna avgöra hur väl kandidaten skulle 

passa in i tjänsten och arbetsmiljön ifråga. En av rekryterarna lyfte fram att det här är 

speciellt värdefullt när det kommer till att rekrytera personal till små arbetsgrupper/team 

där arbetsmiljön är intim och en fungerande dynamik är viktig för arbetets framgång. En 

av rekryterarna ansåg att användning av intuition i arbetsintervjun också är användbart 

när det kommer till att styra intervjun i en riktning som bidrar med värdefull information 

om kandidaten. Den här rekryteraren beskrev att intuitiva insikter under arbetsintervjun 

kan hjälpa en som rekryterare att ställa nödvändiga frågor som inte är planerade på 

förhand. På det här viset menade hen att man med hjälp av intuition kan anpassa intervjun 

enligt kandidatens individuella behov, människotyp och sätt att kommunicera. 

”I intervjusituationen finns det nog en fördel om man ger utrymme åt sin intuition 
när man kan med den så där få en helhetsbild av kandidaten som person och se om 
den typen skulle kunna matchas med teamet. Det ser jag nog som en positiv sak.”  

Samtliga rekryterare ansåg också att intuitionen kommer till användning på slutrakan i 

rekryteringsprocessen då alla steg är utförda, och det slutliga rekryteringsbeslutet ska 
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fattas mellan ett par toppkandidater. Rekryterarna ansåg att slutet på 

rekryteringsprocessen är ett lämpligt tillfälle att ge utrymme åt sin intuition eftersom man 

i det skedet har samlat på sig information om kandidaterna och hunnit systematiskt 

behandla informationen på ett rationellt och objektivt sätt. På det här viset ansåg 

rekryterarna att den samlade och behandlade informationen ger förutsättningar för att 

intuitionen leder till effektiva beslut. Rekryterarna ansåg att intuitionen är speciellt 

användbar då det slutliga rekryteringsbeslutet står mellan ett antal kandidater som alla är 

likvärdiga. I sådana här situationer kan intuitionen tas in som ett redskap och stöda 

processen att fatta det slutliga beslutet. 

”Ja det är nog på slutrakan när man ska göra det slutliga valet mellan riktigt bra 
kandidater. Så alltså på slutrakan när man gått igenom hela processen då kan man 
nog släppa lös sin intuition. I beslutsfattning är nog intuition en underlättande sak 
så att det kan underlätta beslutet när man vet att man kan liksom lita på sin egen 
intuition.” 

Ett par av rekryterarna lyfte också fram några andra skeden och situationer då användning 

av intuition är användbart. En av rekryterarna nämnde att hen använder sig av sin intuition 

då hen går igenom kandidaternas cv:n eller LinkedIn-profiler i början av 

rekryteringsprocessen. Den här rekryteraren beskrev att hens intuition hjälper hen att 

avgöra vem som ska kontaktas och inkluderas i rekyteringsprocessen. En annan av 

rekryterarna lyfte fram att användning av intuition är användbart och rentav nödvändigt i 

situationer under rekryteringsprocessen som utgörs av tidsbrist. Hen menade att i 

situationer som präglas av tidsbrist har man ofta som rekryterare inget annat val än att gå 

på sin magkänla i beslutsfattningen. 

”Såklart om det kommer sådana situationer att man snabbt måste fatta beslut så 
kommer det ju nog med i bilden. I vissa situationer kan det komma så där att det 
känns som att okej nu har jag nog inget annat val än att gå sådär på min egen 
”gutfeeling.” 

5.2 Arbetserfarenhetens påverkan på rekryterarnas intuition  

Till följande kommer resultaten som behandlar arbetserfarenhetens påverkan på 

rekryterarnas användning av intuition att presenteras. Resultaten är indelade i fyra stycken 

underrubriker som lyder ”Utveckling av intuition”, ”Förtroende för intuitionen”, ”Ökad 

kontroll av intuitionen” och ”Graden för användning av intuition”. 
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5.2.1 Utveckling av intuition 

Under intervjuerna lyfte samtliga rekryterare upp att de upplever att deras 

arbetserfarenhet har påverkat deras användning av intuition. De förklarade att de först och 

främst upplever att deras praktiska arbetserfarenhet har lett till en utveckling av deras 

intuition under årens lopp. Alla rekryterare nämnde samma faktor som orsak till 

utvecklingen av deras intuition, och den här faktorn består av det som rekryterarna kallade 

för ”upprepningar”. Med dessa ”upprepningar” menade rekryterarna upprepade 

situationer och resultat som de stött på under sina karriärer. Utifrån det här förklarade 

rekryterarna att de upplever att de har blivit bättre på att ”läsa människor” och se samband 

mellan specifika människotyper och resultat i det praktiska arbetet som står i centrum av 

rekryteringen. Tre av rekryterarna förklarade också samma fenomen genom att lyfta fram 

att de upplever att de genom sin arbetserfarenhet har lärt sig att specifka beslut i de flesta 

fall leder till specifika resultat i rekryteringsprocessen, vilket i sin tur underlättar 

beslutsfattningen.  

”Det som har mycket med intuition att göra är nog att jag liksom blivit bättre på att 
läsa personer och när man liksom haft upprepade situationer som har upprepat sig 
många gånger så lär man sig också vad något kan vara ett tecken för.” 

Alla åtta rekryterare kopplade erfarandet av ”upprepningarna” till de diskussioner som 

förs med kandidaterna under arbetsintervjun. Rekryterarna menade att när man med årens 

lopp har intervjuat hundratals kandidater och träffat olika sorters människor börjar man 

utveckla en inre förståelse för vad kandidatens svar och beteende under intervjun betyder 

med tanke på den lediga tjänsten ifråga. En av rekryterarna förklarade den här 

utvecklingen genom att säga att det praktiska intervjuandet av kandidater med tiden börjar 

utveckla ens inre mallar som baserar sig på att specifika intervjufrågor leder till liknande 

svar från kandidaterna. Hen menade att när man väl känner till typen av arbete som står i 

centrum för rekryteringen kan man på basis av sina inre mallar långt avgöra hur 

kandidaten skulle prestera i det praktiska arbetet. Samtliga rekryterare lyfte också fram 

att de upplever att deras erfarenhet av att intervjua stora mängder kandidater har lett till 

att de i specifika situationer under intervjuerna kan spegla tillbaka till liknande siuationer 

som skett i tidigare intervjuer, och på det här viset koppla nuet till tidigare resultat. 

”Alltså när man träffat hundratals personer och diskuterat med hundratals personer 
och sedan när man ännu ser resultaten så lär man sig ju vilka rekryteringar som 
lyckades och vilka som kanske inte lyckades så bra. Så såklart får man ju sedan 
sådana där mallar att man till exempel i intervjun stöter på liknande svar genom 
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samma frågor. Så ja ett svar för liksom oftast med sig något visst när man har de 
där mallarna i bakgrunden.”  

En av rekryterarna talade inte i början av intervjun om användning av intuition eller om 

utveckling av intuition, utan hen använde istället begreppet ”signaler”. Hen bekräftade 

under intervjun att dessa ”signaler” kan användas som synonym för hens intuition. 

Rekryteraren förklarade att desto mer arbetserfarenhet hen samlar på sig desto bättre blir 

hen på att utnyttja sig av och förstå sina ”signaler” under rekryteringsprocessen. 

Rekryteraren lyfte fram att ”signalerna” hjälper hen att fästa sin uppmärksamhet vid 

relevanta saker gällande kandidaterna som borde utredas närmare. Rekryteraren lyfte 

fram under intervjun att hen kan se en klar skillnad gällande hennes förståelse för sina 

”signaler” när hen jämför med början av sin karriär, och var hen nu befinner sig som 

rekryterare. Den här rekryteraren förklarade att hen med årens lopp har lärt sig att förstå 

vad hens ”signaler” innebär, vad de försöker berätta och att hen i dagens läge upplever 

att hen uppnått perspektiv på sina ”signaler” vilket underlättar användningen av dem i 

beslutsfattningen.  

”Jag brukar tala om signaler att om vi tar till exempel ett sådant här klassiskt 
exempel att någon har i lite överdrivet i tio års tid bara haft under ett års 
arbetsförhållanden. Så då brukar jag säga åt mig själv och hur vi brukar diskutera 
här att okej det betyder inte att det liksom är något fel på den här personen eller att 
den inte skulle vela binda sig men eftersom det liksom har gått över en viss tröskel 
så kan man säga att det är en signal för något som måste utredas närmare. Men jo 
alltså desto mer erfarenhet jag fått som rekryterare desto bättre är jag på att förstå 
vad de där signalerna liksom är.” 

En av rekryterarna lyfte också fram en annan aspekt av arbetserfarenheten som hen 

upplevde att har bidragit till utveckingen av hens intuition. Den här aspekten bestod av 

felrekryteringar. Rekryteraren lyfte också fram andra misslyckade beslut under 

rekryteringsprocessen som lett till negativa följder. Rekryteraren förklarade att sådana här 

misslyckade beslut har fungerat som lärdomar vilket med tiden har bidragit till att hens 

intuition har utvecklats och blivit mer effektiv. 

”Nå misslyckade rekryteringar skulle jag säga och det att man använt det i fel skede 
under processen så att processen på ett sätt blivit på hälft. Så ja genom sina misstag 
tycker jag.” 
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5.2.2 Förtroende för intuitionen                

Förtroende för intuitionen i beslutsfattning och arbetserfarenhetens påverkan på detta var 

ett ämne som behandlades under intervjuerna. Samtliga rekryterare upplevde att de i 

dagens läge vågar lita på sin intuition när de fattar beslut under rekryteringsprocessen, 

men det förekom skillnader mellan några av rekryterarna gällande hur deras förtroende 

för sin intuition har förändrats genom karriärens lopp. Sex av rekryterarna upplevde att 

de kan se en klar skillnad i deras grad av förtroende för sin intuition när de jämför med 

början av sin karriär och var de nu befinner sig som rekryterare. De här rekryterarna 

berättade att de i början av sina karriärer förhöll sig skeptiskt till sin användning av 

intuition i beslutsfattning eftersom de i det skedet av karriären inte bar på praktisk 

erfarenhet av rekrytering. De förklarade att de som nybörjare i rekryteringsbranschen inte 

vågade lita på sin intuition eftersom det inte fanns någon substans eller ”upprepningar” 

bakom intuitionen. Dessa rekryterare ansåg att de kan se en klar ökning i sitt förtroende 

för sin intuition i och med att de genom årens lopp samlat på sig arbetserfarenhet av att 

rekrytera och fatta beslut. I och med det här upplevde rekryterarna ifråga att de i dagens 

läge vågar lita på sin intuition och inkludera den i deras beslutsfattning i betydligt större 

grad än i början av deras karriärer. De lyfte fram att de i dagens läge vågar lita på sin 

intuition i beslutsfattning eftersom den utgörs av erfarenhetsbaserad kunskap. De här 

rekryterarna lade samtidigt tyngd på att man som rekryterare inte blint får förlita sig på 

på sin intuition trots att den baserar sig på erfarenhet och kunskap. De menade att det är 

viktigt att alltid stanna upp och noggrant överväga om det är på sin plats att utföra ett 

intuitivt beslut eller inte. 

”Jo alltså helt klart litar jag mer på min intuition nu än vad jag gjorde då jag började 
med det här jobbet. Det är väl jo just all min erfarenhet och upplevelser som liksom 
bekräftat för mig att jag kan använda min intuition då jag behöver. Jag har ju ändå 
arbetat i 20 år med det här så här har ju ändå hunnit hända en hel del. Jag är väl 
på det viset också mer stolt över min intuition idag när den verkligen baserar sig på 
riktig erfarenhet och meriter. Jag brukar ibland säga att intuition är som min 
superkraft när det är sådär någonting som ingen annan kan kopiera.” 

Två av rekryterarna skilde sig från de övriga i och med att de bar på annorlunda 

upplevelser gällande deras förtroende för sin intuition. De här två rekryterarna berättade 

att de  i början av sin karriärer litade starkt på sin intuition, och till en viss mån förlitade 

sig på sin intuition i beslutsfattning. En av rekryterarna ansåg att hen i början av sin karriär 

ofta utförde beslut enbart på basis av intuition. Orsaken till det här var att hen upplevde 

att hen i början av karriären som rekryterare inte ännu förstod att se sin intuition som en 
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signal för något som måste utredas närmare med rationella medel. Den här rekryteraren 

upplevde att hen med årens lopp har blivit betydligt bättre på att förhålla sig kritiskt till 

sin intuition och att inte ta för givet att den har rätt. På grund av det här ansåg rekryteraren 

att hen i dagens läge kan utnyttja sin intuition på ett mer pålitligt sätt. Den andra 

rekryteraren upplevde i sin tur att även hen tidigare i karriären förlitat sig på sin intuition, 

och att hen litat på sin intuition under fel skeden i rekryteringsprocessen. Den här 

rekryteraren ansåg att hen genom sin arbetserfarenhet har lärt sig när det är på sin plats 

att lita på sin intuition och inkludera den i beslutsfattnningen, samt när man ska ta avstånd 

från intuitionen. 

”Jag känner att då helt i början av min karriär litade jag nog jättestarkt på min 
intuition men då förstod jag liksom inte att förhålla mig till den som just en signal 
för något som jag verkligen måste utreda närmare. På det viset fattade jag nog 
tidigare mina beslut mycket mer med enbart intuition och därför är jag ju nu glad 
över att jag har fått perspektiv för när intuition liksom är viktigt och när man måste 
stanna upp och fundera.” 

5.2.3 Ökad kontroll av intuitionen                

När det kommer till arbetserfarenhetens påverkan på rekryterarnas användning av 

intuition lyftes också kontroll av intuitionen upp under intervjuerna. Fem av rekryterarna 

upplevde att de under sina karriärers lopp har blivit bättre på att kontrollera sin 

användning av intuition under rekryteringsprocessen. Dessa rekryterare beskrev den 

ökade förmågan för kontroll av intuitionen genom att berätta att de i dagens läge i högre 

grad klarar av att välja i hurdana situationer de använder sig av sin intuition till skillnad 

från början av karriären. De här rekryterarna förklarade att de med årens lopp har blivit 

bättre på att känna igen när deras intuition är aktiv, och att de utifrån det här kan välja om 

de vill utnyttja sig av intuition i sin beslutsfattning eller inte. Rekryterarna ifråga lyfte 

fram det här fenomenet genom att säga att de upplever att deras arbetserfarenhet har gjort 

deras användning av intuition mer professionell och taktisk. De fem rekryterarna 

förklarade den här förändrade användningen av intuition genom att beskriva deras 

nuvarande användning av intuition som mer medveten, selektiv och kontrollerad till 

skillnad från början av karriären då deras intuition var mer omedveten och betydligt 

svårare att kontrollera. En av rekryterarna beskrev det här genom att säga att hen i dagens 

läge klarar av att lägga märke till då hens intuition dyker upp under arbetsintervjun, och 

att hen sedan vid behov kan utnyttja sig av sin intuition genom att låta den fånga upp 

information om kandidaten.  
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”Jag skulle nog säga att jag idag använder min intuition på ett sådär sundare sätt 
när jag ska göra mina beslut. Det känns liksom som att min intuition sker på mina 
initiativ idag och inte tvärtom och det är väl något som kommit med åren och 
erfarenhet skulle jag säga. Man kan väl säga att den har blivit mer professionell när 
jag också själv växt som yrkesmänniska.” 

En annan av de fem rekryterarna förklarade den ökade kontrollen i sin användning av 

intuition genom att lyfta fram betydelsen av branschen som den lediga tjänsten hör till. 

Den här rekryteraren upplevde att hen i dagens läge klarar av att anpassa sin användning 

av intuition i förhållande till den bransch hen rekryterar till. Rekryteraren förklarade att 

hen i dagens läge medvetet kan välja att ge mer utrymme åt sin intuition i rekryteringar 

som gäller brancher hen känner väl till. Orsaken till det här är att hen upplevde att hen 

känner en extra stor säkerhet för sin intuition i sådana här rekryteringar eftersom hen bär 

på stark kunskap och information om branscherna ifråga. På motsvarande sätt förklarade 

den här rekryteraren att hen också kan välja att minimera sin användning av intuition i 

rekryteringar som involverar branscher hen inte känner väl till, och istället ge mer 

utrymme åt rationella metoder under rekryteringsprocessen.  

”Det finns ju sådana rekryteringar där jag kan välja att använda lite mer intuition 
när jag vet att jag har mycket kunskap om branschen som till exempel någon viss 
juridik. Så i sådana rekryteringar känner jag att jag kan genom ganska små saker 
förstå vad personens kompetens är och vad den gjort tidigare men sen om jag gör 
någon helt ny rekrytering så måste jag såklart ta mer tid och ”mappa” mer.”  

5.2.4 Graden för användning av intuition  

Rekryterarna reflekterade även under intervjuerna om deras arbetserfarenhet har lett till 

att de i dagens läge rekryterar mer intuitivt, och utför mer intuitiva beslut till skillnad från 

början av deras karriärer. Det uppkom olika tankar om det här ämnet bland rekryterarna. 

Fem av rekryterarna upplevde att de i dagens läge inte rekryterar mer intuitivt än i början 

av deras karriärer. Dessa rekryterare upplevde snarare att deras användning av intuition 

har med åren blivit mer kvalitativ och professionell, samt att deras intuition idag verkligen 

tjänar dem på ett positivt sätt i deras arbete. De här fem rekryterarna beskrev att graden 

för deras användning av intuition idag är den samma som i början av deras karriärer, men 

de upplevde att resultaten av deras intuition idag är betydligt mer effektiva. I samband 

med det här lade rekryterarna ändå tyngd på att deras sätt att rekrytera i det stora hela 

utgörs av rationellt och objektivt tänkande, samt noggrann följning av 

rekryteringsprocessens uppställda steg och kriterier.   
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”Jag skulle nog inte säga att jag varken rekryterar mer eller mindre intuitivt idag 
utan det har väl liksom mer och göra med sådär den nytta jag får av min intuition. 
Jag känner att min intuition nu liksom verkligen tjänar mig och ger mig nytta när 
jag arbetar men som sagt är det ju ändå alltid processen som ska följas i första 
hand.” 

Två av rekryterarna upplevde att de i dagens läge rekryterar mindre intuitivt än i början 

av deras karriärer. De här rekryterarna upplevde att deras sätt att rekrytera och utföra 

beslut idag är faktabaserat och rationellt. Båda rekryterarna ansåg att orsaken till det här 

är att deras arbetserfarenhet har lett till att de med åren har blivit rutinerade och säkra i 

sina yrkesroller, och det här har i sin tur lett till att de inte behöver förlita sig på intuition 

under rekryteringsprocessen. De här två rekryterarna beskrev att de i början av sina 

karriärer enkelt förlitade sig på intuition under rekryteringsprocessen eftersom de inte 

ännu uppnått erfarenhet och förståelse för rekryteringsprocessens struktur, samt hur man 

rationellt samlar in och behandlar data om kandidater. Dessa rekryterare upplevde att det 

är de uppställda kriterierna för kandidaterna som i dagens läge styr deras rekrytering och 

beslutsfattning. 

”Jag skulle fakiskt säga till och med mindre. Jag skulle nog säga att jag lutar mig 
mer mot fakta idag än tidigare när man liksom med tiden blivit så rutinerad och allt 
är bekant och kommer från ryggraden. Nu känns det som att man liksom inte måste 
förlita sig på några känslor när man så säkert vet vad som ska göras och i vilken 
ordning.” 

En av rekryterarna upplevde i sin tur att hen möjligtvis använder sig mer av sin intuition 

i dagens läge än i början av hens karriär. Rekryteraren förklarade att det här eventuellt 

syns i hens arbete genom att hen ibland kan uppleva att hen inte måste följa alla steg i 

rekryteringsprocessen till punkt och pricka. Rekryteraren lyfte fram att hen upplever att 

hen i dagens läge kan lösa vissa situationer under rekryteringsprocessen med hjälp av sin 

intuition vilket hen inte skulle ha klarat av i början av sin karriär då hen var oerfaren. 

Rekryteraren gav som ett exempel att hen ibland känner att hen inte måste söka upp all 

fakta om en kandidat eftersom hen tidigare stött på en likadan situation och sett vad 

specifika val leder till. Rekryteraren upplevde utifrån det här att hen i dagens läge 

möjligtvis intuitivt speglar nuet mot sin erfarenhet i större grad än tidigare i karriären. 

Rekryteraren hade dock svårt att bekräfta att en sådan här förändring verkligen hade skett 

i hens användning av intuition i beslutsfattning.  

”Nå alltså det kan ju nog hända att det har kommit lite mer av det att man inte alltid 
behöver gå enligt alla steg och kolla upp all faktorer och saker om något har hänt 
förut och man vet att så här kan det gå med den personen.” 
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5.3 Sammanfattning av resultaten 

För att sammanfatta studiens resultat kan man först och främst konstatera att samtliga 

rekryterare använde sig av intuition i sitt arbete och beslutsfattning. Sju av rekryterarna 

ansåg att intuition spelar en betydelsefull roll i rekrytering medan en av rekryterarna hade 

svårt att ge ett tydligt svar på om intuitionen bär på en betydelsefull roll eller inte. Dessa 

sju rekryterare ansåg dock att intuitionen endast ska utgöra en bråkdel av 

beslutsfattningen bland rationellt och objektivt tänkande. En av rekryterarna ansåg trots 

sin användning av intuition att man som rekryterare ska försöka undvika användning av 

intuition i beslutsfattning under rekryteringsprocessen. Samtliga rekryterare ansåg att 

användning av intuition kan utgöra en risk för rekryteringsprocessens kvalitet och resultat 

om intuitionen tar över rekryterarens beslutsfattning. När det kommer till situationer då 

intuitionen är som mest användbar lyfte rekryterarna upp arbetsintervjun och slutet på 

rekryteringsprocessen då det slutliga rekryteringsbeslutet ska fattas mellan ett antal topp-

kandidater. Även genomgång av cv:n och LinkedIn-profiler lyftes upp bland rekryterarna, 

samt i överlag situationer  som utgörs av tidsbrist där snabba beslut måste fattas. 

Arbetserfarenhetens påverkan på rekryterarnas användning av intuition lyftes fram under 

intervjuerna genom rekryterarnas upplevelser om att deras arbetserfarenhet har utvecklat 

deras intuition och användning av den. Den här utvecklingen ansågs av rekryterarna vara 

ett resultat av erfarenhet av upprepade situationer under rekryteringsprocesser, vilket med 

åren har lett till förmågan att se samband mellan specifika människotyper, beslut och 

resultat. Den här utvecklingen hade i sin tur lett till ett ökat förtroende för sin intuition 

bland rekryterarna. Ett par av rekryterarna upplevde dock till skillnad från de andra att de 

genom sin arbetserfarenhet blivit mer kritiska mot sin intuition, och att de i dagens läge 

inte förlitar sig på intuition i beslutsfattning vilket kunde ske i början av deras karriärer. 

En del av rekryterarna upplevde även att deras arbetserfarenhet hade lett till en ökad 

kontroll av deras intuition. Med ökad kontroll menade rekryterarna att de i dagens läge i 

större mån klarar av att välja när de använder sig av sin intuition i beslutsfattning under 

rekryteringsprocessen till skillnad från början av deras karriärer. I och med det här 

upplevde rekryterarna att den ökade kontrollen av deras intuition hade gjort deras 

användning av intuition mer professionell och taktisk. Majoriteten av rekryterarna 

upplevde inte att deras arbetserfarenhet hade lett till en ökad användning av intuition i 

deras beslutsfattning. Den här majoriteten upplevde istället att deras arbetserfarenhet hade 

ökat kvaliteten i deras användning av intuition, och att deras intuition i dagens läge är mer 
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trovärdig och effektiv till skillnad från början av deras karriärer. Ett par av rekryterarna 

ansåg att deras arbetserfarenhet hade lett till att de i dagens läge inkluderar mindre 

användning av intuition i deras beslutsfattning, och att deras beslutsfattning idag är mer 

rationell än i början av deras karriärer. En av rekryterarna stack ut ur mängden genom att 

hen upplevde att hen möjligtvis idag utför beslut mer intuitivt till skillnad från början i 

hens karriär. Som tidigare nämnts hade rekryteraren ändå svårt att bekräfta att en sådan 

här ökning i hens användning av intuition i beslutsfattning verkligen hade inträffat.  
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6. Tillförlitlighet 

I all form av forskning utgör tillförlitlighet en viktig del av forskningens legitimitet. När 

det kommer till kvalitativ forskning kan tillförlitlighet beskrivas som en försäkring för att 

en annan forskare skulle kunna utföra samma studie tillsammans med samma insamlade 

data, och uppnå samma resultat (Ali & Yusof, 2011). I den här studien redovisar jag 

tillförlitligheten utifrån Vilkkas (2021) perspektiv som delar upp tillförlitligheten i 

övergripande tillförlitlighet, validitet, generaliserbarhet, begriplighet samt etisk 

bedömning. Övergripande tillförlitlighet står för att forskaren noggrant ska redogöra för 

hur studiens diverse steg är utförda. Validitet innebär att forskaren ska redogöra för att 

studiens data har samlats in och bearbetats på ett hederligt sätt, samt att materialet 

stämmer överens med de utskrivna resultaten. Generaliserbarhet står för övervägande 

gällande i vilken mån man kan dra slutsatser utifrån studiens resultat, och i vilken mån 

man kan generalisera resultaten över ett bredare område. Begriplighet innebär att 

forskaren försäkrar sig om att studiens deltagare bär på förståelse för studiens ändamål 

och innehåll. Etisk bedömning står i sin tur för att forskningen som utförs ska utföras på 

ett etiskt hållbart sätt (Vilkka, 2021). 

När det kommer till den här studiens övergripande tillförlitlighet så redogörs den stegvis 

i avhandlingens avsnitt för studiens genomförande. Jag har systematiskt redogjort och 

motiverat de val jag gjort under studiens process utifrån metodisk litteratur. Varje steg 

har dokumenterats och jag har beskrivit stegen både utifrån en vetenskaplig synvinkel, 

och utifrån det som jag själv som forskare i praktiken utfört. Studiens validitet har även 

redogjorts i och med att jag har i detalj beskrivit datainsamlingen och analysprocessen. 

Jag har också tagit i beaktande validiteten genom att jag under utskrivningen av resultaten 

strävade efter att beskriva resultaten så noggrant som möjligt utan att föra över egna 

antagelser eller slutledningar på resultaten. 

Gällande resultatens generaliserbarhet finns det två aspekter som är värda att ta i 

beaktande. Dessa två aspekter består av forskningsämnets känslighet och mängden 

deltagare i studien. Först och främst måste man ta i beaktande att användning av intuition 

i beslutsfattning kan upplevas som ett känsligt ämne bland rekryterare. Det här kan utgöra 

en risk för att rekryterarna som deltog i studien valde att välja bort vissa aspekter av deras 

användning av intuition i deras svar, eller att totalt lämna bort något de inte kände sig 

bekväma att berätta. Den här känsligheten är något man måste ta hänsyn till då man drar 
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slutledningar utifrån resultaten. För det andra måste man notera att studiens deltagare 

bestod sammanlagt av åtta stycken rekryterare. Det här låga antalet deltagare gör det 

problematiskt att generalisera resultaten eller att dra större slutsatser på basis av dem. Det 

är dock samtidigt värt att lägga märke till de ofta förekommande likheterna i rekryterarnas 

svar, vilket kan öka resultatens trovärdighet. Trots att resultaten inte kan generaliseras 

utgör de ändå en värdefull insikt i hur rekryterarna i studien upplever och reflekterar kring 

forskningsämnet. 

Begripligheten och den etiska bedömningen har tagits i beaktande i studien i och med att 

jag tydligt informerade rekryterarna om studiens syfte, innehåll och praktiska 

arrangemang i både muntlig och skriftlig form. Jag gjorde det också tydligt för 

rekryterarna att de när som helst fick ställa frågor till mig om studien. På det här viset 

försäkrade jag mig om att de var medvetna om vad de gav sitt samtycke till, och jag 

upplever även att det här skapade en tillit mellan mig och rekryterarna. Jag lade även stor 

tyngd på konfidentialitet under hela forskningsprocessen, och anonymitet i utskrivningen 

av resultaten i min kommunikation med rekryterarna. På det här viset upplever jag att jag 

lyckades motarbeta forskningsämnets känslighets eventuella påverkan på rekryterarnas 

svar, och skapa trygga omständigheter för rekryterarna att öppna upp sig kring 

forskningsämnet.                
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7. Diskussion 
Som det framkom i början av avhandlingen var syftet med den här studien att undersöka 

hur arbetserfarenhet påverkar rekryterares användning av intuition i beslutsfattning. 

Genom det kvalitativa och induktiva förhållningssättet i studien låg fokus på de 

involverade rekryterarnas egna upplevelser och reflektioner om forskningsämnet. Före 

inledningen av intervjuerna var jag orolig över hur insamlingen av data skulle fungera i 

praktiken. Som det nämnts tidigare är intuition ett utmanande fenomen att greppa, och 

användning av intuition i professionell beslutsfattning som rekrytering kan också 

potentiellt uppfattas som ett känsligt ämnet att tala om. Utifrån det här var jag förberedd 

på att det fanns en risk för att rekryterarna kunde vara kortfattiga i sina svar, och till och 

med förneka att de använder sig av intuition i deras beslutsfattning. Lyckligtvis var 

rekryterarna öppetsinnade under intervjuerna, och de klarade bra av att verbalt utrycka 

sina tankar trots forskningsämnets komplexitet. 

 

Som studiens resultat lyfte fram använde samtliga rekryterare sig av intuition i deras 

beslutsfattning, och så gott som alla rekryterare ansåg att det är näst till omöjligt att 

utesluta sin intuition när man rekryterar. Det här stämmer överens med Frames (2012) 

teori om att beslutsfattning är ett socialt fenomen som inte går att utföra totalt rationellt 

och objektivt, och Miles och Sadler-Smith (2014) som nämner att intuition alltid är 

närvarande under rekryteringsprocessen oberoende av rekryterarens vilja. Rekryterarna 

nämnde också att intuition är nödvändigt med tanke på det praktiska rekryteringsarbetet, 

och det här kan i sin tur kopplas till Calabretta et al. (2017) som ser användning av 

intuition som nödvändigt med tanke på de verkliga omständigheter professionella beslut 

fattas i. Rekryteringsprocessens sociala natur genom växelverkan med kandidater och den 

information intuition bidrar med nämndes bland rekryterarna som motivering för 

inkludering av intuition i deras beslutsfattning. Arbetsintervjun lyftes upp bland 

rekryterarna som ett av de tillfällen under rekryteringsprocessen då intuition är som mest 

användbart, och intuition sågs som något som kan ge en förståelse för hur kandidaten 

skulle kunna passa in i en arbetsgrupp/team, och prestera i det framtida arbetet. De här 

resultaten kan kopplas till Nolan et al. (2016)  som framhäver att rekryterare ofta 

favoriserar arbetsintervjun eftersom den skapar möjlighet till att vara i social växelverkan 

med kandidaterna, och att ”läsa mellan raderna” samt upptäcka brister hos kandidaterna. 

Samtidigt kan resultaten också speglas mot Goings et al. (2021) framhävning att 
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rekryterare ofta tror att de klarar av att utveckla en förmåga för att förutspå kandidaters 

sannolikhet för framgång, och mot Markkanen (2009) som lyfter fram att förekomsten av 

intuition i rekrytering oftast tar sig uttryck under arbetsintervjuns gång. Trots 

rekryterarnas inkludering av intuition i deras beslutsfattning framkom det också tankar 

bland rekryterarna om att det är viktigt att intuitionen inte tar över rekryteringsprocessen, 

och att intuitionen helst ska utgöra en minoritet av beslutsfattningen. Dessa tankar kan 

länkas till Markkanens (2009) framhävning att rekryterare varken ska lita blint på sin 

intuition eller ignorera den, utan istället ska rekryterare sträva efter att uppnå en balans 

mellan intuitivt och rationellt tänkande. En av rekryterarna såg som risk med användning 

av intuition att man kan missta sin intuition för något annat, och att intuitionen kan handla 

mer om rekryteraren själv än om kandidaten. Det här stämmer överens med Bergbom et 

al. (2020) som lyfter fram att rekryterares intuition också kan leda till diskriminering och 

orättvis behandling av kandidater under rekryteringsprocessen. Som det har nämnts 

tidigare kan en för stor användning av intuition och känslor leda till att rekryteraren 

omedvetet utför beslut enligt sina egna potentiella fördomar och stereotypier. Det här kan 

i sin tur leda till att t.ex. kandidater med utländsk bakgrund behandlas orättvist eller till 

och med exkluderas ur rekryteringsprocessen (Bergbom et al., 2020). I och med det här 

stämde rekryterarens reflektion överens med den tidigare forskningens kunskap om 

intuitionens potentiella risker i rekrytering.   

 

Studiens resultat visade att arbetserfarenheten har påverkat rekryterarnas användning av 

intuition, och detta förekom framför allt genom att samtliga rekryterare upplevde att deras 

arbetserfarenhet har utvecklat deras intuition. Rekryterarna talade om ”upprepningar” i 

form av upplevelser av upprepade situationer samt resultat, och de såg detta som orsak 

till utvecklingen av deras intuition. Det här är i enlighet med Salas et al. (2010) teori om 

att expertintuition utvecklas genom den yrkesspecifika kunskapen som med tiden lagras 

i beslutsfattarens minne och professionella tankemönster genom erfarenhet av 

beslutsfattning inom det specifika yrket. En av rekryterarna förklarade utvecklingen av 

intuition genom utveckling av mallar som hjälper till att avgöra hur kandidaten skulle 

klara sig i det framtida arbetet. Det här kan kopplas till expertintuitionens teori om 

experters organisering av kunskap i form av semantiska nätverk, teorier och scheman. 

Alla rekryterare nämnde att deras erfarenhet av att intervjua kandidater hade med tiden 

lett till att de i vissa situationer under intervjuerna kan spegla tillbaka till liknande 

situationer som skett tidigare, och genom detta förena nuet med tidigare resultat. De här 



 

 46 

upplevelserna stämmer överens med expertintuitionens teori om ”pattern recognition” 

och ”pattern matching” genom funktionen att jämföra en utvärdering av en nuvarande 

situation med tidigare erfarenheter och resultat. Dessa upplevelser kan också kopplas till 

Markkanen (2009) som lyfter fram intuitionens stöd för rekryteraren genom tolkningar 

av situationer genom erfarenheter och inre scheman.  

 

En stor del av rekryterarna upplevde att deras arbetserfarenhet hade lett till att deras 

förtroende för sin intuition hade ökat med årens lopp genom det praktiska 

rekryteringsarbetet. Det här ökade förtroendet kan länkas till Miles och Sadler-Smiths 

(2014) framhävning att rekryterares självförtroende verkar växa genom deras ökade 

arbetserfarenhet. Några av rekryterarna upplevde i sin tur att deras arbetserfarenhet lett 

till att de i dagens läge inte lika lättvindigt litar på sin intuition till skillnad från tidigare i 

deras karriärer, och att de i dagens läge utreder närmare sin intuition. De här 

upplevelserna kan kopplas till Markkanen (2009) som lägger tyngd på att rekryterare ska 

utföra självreflektion, och ställa sig frågor om varifrån deras intuition kommer samt vad 

som ligger bakom den. Dessa upplevelser kan även speglas mot Salas et al. (2010) som 

lyfter fram betydelsen av självreglering i utvecklingen av expertintuition. Resultaten 

visade också att majoriteten av rekryterarna upplevde att de genom sin arbetserfarenhet 

blivit bättre på att kontrollera sin egen intuition, och välja när de utnyttjar sig av den under 

rekryteringsprocessen. De här upplevelserna är svåra att direkt koppla till den tidigare 

teorin, men upplevelserna kan till en viss mån ställas mot Calabretta et al. (2017) som 

inte ser intuition som en totalt omedveten process, utan snarare som en process som 

innehåller både omedvetena och medvetna funktioner. Resultaten lyfte även fram 

rekryterarnas upplevelser gällande om deras arbetserfarenhet påverkat den grad de 

använder sig av intuition i beslutsfattning. Det förekom blandade upplevelser mellan 

rekryterarna men de upplevelser som är mest anmärkningsvärda är de två rekryterare som 

ansåg att de i början av sina karriärer använt sig mer av intuition, och att de tidigare enkelt 

förlitade sig på sin intuition under rekryteringsprocessen i brist på rationell kunskap om 

rekrytering. Detta handlande går emot Sinclairs (2010) uppmaning om att nybörjare inom 

ett yrkesområde inte ska förlita sig på intuition i beslutsfattning på grund av risken för 

kognitiva genvägar och partiskhet. Den här uppmaningen kan också förenas med 

intuitionens risk för diskriminering, och orättvis behandling i rekrytering (Bergbom et al., 

2020).  
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För att inta ett kritiskt perspektiv gentemot resultaten finns det ett par fenomen i resultaten 

som sticker ut ur mängden. Det första fenomenet består av det som redan tagits upp i och 

med att två av rekryterarna upplevde att de i början av sina karriärer ofta förlitade sig på 

sin intuition, och en av dem ansåg till och med att hen ofta utförde sina beslut enbart på 

basis av intuition. Man kan ställa sig frågan om hur en sådan här stark användning av 

intuition i ett tidigt skede i karriären har påverkat dessa rekryterares beslut. Om man tar i 

hänsyn den kunskap som den tidigare forskningen lyft fram om för stor användning av 

intuition i rekrytering kan man konstatera att risken för att dessa rekryterare utfört 

orättvisa och partiska beslut i början av deras karriärer är möjlig. Det här kan kopplas till 

Diáz et al. (2019) som lyfter fram att rekryterare kan löpa risk för att omedvetet favorisera 

kandidater under rekryteringsprocessen som påminner om dem själva. De här resultaten 

ger en indikation på att nyblivna rekryterares användning av intuition i beslutsfattning 

kan vara problematiskt för rekryteringens etiska förverkligande och kvalitet. Det andra 

fenomenet i resultaten som är värt att lyfta fram är den ena rekryteraren som berättade att 

hen använder sig av intuition när hen går igenom cv:n och LinkedIn-profiler för att välja 

vilka personer som ska inkluderas i rekryteringsprocessen. Det här beteendet kan länkas 

till Adamovic (2021) framhävning att etnisk diskriminering ofta tar sig uttryck i början 

av rekryteringsprocessen då kandidaternas cv:n utvärderas, och även till Diáz et al. (2019) 

som nämner att favorisering av kandidater som påminner om rekryteraren också kan ske 

redan vid genomgång av cv:n. Man kan givetvis inte dra några slutsatser om att den här 

rekryteraren skulle utföra etniskt diskriminerande eller i överlag partiska beslut när hen 

går igenom kandidaters resumér, men det är viktigt att ta i beaktande den tidigare 

forskningen om risker med intuition i rekrytering när man läser detta och det tidigare 

nämnda fenomenet i resultaten.     

 

Avslutningsvis kan man konstatera att användning av intuition i rekrytering är ett 

komplext ämne som innehåller flera olika aspekter. Studiens resultat visar på att 

arbetserfarenhet har en påverkan på rekryterares användning av intuition, men som det 

nämndes tidigare bestod studiens deltagare av endast åtta stycken rekryterare vilket gör 

det svårt att generalisera resultaten. I framtiden behöver man utföra studier med betydligt 

större antal deltagare, och inte om endast den här studiens ämnesområde. Eftersom 

intuition och känslor onekligen är en del av oss människor och våra handlingar finns det 

så gott som oändligt med val för inom vilken kontext man skulle kunna forska om 

intuition. Dock anser jag att forskningen om intuition i allt större grad borde rikta sig mot 
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specifikt rekryteringsbranschen, och rekryterares användning av intuition. I den här 

studien visade det sig att samtliga rekryterare hade använt sig av intuition i beslutsfattning 

ändra från början av deras karriärer trots att detta inte är rekommenderbart enligt tidigare 

forskning. En del av rekryterarna upplevde till och med att de förlitat sig på intuition trots 

att de var nybörjare inom rekryteringsbranschen. Det här öppnar enligt mig upp ett behov 

för att forska i hur nybörjare inom professionell beslutsfattning, och inte minst nybörjare 

inom rekryteringsbranschen kan lära sig att kontrollera sin egen intuition, och utveckla 

den här kontrollen. Sådan här forskning skulle kunna bidra med värdefull kunskap som 

kan effektivisera rekryterares arbete, samtidigt som forskningen skulle kunna lätta på den 

möjliga tabubelagda stämplen gällande användning av intuition i rekrytering. Vare sig vi 

vill det eller inte är intuition närvarande under rekryteringsprocessen, och därför borde 

det ligga i rekryteringsforskningens intresse att komma underfund med hur man kan tämja 

det här komplicerade fenomenet vi kallar intuition.                     
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
Tema 1: Rekryterarens bakgrund 

• Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

• Ungefär hur många rekryteringar genomför/deltar du i per år? 

• Hur ser dina arbetsdagar ut när ni har rekryteringar på gång (i hur stor grad är då 

rekryteringar en del av din arbetsdag)? 

 

Tema 2: Företagets bakgrund 

• Har ni någon viss struktur för hur ni rekryterar, hur går era rekryteringsprocesser 

till (vilka olika steg innehåller de)? 

• Sker era rekryteringsprocesser ofta under tidspress eller tidsbrist? 

 

Tema 3: Rekryteraren i sitt arbete 

• Vad skulle du säga att är dina främsta styrkor som rekryterare? 

• Upplever du att du har något visst sätt som du rekryterar på? 

• Upplever du att du har någon viss strategi för att komma fram till beslut i rekry-

teringsprocessen? 

• Upplever du att ditt sätt att rekrytera har förändrats/utvecklats under din karriär? 

• Har du medvetet gjort något för att utveckla dig som rekryterare? 

 

Tema 4: Intuition i rekrytering 

• Vad förknippar du begreppet intuition med, vad innebär intuition enligt dig? 

• Hurdana tankar väcker användning av intuition i rekrytering hos dig? 

• Tycker du att intuition spelar en betydelsefull roll i rekryterarens arbete? 

• Tycker du att användning av intuition är viktigt för att kunna göra lyckade beslut 

under rekryteringsprocessen? 

• Hurdan betydelse har intuition för dig som rekryterare? 

• Använder du din intuition då du rekryterar? 

• Upplever du att din användning av intuition har förändrats under din karriär? 

• Vilka faktorer har i så fall orsakat/påverkat förändringen?  

• Upplever du att din intuition har utvecklats under din karriär (genom arbetserfa-

renhet)? 
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• Litar du på din intuition då du rekryterar och fattar beslut? 

• Upplever du att du vågar lita mer på din intuition desto längre du arbetar med 

rekrytering (ser du skillnader mellan början av din karriär och var du är nu)? 

• Upplever du att du nuförtiden rekryterar mer intuitivt till skillnad från början av 

din karriär? 

• Upplever du att din åsikt/attityd mot att använda intuition i rekrytering har för-

ändrats under din karriär? 

• Har du upplevt användning av intuition som en positiv sak i ditt yrke? 

• Ser du fördelar med att använda intuition i rekrytering (om du jämför med t.ex. 

olika tester och annars väldigt rationellt tänkande)? 

• I vilka skeden/situationer i rekryteringsprocessen upplever du att användningen 

av intuition är som mest användbart? 

• Ser du några nackdelar med användning av intuition i rekrytering?  
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Bilaga 2: Informationsbrev och samtyckesblankett 
Hej, 

 
Jag studerar allmän och vuxenpedagogik på Helsingfors universitet, och jag skriver för 
tillfället min pro gradu-avhandling, som undersöker rekryterares användning av intuition 
i rekryteringsbeslut. Jag letar nu efter rekryterare som bär på minst tre års arbetserfarenhet 
av att rekrytera personal, och som är intresserade av att delta i min studie genom inter-
vjuer. Intervjuerna kommer att utföras konfidentiellt och räcka ca 45 minuter. Utförandet 
av intervjuerna kommer att ske under denna vår enligt deltagarnas tidtabeller och önske-
mål. Vid behov är det också möjligt att ordna senare tidpunkter för intervjuerna.  
 
Min studie utgår från tidigare forskning som visar att intuition kan vara ett effektivt red-
skap för professionell beslutsfattning, då beslutsfattarens intuition baserar sig på arbets-
erfarenhet och arbetsspecifik kunskap. Den här forskningen har under de senaste åren 
främst fokuserat på beslutsfattning inom olika former av företagsledning. Syftet med min 
studie är att nu skifta fokus mot specifikt rekryteringsbranschen, och undersöka om re-
kryterare upplever att deras arbetserfarenhet påverkar deras användning av intuition i be-
slutsfattning. 
 
Intervjuerna kommer i första hand att ske på distans via Zoom eller Microsoft Teams, 
men vid behov är också andra arrangemang möjliga att ordna.  Intervjuerna kommer att 
spelas in, transkriberas, analyseras och sammanställas anonymt som ett resultat i min av-
handling. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna, och 
de kommer direkt att raderas när avhandlingen är sammanställd. Det andra bifogade do-
kumentet innehåller ytterligare information om studiens dataskydd. Deltagandet i studien 
är totalt frivilligt, och det är möjligt att avbryta deltagandet när som helst utan motivering. 
Jag delar gärna med mig den färdiga avhandlingen till deltagare som är intresserade av 
att läsa studien i sin helhet.  
 
Jag hoppas att det här informationsbrevet har väckt ditt intresse för min studie. Ifall du 
vill delta är det fritt fram att kontakta mig, och jag svarar också gärna på frågor om stu-
dien. Min handledare Gunilla Holm är också tillgänglig för vidare frågor om studien. 
Nedan finner du våra kontaktuppgifter. 
 
Vänliga Hälsningar 
André Bärlund 
 
André Bärlund                                                                                    Gunilla Holm                                       
E-post:                                                                                                E-post:  
Telefon:                                                                                                  
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Samtyckesblankett 
 

Jag samtycker härmed till att delta i denna intervjustudie som undersöker rekryterares 

användning av intuition i rekryteringsbeslut. Jag har informerats om studiens syfte, om 

hur datainsamlingen går till, och om hur datat bearbetas och förvaras. Jag har informerats 

om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien när 

som helst utan motivering. Jag har också fått möjligthet att ställa frågor om studien. Min 

underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och att jag godkänner att det 

data som samlas in av mig behandlas i enlighet med Helsingfors universitets 

dataskyddslagstiftning, och den information jag fått. 

 

 

Ort och datum: 
 
 
Underskrift: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter: 

André Bärlund                                                                                    Gunilla Holm 

E-post:                                                                                                E-post: 

Telefon:                                                                 

 
 
 

 


