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Sammanfattning 
 
Titel:  Spänning på EON - En fallstudie om rekryterares 

legitimitetsskapande 
 
Seminariedatum: 31 maj 2012 
 
Kurs:   FEKH95, Examensarbete Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 
Författare:  Peter Andersson, Karolina Bernhardsson & Oskar Björk 
 
Handledare:  Nadja Sörgärde 
 
Nyckelord:  Rekrytering, Legitimitet, Osäkerhet, Psykometri, Diskurs 
 
Syfte: Arbetets syfte är att påvisa en samexistens mellan två 

kontrasterande förhållningssätt, det sociala respektive det 
psykometriska, till rekrytering samt att utforska den psykometriska 
ansatsens roll för EONs två rekryterare. 

 
Metod: För att uppnå detta syfte har kvalitativa, semi-struktureade 

intervjuer utförts i ett fallföretag. 
 
Teori:   Studiens teoretiska perspektiv är diskurs- och legitimitetsteori. 
 
Empiri: Studiens empiri består utav sex stycken semi-strukturerade 

intervjuer med nyckelpersoner delaktiga i rekryteringsprocessen på 
EON. 

 
Resultat: Arbetet konstaterar att de två rekryterarna på EON verkar ty sig till 

ett psykometriskt förhållningssätt till rekrytering för att möta en 
osäker omgivning. Detta tar sig uttryck i både tal och handling och 
kan förstås som ett sätt att sträva mot legitimitet. 
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Abstract 
 
Title:  Spänning på EON - En fallstudie om rekryterares 

legitimitetsskapande 
 
Seminar date:  31 may 2012 
 
Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate Level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credit 
Points  

 
Authors:   Peter Andersson, Karolina Bernhardsson & Oskar Björk 
 
Advisor:   Nadja Sörgärde 
 
Key words: Selection, Legitimacy, Uncertainty, Psychometrics, 

Discourse 
 
Purpose: The purpose of this study is to bring into light a parallel 

existence between two contrasting approaches to selection, 
a psychometric and social approach, and to explore the role 
of a psychometric approach for two recruiters at EON. 

 
Methodology:   The method used is qualitative, semi-structured interviews. 
 
Theoretical Perspectives: This work is built upon theories of legitimacy and 

discourse. 
 
Empirical Foundation: The empirical foundation upon which this study is 

conducted consists of six semi-structures interviews with 
key-persons involved in the recruitment process taking 
place at EON.  

 
Conclusions: The study concludes that the two recruiters seem to adopt a 

psychometric approach to face an uncertain context. This is 
expressed both in language and in action, which could be 
understood as a search for legitimacy.	   	  
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1. INLEDNING	  
 

Denna uppsats handlar om rekrytering. Den handlar inte om vilken rekrytering som helst, 

utan närmare bestämt om rekryteringsprocessen på ett stort multinationellt företag, vilket 

primärt verkar inom energibranschen. Detta företag befinner sig under omstrukturering 

och har på grund av dess storlek också ett betydande antal rekryteringar bakom sig. 

 

Rekrytering blir speciellt intressant att studera om man sätter det i relation till vilka 

konsekvenser rekrytering har både för människor och organisationer. Människors 

karriärer och framtider är beroende av rekrytering, och det finns många som menar att 

företagets främsta resurs är människorna som utgör det, vilket skulle göra rekrytering till 

en central funktion även på organisationssidan. Rekrytering som aktivitet kan tänkas vara 

väldigt svårt. Hur vet man att rätt person anställs? Hur vet man att rätt personer söker sig 

till organisationen? Hur skyddar man sig mot en potentiell felrekrytering, vilket kan, för 

organisationen få ödesdigra konsekvenser? Det finns inga raka och enkla svar på dessa 

frågor och osäkerheten inom rekryteringsbranschen verkar vid en första anblick vara stor. 

 

Det verkar finnas en inneboende längtan hos människan att strukturera och förstå sin 

omgivning med hjälp av greppbara, konkreta och mätbara fakta. Detta påstående kan 

tyckas djärvt men många kan nog känna igen sig i önskan om en ordnad och strukturerad 

tillvaro, inte minst dem som verkar inom en ekonomisk kontext. Företagande och den 

affärsmässiga sfären kan påstås vara dominerad av ett kvantitativt och resultatorienterat 

förhållningssätt. Företagsvärden, löner, aktiekurser, “headcounts” och marknadsandelar 

är alla exempel på mätbara, konkreta fakta som kan förstås som centrala begrepp inom 

nära nog alla organisationer. Detta kvantitativa förhållningssätt har även starkt påverkat 

hur rekrytering förstås, forskas kring och i praktiken utförs (McCourt 1999). 
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1.1 Problematisering 
 

Rekrytering som forskningsområde har länge dominerats av ett psykometriskt perspektiv. 

Psykometrin innebär i korthet en tilltro till standardiserade processer och verktyg som, 

om de används på rätt sätt, kan bedöma kandidater och förutsäga framtida arbetsinsatser.    

Stor möda har, inom den psykometriska skolan, ägnats åt att försöka förfina och optimera 

processer och instrument för att säkerställa ett bra urval. Forskningen kopplat till det 

psykometriska synsättet har varit till största del normativt, det vill säga, haft ambitioner 

att ge konkreta råd om hur rekrytering kan förbättras. Ett socialt perspektiv som växt 

fram från slutet av 80-talet har istället fokuserat på brister och problem med de 

underliggande antaganden som den psykometriska skolan bygger på (Herriot 1993). Man 

menar att den psykometriska ansatsen missat väsentliga delar av mänsklig och 

organisatorisk natur som exempelvis föränderlighet, identitet och sociala interaktioner. 

Denna ansats kan dock bättre förstås som en kritik i relation till den psykometriska skolan 

än en egen teoretisk sfär. Dessa två perspektiv på rekrytering kommer att förklaras mer 

genomgående i texten. 

 

Viss uppmärksamhet har inom rekryteringsforskning ägnats de fall där de två synsätten 

verkar existera parallellt, men majoriteten av denna forskning berör dem som separata 

fenomen. Inom exempelvis ledarskapsfältet har bland annat Alvesson & Svenningsson 

(2003) och Thomas & Linstead (2002) utforskat implikationer och konsekvenser av 

samexisterande diskurser, men denna typ av samexistens är inom rekryteringsfältet 

relativt outforskat. Den genomgångna litteraturen som trots allt behandlat de två 

perspektiven tillsammans har främst bekymrat sig om hur de psykometriskt kopplade 

verktygen verkar användas för att skapa mening i en komplex social kontext. 

 

Med utgångspunkt i denna studies empiri skall det visas att det finns aspekter av 

rekryteringsprocessen på EON som ej helt kan förklaras av de rådande ansatserna då de 

behandlas separat från varandra. Trots omfattande kritik mot den psykometriska 

ansatsens förhållningssätt till rekrytering är denna fortfarande mycket vida utbredd vilket 

leder fram till arbetets problemformulering. 



	   6	  

1.2 Problemformulering 
 

Vilken roll spelar ett psykometriskt förhållningssätt för rekryterare på EON i företagets 

rekryteringsprocess? 

 

1.3 Syfte  
 
Textens syfte är att påvisa en samexistens mellan de två förhållningssätten samt att förstå 

varför rekryterare på EON nyttjar psykometriska komponenter i rekryteringsprocessen. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Rekrytering är ett brett fenomen som involverar många aktörer. Det finns alltså många 

perspektiv utifrån vilka man kan betrakta rekrytering. Denna studie ämnar förstå 

rekrytering utifrån två rekryterares synsätt, vilket är det som i studiens empiri varit mest 

intressant. En viktig part i rekryteringssammanhang är givetvis kandidaterna som söker 

sig till organisationen men dessas perspektiv kommer ej att behandlas. 

 

Det finns många olika teorier och metoder utifrån vilket rekrytering potentiellt sett skulle 

kunna undersökas. Det som uppdagats i empirin bedöms i arbetet dock förstås bäst 

genom diskurs och legitimitetsteori. 

 

1.5 Företagspresentation 
 

EON Sverige är ett integrerat och helägt dotterbolag som ingår i den tyska EON-

koncernen vilket är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i 

Europa, USA och Ryssland. De omsatte år 2011 41,1 miljarder kronor och har ca 4200 

medarbetare i Sverige vilket bäddar för en bred och spännande rekryteringsprocess med 

en lång rad olika kompetenser och yrkesroller som behöver fyllas. Intervjuerna har ägt 

rum på EONs huvudkontor beläget i Malmö. Sedan en tid tillbaka pågår en 

omstrukturering i organisationen med syfte att höja effektiviteten, EON 2.0. 

	    



	   7	  

 

1.6 Rekryteringsprocessen 
 

För att åskådliggöra EONs rekryteringsprocess och underlätta för fortsatt läsning följer 

nedan en kort presentation av denna. 

 

 
Källa: EON Sverige 

 

Ovan illustreras EONs formella rekryteringsprocess så som den beskrivs av EON. 

Processen inleds med ett uppmärksammat rekryteringsbehov som sedan följer en 

beslutsväg för godkännande. Rekryterarna skapar vid ett inledande möte, ett 

uppstartsmöte, med den rekryterande chefen en kravprofil för att specificera eftersökta 

kompetenser och egenskaper. Vid uppstartmötet används UCR-kortleken. En platsannons 

formuleras av antingen den rekryterande chefen, av rekryteraren eller av båda parter 

gemensamt. De sökande kandidaterna graderas sedan i ett databaserat 

administrationsverktyg för rekrytering, iGrasp, och beroende på antalet sökande till 

tjänsten telefonintervjuas alla eller ett utvalt antal. Telefonintervjuerna genomförs av 

rekryterarna som sedan presenterar ett antal kandidater för rekryterande chef. Därefter 

genomförs djupintervjuer med kandidaterna då rekryterare och rekryterande chef deltar. 

Referensinsamling sker beroende på rekryterarens tyckande före eller efter djupintervju. 

De kandidater som har passerat djupintervjun testas enligt OPQn och ett 



	   8	  

återkopplingsmöte sker i regi av rekryterarna. Ytterligare en intervju genomförs efter 

detta och i de flesta fallen genomförs denna endast av rekryterande chef som sedan fattar 

beslut om anställning. Efterspelet efter ett fattat beslut rör sig om löneförhandlingar, 

registrering i datasystem och administrativa frågor. Nytt i processen är att enkäter för att 

generera feedback har införts, dessa enkäter skickas till både anställd kandidat och 

rekryterande chef. Ansvarig för utvärderingen är rekryteringskoordinatorn. Vid 

tidpunkten för intervjuarbetet med fallföretaget hade dessa enkäter ännu inte börjat 

användas och ägnas därför inte mer uppmärksamhet.  

 

1.7 UCR – Universal competency report 
 

Vid vad som kallas uppstartsmötet, då rekryterande chef och rekryterare möts för första 

gången, använder rekryterarna en kortlek som de kallar UCR för att rangordna de hos 

kandidaten eftersökta egenskaperna. Rekryterarnas tillvägagångssätt gällande 

användandet av UCRn tycks skilja sig åt men det beskriver båda hur syftet med denna är 

att gradera vad som är viktigt hos kandidaten och med vilken frekvens det önskas 

förekomma. Utifrån uppstartmötet sammanställer rekryterarna en kravprofil som ska 

fungera som underlag för den fortsatta rekryteringsprocessen. 

 

1.8 OPQ - Occupational Personality Questionnaire 
 

EONs rekryterare använder sig i sin utvärdering av tänkbara kandidater av ett 

personlighetsformulär, OPQ. Formulären köps in av EON från SHL, ett internationellt 

företag inriktat på psykometriska testmetoder. Rekryterarna genomför en tvådagars 

utbildning i regi av SHL och mottar därefter ett certifikat som gör dem behöriga att 

använda formuläret. SHL beskriver OPQn som följande:  

 

”Formulären syftar till att beskriva individens egenskaper och beteenden i yrkeslivet. Resultatet 

ger dig ett bra underlag för en strukturerad djupintervju med syfte att få en tydlig bild av en 

individs personlighetsdrag. OPQ vilar på vetenskaplig grund, vilket bl.a. betyder att det finns 

adekvata svenska normgrupper samt reliabilitets- och validitetsstudier som ger belägg för dess 

effektivitet.” 
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(Elektronisk källa 1) 

 

Rekryterarna på EON benämner formuläret under intervjuerna som ett personlighetstest, 

en självskattning samt ett test. De kandidater som har passerat den första intervjun i 

rekryteringen ombeds att genomföra OPQn, detta genomförs av kandidaten utanför EON 

och sker elektroniskt. Formuläret bygger på ipsativa påståenden som kandidaten måste ta 

ställning till och kandidatens svar omvandlas sedan till olika poängskalor inom olika 

kategorier som löper mellan ett och sju. EONs rekryterare genomför därefter en tolkning 

av resultatet som presenteras för kandidaten vid ett återkopplingsmöte. Rekryterarens bild 

av kandidaten efter detta möte framställs därefter muntligen till den rekryterande chefen. 
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2. TEORI & METOD 
 

2.1 Ontologi - Socialkonstruktionism 
 

Denna fallstudie är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på verkligheten. 

Det kan diskuteras om detta hävdas alldeles för lättvindigt, precis som det är populärt att 

skriva att en induktiv ansats anammats, men det kan argumenteras att ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt är centralt både för arbetets frågeställning och 

konkreta forskningsdesign. 

 

En socialkonstruktionistisk världsåskådning inbegriper uppfattningen om att sociala 

företeelser och deras mening ständigt skapas och revideras av sociala aktörer (Bryman & 

Bell 2005: 34). Studiens problemformulering är ett resultat av ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt eftersom den tar fokus på rekryterarnas uppfattning av 

deras omgivning. Centralt är i detta sammanhang uppfattningen om att aktörerna skapar 

sin verklighet i interaktion med sin omgivning vilket tillåter tolkning av denna. Detta 

perspektiv på verkligheten kan jämföras med objektivismens synsätt som i motsats till 

socialkonstruktionismen förutsätter en objektiv verklighet med objektiva sanningar (ibid). 

De grundantagen som det psykometriska perspektivet på rekrytering vilar på förutsätter 

objektivitet vilket har lett vidare till studiens intresse av att nyansera och förstå dess 

egentliga funktion. Samtidigt som studiens problemformulering är frukten av ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt präglar detta även valet av metod, forskningsdesign och 

analysen av det empiriska materialet. Empirin i detta arbete, sex semi-strukturerade 

intervjuer med olika nyckelpersoner delaktiga i EONs rekryteringsprocess, syftar därför 

till att ge information om de involverades upplevelser och tolkningar av 

rekryteringsprocessen snarare än att reflektera en “verklig” bild av densamma. 
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2.2 Deduktion och induktion 
 

Den spontant, och för somliga, naturliga arbetsgången för en akademisk undersökning är 

djupt rotad i naturvetenskapen och förutsätter ett förhållande mellan teori och empiri där 

en teori på förhand skapas för att sedan formuleras till en hypotes och testas mot empiri 

(Bryman & Bell 2005: 23). Detta förhållningssätt kallas deduktion. I naturvetenskapen 

där omständigheter kan replikeras och kopieras med mycket stor noggrannhet blir ett 

sådant arbetssätt ofta naturligt. Man kan upprepa samma experiment X antal gånger 

under omständighet Z och till slut slå fast att föremål Y verkar vara bundet att reagera på 

ett specifikt sätt under dessa särskilda omständigheter. När det gäller människor och 

sociala interaktioner som exempelvis en rekryteringsprocess finns det stor anledning att 

fundera över rimligheten i ett sådant förfarande. Känslor, uppfattningar, kontexter, 

sociala samspel och kulturella betingelser kommer att komplicera det mekaniska, 

hypotesprövande arbetssättet förknippat med den deduktiva ansatsen och de kvantitativa 

metoder som ofta följer detta förhållningssätt. Att försöka skapa teorier och modeller som 

med exakt noggrannhet förutsäger människors beteende blir dessutom lönlöst om man 

som Watson (2006) menar att människor till sin natur är oförutsägbara och omöjliga att 

kontrollera. Dessutom saknar naturvetenskapliga studieobjekt som atomer, molekyler och 

kemikalier förmågan att tillskriva mening till sin omgivning, medan detta kan 

argumenteras vara en hörnsten i det mänskliga psyket (Schutz i Bryman & Bell 2005: 

293). 

 

2.2.1 Induktion 

Denna text tar alltså istället sin utgångspunkt i ett induktivt förhållningssätt till empiri 

och teori, det vill säga uppfattningen om att det senare föds ur det förstnämnda (Bryman 

& Bell 2005: 25). Detta innebär att arbetet tar avstamp i hur rekryterarna beskriver sina 

upplevelser och forskningsfokus är därmed inte något som är bestämt på förhand. Ett 

sådant förhållningssätt är både potentiellt mycket givande men samtidigt besläktat med 

en rad fallgropar. En av de viktigaste styrkorna i att arbeta induktivt kan sägas vara att 

teoribildningen stammar ur verkligheten, det vill säga den faktiska empirin. Istället för att 

på förhand spekulera och resonera kring resultat och slutsatser låter forskaren empirin 
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skapa teori och kunskap. De utförda intervjuerna på EON och det efterföljande analytiska 

arbetet har varit en öppen process där den faktiskt uppkomna empirin fått styra vilken väg 

teoribildandet kunnat ta. Uppsatsens fokus har revideras ett flertal gånger under arbetets 

gång på grund av förändrade empiriska förutsättningar. 

 

2.2.2 Metodkritik 

Vanlig kritik mot den induktiva ansatsen rör främst dess generaliserbarhet (Bryman & 

Bell 2005: 508). Denna kritik är särskilt relevant då teorin skapats utifrån en fallstudie 

och blir således extra viktig att beakta i detta arbete. Ett sätt att förhålla sig till kritiken 

om fallstudiens och den induktiva ansatsens generaliserbarhet, eller som kritikerna 

menar, brist därpå, kan vara att ha ett konstruktionistiskt perspektiv på verkligheten. I det 

fallet blir det induktiva bidraget från fallstudien snarare ett potentiellt givande sätt att 

förstå rekryterares perspektiv på sin roll och omgivning och det blir mindre problematiskt 

att denna inte kan appliceras med exakt precision och generera precisa förutsägelser. 

 

En annan vanlig kritik mot ett induktivt arbetssätt är att många induktiva forskare skulle 

bidra med intressanta empiriska observationer och generaliseringar men att många gånger 

visar sig teoribildningen vara svag (Bryman & Bell 2005: 12). Detta kan vara särskilt 

tydligt vid små, kvalitativa undersökningar. Reinecker & Jörgensen (2008: 312) 

diskuterar ett förhållningssätt till denna problematik och lyfter fram att man inte ska eller 

kan generalisera utifrån ett enkelt eller ett fåtal fall. Istället bör man då ha en begränsad 

problemformulering. Detta har aktivt beaktats under arbetets framväxt och 

problemformuleringen har begränsats till att endast behandla en enda process, 

rekryteringsprocessen, på ett enda företag (EON). Däremot menar Reinecker & Jörgensen 

(2008: 312) att man gärna kan sätta resultaten i perspektiv till en generell nivå. 

 

De traditionella övervägandena om validitet, reliabilitet och replikabilitet är främst rotade 

i kvantitativ forskning och får således en mindre roll vid induktiva, kvalitativa arbeten. 

Dessa bekymrar sig primärt om mätmetoder och möjligheter till precis upprepning av 

studien. Som argumenterats ovan är det en orimlighet att tro att man kan till punkt och 

pricka återskapa en specifik kontext. Kvalitativa arbeten fokuserar sällan på att mäta 
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variabler i traditionell bemärkelse utan är snarare intresserad av att förstå ett fenomen 

utifrån de berörda parternas verklighet (Bryman & Bell 2005: 297). Många aspekter av 

ett socialt fenomen som är synnerligen viktiga för de involverade parterna kan för de 

undersökande forskarna vara dolt eftersom att de inte nödvändigtvis delar samma sociala 

verklighet (Bryman & Bell 2005: 298). Således har mindre vikt lagts vid att utforma 

studien så att den med exakt precision går att kopiera och istället har ett mer öppet och 

dynamiskt arbetssätt eftersträvats. 

 

Det är viktigt att poängtera i sammanhanget att dessa beskrivningar av induktion och 

deduktion kan betraktas som idealtyper och ligger längst ut på varsin ände av ett 

spektrum av möjliga kombinationer. Dessa har varit närvarande i varierande grad vid 

olika tidpunkter i arbetsprocessen. Att hävda att arbetet är fullständigt induktivt skulle 

således inte heller vara korrekt. Rennstam & Wästerfors (2011) lyfter fram att spontanitet 

och nyfikenhet inför empiri ofta är illusorisk eftersom att undersökande analytiker ofta 

redan på förhand är inläst på mycket tidigare forskning och teori. Man kan inte på ett 

enkelt sätt glömma tidigare kunskapsinhämtning och erfarenheter och vara fullständigt 

öppen och “blank” inför ny empiri.  

 
2.3 Studiebeskrivning 
 

Arbetets empiriska källor består av sex stycken semi-strukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner involverade i rekryteringsprocessen på EON. En av dessa intervjuer har 

varit en telefonintervju medan de övriga fem har ägt rum på EON i Malmö. Den första 

kontakten med företaget skedde via en Rekryteringskoordinator som bidrog med 

kontakter och en övergripande, generell beskrivning av hur rekryteringsprocessen bedrivs 

inom organisationen. Därefter hölls två stycken semi-strukturerade djupintervjuer med 

två rekryterare (se intervjuguide i appendix). Målet vid denna tidpunkt var att på ett så 

öppet vis som möjligt nalka sig rekryterarnas värld och undersöka om det fanns särskilda 

fenomen som de pratade om på ett vis som öppnade upp för olika typer av tolkning. När 

detta material bearbetats och transkriberats hade en rad intressanta teman dykt upp. 

Därefter hölls en intervju med rekryteringskoordinatorn. Nästa intervjutillfälle 

intervjuades de två rekryterarna tillsammans. Detta gjordes i syfte för att undersöka om 
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någon särskild gruppdynamik kunde påverka rekryterarnas utsagor. Arbetets empiriska 

insamling avslutades med två intervjuer med två olika rekryterande chefer vilka i 

varierande grad haft samarbete med rekryterare. Vid samtliga intervjuer samtyckte 

intervjupersonerna till att bli inspelade och därefter har intervjuerna transkriberats i sin 

helhet.  

 

Vid arbetets början låg fokus på att undersöka hur rekryterare upplevde och beskrev sin 

roll. För att undersöka denna fråga utfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer 

med olika nyckelpersoner aktiva i rekryteringsprocessen på EON. Trots att arbetets fokus 

ligger specifikt på rekryterarnas uppfattningar har det varit givande att även tala med 

rekryterande chefer och en rekryteringskoordinator för att fylla ut och nyansera 

rekryterarnas utsagor. Genom att placera rekryterarnas utsagor i en kontext har fler 

intressanta tolkningsmöjligheter uppstått. 

 

2.4 Metodmedvetenhet vid intervjutillfällen 
 

Eftersom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på verkligheten implicerar att denna 

fallstudie erkänner rekryteringsprocessen som ett potentiellt forum för formande och 

skapande av individers egenskaper, identiteter och roller får detta även konsekvenser för 

hur arbetet och intervjuerna har bedrivits. Varje intervjutillfälle bör således betraktas som 

ett socialt möte där den sociala och språkliga kontexten präglar vad intervjupersonerna 

berättar om och på vilket sätt de väljer att göra det (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011:  

37). Förväntningar och förutfattade meningar inför intervjun kan ofta påverka vilka svar 

intervjuobjekten tror att forskarna söker. En risk är här att intervjupersonerna intar en viss 

position beroende på i vilket syfte denne upplever att intervjun och studien genomförs 

(Alvesson 2011). 

 

Man kan resonera kring många olika faktorer som har relevans vid intervjutillfället. 

Alvesson (2011) kategoriserar ett antal teman som kan påverka intervjutillfället och några 

av de som varit mest närvarande vid intervjuerna på EON är “Intervjun måste ses i sin 
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sociala kontext”, “Språkets och kulturens begränsningar vid intervjutillfället” och 

“Intervjutillfället som identitetsarbete”. Dessa tre kommer att exemplifieras nedan. 

 

2.4.1 Intervjuer måste ses i sin sociala kontext 

När Alvesson (2011) talar om den sociala kontexten vid intervjun menar han att den data 

som produceras vid intervjutillfället kommer att vara starkt påverkat av en rad olika 

sociala faktorer. Ålder, kön, formell position, lokaler och etnicitet för att nämna några 

kommer fungera som ram för vilka svar som produceras. 

 

“Det är ju ju... egentligen... allt ... allt när ni kommer ut i arbetslivet sen... alltså, ni kan ju ha en 

känsla ... men den kan ju vara väldigt subjektiv... ni måste kunna påvisa fakta!”  

(Rekryterare) 

 

Detta gavs som svar på frågan om rekryteraren litar på sin egen magkänsla eller inte vid 

intervjuer med eventuella kandidater. Rekryteraren ger råd om hur man som ung och 

oerfaren bör förhålla sig när man efter sina studier kommer ut i arbetslivet. Det är 

osannolikt att rekryteraren hade svarat på samma vis om det varit en jämngammal, lika 

erfaren rekryterare som ställt samma fråga. Svaret verkar alltså vara påverkat av både 

ålder och formell position. Rekryteraren kan ha uppfattat sin uppgift vid intervjutillfället 

som att i egenskap av expert ge råd till blivande, unga rekryterare vilket ytterligare stärks 

av följande uttalande; 

 

“Så ska ni bli bra rekryterare; lyssna! Och det är verkligen, verkligen att var inlyssnande, se 

personen ifråga.” 

(Rekryterare) 

 

Ett annat exempel där rekryterarens kön verkar vara en avgörande faktor för svaret ses i 

nedanstående citat; 

 

[Om konsten att lyssna] “Det är inte svårt. Men det handlar ju om... se och höra, det är inte 

svårare än så. Det är inte hokus pokus. Men då, men tro mig, killar, detta är mitt bästa 

raggningstips. Verkligen. Se och bekräfta, det funkar...“ 
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(Rekryterare) 

 

Här verkar svaret alltså vara styrt av den intervjuades kön. En tolkning är att rekryteraren 

söker legitimera sitt råd till “killarna” på basis av att denne vet hur sitt eget kön fungerar 

och önskar bli behandlade. 

 

2.4.2 Språkets och kulturens begränsningar  

En annan begränsande faktor vid intervjuer, menar Alvesson (2011) är språkets och 

kulturens begränsningar. Vid frågor om organisationens värderingar verkar kulturella 

skript vara närvarande. Samtliga intervjuade rekryterare svarar på liknande sätt och 

betonar vikten att aktivt arbeta med värderingar, och menar att detta är en ytterst 

närvarande del i deras dagliga tillvaro. Det konkreta arbetet med organisationens 

värderingar beskrivs som “levande” och “något man andas”. 

 

“Vi har ett, det är så att vi, alltså grunden i vår rekrytering, vi har ju alltid våra värderingar med 

oss (...) Om inte annat tillbaka igen, här det är konstigt, men många av de andra väggarna om ni 

går runt här, värderingarna står på väggarna. Du ska se dom hela tiden. Det finns många sätt att 

arbeta med värderingar, det är ju, man måste ha dom levande.” 

(Rekryterare) 

 

“För mig personligen... det finns vissa värderingar (...)det är ju något som man skall andas ... 

och leva på ett sätt.” 

(Rekryterare) 

 

[Om värderingarna]“Dom vi har med oss. Eh, och detta är något vi lever med... alltså, hur vi 

arbetar med detta... ja, vi lever med dem.” 

(Rekryterare) 

 

Enligt denna utsaga är alltså värderingar något ständigt närvarande och centralt inom 

organisationen. Samtidigt kan ingen av de intervjuade spontant nämna ett exempel på 

vilka värderingar organisationen står för. Alvesson (2011) menar att kulturella skript kan 

underlätta den svåra uppgiften för den intervjuade att förmedla en bild av hur det 
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verkligen är på ett kort intervjutillfälle. Det är en komplex situation och då två främlingar 

möts, utan gemensamma referenser kan kulturella skript underlätta berättandet. Att 

kulturella skript är närvarande gör inte att dessa utsagor nödvändigtvis “falska” eller 

ointressanta, utan kan om detta beaktas bidra med spännande och givande 

tolkningsmöjligheter. 

 

2.4.3 Intervjutillfället som identitetsarbete 

Alvesson (2011) belyser också intervjutillfället som ett möjligt forum för identitetsarbete. 

När en neutral, intresserad och nyfiken intervjuare finns till hands är risken att 

intervjupersonerna medvetet eller omedvetet ägnar sig åt att uttrycka, förtydliga, försvara 

och/eller reparera en föredragen självbild. Om man på basis av exempelvis formell 

position blir intervjuad som “Rekryterare” föreligger det en risk att intervjupersonen 

svarar så som denne uppfattar att en “Rekryterare” bör svara. Ashforth & Mael (1989) 

beskriver liknande tendenser utifrån ett socialt perspektiv. “Vem jag är” blir endast 

relevant i förhållande till andra. 

 

2.4.4 Implikationer 

Alvesson (2011) förordar ett mer medvetet förhållningssätt till intervjuarbete och föreslår 

därtill ett reflexivt ramverk vilket hjälper forskaren att förstå sitt material. Således måste 

forskaren vara medveten om att det material som framkommer vid intervjuerna kan vara 

vinklat i sin framställning, icke fullständig sanning och frukten av subjektiva tolkningar. 

Poängen är inte att förkasta intervjupersonernas framställningar som subjektiva utsagor 

helt beroende av sin sociala och språkliga kontext, utan att framhäva och beakta 

tvetydigheten i materialet. 

 

För denna studies vidkommande har Alvessons (2011) uppmaning om ett mer reflexivt 

förhållningssätt inneburit att intervjupersonernas utsagor har granskats och tolkats i flera 

omgångar. Vad som vid en första anblick tolkats på ett visst sätt har vid nästa 

granskningstillfälle reviderats till någonting annat. Ett exempel på detta är när 

rekryterarna förklarar sin syn på värderingar. Dessa förstods först som helt centrala för 

organisationen, och det fanns ambitioner om att integrera dessa mer centralt i arbetet. Vid 
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en andra granskning och med Alvessons olika kategorier i åtanke, reducerades dessa till 

att snarare förstås som uttryck för ett kulturellt skript. 

 

Ambitionen har också varit att på ett så neutralt sätt som möjligt presentera uppsatsen och 

dess syften för intervjupersonerna. Det har exempelvis inneburit att frågor om 

rekryteringsarbetet medvetet ställts på ett sätt som kan tänkas reducera risken för 

intervjupersonernas möjlighet att missförstå sin roll vid intervjun. Särskilt har frågor av 

normativ karaktär presenterats med stor försiktighet eftersom det fanns anledning att, 

kopplat till Alvessons resonemang, fundera över dess betydelse. 
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2.5 Urval 
 

Intervjuerna genomförs med totalt 5 medarbetare på EON som på olika sätt är 

involverade i företagets rekryteringsprocess. Dessa är som följer: 

 

Sara Lidvik, Rekryteringskoordinator 

Maria Fröberg-Larsson, Rekryterare 

Nils Lundqvist, Rekryterare 

Liselotte Boström, Chef EON Kundsupport 

Joakim Alstadt, Gruppchef EON Värme AB 

 

Bryman & Bell (2005: 377) påpekar att en vanlig kritik mot kvalitativa intervjuer är 

bristen på transparens i urvalsprocessen. Detta har beaktats och därför riktas särskilt 

uppmärksamhet mot att redovisa hur urvalet av intervjupersoner gått till. Urvalet av 

intervjupersonerna har skett i samarbete med rekryteringskoordinator Sara Lidvik. 

Urvalet är vad Bryman & Bell (ibid) kallar för bekvämlighetsurval i den meningen att 

urvalet sker från organisationens sida. Önskemål om vilka befattningar som är intressanta 

för intervjuer har lämnats men det slutgiltiga beslutet har legat hos EON. Detta har både 

styrkor och svagheter. EONs rekryteringsprocess är från en extern aktörs perspektiv lång 

och invecklad och guidning mottogs tacksamt för hänvisning till de som är 

nyckelpersoner i processen. Att som utomstående, utan djupare insyn i EONs 

rekryteringsprocess kunna navigera och hitta lämpliga intervjupersoner hade varit mycket 

svårt. Samtidigt medför bekvämlighetsurvalet en uppenbar risk då en organisation lätt 

kan vinkla empirin. 

 

De av EON anställda rekryterarna Maria och Nils intervjuas vid flera tillfällen. De 

intervjuas enskilt och vid ett senare tillfälle gemensamt. Bryman & Bell (2005: 364) 

menar att den påverkan på intervjutillfället som intervjuaren bistår med kan förminskas 

om man låter intervjuobjekten intervjuas i grupp. Gruppdynamiken vid det gemensamma 

intervjutillfället skulle möjligtvis kunna skapa annorlunda beteenden eller variationer på 

tidigare utsagor. Eftersom att intervjuerna skett i numeriskt underläge för rekryterarna 
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(vid samtliga intervjutillfällen har det funnits tre intervjuare närvarande) var ambitionen 

att jämna ut detta förhållande genom att vid ett separat tillfälle intervjua två rekryterare 

tillsammans. 

 

Tillvägagångssättet för intervjuerna är semi-strukturerat och dessa sker med stöd av en 

öppen intervjuguide som reviderats löpande under arbetsprocessen. Intervjuguiden ämnar 

rama in ett tema, rekrytering, och mer specifikt EONs rekryteringsprocess. Trots arbetets 

induktiva ansats råder vad som Bryman & Bell (2005: 363) beskriver som “ett 

förhållandevis tydligt fokus” som tjänar på ett semi-strukturerat arbetssätt gällande 

intervjuer. Bryman & Bell (ibid) lyfter även fram hur en intervjuguide kan underlätta 

upprätthållandet av en röd tråd i intervjuarbetet och då särskilt då intervjuer genomförs av 

flera olika personer och med flera olika personer. Denna motivation till val av 

intervjumetod hörsammas i arbetet. 

 

Trots en ambition om en röd tråd i intervjuerna och särskilt intresse för vissa teman 

anammas en flexibel intervjuprocess. Detta innebär en rådande, lyhörd inställning under 

intervjuerna att uppmärksamma vad intervjupersonerna anser som viktigt och vad de 

gärna vill prata om. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur intervjupersonerna 

upplever och förstår något (Bryman & Bell 2005: 369), i detta fall EONs 

rekryteringsprocess, en undersökningsfråga som bäst låter sig besvaras av en tolkande 

och lyhörd intervjuprocess, där den uppkomna empirin får bereda vägen. 

 

2.6 Introduktion till psykometrisk och social ansats 
 

Nedan följer en redogörelse för de två kontrasterande förhållningssätten till rekrytering 

eftersom att dessa är centrala i arbetets fortsättning. 

 

En psykometrisk ansats har under lång tid varit det dominerande paradigmet inom 

rekryteringsforskning (Michell 2008, Derous & De Witte 2001, Herriot 1993). Ansatsen 

har sina historiska rötter i framväxandet av tanken om den byråkratiska organisationen 

och flera av ansatsens grundantaganden går att spåra till Max Webers idéer om byråkrati 
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(McCourt 1999). Ansatsens status som paradigm har växt fram och förstärkts under det 

förra århundrandet då dess antaganden anammades av militären och psykometrin efter 

andra världskriget erkändes som ett eget forskningsfält (Michell 2008). 

Psykometrin är sprungen ur differential psykologi och dess kärna är antagandet att en god 

eller dålig arbetsinsats går att prediktera, att förutspå. Organisationen uppfattas som en 

maktbas som verkar i en stabil omgivning där arbetsuppgifter och personer figurerar och 

uppfattas som stabila enheter. Vad som avgör en arbetssökandes lämplighet för en viss 

tjänst är dess inneboende och stabila egenskaper. Rekryteringsprocessen syftar enligt en 

psykometrisk ansats till att mätas dessa egenskaper för att sedan prognosticera en 

framtida arbetsinsats (Derous & De Witte 2001). 

 

Länge har denna forskning nonchalerat rekryteringsförfarandet som en social 

interaktionsprocess och helt fokuserat på psykometriska aspekter i syfte att öka 

personlighetstesters reliabilitet, validitet och effektivitet (Derous & De Witte 2001). Den 

psykometriska ansatsens absoluta dominans inom forskningen för urval och rekrytering 

har under de senaste decennierna mötts av kritik och en alternativ ansats och ett 

annorlunda förhållningssätt har därför utvecklats (ibid). Den sociala ansatsen, eller 

förhandlingsperspektivet som Derous & De Witte (2001) kallar den, baseras på ett helt 

annat synsätt på människor, organisationer och urvals- och rekryteringsarbetet. 

Kritiken mot den psykometriska ansatsen gör även gällande att strukturella förändringar i 

omvärlden och inom organisationer gör ansatsen omodern och icke-kompatibel och att de 

nya förutsättningarna kräver ett nytt förhållningssätt, en ny ansats till rekryteringsarbetet 

(McCourt 1999, Derous & De Witte 2001). Vissa forskare menar att den psykometriska 

ansatsen inte heller är tillräckligt förankrad i det sätt på vilket rekryteringsarbetet bedrivs 

i praktiken och att man därför inte kan förklara organisationernas rådande arbetsmetoder 

och förhållningssätt med enbart denna ansats (McCourt 1999). 

 

Herriot (1993) som är en av förgrundarma och påskyndarna av den sociala ansatsen listar 

några antaganden som han menar ligger till grund för de två ansatserna. Dessa 

presenteras nedan:  
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Grundläggande	  antaganden	  och	  
förutsättningar	  om:	  

Psykometriska	  
Ansatsen	  

Sociala	  
Ansatsen	  

	  
	  
	  

Människor	  

• Människor	  är	  oföränderliga	  
• Människor	  har	  fasta	  egenskaper	  
• Människors	  egenskaper	  kan	  

mätas	  objektivt	  och	  oberoende	  
av	  varandra	  

• Individuella	  skillnader	  i	  
människors	  egenskaper	  är	  den	  
största	  källan	  till	  variationer	  i	  
arbetsprestation	  

• Människor	  är	  föränderliga	  
• Människor	  har	  fluktuerande	  

egenskaper	  
• Hur	  de	  betraktar	  sig	  själva	  är	  

avgörande	  
• Deras	  självbilder	  är	  subjektiva	  

och	  skapas	  i	  social	  interaktion	  
med	  andra	  

	  
	  
	  

Jobb	  
	  

• Jobb	  är	  statiska	  
• Jobb	  består	  av	  en	  specifik	  

uppsättning	  uppgifter	  
• Arbete	  kan	  mätas	  i	  termer	  av	  

output	  och	  värde	  
• Arbetsuppgifter	  kräver	  

specifika	  egenskaper	  	  

• Jobb	  är	  föränderliga	  
• Jobb	  består	  av	  en	  föränderlig	  

uppsättning	  rollförväntningar	  
och	  relationer	  

• Arbetsbeteende	  är	  en	  del	  av	  en	  
social	  interaktion	  
	  

	  
	  
	  

Rekrytering	  

• Organisationen	  väljer	  
kandidaten	  

• Ju	  bättre	  urval,	  ju	  bättre	  
framtida	  arbetsprestationer	  
	  
	  

• Urvalsprocessen	  är	  en	  social	  
interaktion	  där	  relationer	  
formas	  och	  utvecklas	  

• Det	  inkluderar	  
informationsutbyte	  och	  
förhandling	  

• Samverkan	  mellan	  att	  
organisationen	  väljer	  
kandidaten	  OCH	  att	  kandidaten	  
väljer	  organisationen	  

	  
 

Grundantagandena för de respektive ansatserna utgör i princip direkta motsatser avseende 

uppfattningen om människor, jobb och urvalsprocessen (Herriot 1992). Herriot (2002) 

sammanfattar distinktionen ytterligare och pekar då på tre centrala aspekter. I den sociala 

ansatsen beaktas såväl individen som den rekryterande organisationen och här beskrivs 

urvalsarbetet som en interaktiv tvåvägsprocess snarare än som en enkelriktad och 

objektiv bedömning. Rekrytering och urval ses som en viktig del av 

anställningsförhållandet och inte som ett hinder innan förhållandet kan inledas. Den 

sociala ansatsen förutsätter även att båda parterna, det vill säga både organisationen och 

kandidaten, närsomhelst under processens gång kan välja att kliva ur samarbetet och 

lämna den framväxande relationen. Tillskillnad från den psykometriska, är den sociala 
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ansatsen således förmögen att svara på frågor kring varför kandidater väljer att lämna 

rekryteringsprocessen eller tacka nej till jobberbjudande.  

Liksom Herriot visar Derous och De Witte (2001) på skillnaderna mellan de olika 

ansatserna genom att lyfta fram ett antal underliggande antaganden för respektive ansats. 

Först och främst skiljer sig synen på arbetsinsatser i relation till individuella egenskaper. 

Medan den traditionella, psykometriska ansatsen avser att förutsäga kandidaternas 

framtida arbetsbeteenden och betraktar arbetsinsats som en direkt funktion av individens 

egenskaper menar den sociala ansatsen att rekryteringsgången utgör en komplex och 

social process där kandidatens preferenser, attityder och förväntningar inverkar på 

testresultatet. I den mån dessa faktorer överhuvudtaget uppmärksammas inom den 

psykometriska ansatsen stannar det vid att rubriceras som mätfel. För det andra ser de två 

ansatserna olika på miljöns karaktäristika i vilken rekryteringen äger rum. Den 

psykometriska ansatsen menar att såväl jobben som individerna är stabila och fasta 

enheter vilket gör det fullt möjligt att förutsäga arbetsbeteende. I motsats till detta 

antagande beskrivs i den sociala ansatsen individer och jobb som ständigt föränderliga 

vilket gör miljön i urval- och rekryteringsgången komplex och dynamisk, något som gör 

det problematiskt att göra förutsägelser om framtida beteenden. Det tredje och sista 

antagandet som lyfts upp rör synen på urvalsbeslutet, där den psykometriska ansatsen 

antar att beslut fattas exklusivt av den rekryterande organisationen och inte av båda parter 

vilket den sociala ansatsen gör gällande. 
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2.7 Legitimitet 
 

För att kunna resonera kring rekryterarnas legitimitetssökande krävs ett vidare 

resonemang kring vad legitimitet i detta specifika fall innebär. Legitimitet har definierats 

på flera olika sätt av många inom forskningsdoktrinen (Suchman 1995). Dowling och 

Pfeffer (1975) menar att legitimitet kan förstås som strävan att agera enligt samhällets 

och kontextens rådande normer och värderingar. Suchman (1995) sluter sig till en 

liknande definition: 

 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs  

and definitions.” 

(Suchman 1995) 

 

Definitionen ovan avser primärt organisationer, men i detta arbetes fortsatta analys 

kommer denna definition analogivis att användas för rekryterares legitimitet. Suchman 

(1995) lyfter även fram att legitimitet kan delas in i ett antal undergrupper. Dessa är 

Moralisk legitimitet, Pragmatisk legitimitet och kognitiv legitimitet. Med pragmatisk 

legitimitet menas den legitimitet som stammar ur de berörda parternas förväntningar på 

utbytet med organisationen. Den kognitiva legitimiteten beskrivs som den legitimitet som 

baseras på att organisationer ägnar sig åt aktiviteter som framstår som förutsägbara, 

meningsfulla och inbjudande. För empirins vidkommande är det särskilt den moraliska 

legitimiteten som kan argumenteras vara det som rekryterarna strävar efter. Även den 

moraliska legitimiteten delas in i tre subgrupper och här är det huvudsakligen processuell 

legitimitet som ägnas uppmärksamhet. Suchman (1995) beskriver den processuella 

legitimiteten som: 

 

“(...)identifying some methodologies as "science" and others as "quackery," regardless of 

isolated outcomes. Thus, in addition to producing socially valued consequences, organizations 

also can garner moral legitimacy by embracing socially accepted techniques and procedures 

(e.g., Scott, 1977). Such procedural legitimacy becomes most significant in the absence of clear 

outcome measures (Scott, 1992).” 
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Processuell legitimitet handlar alltså, enligt Suchman, om legitimitet uppnådd genom att 

anamma vedertagna och socialt accepterade tekniker och procedurer. Vad som i 

kontexten, inom vilken fallstudiens aktörer verkar, kan sägas vara socialt vedertaget och 

accepterat är enligt Michell (2008) ett psykometriskt förhållningsätt till rekrytering vilket 

förlitar sig på mätbara resultat. 

 

I fortsättningen när legitimitet behandlas är det Suchmans (1995) definition ovan, 

definitionen av den processuella legitimiteten, som avses. 
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2.8 Diskurser 
 

Under den senaste tiden har intresset ökat för att förstå organisationer utifrån diskurser 

och forskningsområdet har således ägnats allt mer uppmärksamhet (Grant et al. 2001). 

Alvesson & Kärreman (2000) menar att diskurs har blivit ett brett och delvis förvirrande 

begrepp. Idén om diskurs och analys av denna/dessa stammar ur en rad olika 

forskningstraditioner som sociologi, psykologi, antropologi och lingvistik, vilket bidrar 

till dess många, breda och, ibland, motsägelsefulla definitioner. Det finns helt enkelt 

ingen enkel, bred definition accepterad av alla olika forskningstraditioner av diskurs. 

Somliga, äldre definitioner som Sinclair & Coulthard (1975) betraktar diskurs som all 

form av talad kommunikation, medan senare definitioner ofta är bredare och samtidigt 

inkluderar text, likt Gilbert & Mulkays (1984) definition som lyder (Grant et al. 2001): 

 

“All forms of spoken interaction, formal and informal, as well as written texts of all kinds” 

 

Rekryterarnas sätt att prata om rekryteringsprocessen i psykometriska termer kan med 

stöd av Watsons (2006: 102) definition förstås som en diskurs, det vill säga: en 

uppsättning av sammankopplade koncept, uttryck och uttalanden som utgör ett sätt att 

tala eller skriva om en aspekt av världen, som således ramar in och influerar sättet på 

vilket människor förstår och agerar i relation till denna aspekt. Hardy et al. (2000) 

argumenterar för ett mer funktionalistiskt perspektiv på diskus, vilken innebär en 

uppfattning om att människor är kapabla att förstå och nyttja diskurser för att producera 

utfall som är gynnsamma för dem. De skriver att: 

 

“We suggest that it is possible for individuals to engage in discursive activity and to access 

different discourses to generate new meanings that help - or hinder - the enactment of particular 

strategies. However, such use of discourse is not infinitely pliable. Strategic actors cannot simply 

produce a discourse to suit their immediate needs and, instead, must locate their discursive 

activities within a meaningful context if they are to shape and construct action. “ 

(Hardy et al. 2000) 
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Hardy menar alltså att aktörer kan nyttja diskurser i syfte att underlätta eller hindra 

särskilda strategier. Detta måste dock göras i en meningsfull kontext. Med utgångspunkt i 

undersökningens empiri hävdas det senare i texten att en sådan kontext, en osäker 

situation, har identifierats och att denna bereder mark för ett strategiskt användande av en 

diskurs.  Detta antagande ligger till grund för den fortsatta analysen gällande diskurs och 

denna diskurs kommer framöver att benämnas som den psykometriska diskursen. 
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3. ANALYS 
 

Analysen kommer att inledas med en illustrering över hur rekryterarna verkar förhålla sig 

till rekrytering på två olika sätt. Dessa kommer att delas in i de tidigare nämnda 

ansatserna, den psykometriska och den sociala ansatsen. Vidare kommer citaten, för 

tydlighetens skull att kategoriseras in efter deras perspektiv på människor, arbete och 

rekrytering. 

 

3.1 Rekrytering på EON ur psykometriskt perspektiv 
 

I syfte att illustrera hur rekryteringsprocessen på EON beskrivs som något konkret, 

mätbart och standardiserat kommer Herriots modell över den psykometriska skolans 

karaktärsdrag att nyttjas (Herriot 1993). Varje punkt kommer att exemplifieras med citat 

hämtade ur intervjuerna och utvecklas i ett vidare resonemang. I sammanhanget bör det 

poängteras att citaten är hämtade från olika rekryterare, men för analysens skull fanns 

inga omedelbara anledningar för att skilja deras utsagor åt eftersom att fokus ligger på 

deras gemensamma uppfattningar och inte skillnaderna sinsemellan. 

 

3.1.1 Syn på människor 

 

Människor förändras inte särskilt mycket 

En av de intervjuade rekryterarna ger uttryck för att människor antingen kommer att 

platsa eller inte redan vid första mötet. Detta skulle innebära att deras uppfattning om 

människor implicerar att människor är oföränderliga över tiden. Om kandidaten bedöms 

vara olämplig vid första mötet och rekryteraren är av uppfattningen att människor är 

oföränderliga, kommer således kandidaten inte vara aktuell för varken en vidare intervju 

eller en eventuell framtid inom organisationen. 

 

“Eh, och dom vi träffar, vi har ju dessa jag och rekryterande chef träffar kandidater vi har ju 

detta synsättet med oss, platsa eller inte. Den finns där hela tiden, måste finnas där.“ 

(Rekryterare) 

 



	   29	  

Citatet nedan exemplifierar en tanke hos rekryteraren att oavsett vilken rekryterare som 

möter kandidaten uppvisar kandidaten samma beteende, personlighet och egenskaper. 

Detta perspektiv på människor skulle innebära att dessa är statiska, inte bara över tid, som 

visats ovan, utan också i social kontext.  

 

“(...)det händer ju titt som tätt att samma kandidat söker båda våra tjänster och, och då har man 

ju diskussion om vad, hur upplever du denna personen. Och ja, ibland är det lite olika men oftast 

så har man ju kommit fram till samma saker” 

(Rekryterare) 

 

Ett liknande synsätt kan urskönjas vid ett annat tillfälle då en rekryterare uttrycker sin syn 

på OPQ-licenser. 

 

[Om certifiering för att använda OPQ-test]”Ja, det är som ett körkort.. och det ... för, för... att 

vara behörig att tolka den här så skall du ha gått utbildningen. Det är som ett körkort. Sen följer 

den resten av livet ... så har du väl fått den en gång så sitter den.“ 

(Rekryterare) 

 

Detta uttalande om certifieringens varaktighet kan förstås som att rekryteraren uppfattar 

förmågan att tolka OPQ-formulären som beständig oberoende av kontext och 

aggregerade kunskaper. Återigen framställs människans egenskaper och förmågor som 

oföränderliga över tiden. 

 

Nästkommande citat ger uttryck för en syn att människor låter sig kategoriseras i 

särskilda stereotyper som alla uppvisar liknande beteende och egenskaper och således 

inte är föränderliga. 

 

[När den rekryterande chefen skall beskriva önskvärd kandidat för rekryterare]“Dom behövde 

inte tala om mycket för mig ’ja det är en sån, ‘’ jag vet vad du menar’” 

(Rekryterare) 
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Antagandet nedan förutsätter implicit ett synsätt på människor och jobb som statiska 

enheter eftersom man utifrån en engångsbedömning kan dra slutsatser om huruvida 

kandidaten kommer att fungera och lyckas i framtiden.  

 

[Om rekrytering som långvarig investering]“Men tänk på vad det här kostar, den här personen 

ska du leva med troligtvis flera år i din avdelning. Är du beredd att chansa?” 

(Rekryterare) 

 

De besitter egenskaper som var och en kan mätas objektivt och oberoende av andra 

Egenskaper beskrivs här som något man kan peka ut enskilt och att de står i direkt 

relation till vad som krävs för en specifik tjänst. Dessutom indikerar citatet nedan det att 

dessa variabler (egenskaper) uppvisas i sin enskildhet med varierande frekvens: 

 

[Om egenskaper vid framtagande av kravprofil]” För då är ju frågan: du säger att dessa är 

jätteviktiga, eh, men hur ofta uppvisas dom? Alltså hur ofta behöver du en enskild variabel?” 

(Rekryterare) 

 

Uttalandet nedanför om att vissa egenskaper är mer synliga än andra stödjer 

uppfattningen att egenskaper verkar oberoende av varandra och att varje individ besitter 

en uppsättning egenskaper som definierar vem man är. 

 

[Om egenskaper i OPQ-testet] “Dom är intressanta i detta är ju dom som sticker ut. För det är ju 

det som gör att du är du, så att säga, det som skiljer dig från andra” 

(Rekryterare) 

 

Rekryteraren ger uttryck för att egenskaper kan mätas och deras signifikans i relation till 

en viss tjänst kan rangordnas. Egenskaperna verkar dessutom kunna uppfattas separerade 

från varandra eftersom de, enligt UCR-kortleken, går att särskilja och rangordnas 

inbördes: 

 

[Om att upprätta kravprofil med hjälp av UCR-kortleken]” Det är dessa jag brukar arbeta med. 

Här har vi: oviktig, den här kompetensen är oviktig, sen har vi ehh, vad har vi, mindre viktig, och 
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sen har vi viktig och avgörande, då har vi en skala så lägger vi upp dom” 

(Rekryterare) 

 

3.1.2 Syn på arbete 

 

Individuella egenskaper förutsäger arbetsinsatser 

I de två följande citaten betonas särskilda individuella egenskaper som en avgörande 

komponent för att lyckas eller ej. Skulle kandidaten sakna dessa egenskaper kan 

rekryteraren bedöma att dennes framtida arbetsinsats ej kommer att vara 

tillfredsställande. 

 

[Om egenskaper i relation till att finna rätt kandidat]“... detta är avgörande för att lyckas, du 

måste ha dessa med dig.” 

(Rekryterare) 

 

[Om OPQn] “... utan det är väl klart... alltså.. ser vi på ett test... får ett sånt här formulär och jag 

ser att detta är inte alls vad jag tror att denna personen kommer behöva i denna tjänsten.. eh, så 

blir jag ju väldigt tveksam” 

(Rekryterare) 

 

Rekryteraren uttrycker i följande citat att vissa egenskaper är mer eller mindre viktiga för 

en framtida tjänst och arbetsinsats. 

 

[Om att upprätta kravprofil med hjälp av UCR-kortleken] “Det är dessa jag brukar arbeta med. 

Här har vi: oviktig, den här kompetensen är oviktig, sen har vi ehh, vad har vi, mindre viktig, och 

sen har vi viktig och avgörande, då har vi en skala så lägger vi upp dom” 

(Rekryterare) 

 

Rekryteraren ovan bedömer hur viktiga olika kompetenser är vilket borde betyda att 

denne förutspår arbetsprestationer utifrån vissa särskilda kompetenser. Nedan illustreras 

hur framtida arbetsinsatser förväntas bero på exempelvis samarbetsförmåga: 
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“(...)i uppstartsmötet, där går man igenom vad behövs för att man ska va framgångsrik här. Och 

en och en halv timme som vi brukar lägga på det då hinner man täcka ganska mycket, vad är 

liksom det absolut viktigaste, vad ska vi lägga tyngden på i den här annonsen? Ehm, ska man, ska 

man jobba i en miljö där det är jätteviktigt att man kan samarbeta inom teamet, ja men då måste 

man kunna samarbeta. Ehm, det är ingenting som är godtyckligt. Utan det handlar om vad som 

är viktigt för rollen” 

(Rekryterare) 

 

Individuella skillnader är den största enskilda källan till variationen i arbetsinsatser 

Rekryteraren exemplifierar nedan individuella drag som krävs för en tjänst som 

projektledare, kundrådgivare samt en chefsposition. De uttrycker därmed en övertygelse 

om att vissa personer passar till vissa tjänster, och således kommer prestera bättre eller 

sämre i dessa. För att prestera bra som projektledare bör man enligt rekryteraren vara 

övertygande och strukturerad: 

 

“Och det kan va, ett bra exempel är projektledare, projektledare ska va, ska oftast va duktiga på, 

leda, dom ska va övertygande och få folk med sig och dom måste kunna strukturera, dom behöver 

kanske ihärdighet. Ungefär. Nånting sånt” 

(Rekryterare) 

 

Samma indikationer på synsätt återfinns i följande resonemang kring kundrådgivare och 

chefer: 

 

“Skall jag rekrytera någon som skall vara kundrådgivare och sitta i telefon så vill jag inte ha 

någon som är jättedominant kanske... någon som har svårt att rätta sig i ledet liksom, hela tiden 

står upp för allting alltid kanske... allting blir en strid. Skall jag ha en högre chef, ja men då 

kanske jag vill ha någon som är dominant.” 

(Rekryterare) 

 

“... är det en chef skall man kunna leda och stödja .. och ehm ... alltid se en god affär och 

sådanadär saker” 

(Rekryterare) 
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Jobb förändras inte särskilt mycket 

Rekryteraren nedan uttrycker i detta sammanhang en uppfattning om att arbetsroller i 

somliga perspektiv är relativt oföränderliga. Rekryteraren anser sig kunna definiera hur 

en person skall vara för att passa in i den specifika rollen och det förutsätts att arbetet är 

statiskt över tiden. 

 

“Mina tidigare rekryteringar handlade mycket om, där var det jag som såg ett behov. Oftast 

större volymer där jag rekryterade, där handlade om hela sommarbesättningar. Det kunde 

handla om, ehm, alltså det var roll, det var ungefär samma roll hela tiden, jag kunde dom väldigt 

väl, det var jag som kunde säga hur det här personen skulle va, hur den skulle se ut” 

(Rekryterare) 

 

Jobb består av en specifik uppsättning uppgifter 

Denna uppfattning illustreras i de två citaten nedan. OPQn antas mäta de egenskaper som 

via kravprofilen matchats mot en särskild tjänst. Därmed förutsätts det implicit att tjänster 

är bestående av en specifik uppsättning uppgifter som skall matcha mot dessa krav. 

 

“För OPQn mäter fungerar... jämte mot dom krav som är specifika för en viss tjänst.“ 

(Rekryterare) 

 

Uppfattningen återfinns även då rekryteraren beskriver hur ett beslut kan motiveras 

genom att hänvisa till tjänstens arbetsuppgifter: 

 

“Frågar en kandidat mig om jag är rätt för det här? Nej jag tror faktiskt inte det. Det, det får 

man lov att säga. Ehm och då får, men då måste man också kunna säga varför: ’jag ser inte att 

du har det här och det här och det här…’ Och för oss, detta är i princip kärnan för den här 

tjänsten.” 

(Rekryterare) 
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Arbetsinsatser kan mätas i termer av output och värde 

Detta antagande om arbetsinsatsers mätbarhet förutsätter att det föreligger en synlig, 

mätbar ekonomisk aspekt i en rekrytering. En “säker” investering kan då i sammanhanget 

uppfattas som att den rekryterade kommer att bidra med en bra arbetsinsats. Att använda 

metaforen investering främjar således tanken att ett “värde” kan mätas i rekryteringen och 

på så vis direkt relateras till den rekryterades arbetsinsats. 

 

“Och mitt ansvar är ju att säkra att det är en säker investering...” 

(Rekryterare) 

 

Arbetsuppgifter kräver specifika egenskaper 

Följande citat kan förstås som att rekryterarna är av uppfattningen att en tjänst 

innehållandes specifika arbetsuppgifter kräver särskilda egenskaper. 

 

[Om kravprofilen ]“Sen tittar man också inför denna, och det gissar jag att ni har gått igenom, 

hur vi identifierar vilka [variabler] vi ska titta på, vad som är viktigt för varje tjänst.” 

(Rekryterare) 

 

Följande citat visar hur rekryterarna är av uppfattningen att olika tjänster kräver olika 

egenskaper: 

 

“Men dom här självskattningarna dom där finns det en.. man hamna någonstans på en 

poängskala, men det är inte så att tio är bäst och ett är sämst... allting för med sig något gott och 

dåligt och allting är beroende på vad det är för typ av tjänst.” 

(Rekryterare) 

 

Ett citat som tidigare visade på ett antagande om att individuella skillnader är den största 

källan till variation i arbetsinsats, kan också sägas indikera tanken om att särskilda 

arbetsuppgifter kräver särskilda egenskaper: 

 

“Skall jag rekrytera någon som skall vara kundrådgivare och sitta i telefon så vill jag inte ha 

någon som är jättedominant kanske... någon som har svårt att rätta sig i ledet liksom, hela tiden 
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står upp för allting alltid kanske.. allting blir en stid. Skall jag ha en högre chef, ja men då kanske 

jag vill ha någon som är dominant.” 

(Rekryterare) 

 

Ytterligare ett uttryck för samma antagande: 

 

“... är det en chef skall man kunna leda och stödja ... och ehm ... alltid se en god affär och 

sådanadär saker” 

(Rekryterare) 

 

3.1.3 Syn på rekrytering 

 

Ju bättre urval, ju bättre arbetsinsatser 

Enligt den psykometriska skolan leder en bättre urvalsprocess till bättre kandidater vilket 

i sin tur skapar bättre arbetsinsatser. Rekryterarna ger nedan uttryck för att deras process 

är förmögen att sålla ut den bästa kandidaten. 

 

“Vi måste hela tiden motivera, alltså detta är vår process för att vaska fram  

den bästa kandidaten” 

(Rekryterare) 

 

Rekryteraren uttrycker nedan en oro över att eventuella avsteg från den förutbestämda 

urvalsprocessen kommer att påverka deras förmåga att garantera huruvida kandidaten är 

en säker investering eller ej på sikt. I detta antagande kan det således tänkas finnas en 

uppfattning om att en bättre urvalsprocess, inom vilken man följer alla förutbestämda 

steg, kommer generera en säkrare investering. 

 

[Angående misslyckade rekryteringar] “Men det kan ju vara situationer där man får jämka på 

rekryteringsprocessen ... som jag kan tycka att man är inte helt bekväm i att... att man får ibland 

liksom göra något avsteg från den för att... vad det nu kan vara. En att... det inte anses viktigt 

jämnt.. och ibland kan jag hålla med om det, men ibland inte. Och mitt ansvar är ju att säkra att 

det är en säker investering och rekrytering. Det är därför vi har... det är därför vi har en... en 
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process... för att man skall följa den... för att det skall bli liksom... okej, vi har gjort allting vi 

kan.“ 

(Rekryterare) 

 

Organisationen väljer kandidaten 

Rekryterarens ordval där rekrytering benämns som en “beställning” och processen är 

något som ägs inom organisationen talar för en syn på att maktbasen i 

rekryteringsprocessen ligger hos organisationen. Kandidaten “beställs” likt en vara och 

förutsätts stå tillgänglig när organisationen önskar det. 

 

"Aha, då kommer en beställning. 

Det är så att inte bara jag då som äger rekryteringen“ 

(Rekryterare) 

 

Dialogen sker inom organisationen som benämns i uttalandet som “vi”, det är där beslutet 

ligger och de som egensidigt bedömer kandidaters lämplighet. 

 

“Sen, här ... här någonstans så har man ju en dialog om hur långt man har kommit.. vad tycker 

vi? Är detta kandidater som fortfarande är aktuella? Då tar man ju ett beslut. “ 

(Rekryterare) 
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3.2 Rekrytering på EON ur ett socialt perspektiv 
 

Nedan kommer samma upplägg att användas för att föra argumentationen att 

rekryterarnas beskrivningar av rekryteringsprocessen även kan ses som exempel på hur 

Herriot definierar den sociala skolan. Fokus för beskrivningar kopplat till den sociala 

skolan av rekrytering blir då att se människan som aktivt subjekt istället för passivt 

objekt, att beakta rekryteringsprocessen som en social interaktion mellan två aktiva 

aktörer och att förstå människor, roller, organisationer och arbetsuppgifter som något 

under ständig förändring (Herriot 1993). 

 

3.2.1 Syn på människor 

 

Människor förändras konstant 

Citaten nedan ger uttryck för en syn på människor som föränderliga och utvecklande. Att 

dra parallellen till en fostringsprocess ger uttryck för en långtgående möjlighet till 

förändring. 

 

“Sen är det ju också värderingar något som man också utvecklar... Det är också .. det är inte 

bara vi som skall.. stoppa in så nu är dom färdiga.. det är ju faktiskt så att när man kommer till 

ett företag så ska man utvecklas...” 

(Rekryterare) 

 

“Värderingar är något man fostras till ... mångt och mycket ... man omvärderar hela, 

 hela tiden...” 

(Rekryterare) 

 

Hur de ser på sig själva är direkt avgörande. 

Rekryteraren vänder sig mot att kalla OPQn för personlighetstest utan trycker på att det är 

ett självskattningstest, det vill säga att rekryteraren menar att kandidatens egen syn på sig 

själv styr svaren. 
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“Ja, och sen kommer vi till det här ... personlighetstest står det här... det är det ju inte egentligen 

… det är alltid fel att kalla det ett test... det är självskattning är det... ett test är ju ... alltså, det är 

ju ett tävlingsmoment i det där kan jag tycka, det är en tolkning som jag gör iallafall.. man mäts 

mot något bra alternativ dåligt. Men dom här självskattningarna dom där finns det en.. man 

hamna någonstans på en poängskala, men det är inte så att tio är bäst och ett är sämst... allting 

för med sig något gott och dåligt och allting är beroende på vad det är för typ av tjänst.” 

(Rekryterare) 

 

Det är också värt att poängtera att det inte endast är kandidaternas syn på sig själva som 

är avgörande i rekryteringsprocessen som social interaktion, även rekryterarnas 

självuppfattning kommer att influera samspelet. Rekryterarens svar att dennes förmåga 

att lyssna är dennes forte implicerar att man fäster viss vikt sensitiva förmågor vid en 

rekrytering. Att rekryteraren ser sig själv som en person med stor sensitiv förmåga och en 

förmåga att lyssna kan ha påverkan för hur denne uppfattar och beter sig vid 

intervjutillfället. 

Fråga: Vad är det som gör dig till en bra rekryterare? 

”En sensitiv förmåga. Att rekrytera handlar väldigt mycket om att lyssna.” 

(Rekryterare) 

 

Dessa självbilder är subjektiva och beroende av varandra 

Här verkar rekryteraren och kandidaten tillsammans i en social process enas om hur 

kandidaten egentligen är i de fall då denne har “svarat fel” på självskattningstesterna. Om 

kandidaten svarat för högt eller för lågt på någon enskild variabel diskuteras detta 

tillsammans med rekryteraren och tillsammans skapar de en tydligare bild av kandidatens 

personlighet. Det kan alltså argumenteras för att kandidaternas självbilder i viss mån 

också är beroende av rekryterarens subjektiva bild. 

 

“Ibland händer det att det är kanske en eller två max... svar som inte alls överensstämmer med... 

som man kanske känner att det här är inte alls den bild jag har (...) men så brukar jag läsa upp 

dem, gå igenom dem... ’hur har du svarat här?’ Dessa frågorna mäter det! Aah, men då brukar ... 

oftast brukar saker och ting falla på plats. Även om man kanske kan tänka sig att man brukar få 

knuffa det lite så... men för det mesta skulle jag vilja säga 95 % av alla gånger, jag kan ju se 
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’okej, jag förstår hur du har tänkt’ även om dom, jag ser ju ett samband medans den enskilde 

kandidaten kan fastna vid just en enskild variabel det händer ju.” 

(Rekryterare) 

3.2.2 Syn på arbete 

 

Arbetsbeteende är del av en process som involverar social interaktion 

Rekryteraren beaktar här att kandidaten i framtiden skall verka inom en social kontext 

och att det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det verkar vara av stor vikt att man 

förstår hur den tänkta framtida gruppen ser ut, hur chefen beter sig och vem som passar in 

i sammanhanget. Kandidatens framtida arbetsbeteende kan då förstås som en del av en 

process som involverar social interaktion. 

 

[Om uppstartsmötet] “och då, då går man igenom vad tjänsten innebär eh... hur gruppen ser ut 

som den skall ingå i, hur chefen är, vem kan passa in här, man pratar både om personlighet och 

vi pratar om vad man skall ha för bakgrund och sådär.” 

(Rekryterare) 

 

Jobb är en föränderlig uppsättning av rollförväntningar och relationer 

Eftersom att det upprättas en ny kravprofil till varje jobb och ny anställning implicerar 

detta en syn om att jobb är föränderliga. Om så ej varit fallet kunde en standardiserad 

kravprofil använts om och om igen för rekryteringar av liknande arbeten. De två citaten 

nedan illustrerar detta resonemang: 

 

“Man bokar tid för ett uppstartsmötet... vi brukar sätta av en och en halvtimme... och då, då går 

man igenom vad tjänsten innebär eh... hur gruppen ser ut som den skall ingå i, hur chefen är, 

vem kan passa in här, man pratar både om personlighet och vi pratar om vad man skall ha för 

bakgrund och sådär.” 

(Rekryterare) 

 

“Man går igenom profilen (...) men även går igenom själv kravprofilen, vad är det personen 

behöver? Och utifrån när man har tittat på vad personen rekryterande chefen vilken typ av 



	   40	  

kompetens personen behöver dom behöver, vad den här personen ska göra så får man titta på 

vilka typer av kunskaper behöver du för att matcha den biten.” 

(Rekryterare) 

 

3.2.3 Syn på rekrytering 

 

Urvalsproceduren är en social process där relationer formas och utvecklas 

Rekryteraren lyfter fram faktorer under djupintervjun som rimmar bättre med sociala 

aspekter än med instrumentella som kan tyda på att den betraktas som en social process. 

 

“(…)lyssna på kandidaten och bara ta in ansiktsuttryck och kroppsspråk och vad personen 

säger...” 

(Rekryterare) 

 

“När du säger detta så känns det som om dina ögon slocknar, vad är det som gör det? När du 

nämner detta så verkar du besvärad, varför? Ibland så missar jag, jag kanske kan tolka det fel, 

jag ser att någonting händer men jag kan tolka det fel men det gör ingenting för då kommer 

personen ifråga automatiskt att faktiskt att rätta mig. ’Nä det är inte att jag är rädd men det 

hände någonting’ ’Vadå?’ Fånga upp det! Och det gör ofta att dom som går ifrån mig från 

intervjun kan uppleva att dom är extremt sedda, dom har blivit enormt bekräftade, för jag 

uppfattar alla dom där små, små...” 

(Rekryterare) 

 

Här uttrycker rekryteraren nedan att relationen till kandidaterna är en fortgående process 

och utvecklas över tiden: 

 

[Hur relationen till kandidaterna utvecklas] “Det byggs ju på liksom, ofta är det saker som, den 

man lär känna mest och bäst i det är ju vid första mötet och det är vid djupintervjun, men det 

kommer alltid komma fram saker från personlighetsformuläret som jag inte visste innan.” 

(Rekryterare) 

 

Rekryteraren utvecklar en relation till kandidaten genom att ställa personliga, intima 

frågor som mer kan liknas vid ett vänskapligt samtal än en formell intervju. 
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[Om OPQn] “men det vi gör är ju att vi har en återkoppling på detta sedan. Då diskuterar man 

runt detta liksom... ’Okej, men varför blir det såhär? Hur reagerar du på detta? Kan detta 

stämma på dig?’ Man pratar hela tiden runt... ‘stämmer detta?’ ’Och i så fall ... stämmer det... 

hur gör du i vardagen för att leva med detta... hur jobbar du med detta’?” 

(Rekryterare) 

 

Rekryteraren beskriver också hur denne försöker bygga upp ett förtroende och hitta 

gemensamma intressen för att åstadkomma en relation som möjliggör en öppen och ärlig 

diskussion. Om det endast varit mätbara ”fakta” producerade från testinstrument som 

varit av prioritet hade rekryteraren knappast ägnat sig åt att försöka mjuka upp 

stämningen. 

 

“Ah men det handlar om miljön, om att få folk att mjukna upp och du kan ju inte gå in och börja 

ställa de tuffa frågorna direkt. Det är nånting man verkligen måste bygga upp till. Man får börja, 

man måste bygga upp ett förtroende (...) alltså det är alltid bra om man kan relatera till 

någonting ehm, man har saker gemensamma och såna saker. “ 

(Rekryterare) 

 

Det inkluderar informationsutbyte och förhandling 

Återkopplingstillfället erbjuder tillfälle för kandidaten att kommentera sitt resultat på 

OPQn. Citaten nedan kan tolkas som att kandidaten och rekryteraren förhandlar fram det 

slutgiltiga resultatet på självskattningstestet. 

 

“(...)men det som det viktiga är så att säga det är ju inte bara svaren alltså det är återkopplingen, 

svaren därifrån och det blir ofta en form av en djupintervju tillbaka igen man diskuterar frågor 

från första intervjun fast på ett mycket djupare nivå där man har detta som underlag. Eh... ’alltså 

du säger att du inte är så utåtriktat och du har svarat jättehögt här, hur tänkte du?’ ’hur fungerar 

detta?’ ’hur tänkte du när du svara?’” 

(Rekryterare) 

 

[Om återkoppling av OPQn]“... man kan plocka ut dokument som förklarar också hur den här, 

men vi väljer att göra det själva, direkt tillsammans med kandidaten, ger mer” 
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(Rekryterare) 

 

Rekryteraren uttrycker hur kandidaten gör sin röst hörd då de känner sig missuppfattade 

och rättar rekryterarens tolkningar, det tyder på en tvåvägskommunikation, ett 

informationsutbyte. 

 

“Även om ni tolkar fel eller gissar fel, att ni när du säger såhär vad är det som händer, det gör 

ingenting låt det bara passera, personen i fråga kommer att rätta er och framförallt kommer dom 

och känna, dom kommer uppleva ’WOW, den personen såg mig och hon missade ingenting’ Nä, 

jag gör egentligen inget konstigt mer än att se och bekräfta.” 

(Rekryterare) 

 

Organisation väljer kandidaten – och kandidaten väljer organisationen. 

Att rekryterarna använder ordet “erbjudande” kan tolkas som om den tilltänkta 

kandidaten även kan tänkas tacka nej till detta. 

 

“Mmm, så är det. Och sen får ju den anstäl... tänkta anställda ett erbjudande.” 

(Rekryterare) 
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3.3 Ansatsernas samexistens 
 

Ovan har det argumenterats att rekryterarnas beskrivningar och aktiviteter inom 

rekryteringsprocessen kan förstås och beskrivas utifrån två kontrasterande ansatser, den 

psykometriska och den sociala ansatsen och att dessa är parallellt närvarande. Detta fynd 

är i sig själv intressant då den genomgångna litteraturen inte uppmärksammat 

samexisterandet i någon vidare utsträckning. 

 

Kärnan i den psykometriska ansatsen kan sägas vara det faktum att prediktion uppfattas 

som något genomförbart (Derous & De Witte 2001), detta antagande skapar den mest 

synbara konflikten mellan de två perspektiven. Prediktion som något uppnåeligt 

förutsätter en bild av människor och jobb som något relativt statiskt vilket innebär att det 

går att mäta egenskaper vid en tidpunkt och att dessa sedan är gällande för en lång tid 

framåt. Därmed styrks den psykometriska idén om att en standardiserad 

rekryteringsprocess baserad på en rad urvalsverktyg äger förmågan att förutse den bästa 

kandidaten (Herriot 2002). Flertalet citat från EONs rekryterare tyder på att denna syn på 

oföränderlighet och dess implikationer för rekrytering är närvarande. Användandet av 

OPQn, vilket benämns av rekryterarna som ett självskattningstest, lyfts upprepade gånger 

fram under intervjuerna. Brukandet av ett urvalsverktyg som OPQn, vars syfte är att mäta 

egenskaper, förutsätter brukarnas tilltro till prediktion (Derous & De Witte 2001). 

Rekryterarna ger uttryck för uppfattningen av att OPQn kan på ett precist sätt komma 

mycket nära den sanna bilden av kandidaterna. OPQns närvaro och centrala roll inom 

EONs rekryteringsprocess kan ses som ett tecken på ett psykometriskt förhållningssätt till 

rekrytering. 

 

Ur den sociala ansatsens perspektiv på rekrytering blir den psykometriska idén om 

prediktion problematisk eftersom ett grundläggande antagande här är att människor och 

jobb ständigt förändras (Herriot 1993). Givet detta perspektiv på människor och arbete 

blir ett testresultat genererat av ett urvalsinstrument som OPQn betydligt mindre 

förmöget att säga någonting om människors framtida arbetsprestationer. Michell (2008), 

en företrädare för den sociala ansatsen, menar att psykologiska attribut så som kognitiva 
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förmågor, personliga egenskaper och sociala attityder inte är något som låter sig 

kvantifieras. Exempelvis visar sig ett sådant förhållningssätt hos rekryterarna på EON 

genom att de betonar att de, även om de gärna vill, inte är förmögna att mäta värderingar. 

Inom den sociala ansatsen beaktas istället att såväl kandidaten som den kontext inom 

vilken arbetet skall utföras inte kommer att vara densamma över tiden. Vid dialog under 

intervjutillfällena kring organisationens värderingar beskrivs införlivandet av dessa som 

en fostringsprocess under vilken kandidaten kommer utvecklas över tiden. Detta tyder på 

att en uppfattning finns hos rekryterarna om kandidater som föränderliga och sociala 

individer. Tillsammans med rekryterarnas prat om magkänsla och betoning av sensitiva 

förmågor talar detta alltså för att antaganden som kan kopplas samman med den sociala 

ansatsen också ryms inom organisationen. 

 

På grund av den psykometriska skolans beskaffenhet har denna varit lättare att 

uppmärksamma under arbetets gång. Att identifiera konkreta verktyg, mätambitioner, 

graderingar och standardiserade processer är rimligtvis en enklare uppgift än att urskilja 

rekryterarnas underliggande uppfattningar om människor och arbete. En anledning kan 

vara att de antaganden som lutar åt den sociala ansatsen inte yttrar sig i form av konkreta 

aktiviteter utan kräver tolkning och läsning mellan raderna. Således kan det vid en första 

anblick te sig som att den psykometriska skolan är den dominerande ansatsen inom 

organisationen men detta kan alltså också vara en konsekvens av att denna synliggörs 

lättare. Trots detta kan det, med stöd i empirin, hävdas att båda ansatser tydligt figurerar i 

rekryteringsprocessen. 

 

I empirin, de genomförda intervjuerna med rekryterarna, uppenbarar sig således ett 

dubbelsidigt förhållningssätt till rekrytering. Element från de två motstridiga ansatserna, 

den psykometriska och den sociala, ter sig båda rymmas i en och samma 

rekryteringsprocess. Ett intressant och oväntat fynd är att det dubbelsidiga 

förhållningssättet till rekrytering inte är uppdelat rekryterare emellan, utan återfinns hos 

rekryterarna, var och en för sig. Det kanske mest intressanta är att detta förhållningssätt 

återfinns konsekvent hos de båda rekryterarna och inte är en lokal företeelse hos en 

enskild rekryterare. 
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En retorisk fråga att ställa blir således: Hur kan det komma sig att samma rekryterare å 

ena sidan betonar att mätinstrument och rekryteringsverktyg är av central vikt för 

rekryteringsprocessen, för att i nästa andetag hänvisa till magkänsla och sensitiv förmåga 

som avgörande faktorer? Denna retoriska fråga leder oss tillbaka till arbetets 

problemformulering, nämligen Vilken roll spelar ett psykometriskt förhållningssätt för 

rekryterare på EON i företagets rekryteringsprocess? 

 

Nedan skall det argumenteras att två möjliga svar står att finna i både sättet i vilket 

rekryterare pratar om rekryteringsprocessen och agerar inom densamma. 

 

3.4 Psykometrisk diskurs 
 

Enligt resonemanget i teorikapitlet gällande den psykometriska diskursen kan ett sätt att 

tala om en viss aspekt av verkligheten, i detta specifika fall alltså EONs 

rekryteringsprocess, påverka aktörers perception av denna aspekt. 

 

Givet de fundamentalt motsatta uppfattningarna om rekrytering mellan den 

psykometriska och den sociala ansatsen kan det te sig underligt att drag av båda 

identifierats hos rekryterarna och att dessa olika förhållningssätt existerar parallellt. Ett 

sätt att närma sig denna dualitet kan vara att undersöka i vilka sammanhang rekryterarna 

väljer att förhålla sig på det ena eller det andra sättet.  

 

I denna studie förefaller det finnas ett samband mellan hur rekryterare tenderar att pratar 

om rekrytering i relation till specifika förhållanden. Med stöd av undersökningens empiri 

kan det hävdas att detta synliggörs genom att rekryterarna beroende på fråga och kontext, 

använder olika uppsättningar koncept och uttryck för att beskriva rekrytering. 

 

Konsekvent för rekryterarnas utsagor är att vid frågor om exempelvis ansvar, motivering 

av beslut och förhållande till rekryterande chef beskrivs rekrytering som en 

standardiserad mätbar och konkret aktivitet. Dessa teman verkar vara särskilt närvarande 
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då rekryterarna interagerar med de rekryterande cheferna. Exemplet nedan ger uttryck för 

den psykometriska diskursen i dialog med cheferna: 

 

”Jo det handlar verkligen, än en gång, att bryta ned på ett så systematiskt metodiskt sätt hela 

tiden. Hela tiden försöka bryta ned och kunna påvisa att när jag har tagit mig igenom alla dom 

stegen jag ska ta mig igenom så kan jag till cheferna mycket tydligt säga – ’Och jag bedömer 

utifrån detta och detta att dom har si och så mycket av dom här bitarna’. Har jag gjort ett bra 

jobb med alla dom här delarna så kan jag göra det exakt.” 

(Rekryterare) 

 

Detta ges som svar på varför rekryteraren anser att det är av stor vikt att ha och följa en 

standardiserad process. Ett annat talande exempel som visar hur rekryteraren beskriver 

rekrytering som något konkret och objektivt syns nedan: 

 

“Det handlar inte om tyckande, det handlar om vad vi kan bedöma utifrån konkreta fakta. 

Konkretisera i interjuvmetodiken hela tiden, konkretisera.“ 

(Rekryterare) 

 

Återigen framhävs det konkreta och faktabaserade i rekryteringsprocessen vilket kan 

argumenteras vara uttryck för den psykometriska diskursen. 

 

När rekryterarna istället talar om sin egen roll i rekryteringen, om villkoren för lyckad 

rekrytering och om situationer då de fattar beslut, betonas snarare aspekter som kan 

härledas från den sociala ansatsen. Dessa teman verkar vara särskilt närvarande vid 

diskussioner om rekrytering då varken ansvar eller beslutsmotivering inför rekryterande 

chefer berörs. Vid dessa situationer tenderar rekryterarna att lyfta fram sina sensibla och 

empatiska förmågor och hänvisar ofta till faktorer som magkänsla och intuition. Vid detta 

tillfälle verkar den psykometriska diskursen alltså ej vara närvarande. På frågan om vad 

som gör en bra rekryterare blir svaret till exempel att: 

 

”En sensitiv förmåga. Att rekrytera handlar väldigt mycket om att lyssna. (...) att fånga den 

bråkdelen av sekunden dom blir något, när ögonen lyser, när ögonen slocknar... dom där små, 
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små förändringarna... och axlar rör sig, huvudet rör sig, om det är upp eller ned och så vidare, 

osv, osv. Hur personen ifråga reagerar.” 

(Rekryterare) 

 

Ett exempel på hur rekryteraren verkar sätta sin egen, djupare tolkning framför 

testresultaten återfinns i citatet nedan: 

 

“Det är ju aldrig avgörande... det är det inte. (...) det används för att validera vad jag redan 

uppfattat först på ett djupare plan... så det är inte avgörande.” 

(Rekryterare) 

 

Den tyngsta faktorn som bestämmer diskursanvändandet ter sig vara vem eller vilka 

uttalandena är riktade till. När rekryterarna talar om förhållandet och hur diskussioner 

sker med rekryterande chef synliggörs den psykometriska diskursen som tydligast. 

 

3.4.1 Osäker kontext 

Thomas & Linstead (2002) beskriver hur en upplevd osäkerhet kan bidra till ett 

diskursanvändande. För EONs rekryterare finns det flera faktorer som kan argumenteras 

bidra till en osäkerhet och som därmed kan förklara uppkomsten och nyttjandet av den 

psykometriska diskursen. De tre primära osäkerhetskällor som iakttagits är: en pågående 

omstrukturering, rekryterarnas relation till cheferna och rekryteringsarbetets abstrakta 

natur. 

 

Hela EON som organisation genomgår en större omstrukturering, kallad “EON 2.0” med 

syfte att öka företagets effektivitet. Som Rekryteringskoordinatorn beskriver i intervjun 

så kan denna förstås som en osäkerhet inför framtiden. 

 

“(...) det kan ju hända att dom [EON Tyskland] kommer nästa vecka och säger att nu ska ni 

jobba efter vår process” 

(Rekryteringskoordinator) 
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Osäkerheten kan här tänkas bestå i att framtida effektivitetsåtgärder kommer att involvera 

utvärdering av rekryterarnas arbetsrutiner och betydelse. Deras legitimitet inom 

organisationen kan alltså tänkas bli ifrågasatt vid en framtida omstrukturering. I värsta 

fall står deras tjänst på spel. 

 

Även rekryterarnas relation i förhållande till de rekryterande cheferna kan ses som en 

bidragande faktor till osäkerhet. Cheferna ger uttryck för ett perspektiv på rekryterarna 

som assistenter snarare än experter inom sitt område. Detta kommer till uttryck på två 

sätt. Först och främst genom att cheferna menar att det endast är tiden som är den 

begränsande faktorn, och att allra helst hade cheferna haft full kontroll över sin egen 

rekrytering. Cheferna ger också uttryck för att de hade varit fullt kapabla att utföra 

rekryterarnas jobb. Dessutom, i kontrast till rekryterarnas utsagor, utelämnas dessas 

rekommendationer och förslag på kandidater vid redogörande för beslutsprocessen. Då 

cheferna beskriver rekryterarnas involvering i beslutsfattandet beskrivs de snarare som 

bollplank än som rådgivande experter. En implikation av chefernas perception på 

rekryterarnas roll skulle således kunna vara att rekryterarna känner sig mer eller mindre 

utbytbara. Rekryterarnas legitimitet inom rekryteringsprocessen kan alltså tänkas vara 

ifrågasatt. Detta antagande förutsätter givetvis att rekryterarna är medvetna om på vilket 

sätt cheferna betraktar deras roll och betydelse i rekryteringen. 

 

Den tredje bidragande faktorn till upplevd osäkerhet för rekryterarna kan förstås utifrån 

deras abstrakta arbetsuppgifter. Rekryterarna förväntas på en och samma gång ha bra 

personkännedom och vara objektiva. De förväntas kunna sålla rättvist men ändå samtidigt 

hitta de bästa kandidaterna. De ingår i en samhällsekonomisk kontext där det synligaste 

tecknet på uppnådda mål och effektiva metoder är siffror och statistik (Michell 2008), 

vilket kan förutsättas vara ytterst besvärligt att producera i rekryteringssammanhang. Ett 

beständigt bekymmer för rekryterare blir då att konkretisera och kvantifiera det som kan 

argumenteras vara primärt kvalitativa aspekter. Detta är ett återkommande bekymmer 

även för rekryterarna på EON vilket illustreras av följande citat: 
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[Om att mäta värderingar]“(...) det är absolut ett önskemål... tänk om vi kunde mäta våra 

värderingar.. och det var därför vi satte oss ner och försökte... men, det är jättesvårt att göra ... “ 

(Rekryterare) 

 

Rekryterarna betonar vid upprepade tillfällen deras önskan om att, inför den rekryterande 

chefen, kunna påvisa fakta och motivera varför de rekommenderat vissa specifika 

kandidater. Men rekryterarna är medvetna om problematiken gällande denna redovisning 

och kan således förstås som en bidragande faktor till osäkerhet.  

 

Tillsammans kan dessa tre osäkerhetsfaktorer bidra till att rekryterarna uppfattar 

omgivningen som turbulent och osäker, vilken enligt Thomas & Linstead (2002) kan 

bereda mark för uppkomsten av specifika av diskurser. I deras undersökning av 

mellanchefers roll i organisationer visas hur nyttjandet av en diskurs blir frukten av 

upplevd osäkerhet och att diskursanvändandet verkar legitimerande (ibid). Detta 

perspektiv ligger i linje med hur diskurs beskrivits tidigare i texten (se Hardy et. al 2000). 

På samma sätt kan rekryterarna på EON förstås nyttja den psykometriska diskursen för 

att uppnå legitimitet och därmed reducera osäkerheten. 

 

3.4.2 Social diskurs? 

Den uppmärksamme ställer sig nu frågan varför inte beteenden och uttalanden ur den 

sociala ansatsen, på samma sätt som de ur den psykometriska, skall betraktas som en 

diskurs. Eftersom studien genomförs med en konstruktionistisk syn på verkligheten är det 

dock av såväl ontologiska som epistemologiska skäl en självklar utgångspunkt att de 

psykometriska antagandena om människor, jobb och rekrytering är problematiska. Ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv måste rekryteringsprocessens sociala delar beaktas 

eftersom egenskaper och relationer antas utvecklas och formas genom social interaktion 

(Bryman & Bell 2005: 34). Mot bakgrund av detta förhållningssätt kan det därför 

argumenteras att den mest intressanta och relevanta aspekten att undersöka blir den 

psykometriska diskursen eftersom att denna i sammanhanget blir “det onaturliga”. 
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3.5 Psykometriska aktiviteter 
 

Nästa uttryck för rekryterarnas strävan efter legitimitet utgörs av deras faktiska handlande 

och tillvägagångssätt vid vissa situationer under rekryteringsprocessen. En del av den 

kritik som riktats mot den psykometriska ansatsen gör gällande att organisationer ej 

handlar rationellt i det avseende att de mest valida rekryteringsverktygen inte alltid 

används (exempelvis Ryan & Sackett 1987, Shackleton & Newell 1989). Undersökningar 

har även visat att verktygen ofta används på andra sätt än så som de designats för (Ryan 

& Sackett 1987) vilket på EON verkar vara fallet vid flera tillfällen, bland annat vid 

utformandet av kravprofil: 

 

[Vid beskrivning av UCR-kortleken]”(...) [R1]: då har vi en skala så lägger vi upp dom, så ger 

jag... [R2]: Lägger du bara upp EN rad? [R1]: Ja till en början gör jag det. [R2]: Ah, så gör inte 

jag. [R1]: Nä se! [R2]: Jag lägger upp två i varje rad. [R1: Det ska va ett kort till här… jag 

kommer till den sen… [R2]: Ok, ta den sen då... [R1]: Men det ska va ett kort till, det ska va 8, 

här är bara 7...” 

(Rekryterare 1, R1, Rekryterare 2, R2) 

 

Exemplet ovan är hämtat ur en intervju som hölls med de båda rekryterarna tillsammans. 

När en av rekryterarna beskriver hur denne brukar gå till väga vid användande av UCR-

kortleken, uppdagas att de gör på helt olika sätt. Citatet visar att rekryterarna använder 

verktyget subjektivt och att de inte fäst någon större vikt vid att synkronisera och skapa 

gemensamma rutiner. En förutsättning för prediktion och användande av 

rekryteringsverktyg är dock enligt den psykometriska ansatsen att dessa används 

objektivt och standardiserat (McCourt 1999). Förutsatt att rekryterarna är övertygade om 

urvalsinstrumentens förmåga och funktion ter det sig då underligt att dessa inte används 

på det sätt som psykometrin förutsätter, än mer att ingen ansats gjorts till att åstadkomma 

ett rutinmässigt användande. Exemplet ovan ger anledning att nyansera motiven till 

varför rekryterarna ägnar sig åt psykometriska aktiviteter såsom OPQ-test, UCR-kortlek 

och kompetensmodellen. 
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3.5.1 Osäker kontext 

Nedan skall det visas hur delar av rekryterarnas handlingar kan förstås som led i att 

åstadkomma legitimitet. 

 

Osäkerheten som alla de ovan nämnda faktorerna bidrar med kan tänkas bidra till att 

rekryterarna inte bara nyttjar den psykometriska diskursen utan också ägnar sig åt 

konkreta aktiviteter vilka de, i sin kontext, uppfattar skänker legitimitet. 

 

Osäkerheten som omstruktureringen på EON innebär kan tänkas influera rekryterarnas 

agerande. Då omstruktureringen primärt är en effektiviseringsprocess kan det tänkas 

ställas krav på rekryterarna att kunna uppvisa resultat och effektivitet. Aktiviteter som 

producerar mätbara resultat och är inramade i en tydlig strukturerad och tidsbestämd 

process blir i denna kontext legitimerande. 

 

Den andra osäkerhetsfaktorn, relationen till de rekryterande cheferna, som bland annat 

uppmärksammats vid uppstartsmötena innebär en osäkerhet som kan förklara 

rekryterarnas psykometriska handlande. Givet att rekryterarna uppfattar chefernas 

perspektiv på deras roll kan dessa tillfällen alltså bidra till en osäkerhet. Rekryterarnas 

användande av exempelvis UCR-kortleken och kompetensmodellen kan förstås som ett 

sätt för rekryterarna att uppvisa konkreta och strukturerade aktiviteter inför cheferna 

eftersom att det är primärt i interaktionen med dessa som verktygen används.  

 

Liksom forskningsresultat indikerat visar denna undersökningens empiri att verktygen 

används subjektivt, avsteg från processen tillåts under vissa omständigheter och att valet 

av rekryteringsinstrument snarare är en kostnads- och bekvämlighetsfråga än en fråga om 

validitet. Därmed finns det anledning att fundera kring funktionen hos de utförda 

aktiviteterna kopplade till den psykometriska ansatsen. Hur kan det komma sig att 

rekryterarna inte fäster större vikt vid att konsekvent följa psykometrins alla steg? Ett sätt 

att förstå det, är som poängterats ovan, att rekryterarna genom konkret arbete med 

processer och verktyg söker legitimitet i sitt arbete. Vid upprepade tillfällen under 
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intervjuerna framhävs verktygens stora genomslag inom branschen. Marknadens 

acceptans av verktygen verkar vara särskilt viktig: 

 

”OPQn är jättebra, och den där ger tyngd” 

(Rekryterare) 

 

”Det är ett personlighetstest som funnits på marknaden under många, många år... den är 

välrenommerad och tung på marknaden, välrenommerad så att säga” 

(Rekryterare) 

 

Ovan har det visats att rekryterarna kan anses verka i en kontext präglad av osäkerhet. 

Enligt Michells (2008) resonemang om mätbarhetskrav kan det även antas att kontexten 

innebär höga krav på mätbarhet och uppvisande av konkreta fakta eftersom detta är vad 

som efterfrågas och accepteras av omgivningen. I relation till detta finns det då anledning 

att återgå till Suchmans (1995) definition av processuell legitimitet, vilket implicerar att 

legitimitetsskapande åtgärder är att anamma metoder och procedurer som är socialt 

accepterade. Givet antagandet att rekryterarnas psykometriska aktiviteter utförs i frånvaro 

av en egentlig övertygelse om dess funktion och förmåga, kan det således argumenteras 

att dessa metoder och procedurer istället används av legitimerande skäl. 

 

Michell (2008) och Herriot (1993) menar att psykometrins status inom forskning och 

organisationer vilar på att denna delar grundläggande antaganden med naturvetenskapen. 

Att kvantifiera, mäta och uppvisa konkreta resultat kan sägas vara ett grundantagande 

inom naturvetenskapen. Michell (2008) menar att en “vedertagen sanning” är att kunskap 

förutsätter mätning för att vara legitim och detta har även influerat hur man ser på 

rekrytering. 

 

Ovan har det således argumenterats att funktionen av de, till psykometrin kopplade, 

aktiviteterna snarare förstås som ett sätt för rekryterarna att hävda, åstadkomma 

legitimitet än ett sätt att säkerställa lyckade rekryteringar och att göra säkra investeringar. 
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4. RESULTAT 
 

Rekryterarna ställs dagligen inför en rad faktorer som sammantaget bidrar till en upplevd 

känsla av osäkerhet. De är utbytbara, deras mandat är ifrågasatt och deras arbetsuppgifter 

är svåra att greppa och rekryterarna söker medel att hantera dessa hot uppkomna ur 

osäkerheten. Dessutom verkar de i en kontext som präglas av höga krav på mätbarhet och 

uppvisande av konkreta resultat. Genom ett psykometriskt förhållningssätt till 

rekryteringsprocessen erbjuds en diskurs och ett agerande som kan mildra osäkerheten 

och verka legitimerande för rekryterarna. Kopplingen mellan osäkerheten och 

användandet av en psykometrisk diskurs och ett agerande i samma anda syns i situationer 

då osäkerheten figurerar som tydligast. I intervjuerna anammas diskursen och det 

psykometriska agerandet beskrivs då teman som förhållandet till rekryterande chef och 

det abstrakta hos exempelvis värderingar diskuteras. Inom forskningsområdet rekrytering 

är psykometrin sedan länge det dominerande paradigmet och dess verktyg norm inom 

dagens organisationer. Med Suchmans (1995) definition av processuell legitimitet i 

åtanke, där legitimitet nås genom användandet av vedertagna tekniker och procedurer, 

förstås rekryterarnas psykometriska diskurs och agerande som legitimitetsskapande. 

Diskursen fungerar som ett intyg på att de accepterar och utnyttjar de psykometriska 

procedurerna och ett delvis psykometriskt agerande producerar faktiska bevis, 

kvantifierade resultat från exempelvis OPQ-test, på detta. Rekryterarnas intygande och 

bevisning kan synas med Suchmans (1995) generella definition av legitimitet och då 

förstås som ett prat och ett beteende som verkar för att skapa en uppfattning hos 

“omstrukturerarna” och cheferna som gör gällande att rekryterarna som grupp upplevs 

som åtråvärda, korrekta och lämpliga inom den sociala konstruktionen av normer, 

värderingar, trosföreställningar och definitioner som råder inom organisationen. 
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5. SLUTSATS 
 

I detta arbete presenteras en bild av hur två motstridiga förhållningssätt till rekrytering, 

det psykometriska och det social, samexisterar i en och samma rekryteringsprocess. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv har då frågan väckts “Vilken roll spelar ett 

psykometriskt förhållningssätt för rekryterare på EON i företagets 

rekryteringsprocess?”. Förhållningssättet hos EONs rekryterare yttrar sig i en 

psykometrisk diskurs och ett psykometrisk agerande som tillsammans verkar för att skapa 

legitimitet för rekryterarnas roll i organisationen. Konsekvensen av detta blir ett synsätt 

på det psykometriska förhållningssättet som skiljer sig från det som psykometriska 

forskare hävdar föreligga. Även den sociala ansatsens synsätt på psykometrin utmanas. 

Den sociala ansatsens förespråkare tar stöd i skolans forskning för att kritisera 

psykometrin och främst dess grundantagande att prediktion är möjligt. Denna kritik 

baseras på synen att arbete och människor är föränderliga då prediktion förutsätter att 

dessa uppfattas som stabila enheter. Psykometrisk prediktion uppnås genom 

standardiserade processer som, om de följs, säkerställer att den bäst lämpade kandidaten 

finnes. Kritikerna menar istället att de standardiserade processerna snarare kan förstås 

som meningsskapande verktyg. Detta arbete presenterar ett synsätt med implikationen att 

den sociala ansatsen kritik förefaller missriktad och psykometrins idéer förkastas. 

Undersökningen visar att EONs rekryterare varken ser på urvalsverktygen som medel för 

prediktion eller meningsskapande. Psykometrins procedurer är legitimitetsskapande. 

 

Denna slutsats medför en möjlighet att förstå standardisering i andra sammanhang, i 

andra branscher och i andra syften än rekryteringssyften, på ett liknande sätt. Inom 

universitetsvärlden förekommer internationella standardiseringssystem som exempelvis 

EQUIS, European Quality Improvement System. Detta är ett kvalitetssystem för högre 

utbildningar där skolor genom att uppfylla särskilda kriterier blir ackrediterade. Givetvis 

kan standardisering med syftet att ackrediteras fungera kvalitetsförbättrande. Detta kan 

tolkas på samma sätt som man inom psykometrin menar att standardiserade processer 

producerar bästa resultat. Dock kan det även hävdas att förfarandet kan ses som något 

som anammas i ett legitimitetsskapande syfte. På samma vis som EONs rekryterare 
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upplever en osäkerhet i en föränderlig omgivning kan en ekonomihögskola i Sverige 

uppleva att en ökad globalisering med följden en ökad konkurrens om studenter och 

forskare som faktorer som bidrar till en osäkerhet. En osäkerhet som i sin tur resulterar i 

en strävan efter att påvisa en legitimitet för sina intressenter. Det empiriska fyndet att 

rekryterarna på EON accepterar psykometrins varande och använder dess verktyg men på 

ett ofullständigt sätt och för andra syften väcker också frågan huruvida universitet som 

följer exempelvis EQUIS och åtnjuter dess certifiering hanterar dess krav på 

standardisering. Är universitetens syften de menade? 

 

 
Förslag på framtida forskning 
 
Arbetets resultat visar på ett samexisterande av två motstridiga synsätt på rekrytering 

inom en rekryteringsprocess och hur ett psykometriskt synsätt fyller en 

legitimitetsskapande funktion. Detta visar på en bild skild från hur både den 

psykometriska och den sociala ansatsen förhåller sig till psykometrins roll och är därför 

intressant att vidare undersöka. En djupare förståelse för diskursens roll i form av en mer 

omfattande diskursanalys torde kunna påvisa en än större förståelse för den 

psykometriska diskursen legitimitetsskapande. Även metoder så som deltagande 

observationer kan föreslås som ett led i att syna hur aktiviteter skapar legitimitet för 

rekryterare. Arbetets empiri är insamlad i och präglad av en specifik kontext så även 

fortsatt forskning som lyfter kontextens betydelse välkomnas. 
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