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1

Inledning
Denna avhandling handlar om hur rekryteringsprocesser, särskilt bedömning
och beslutsfattande, går till. En central del i rekryteringsarbetet är att bedöma
de arbetssökandes kompetens. Till hjälp i detta arbete har bedömarna en
mängd verktyg. Idag finns t.ex. fler psykologiska test att välja bland än någonsin tidigare. Varje år skrivs dessutom ett stort antal rekryteringshandböcker
som beskriver hur rekryteringsprocessens olika steg genomförs på bästa sätt.
Ändå är bedömning av de sökande något som de flesta som arbetar med
rekrytering, såväl rekryterare som linjechefer, tycker är svårt. Hur vet man
egentligen att man väljer rätt person? Hur kan man vara säker på att man inte
gör en fe1rekrytering? Många av de rekryterare som intervjuats inom ramen för
avhandlingens studier menar att det finns "oändligt" många aspekter att ta
hänsyn till, aspekter som rör såväl kandidaten som arbetet, arbetsgruppen,
organisationen och till och med samhället i stort. Man upplever ofta att trots all
tillgänglig information är informationen otillräcklig, och det är inte sällan svårt
att tolka den information man har. Dessutom får man inte facit förrän långt
efter det att rekryteringsprocessen avslutats.
Många rekryterare upplever alltså att den individuella bedömningsprocessen präglas av osäkerhet. Rekryteringsbeslut fattas dock sällan av endast en
person. Det vanliga är snarare att flera personer är inblandade i rekryteringsprocessen och att besluten fattas efter diskussioner mellan dessa personer. Att
tillsammans fatta dessa beslut är något som de flesta av de intervjuade rekryterarna tycker är relativt lätt. I de möten där besluten tas brukar de olika bedömarna - rekryterare, linjechefer, blivande kollegor, externa konsulter - vara
överens om vilka kandidater som skall erbjudas anställning. Detta pekar på att
det som sker under beslutsmötena är avgörande för rekryteringsprocessens
utfall. Vad är det då som sker under mötena när kandidaterna diskuteras och
bedömarna kommer överens om vem som skall anställas? Hur går de från
individuell osäkerhet om hur kandidaterna och deras kompetens skall bedömas
till säkerhet om vilket beslut som skall fattas? Hur går det till när bedömarna
tillsammans fastställer om en kandidat är en "klockren stjärna" eller ett
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"stolpskott", en socialt kompetent person eller en ensamvarg, en specialist eller
en generalist, "svår att greppa" eller "tydlig från första stund"? Vilken roll spelar rekryteringsverktygen i detta arbete - har de ett avgörande inflytande på
vilka beslut som fattas? Blir bedömningen mindre rättvis om den sker under en
informell diskussion mellan erfarna kollegor än om bedömarna endast tar hänsyn till objektiva fakta? Dessa är några av de frågor som kommer att diskuteras
i avhandlingen.

Rekrytering i perspektiv
Rekryteringens moderna historia började vid förra sekelskiftet. Då föddes iden
att rekrytering och urval kunde och skulle bedrivas som en standardiserad process. Under de drygt hundra år som gått sedan dess har man hyst stora förhoppningar om att genom rekryteringsprocessen förbättra organisationers sätt
att fungera. Resonemanget följer i stort samma linje idag som då. Att en organisation har en väl fungerande rekryteringsprocess betyder att den kan anställa
medarbetare med rätt kompetens. Genom val av rätt medarbetare förbättras
avsevärt en organisations möjligheter att uppnå mål, fullfölja strategier och
hantera morgondagens krav - kort sagt att överleva på längre sikt. Inte minst i
kunskap sföretag används detta som argument för att prioritera rekryteringsaktiviteter.
Rekryteringsprocessen är emellertid inte betydelsefull enbart för de rekryterande organisationerna. De flesta personer går under sina yrkesverksamma liv
igenom ett flertal rekryteringsprocesser. För dessa personer är det inte så
mycket processens effektivitet som huruvida deras kompetens bedöms på ett
korrekt sätt som är av intresse. Deras arbetsliv kan gestalta sig helt annorlunda
efter en rekryteringsprocess. Beroende på de bedömningar som görs under
processens gång erbjuds de tillträde till organisationen eller utestängs.
Men hur sker då rekrytering i dagens organisationer? Trots att rekrytering
och urval betraktas som en nyckelaktivitet har rekryteringsprocessen ägnats
förhållandevis liten uppmärksamhet inom organisationsforskningen. I avhandlingen beskrivs två ansatser - en psykometrisk och en social - som har dominerat forskningen om rekrytering. Den psykometriska ansatsen betraktar
rekryteringsprocessen som en informationsanskaffningsprocess, där urvalet
görs efter fastställda kriterier, olika urvalsinstrument används för att undersöka
i vilken utsträckning kandidaterna har de egenskaper som krävs och den kandi2

dat väljs som i störst utsträckning har dessa egenskaper. I den sociala ansatsen
å andra sidan beskrivs rekrytering som en social process, där bedömning och
beslutsfattande styrs av relationen mellan bedömarna och kandidaterna och där
målet är att upprätta ett psykologiskt kontrakt mellan de två parterna. Båda
dessa ansatser sätter tillämpning i centrum och forskningen har framför allt
drivits av målsättningen att göra rekryteringsprocessen mer effektiv. Detta har
lett till att allt mer sofistikerade rekryteringsmodeller och tekniskt förfinade
urvalsinstrument har kunnat utvecklas, men det har också begränsat vad vi idag
vet om rekrytering, eftersom det lett till att frågor om hur själva bedömningen
av de olika kandidaterna sker och hur rekryteringsbesluten fattas i praktiken
hamnat i skymundan. Idag vet vi därför mer om hur rekryteringsprocessen bör
gå till än om hur rekrytering går till i dagens organisationer.

Studier av rekrytering i praktiken
I denna avhandling står rekryteringsprocesserna i 28 organisationer i centrum.
Intervjuer med rekryterare har genomförts i samtliga organisationer, och i två
av dem observerades beslutsmöten där olika personer - rekryterare, chefer,
kollegor - samlades för att diskutera kandidater som sökt arbete och besluta
huruvida dessa skulle erbjudas anställning.
Syftet med avhandlingen är att beskriva hur rekryteringsprocessen, särskilt
bedömning och beslutsfattande, går till1. Avhandlingen handlar om hur bedömarna hanterar den mångtydiga situation som en rekrytering innebär. De
kommande kapiden kommer att argumentera för att rekrytering handlar om att
bedömarna tillsammans resonerar sig fram till lokala bilder av kandidaterna
och uppfattningar om deras kompetens, snarare än om att bedömarna avbildar
kandidaternas inneboende egenskaper. Avhandlingen kommer att visa hur
olika kriterier omsätts i bedömningen av kandidaterna och hur begrepp som
"kompetens", "passa in" och "förändringsbenägen" ges betydelse först när de
används. Avhandlingen kommer också att visa hur olika information lom kandidaterna lyfts fram och görs relevant i de specifika rekryteringsf'llen. En
modell för hur bedömning och beslutsfattande går till utvecklas, och i slutet av
avhandlingen kommer även några implikationer av denna modell att beröras.
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Syftet formuleras i kapitel 2 mot bakgrund aven översikt över den forskning som bedrivits om rekrytering

och urval.
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Där diskuteras bland annat, i ljuset av studiernas resultat, frågan om hur rekryteringsprocessen möjliggör eller förhindrar skapandet av mångfald i arbetslivet.
Teoretiskt och metodologiskt står avhandlingen på tre ben. Det första är
tidigare rekryteringsforskning. I kommande kapitel diskuteras de ovan nämnda
psykometriska och sociala ansatserna. Ett antal tidigare studier av bedömning
och beslutsfattande i rekrytering utgör utgångspunkten för de studier avhandlingen omfattar. Det andra benet är etnometodologin (se t.ex. Garfinkel 1967,
Leiter 1980, Heritage 1984, Garfirlkel 1986, Boden 1994). Etnometodologin
intresserar sig för hur vi "tillsammans åstadkommer och upprätthåller tron på
en till synes (på visst sätt) begriplig och delad värld av 'fakta', d.v.s. en värld
som med detta arbete oproblematiskt kan te sig som just den oberoende värld
'där ute' den uppfattas att vara" (Swartling 1998~ 10). I centrum för denna
forskning står de sätt på vilka denna tro skapas och upprätthålls, d.v.s. de
"etnometoder" som deltagarna i ett visst socialt sammanhang använder, och
därför argumenterar man för att det är nödvändigt att studera interaktion i
detalj "medan det sker". Ett intresse för etnometodologin har färgat avhandlingen vad gäller såväl vilka frågor som ställs som hur de studerade rekryteringsprocesserna tolkas.
Det tredje benet är diskursanalys. Diskursanalys är ett brett begrepp som
rymmer många olika perspektiv och tillvägagångssätt. Den typ av diskursanalys
som använts för att tolka avhandlingens studier intresserar sig för sociala texter
av olika slag (se t.ex. Gilbert & Mulkay 1983, Wetherell & Potter 1988, Potter
& Wetherell1993, Potter 1996a, Edwards 1997). Alla former av muntlig interaktion och skrivna texter tolkas för att studera hur människor i ett visst socialt
sammanhang organiserar dessa texter i syfte att etablera en viss version av
verkligheten som "sann", d.v.s. hur människor genom att samtala och skriva
skapar en viss bild av verkligheten och gör den rimlig. Diskursanalysen Ilar
fungerat som hjälpmedel bl.a. för att förstå hur bedömarna för fram och rimliggör olika bilder av kandidaterna under beslutsmötena.

Avhandlingens disposition
I de två nästföljande kapitlen ges en översikt över den forskning som bedrivits
om rekrytering och urval. I kapitel 2 behandlas de två ansatserna för rekrytering och urval: den psykometriska respektive sociala ansatsen. Här formuleras
också avhandlingens syfte. I kapitel 3 riktas intresset specifikt mot beslutsfat-
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tandet i rekryteringsprocessen. Ett antal studier av rekrytering och urval som
fokuserar särskilt på beslutsfattandet diskuteras och mot bakgrund av det formuleras avhandlingens forsknings frågor.
I kapitel 4 beskrivs de tre studier som avhandlingen bygger på: en kartläggande intervjustuclie, en mer riktad intervjustudie och en observationsstudie av
beslutsmöten i två fallföretag, nämligen IT-Banken och IT-I<onsult. Kapitlet
beskriver hur tolkningen av det empiriska materialet gått till och diskuterar
några metodologiska utgångspunkter som påverkat studiernas uppläggning.
I kapitelS behandlas intervjustudierna och den första forsknings frågan,
som handlar om hur rekryterare beskriver och motiverar rekryteringsförfarandet. I slutet av kapitlet ställs en fråga inför det fortsatta tolkningsarbetet: är
deltagarna i beslutsmötena i IT-Banken och IT-Konsult överens om vilka som
skall rekryteras?
Kapitel ö-B behandlar observationsstudien och den andra forskningsfrågan,
som handlar om hur det går till när kandidater bedöms och rekryteringsbeslut
fattas. I kapitel 6 beskrivs IT-Banken och IT-Konsult och deras beslutsmöten.
Utifrån frågan som ställs i slutet av kapitelS delas beslutsmötena in i två kategorier, som behandlas var för sig i kapitel 7 respektive 8. I vart och ett av dessa
kapitel beskrivs och tolkas fyra beslutsmöten.
Denna tolkning av beslutsmötena resulterar i en modell för bedömning
och beslutsfattande, som sammanfattas och vidareutvecklas i kapitel 9. I det
sista kapitlet diskuteras avhandlingens bidrag i förhållande till tidigare studier
av rekrytering och urval. Här diskuteras också implikationer av modellen för
frågor om mångfald och diskriminering. Till sist behandlas frågan om hur
organisationer kan arbeta för att på olika sätt förändra sitt rekryteringsförfarande.

5

2
Två ansatser för rekrytering
I detta kapitel diskuteras två ansatser för rekrytering och urval: den psykometriska respektive sociala ansatsen. Kapidet beskriver hur olika ideer om
rekrytering och urval utvecklats och utformats över tiden och ger en översikt
över den forskning som bedrivits om rekrytering och urval. I de första tre
avsnitten diskuteras respektive ansats centrala ideer, historiska bakgrund och
grundläggande antaganden. Avsnittet därefter lyfter fram några drag som
forskningen inom de två ansatserna har gemensamt. Mot denna bakgrund formuleras avhandlingens syfte.

Den psykemetriska ansatsen
Den psykometriska ansatsen har länge dominerat både akademisk forskning
och mer praktiskt orienterad litteratur kring rekrytering och urval. Två sorters
rekryteringsverktyg, nämligen urvalsinstrumenten och urvalsmoclellen, utgör
ansatsens grundstenar.

Prediktion och urvalsinstrument
Kärnan i den psykometriska ansatsen är prediktion. Rekryteringsprocessen
syftar enligt denna ansats till att göra prognoser av de sökandes förmåga att
utföra ett visst arbete. Utgångspunkten är att arbetet i fråga består av ett antal
avgränsade moment och att dessa arbetsmoment ställer vissa krav på den individ som skall utföra arbetet. Arbetsmomenten specificeras i en arbetsbeskrivning och kraven på individen i en kravprofil. Med hjälp av urvalsinstrument
mäts prediktorer på framtida prestation, exempelvis kapacitet och begåvning,
personlighet, arbetsmotivation och förväntningar (prien 1992).
Huvuddelen av akademisk forskning kring rekrytering och urval utförs
inom psykologin och syftar till att utveckla urvalsinstrument och utvärdera
instrumentens kvalitet (Hollway 1991, Herriot & Anderson 1997, lIes 1999).
För detta ändamål används två statistiska mått: validitet och reliabilitet. När det
gäller validitet - om instrumentet mäter vad det säger sig mäta - är det i första
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hand prognostisk validitet som står i fokus. Utfallet av instrumentet ställs i
samband med ett prestationsmått för att utvärdera instrumentets förmåga att
förutsäga framtida yrkesframgång. Andra typer av validitet som på senare år
har fått ökad betydelse är begrepps- och innehållsvaliditet (lIes 1999: 22). Reliabilitet mäter instrumentets tillförlitlighet, d.v.s. huruvida instrumentet ger
samma resultat för samma person när det används vid olika tillfällen. Utifrån
valiclitets- och reliabilitetsstudierna görs metaanalyser, där olika fristående studier analyseras tillsammans för att få fram ett sammantaget resultat. I en sådan
metaanalys gjorde Schmidt & Hunter (1998) en genomgång av 85 års forskning
om olika urvalsinstrument (se tablå 2.1).
Urvalsinstrument

Prognostisk validitet

Bedömning av arbetsprov

0,54

Begåvningstest och intelligenstest

0,51

Strukturerad intervju

0,51

Tiiligarechefersbedömning

0,49

Kunskaper om det aktuella arbetet

0,48

Provanställning

0,44

Integritetstest (personlighetstest)

0,41

Ostrukturerad intervju

0,38

Strukturerade bedömningsövningar (t.ex. rollspel)

0,37

Kartlagga livshistorien

0,35

Test av samvetsgrannhet (personlighetstest)

0,31

Referenstagning

0,26

~rkeserfarerU1et

0,18

Utbildningstidens längd

0,10

Intressen relaterade till arbetet

0,10

Grafologi (handstilsanalys)

0,02

Ålder

-0,01

Tablå 2.1 Olika urvalsinstruments prognostiska validitet (Schmidt & Hunter 1998,
översättning till svenska i Littorin 2000)

Den största delen av rekryteringsforskningen har alltså handlat om utveckling
och utvärdering av olika urvalsinstrument. På så sätt har denna forskning varit
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empirisk och instrumentell snarare än teoriutvecklande (Hesketh & Robertson
1993, lIes & Salaman 1995). Målet har varit att öka effektiviteten i rekryteringsprocessen genom att hitta bättre sätt att rekrytera rätt person till rätt plats,
d.v.s. att utveckla allt mer kostnadseffektiva urvalsinstrument med allt högre
validitet och reliabilitet.
Rekrytering steg för steg
Urvalsinstrumenten är en av den psykometriska ansatsens grundstenar; den så
kallade urvalsmodellen är en annan. Urvalsmodellen är en standardiserad
arbetsmetod som de som arbetar med rekrytering rekommenderas följa för att
lyckas med att anställa rätt person och "undvika fatala misstag" (Englund 1999:
9). Den beskriver steg för steg vilka arbetsmoment som bör ingå i rekryteringsprocessen. Urvalsmodellen figurerar ofta i såväl amerikansk som europeisk
rekryteringslitteratur, även om den exakta utformningen varierar något. Ett
exempel från en rekryteringshandbok" återges i tablå 2.2.
1.

Fastställa behovet

2.

Kravanalys/ specifikation

3.

Skaffa kandidater (annonsering och/eller kontakter)

4.

Behandla ansökningshandlingar

5.

Träffa och intervjua vissa sökande

6.

Ta referenser och ev testa kandidaterna

7.

Utvärdering/fatta beslut

8.

Erbjuda anställning

9.

Introduktion

10.

Uppföljning

Tablå 2.2 Rekrytering steg för steg (Englund 1999: 9)

Det första steget är att säkerställa att man verkligen behöver rekrytera någon
istället för att till exempel omfördela arbetsuppgifterna. Att upprätta en krav2

Bland rekryteringshandböcker utgivna i Sverige under senare år finns t.ex. "Rekrytering: handbok för

arbetsgivare" av Björn Lunden (2000), "Anställa rätt är att använda rätt metodik för att anställa rätt person" av
Knut Irving (2000) och "Rekrytering: Konkreta och praktiska råd för rekrytering och introduktion av
medarbetare" av Thomas Englund (1999).
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analys innebär att, med arbetsuppgifterna i åtanke, specificera vilka krav som
ställs på de sökande (steg 2). Englund delar in dessa i tre områden: kompetens
(t.ex. utbildning, erfarenhet, språkkunskaper), personlighet (t.ex. generalist eller
specialist, gruppmänniska eller ensamvarg, snabb och många bollar i luften
eller noggrann och stabil) samt övrigt (t.ex. ålder, kön, löneläge). Det tredje
steget är att informera potentiella kandidater om arbetet och att få dem att
söka.'. Olika sätt att gå tillväga är exempelvis att rekrytera internt, att söka via
Arbetsförmedlingen, att använda sig av rekryterings- och bemanningsföretag,
att använda sig av så kallade headhunters, att annonsera eller att söka via Interilet. I det fjärde steget bör man göra ett noggrant urval med kravanalysen som
utgångspunkt för att undvika att intervjua personer i onödan.
I nästa fas samlar man information om de kandidater som man valt ut.
Englund rekommenderar att man intervjuar, tar referenser och eventuellt testar
kandidaterna (steg 5 och 6). Andra författare lämnar valet mer öppet och
beskriver olika urvalsinstrument som kan användas, allt från grafologi
(handstilsanalys) till arbetsprov. När man samlat informationen måste den
utvärderas så att ett beslut om vem man skall välja kan fattas (steg 7). Här sker
alltså bedömning och beslutsfattande. Därefter kvarstår att erbjuda anställning
till den person som man valt (steg 8). Vill man dessutom försäkra sig om att
rekryteringen kommer att lyckas och att processen gått rätt till bör man se till
att ge den nyanställde en ordentlig introduktion och att efter en tid börja ha
regelbundna uppföljningssamtal (steg 9 och 10).
Följer man denna modell så kommer man att kunna välja den bästa kandidaten, menar Englund och andra. Anledningen är att urvalsmodellen är systematisk och formaliserad (Ienkins 1986). Den gör inte skillnad på person, utan
alla behandlas lika och bedöms på lika villkor. Urvalet görs helt och hållet på
basis av på förhand tydligt definierade urvalskriterier och påverkas varken av
vem som är inblandad i rekryteringen eller av omgivningen och omständigheterna. Urvalsmodellen är på så sätt ett hjälpmedel för objektivt beslutsfattande.

3

Detta steg kallas på engelska "recruitment" som skiljs från "selection", som är själva urvalet. Även på svenska

refererar begreppen "rekrytering" och "urval" i strikt mening till olika steg i processen. Det vanliga är dock att
begreppet rekrytering används för att beteckna hela processen.
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Den psykometriska ansatsens uppkomst och utformning"
G-runderna till den psykometriska ansatsen lades i USA och Storbritannien vid
förra sekelskiftet. Vid denna tid ökade intresset allt mer för hur organisationer
skulle organiseras för att bli så effektiva som möjligt. I flera verk lyftes då
rekryteringsprocessen fram. Det började växa fram föreställningar om att urval
skulle ske på basis av teknisk kompetens och om att det gällde att åstadkomma
en matchning mellan individen och arbetet så att rätt person rekryterades till
rätt arbete. I denna utveckling hade Max Webers och Frederick W. Taylors
ideer stort inflytande (Hollway 1984, McCourt 1999).
I början på 1900-talet skrev den tyska sociologen Weber om kapitalismens
utveckling och den medföljande framväxten av den moderna byråkratin. Han
menade att byråkratin i sin idealtypiska form var den mest effektiva och rationella av organisationsformer (JQeber 1922/1983). Att den var mest effektiv var
inte minst ett resultat av att den gav kompetens en central roll. Rekryteringsoch befordringsbeslut skulle fattas på basis av universella snarare än partikulära
kriterier, d.v.s. på basis av teknisk, objektivt fastställbar kompetens snarare än
exempelvis släkt- eller vänskapsband. Resultatet av detta skulle bli "en tendens
till nivellering i socialt avseende till förmån för så bred rekryteringsbas som
möjligt bland de mest kompetenta" (ibid. 153). Kompetent var man om man
kunde visa upp relevanta meriter (utbildning, erfarenhet etc). Alla skulle
behandlas lika och organisationen skulle domineras aven anda av"formalistisk
opersonlighet".
"1 allmänhet har byråkratisk auktoritet följande sociala konsekvenser: (...) En anda
av formalistisk opersonlighet är dominerande: sine ira et studio, utan hat och passion,
därför utan 'kärlek' och 'entusiasm'. Rättframma pliktbegrepp är härskande: 'utan
anseende till person'. Alla behandlas i teorin lika, d.v.s, alla i samma situation
behandlas lika. Detta är den anda i vilken den idealiske ämbets- och tjänstemannen
sköter sin ~änst." (Weber 1922/1983: 153)

Opersonligheten betydde inte bara att alla skulle behandlas lika, utan avgränsade också den makt som överordnad fick utöva över underordnad. I byråkratin var de anställda "personligen fria och endast underkastade lydnad i fråga

4

Syftet med detta avsnitt, liksom motsvarande avsnitt om den sociala ansatsen, är inte att ge en komplett

historisk beskrivning, utan att lyfta fram några faktorer som varit betydelsefulla för utvecklingen och
utformningen av ansatsen.
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om opersonliga plikter i tjänsten" (ibid. 149). En instrumentell syn på människan tog på så vis överhanden.
En annan författare vars ideer blev viktiga för utformningen av den psykometriska ansatsen var den amerikanska ingenjören Taylor. Han formulerade
ett antal principer för scientific management som skulle leda till ekonomisk effektivitet i organisationer som följde dem (Taylor 1911). I korthet gick scientific
management ut på att dela upp arbeten i mindre arbetsmoment och i detalj
beskriva hur dessa arbetsmoment skulle utföras. Samtidigt utvärderades arbetarnas kunskap och färdigheter, vilket gjorde det möjligt att matcha arbetet
med den person som var mest lämpad att utföra det s. Allt detta skulle göras av
ledningen och ske med hjälp av vetenskapliga metoder.
Scientific selection var alltså en av Taylors fyra principer för scientific
management. I hans skrifter kan man läsa exempel på hur detta vetenskapliga
urval skulle gå till. Urvalsprocessen skulle vara systematisk, noggrann och heltäckande. I följande exempel används, uttryckt i dagens terminologi, urvalsinstrument såsom arbetsprov, kartläggning av livshistorien och referenstagning.
"Our first step was to find the proper workman to begin with. We therefore carefully watched and studied these 75 men for three or four days, at the end of which
time we had picked out four men who appeared to be physically able to hanclle pig
iron at the rate of 47 tons per day. A care ful study was then made of each of these
men. We looked up their history as far back as practicable and thorough inquiries
were made as to the character, habits, and the ambition of each of them. Finally we
selected one from among the four as the most likely man to start with." (Taylor
1911: 43)

Taylor var noga med att det var den individuella prestationen som skulle mätas.
Han menade att det är ointressant att behandla människor som grupp, eftersom varje människa står inför olika förutsättningar.
"Our first step was the scientific selection of the workman. In dealing with workmen under this type of management, it is an inflexible rule to talk to and deal with
only one man at a time, since each workman has his own special abilities and limitations, and since we are not dealing with men in masses, but are trying to develop
each individual man to his highest state of efficiency and prosperity." (Taylor 1911:
43)

5

I Taylors skrifter och anföranden handlade exemplen ofta om relativt enkla arbeten och de egenskaper som

krävdes av arbetaren var ofta rent fysiska, som snabbhet och styrka. Han hävdade dock att principerna för

scientific management skulle kunna användas för att effektivisera alla typer av arbeten.
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Detta var ursprunget till devisen "rätt man på rätt plats". Taylor menade att
människor är olika lämpade för att inneha olika arbeten och det gällde att välja
någon som passade.
"The selection of the man, then, does not involve fincling some extraorclinary individual, but merely picking out from among very ordinary men the few who are
especial1y suited to this type of work." aylor 1911: 62)

er

Alla parter skulle tjäna på att matcha ihop arbetet med individen, menade
Taylor. Det skulle, som han påpekar i inledningen till sin bok, leda till "maximalt välstånd" för både arbetsgivare och anställd. Även om det i första hand
var företagets effektivitetskrav som betonades, menade alltså Taylor att också
de anställda skulle vinna på införandet av scientiftc selection. Att man åstadkom en
bra matchning skulle innebära att varje anställd fick ett arbete som var anpassat
till hennes kapacitet. Det skulle i sin tur leda till större anställningstrygghet,
högre lön och därmed bättre levnadsstandard (ibid. 64).
Redan tidigt på 1900-talet hade alltså ett antal föreställningar om hur
rekrytering skulle bedrivas börjat få fotfäste. Den första av dessa var att rekrytering skulle ske på basis av kompetens. Företagen skulle bli mer effektiva om
de lät rekryteringsprocessen styras av kompetens snarare än exempelvis personliga relationer eller fördomar. Den andra var att bedömning kunde och
skulle vara neutral. Personliga känslor skulle inte påverka besluten, utan alla
skulle behandlas lika. Dessutom skulle människor endast bedömas i förhållande till arbetet i fråga. Som Prien (1992: 33) uttrycker det är människor inte
"bra eller dåliga i största allmänhet" utan "i olika grad lämpliga i förhållande till
de jobb man anställer dem för". Den tredje var att både arbeten och människor
kunde delas upp i mindre "delar" (arbetsmoment respektive egenskaper) och
att man skulle matcha arbete med person - man skulle med andra ord använda
vetenskapliga metoder för att sätta rätt person på rätt plats.
Dessa föreställningar om rekrytering blev helt avgörande i utvecklingen av
den psykometriska ansatsen (Herriot & Anderson 1997). Samtidigt växte stora
organisationer fram och därmed ökade behovet att regelbundet rekrytera ett
stort antal personer. McCourt (1999) menar att dessa faktorer tillsammans
samverkade för att skapa ett behov aven standardiserad arbetsmetod för
rekrytering och urval.
"The twin imperatives of merit and economie efficiency, applied in the context of
public and private bureaueratic organizations processing large numbers of appli-
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cants (Hollway 1991), demanded the use of a selection 'technology' in relation to
specific jobs that would be widely applicable, impersonal and capable of distinguishing between individual applicants." (IvlcCourt 1999: 1016)

För att skapa denna "urvalsteknologi" behövdes enligt Hollway (1991: 57) en
teori och en metod. Teorin blev differentiell psykologi, och metoden psykometrik. Den differentiella psykologin sätter individen och skillnader mellan
individer i fokus. Psykometrik är olika metoder att konstruera och utvärdera
testmetoder.
Att det var just psykologer som tog över ingenjörernas arbete med att
utveckla urvalsmetoder och urvalsinstrument var ingen slump, menar Hollway
(1991: 34-53). Arbetspsykologerna sade sig arbeta för både (arbetarnas) välfärd
och (företagens) effektivitet. Visserligen hade även Taylor talat om "maximalt
välstånd" för både arbetsgivare och anställd, men med tiden kom scientiftc
management att kritiseras för att egentligen enbart se till företagens intressen.
Genom att få arbetarna att utföra sina avgränsade arbetsuppgifter allt fortare
skulle produktiviteten öka, men på bekostnad av arbetarnas hälsa. I jämförelse
med detta framstod den psykologiska vetenskapen som ett mer humant alternativ, som både skulle hjälpa företagen att spara pengar och arbetarna att hitta
lämpliga arbeten.
Flera forskare har också konstaterat att den differentiella psykologin inte
skulle ha fått det fotfäste den fick i urvals forskningen om den inte passat så väl
ihop med och legitimerats av socialdarwinismen (Venn 1984, Hollway 1991,
Lemann 1999). Socialdarwinismen - en applikation av Darwins biologiska teorier på samhället - hade vid förra sekelskiftet stort inflytande på många personer i ledande positioner i USA och Storbritannien. Bland dessa fanns Francis
Galton, som var kusin till Charles Darwin. Han var tydligt influerad av kusinens teorier om naturligt urval och myntade begreppet eugenics, på svenska
eugenik eller rashygien. Galton kopplade ihop differentielI psykologi med
eugeniken och menade att skillnaderna man fann mellan människor var genetiskt bestämda och därmed oföränderliga.
Fram till slutet på 18DD-talet hade fokus inom den psykologiska vetenskapen legat på det som människor har gemensamt, men därefter kom alltså några
psykologer att intressera sig för skillnaderna mellan människor (Anastasi &
Urbina 1997). Galton, Cattell och Binet samlade data kring individuella skillnader och konstruerade de första testen som bland annat mätte intellektuell förmåga och sinnenas känslighet. Hollway (1991: 61) konstaterar att differentiel1
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psykologi inte så mycket var en teori om psyket som en samling statistik som
möjliggjorde jämförelser mellan den testade individen och statistiska normer.
När USA gick in i första världskriget förändrades förutsättningarna för
urvalsforskningen. Inom det militära var behovet av att snabbt kunna placera
ut personer på lämpliga poster stort och drivande för förfiningen av testtekniken och utvecklingen av nya test. Resurser gjordes tillgängliga för dessa ändamål och testutveckling blev ett allt mer etablerat forskningsområde. Samtidigt
ökade testvolymen enormt. Redan under första världskriget testades ett par
miljoner soldater, och under andra världskriget undgick knappt någon av de 14
miljoner som tjänstgjorde att utsättas för psykologiska test (Thorndike 1949).
Tidigare test, t.ex. Binets intelligenstest, hade visserligen varit standardiserade
men de hade krävt en individuell administration och relativt högt utbildade
testare. Under världskrigen utvecklades istället test som var anpassade för stora
volymer, av vilka de så kallade Army Alpha och Army Beta var de mest kända
(Anastasi & Urbina 1997).
Med tiden började man även utanför försvaret använda liknande testmetoder, först intelligenstest och andra begåvningstest men så småningom också
personlighets- och fårdighetstest. I arbetslivet användes psykologiska test för
att göra urvalsprocessen systematisk och rättvis (McCourt 1999). Idag används
test inte bara vid externrekrytering utan även vid internrekrytering, utbildning
och avveckling av personal. Inom skolväsendet i Storbritannien och USA spelade testerna länge en viktig roll vid yrkesvägledning. Studenter skulle med
hjälp av psykologiska test kunna hitta arbeten som passade deras "naturliga
läggning" (Hollway 1991). Lemann (1999) menar att en viktig anledning till att
användningen av psykologiska test blev så utbredd i det amerikanska skolväsendet var att testning sågs som ett led i uppfyllelsen av visionen om USA som
ett meritokratiskt samhälle. Den grundläggande iden, som snabbt etablerades
under åren efter andra världskriget, var att test skulle användas för att välja ut
samhällets mest begåvade personer. Dessa utvalda skulle ges tillgång till lämplig
utbildning och sedan sättas att leda landet. Endast begåvning, och inte pengar
eller social bakgrund, skulle avgöra vem som skulle styra landet.
I dagens samhälle testas alltså skolbarn, studenter och arbetssökande regelbundet, både i USA och i Europa (Lemann 1999). Idag motiveras dock testanvändningen ofta på andra grunder. Tidigare fokuserade man mest på de fördelar som samhället och företagen skulle vinna av att använda test, men från 60talet och framåt började man även tala om fördelarna för individen. Genom att
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objektiva och rättvisa urvalsmetoder används får varje person, oavsett kön eller
etnisk och social bakgrund, en chans att rekryteras, befordras m.m. Därigenom
säkerställs att endast objektiv lämplighet är avgörande i konkurrensen om
utbildningsplatser och arbeten. Huruvida formella urvalsmetoder motverkar
eller i själva verket underlättar diskriminering finns det dock olika åsikter om
(J enkins 1986, Jewson & Masan 1986, Collinson et al. 1990; se kapitel 10).
Allt sedan andra världskriget har den psykometriska ansatsen dominerat
både akademisk forskning och mer praktiskt orienterad litteratur kring rekrytering och urval. Den psykometriska ansatsen är ett "paradigm" på urvalsområdet (Hollway 1991, Smith & Robertson 1993, Iles 1999). McCourt (1999: 1013)
menar att det finns tre tecken som tyder på detta: att nästan alla publicerade
studier om urval har psykometriska utgångspunkter; att dessa studier sällan
refererar till forskning inom närliggande områden såsom HRM; och att
arbetspsykologer har etablerat det som han kallar professionell jurisdiktion på
urvals området. Psykologer arbetar inte enbart med utveckling och utvärdering
av urvalsinstrument utan har också spelat en betydande roll som konsulter
inom personbedömningsområdet - en roll i vilken de fungerar som testkonsumenter (Ryan & Sackett 1987). McCourt pekar också på de omfattande likIleter som finns mellan Thorndikes (1949) klassiska text "Personnel Selection: Test
and Measuremen: Tecbnique" och nutida texter som Schmitt & Chans (1998)
"Personnel Selection: A Tbeoretical Approach". Medan framsteg har gjorts inom traditionen och kunskapen om förutsättningarna för en objektiv urvalsprocess
och om de olika urvalsinstrumenten har ökat (för en översikt se t.ex. Anderson
& Herriot 1997) har med andra ord utgångspunkterna och arbetsmetoderna
varit i stort sett oförändrade sedan slutet på andra världskriget.
Trots sin status som paradigm har den psykometriska ansatsen inte stått
helt oemotsagd. Inte minst har det varit ett problem att praktiker sällan följer
de vetenskapligt baserade rekommendationerna. Det finns ett antal studier son'!
pekar på att rekryterare ofta hoppar över vissa steg i urvalsmodellen och på att
inte ens utbildade psykologer väljer att använda de mest valida urvalsinstrumenten (Robertson & Makin 1986, Ryan & Sackett 1987, Dakin & Armstrong
1989, Shackelton & Newe1l1989, Rowe et al. 1994). Dessa diskrepanser förklaras vanligtvis med att rekryterarna har för lite kunskap om vad som gör ett förfarande eller urvalsinstrument bra eller dåligt. Man menar till exempel att
oseriösa testförsäljare ofta har större inflytande på rekryterare än vetenskapen,
något som Thorndike bekymrade sig för redan 1949.
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"The feature that distinguishes reputable work in personnel selection from that of
the mass of self-styled 'psychologists', 'personnel experts,' and other quacks is that
the reputable workerin the field is continuously concerned with testing, verifying,
and improving the adequacy of his procedures." (fhomdike 1949: 2)

Men det finns också andra förklaringar till diskrepanserna, som forskare utanför den psykometriska ansatsen pekar på. En förklaring som har vunnit allt
mer kraft är att den psykometriska ansatsen har inneboende fel som gör att den
inte fungerar i praktiken. Exempelvis skriver Shackelton & Newell (1989) att
"One possibility is that the view held by many psychologists of the nature of selection is not helpful. ... To use concepts of reliability or validity to understand the
selection process is to misread how selection does and should work." (Shackelton
& Newell1989: 254)

Herriot (1993: 372) är mindre försiktig och beskriver den psykometriska traditionen som "aparadigm creaking at the seams andstruggling to burstout".
De senaste trettio åren har den psykometriska ansatsen utsatts för allt mer
kritik (Herriot 1992, lIes & Salaman 1995, Herriot & Anderson 1997, McCourt
1999). Kritiken kulminerade under 1990-talet och utmynnade då i en alternativ
ansats för rekrytering, den så kallade sociala ansatsen.

Den sociala ansatsen
När den sociala ansatsen växte fram var rekrytering och urval ett etablerat
forskningsområde, som dominerades aven stabil och tydligt formulerad ansats.
Det hade dock blivit allt mer tydligt att den psykometriska ansatsen inte var
helt utan problem. Vissa forskare pekade på att ansatsen inte "stämde" med
praktiken, andra menade att strukturella organisationsförändringar hade skapat
ett behov aven annan typ av rekryteringsförfarande. De menade att tiden hade
blivit mogen för ett paradigmskifte, för att skapa något nytt - en ny ansats för
rekrytering.

Rekrytering som en social process
Kärnan i den sociala ansatsen är en syn på rekrytering som en social process
där mänsklig interaktion är helt avgörande för hur rekrytering går till. Mänskliga relationer och interaktion, förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder,
identitet och självuppfattning står i centrum.
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"[The social process perspective] is rooted in social rather than in differential psychology, and views the assessment process less as a neutral measurement instrument oriented to prediction and more as an interaction or social event with its own
rules, expectations and itnpacts, involving concerns with identity, negotiation and
subjectivity." (lIes 1999: 23)

De flesta författare inom den sociala ansatsen använder den psykometriska
ansatsen som kontrast för att visa vad de står för. Den övergripande kritiken
mot den psykometriska ansatsen är att den inte tar hänsyn till att människor är
sociala varelser och att deras föreställningar om sig själva, varandra och
omvärlden spelar en roll för hur interaktion sker (för sammanfattningar av kritiken se Herriot 1992, de Wolff 1993, Iles 1999). Mer specifikt framförs tre
slags kritik mot den psykometriska ansatsen: en humanistiskt baserad, en förändringsbaserad och en realistiskt baserad kritik.
Den humanistiska kritiken fokuserar på de sökande och går ut på att människor bör behandlas som subjekt och inte som objekt, som människor och
inte maskiner. Människan är en tänkande och kännande varelse och hennes
upplevelser och åsikter spelar därför en viktig roll i rekryteringsprocessen. Hon
har dessutom vissa rättigheter (t.ex. integritet, utveckling, självförverkligande,
lika behandling) som måste skyddas. Den psykometriska ansatsen tar inte hänsyn till detta, vilket blir tydligt bland annat av att rekryteringsprocessen endast
betraktas utifrån organisationens perspektiv, som om den sökande - förutom
att han/hon lämnat in ansökningshandlingar - inte tar några initiativ eller har
några åsikter, tankar eller känslor som rör rekryteringen. Inom den sociala
ansatsen poängteras istället att anställning innebär att två parter har kommit
överens, d.v.s. att även den sökande har fattat ett beslut. I en rekryteringsprocess finns det inte en utan två beslutsprocesser och dessutom påverkar dessa
två varandra, skriver de Wolff (1989: 86).
De två ansatserna ser också på mänskliga egenskaper på olika sätt. Den
psykometriska ansatsen antar att människors egenskaper inte förändras nämnvärt över tiden - ett antagande som är nödvändigt för att prediktion skall fungera. De egenskaper som en person har är stabila, och har antingen ärvts eller
erhållits tidigt i livet (de Wolff & van den Bosch 1984: 292). Den sociala ansatsen poängterar istället att människan är föränderlig. Hennes förutsättningar i
arbetslivet kan förändras exempelvis med hjälp av utbildnings- och utvecklingsinsatser (lIes 1999: 11).
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Den förändringsbaserade kritiken går i korthet ut på att organisationer har
förändrats så till den grad att flera av den psykometriska ansatsens antaganden
satts ur spel (Iles 1999: 20-21). Organisationer har decentraliserats och blivit
plattare, och de är i allt större utsträckning uppbyggda av team och projekt. De
anställda tar större ansvar i arbetet, har bredare kompetens och färdigheter
som täcker större områden. Arbetskraften har också med tiden blivit mer differentierad. Givet dessa förändringar är det inte längre möjligt eller ens rimligt att
dela upp arbeten i avgränsade arbetsmoment, menar kritikerna. Därmed försvåras också arbetet med att göra tydliga arbetsbeskrivningar och kravspecifikationer. Man vet inte vilka krav som kommer att ställas på den anställde i
framtiden, och därmed har prediktion blivit problematiskt.
Det finns även kritiker som fokuserar mindre på förändringar som man
menar gjort den psykometriska ansatsen gammalmodig och mer på det de
menar är ansatsens inneboende fel. Den realistiska kritiken, som redan berörts
kort ovan, är att den psykometriska ansatsen inte är verklighetstrogen, d.v.s. att
människor - oftast handlar det om rekryterarna - inte beter sig på det sätt som
den psykometriska ansatsen förutsätter att de gör. Kritikerna menar att forskningen inom den psykometriska traditionen, trots att den i stor utsträckning är
empirisk, har relativt lite att göra med hur människor handlar i praktiken, eftersom den nästan uteslutande bygger på experimentell data och statistiska beräkningar. En sådan forskningstradition ställs alltid inför frågor om realism,
relevans och extern validitet, påpekar Iles (1999: 23).
Något som ofta tas upp i detta sammanhang är den psykometriska ansatsens bild av rekryteraren som en rationell och objektiv insamlare och bedömare av information. Det finns både sociologisk och psykologisk forskning
som pekar på att denna bild är problematisk. Man har t.ex. visat att rekryterare
påverkas i stor utsträckning av faktorer som formellt - enligt modellen - inte
skall inverka på vem som väljs (se t.ex. Salaman & Thompson 1978, Arvey &
Campion 1982). I Anderson (1992) formuleras ett antal kognitiva felslut som
rekryterare tenderar att göra, t.ex. att använda stereotyper, att göra relativa snarare än absoluta bedömningar och att låta bedömningen påverkas av persoriligt
tycke.
Eftersom prediktion och objektivt beslutsfattande är viktiga beståndsdelar i
den psykometriska ansatsen har forskare inom denna ansats lagt stor möda på
att eliminera de "subjektiva" variabler som visat sig påverka rekryteringsprocessen och göra beslutsfattandet mindre objektivt.
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"Applied psychologists have consistently treated social processes as intrusions into
the assessment process. They have been considered as subjective interpersonal elements which interfere with objectivity and decrease reliability and validity. Research
into social processes has treated them as a cause of bias, and the practical outcome
has been the effort to reduce their influence." (Herriot 1989: 171)

Ett viktigt led i arbetet med att eliminera de subjektiva variablerna har varit att
förbättra urvalsinstrumentens validitet och reliabilitet. Exempelvis har anställningsintervjuns validitet förbättrats genom att man låtit intervjuarna genomgå
träning och genom användning av standardiserade frågor. Ett annat problem
som man tvingats hantera är oärlighet. Pers onlighetstest bygger ofta på självskattning, vilket förutsätter att den testade "svarar ärligt" på frågorna. Om den
testade istället försöker lista ut vilka svar som är "rätt" ur organisationens synvinkel uppstår problem - man vet inte längre vad man mäter. Detta behandlar
den psykometriska ansatsen som ett mätproblem snarare än som en effekt av
att testning sker i ett socialt sammanhang.
"Rather than theorizing this as a feature of social relations (that people spontaneously take up numerous positions depending on the values and practices within
which they are inserted), personality inventories - set on measuring the 'essential'
personality - consider such a factor as 'faking'." (Hollway 1984: 48)

Detta problem löser testkonstruktörerna i regel genom att konstruera en skala i
testet för att mäta denna så kallade motiuationa! distortion och sedan använda
denna skala för att justera svaren på de övriga frågorna (Hollway 1984: 49). Att
på detta sätt försöka kontrollera eller eliminera alla subjektiva faktorer som kan
påverka rekryteringsprocessen är dock ett tröstlöst arbete som kan fortgå i
evighet, menar Herriot.
"If we take the prescriptive model of objective decision-making as a descriptive
model of reality, we will never exhaust the 'subjective' confounding variables present in any social situation." (Herriot 1993: 372)

Därför förespråkar Herriot ett annat alternativ: istället för att se sociala processer som störningar bör de studeras i sin egen rätt.
"An alternative view starts from an entirely different premise. It suggests that
recruitment and selection procedures constitute the initial episodes in the developing relationship between individual and organisation. (...) Social psychology then
becomes a means of understancling the nature and development of this relationship, rather than the analysis of intrusive intetpersonal behaviour." (Herriot 1989:
171)
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Forskning som gjorts inom ramen för den sociala ansatsen spänner över stora
områden men kan grovt delas in i två övergripande kategorier (Iles 1999: 2425). Den första kategorin, som framför allt består av socialpsykologiskt influerade studier, följer de riktlinjer som Herriot lägger fram i citatet ovan och studerar rekrytering, urval och bedömning som en process som sker över tiden
och som är social till karaktären. Man har till exempel studerat vilken effekt
den sökandes erfarenheter av rekryterings- och urvalsprocessen har på hans
eller hennes uppfattningar om organisationen (se t.ex. Robertson et al. 1991,
Iles & Robertson 1997). Andra studier har fokuserat på anställningsintervjunmer specifikt på hur rekryterare bildar sig uppfattningar om de sökande (se
Andersson 1992 för en översikt). Dessa studier tar i olika grad avstånd från
rationella modeller för informationsinsamling och beslutsfattande och intresserar sig istället för hur rekryterare och sökande påverkar varandra (se t.ex.
Campion 1980, Rynes & Miller 1983). Dessa forskare anser att det så kallade
psykologiska kontraktet är viktigare än det juridiska, och de ser anställningsintervjun som ett tillfälle för ömsesidig utforskning av förutsättningarna för att
sluta ett sådant kontrakt (Herriot 1981, de Wolff 1993).
"In short, the interview is seen not merely as a predictor of the applicant's suitability
hut as an affector of both parties' expectations of theit work relationship and, ultimately, of theit behaviour towards each other during the selection process. (...)
Violation of the unspoken rules triggers attribution of dispositional qualities, but
the crucial notion in the subjectivist perspective is that the interview is effective,
not merely to the extent to which one participant's attributions are valid and reliable, but to the extent to which it facilitates exploration and negotiation of the psychological conttact." (Anderson 1992: 13-14)

Den andra kategorin forskning inom ramen för den sociala ansatsen jämför
urvalsmodellen med empiriska studier av rekryterlngsprocesser i organisationer
och fokuserar på skillnader dem emellan. Här har man exempelvis funnit att
förberedelsearbetet (t.ex. upprättandet av kravprofilen) sällan görs på ett systematiskt sätt, att urvalsprocessen sällan utvärderas och att det inte är de mest
valida instrumenten som används i störst utsträckning utan ofta tvärtom (Ryan
& Sackett 1987, Windolf & Wood 1988, Shackelton & Newell 1989). Andra
forskare studerar vilka effekter faktorer som formellt anses vara irrelevanta för
bedömning av sökande - exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder,
ålder, utseende, dialekt eller brytning - har på rekryteringsbeslut (se t.ex. Arvey
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& Campion 1982, Harris 1989, Anderson & Shackelton 1990, Rynes & Gerhart
1990).

Praktikens rekrytering och urval enligt den sociala ansatsen
Den psykometriska forskningen resulterade i utvecklingen av urvalsmodellen
och olika typer av urvalsinstrument. För att uppnå effektivitet och rättvisa i
rekryteringsprocessen rekommenderas praktiker att följa urvalsmoclellen och
använda de bästa urvalsinstrumenten. Diskussionen ovan visar att de psykometriska respektive sociala ansatserna bygger på olikartade antaganden. Vilka
rekommendationer ger forskare inom den sociala ansatsen, d.v.s. hur skall man
enligt den sociala ansatsen arbeta med rekrytering?
En princip som de Wolff (1989, 1993) lyfter fram är att rekryteringsprocessen bör bygga upp ett engagemang hos både de sökande och organisationens
representanter. Engagemang skapas genom att parterna delar med sig av
information, diskuterar arbetet tillsammans och ser beslutsfattandet som en
gemensam process.
"An early example is the LIAMA (1968) program for seleeting life insurance agents,
whereby the different demands of the job are discussed with applicants to find out
to what extent they expect they can meet such demands. In this program mutual
exploration and joined decision making are the key words." (de Wolff 1993: 259)

Herriot (1981, 1989) pekar särskilt på den viktiga roll som information spelar
under själva rekryteringsprocessen. Han menar att många av de fel som begås i
rekryteringsprocessen, t.ex. att organisationen sorterar bort kandidater som
kunde ha varit lämpliga eller att den sökande tackar nej till ett anställningserbjudande trots att hon hade kunnat trivas med arbetet, uppstår på grund av att
parterna har för lite information om vad som förväntas av dem. Rollförväntningar måste därför explicitgöras under rekryteringsprocessen.
För att rekryteringen skall vara lyckad krävs också att både rekryterare och
sökande har realistisk information om varandra (Wanous 1992). Rekrytering
karaktäriseras aven tendens hos båda parterna att lyfta fram positiv information och dölja negativ information - organisationen blåser exempelvis upp
arbetets betydelse och den sökande undviker att berätta om tidigare misslyckanden. Detta riskerar dock att leda till en missmatch, där båda parter blir
besvikna och eventuellt känner sig tvungna att avsluta anställningen (Herriot
1989: 184). Rekryteringsprocessen kan förbättras genom att skapa en så ärlig
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relation mellan den sökande och organisationen som möjligt, t.ex. genom att
organisationen ger den sökande en realistisk bild av arbetet i fråga (Wanous
1992).
Syftet med att bygga upp engagemang och ömsesidigt utbyta realistisk
information är att nå den sociala rekryteringsprocessens slutmål: att etablera ett
psykologiskt kontrakt mellan organisationen och den arbetssökande. Herriot
(1992) har sammanfattat dessa ideer om hur rekrytering bör bedrivas. Som ett
alternativ till den traditionella urvalsmodellen föreslår han att följande arbetsgång bör följas (se tablå 2.3).
•

Organization informs potential applicants about jobs, careers, and organization.

•

Organization also informs about the nature of the information it would like to acquire
about the applicant, and why this is relevant. It specifies the likely future course of the .
selection procedure if the applicant decides to continue with it,

•

Applicant self-selects out, or provides the information requested. (...) Applicants will
also be asked about their expectations and aspirations.

•

Both parties assess their suitability for each other on the basis of the identical information about both parties that both possess.

•

Depending on the state of the labour market, or on the stage reached in the organization's recruiting programme or the individual's job search, parties will negotiate, compromise, and decide.

•

In some cases, the balance of power in this negotiation will lie with the organization (a
buyer's labour market), in others it will lie with the applicant (a sel1er's market), and in
others power will be equally balanced.

•

Hence the objectives of the 'selection' procedure may be selection, attraction, or
negotiation.

Tablå 2.3 Rekryteringsgången med en social ansats (Herriot 1992: 133)

Inom den sociala ansatsen ges den ostrukturerade intervjun en central plats,
likaså arbetsprov och så kallade assessment centers, som omfattar exempelvis
beslutsfattandeövningar, presentationer och rollspel och som ofta pågår under
flera dagar. När det gäller urvalsinstrument skiljer sig synsättet inom den sociala ansatsen från det inom den psykometriska ansatsen på flera sätt. För det
första ligger fokus inte så mycket på urvalsinstrumentens validitet och reliabilitet som på deras användbarhet i vidare mening (Herriot 1992: 134). Instrumenten skall möjliggöra ömsesidigt och ärligt informationsutbyte mellan
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parterna och skapa utrymme för diskussion om arbetet och förväntningar. För
det andra bygger den sociala ansatsen på klinisk snarare än statistisk prediktion.
"När urvalspsykologerna arbetat med stora grupper har de bearbetat sina data med
statistiska metoder och från detta har man kunnat utveckla psykometriska modeller.
Dessa har i sin tur gjort det möjligt att utveckla urvalsmodeller som baseras på statistiska metoder för förutsägelser - statistisk pre diktion. Mot detta har man ställt
bedömningsmetoder som utgår ifrån att den enskilda bedömaren väger tillgängliga
informationer mot varandra och med hjälp av egna erfarenheter och intuition drar
slutsatser och gör förutsägelser - klinisk prediktion." (prien 1992: 65)

För det tredje ligger fokus inom den sociala ansatsen på urvalsinstrument som
beskriver den sökandes beteende snarare än egenskaper. Eftersom hur ett
arbete utförs i stor utsträckning påverkas av sammanhanget i vilket det utförs
bör den sökandes beteende beskrivas i relation till den aktuella situationens
krav. Urvalsinstrumenten bör därför på ett direkt och konkret sätt beröra
arbetet som den sökande skall rekryteras till (prien 1992: 243).

Den sociala ansatsens uppkomst och utformning
Huvuddelen av den sociala ansatsens viktigaste referenser är utgivna under 80och 90-talen, t.ex. Herriot (1981, 1987, 1992, 1993), lIes (1999), Wanous (1992)
och de Wolff (1989, 1993). Utvecklingen av den sociala ansatsen för rekrytering och. urval har således till största delen skett under de senaste tjugo åren.
Flera av de ideer som är grundläggande för den sociala ansatsen har dock en
längre historia. Detta avsnitt tar i beskrivningen av ansatsens uppkomst och
utformning avstamp i Human relations-rörelsen. Innan dess diskuteras dock
ansatsens teoretiska grund.
Socialpsykologi är den sociala ansatsens teoretiska plattform på samma sätt
som differentiell psykologi är den psykometriska ansatsens (Herriot 1992, Iles
& Salaman 1995, Iles 1999). Vitt skilda fenomen har studerats, men socialpsykologi brukar definieras som studiet av människan som social varelse eller studiet av relationen mellan människan och samhället (Westlander 1993). Många
av de studier som ligger till grund för den sociala ansatsen av idag har utgått
från socialpsykologiska teorier. Det är framför allt teorier som handlar om hur
människor tolkar sig själva och andra - exempelvis attributionsteori, rollteori
och teorier om mellanmänsklig kommunikation - som kommit till användning.
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Ett empiriskt område som fokuserats särskilt mycket är anställningsintervjun. Man har bland annat studerat vilka förklaringar de sökandes tillskriver sitt
eget beteende (Silvester 1997), vilka förklaringar rekryterarna tillskriver de
sökandes beteende (Herriot 1981, 1987) och sociala reglers verkan under
anställningsintervjun (Ramsay et al. 1997). Herriot (1981, 1987) använder sig
exempelvis av rollteori och attributionsteori för att beskriva anställningsintervjun som en regelstyrd social interaktion genom vilken ett psykologiskt kontrakt byggs upp mellan intervjuaren och den intervjuade. Outtalade regler styr
vilka roller som är lämpliga, och beteende som faller inom ramen för rollen
tenderar att attribueras omgivningen - personen anses bete sig som situationen
kräver - medan beteende som faller utanför ramen attribueras personen - personen anses ha en viss personlig egenskap som gör att han/hon beter sig på ett
visst sätt. Utifrån dessa och andra studier Ilar man dragit slutsatsen att både
rekryterarnas och de sökandes beteende under rekryteringsprocessen måste
tolkas utifrån andra normer än traditionella rationalitetsnormer, en slutsats som
drogs redan i Human relations-rörelsen.
Human relations hade sin början på 20-talet och nådde sin höjdpunkt under
50-talet, men har än idag inflytande på synen på sociala relationer i arbetslivet
(Hollway 1991). Studierna som genomfördes vid Hawthorne nämns ofta som
startpunkt för rörelsen. Huvudsyftet med studierna var att undersöka hur
arbetsresultat i industrin kunde påverkas genom att ändra de anställdas arbetsförhållanden, t.ex. hur många och långa raster de fick ta eller hur stark belysningen var. Ett resultat som lyftes fram var att oavsett hur man ändrade förhållandena så förbättrades den studerade gruppens resultat, något som man
förklarade med att de sociala relationerna mellan ledningen och de anställda
förbättrades när ledningen visade de anställda uppmärksamhet. Forskarna drog
utifrån detta resultat huvudsakligen tre slutsatser. För det första att sociala
relationer är viktiga då de, via arbets tillfredsstallelse, har en avgörande påverkan på arbetsresultaten. För det andra, de anställda påverkas inte alltid av sin
omgivning på ett "rationellt" sätt, istället är det ofta attityder och känslor som
är styrande. För det tredje, de anställdas attityder och känslor är viktiga då de
påverkar hur de anställda handlar och vad de presterar i organisationen.
Synen på människan i arbetslivet började således förändras. Hollway (1991)
menar att man "upptäckte" "the sentimental worker" - den känslosamma arbetaren. Denna människosyn var holistisk på så sätt att den erkände att arbetaren
även styrdes av känslor och påverkades av sin livssituation i stort, och den
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målades upp som en kontrast mot den psykometriska ansatsens mer instrumentella och egenskap sorienterade människosyn. När det gäller rekrytering
resulterade detta i att man intresserade sig mindre för olika mätmetoder och
mer för hur känslor och sociala relationer påverkade de sökande i rekryteringsprocessen.
"Human relations moved the understancling of people at work from a psychology
interested in measurement and performance to one in which the whole person of
the employee, including sentiments and interpersonal relations, had to be addressed
in the interests of changes at work." (Hollway 1991: 108)

Under 60-talet förstärktes denna tendens, främst av två anledningar (Hollway
1984: 31). För det första ledde högkonjunkturen till att det var svårare för
arbetsgivarna att anställa i önskvärd takt och sedan behålla personalen de
. anställt. För att lyckas med detta behövde arbetsgivarna framstå som attraktiva,
och det resulterade bland annat i att man lade större fokus på hur de anställda
kunde utvecklas än på hur de skulle väljas. För det andra dominerades samhället i stort av humanistiska värderingar som inte var förenliga med aktiviteter
såsom urval, mätning och kategorisering av människor.
"A wider humamstic culture meant changing emphases in existing approaches to
occupational assessment. For example, where selection boards had been oriented to
making successful pass/fall decision~ about candidates, in the 1960s and 1970s
some assessment programmes changed the emphasis towards 'identification of
individual development possibilities' (Stewart and Stewart, 1976).... The emphasis
shifted from selection to training and development, as would be expected in a
period which combined full employment and rapid expansion of organizations
which thus needed experienced personnel to fill jobs at higher levels." (Hollway
1984: 30-31)

Psykologer som Abraham Maslow och Douglas McGregor skrev om mänskliga
behov och behovstillfredsställelse och utvecklade teorier om vilka förutsättningar som krävs för att en människa skall utveckla sin potential fullt ut. Enligt
dessa teorier beror arbetsprestation inte bara på individuella skillnader i t.ex.
begåvning utan även på andra oberoende faktorer som motivation och arbetsuppgiftens utformning (de Wolff & van den Bosch 1984: 301).
När allt mer intresse riktades mot frågor om demokrati och mänskliga rättigheter började också en kritik mot den psykometriska ansatsens främsta
verktyg - psykologiska test - att växa fram. Testen ansågs dels vara orättvisa
och diskriminerande, dels inkräkta på den testade personens integritet (de
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Wolff 1993). Man pekade på att det "normala subjektet" som den testade jämenn 1984) och
fördes med i regel var en ung vit man från medelklassen
menade att testen således var orättvisa, då de mätte graden av insocialisering i
den dominerande kulturen snarare än t.ex. objektiv intelligens. På 60-talet började man också ifrågasätta om psykologer verkligen skulle ges den typ av insyn
i "hjärnan" som testerna ansågs ge. Psykologer beskrevs som brain watchers och
brain washers, som peeping toms som tittade in i människors hjärnor och inkräktade på deras integritet och skadade deras självkänsla (de Wolff 1993: 254).
Diskussionerna om etik, diskriminering och de sökandes integritet fick
påtagliga effekter. Användningen av psykologiska test i arbetslivet minskade,
även om testen inte försvann för gott utan istället några år senare genomgick
något aven renässans. Vid universiteten satsade man på att utveckla andra,
minst lika valida men mer rättvisa, urvalsinstrument som assessment centers och
arbetsprov (Iles 1999: 90). Dessutom upprättades lagstiftning om jämställdhet,
och man tillsatte utredningar som formulerade riktlinjer för testanvändning (de
Wolff 1989: 84).
Under 80-talet började diskussioner om hur rekrytering och urval skulle
bedrivas att kopplas ihop med diskussioner om företagskultur (Bergström
1998). För det första blev det allt viktigare för arbetsgivarna att framstå. som
attraktiva. Konkurrensen om de sökande var hård, och en "bra" företagskultur
ansågs vara ett väl fungerande lockbete. För det andra poängterade man att
företagskulturen kunde stärkas om man lyckades rekrytera medarbetare med
"rätt" värderingar. Detta ledde till att man började intressera sig för det som
kallas kulturell matchning, där fokus ligger inte bara på att matcha den sökandes kunskaper och färdigheter med företagets krav utan också på att matcha
den sökandes intressen med företagets kultur.

ev

Ansatsernas grundläggande antaganden
Det finns ett antal olika beskrivningar av de två ansatsernas grundprinciper (se
t.ex. de Wolff 1993, lIes & Salaman 1995, lIes 1999). En av de mer heltäckande
beskrivningarna ges i en artikel av Peter Herriot, en av den sociala ansatsens
starkaste förespråkare (Herriot 1992). I denna artikel beskrivs ansatsernas
grundläggande antaganden och värderingar med hjälp av Scheins (1985)
modell. De grundläggande antagandena kan delas in i tre områden: antaganden
om människor, arbeten och urval (se tablå 2.4 respektive 2.5 nedan).
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De flesta av den psykometriska ansatsens antaganden känns igen från diskussionen ovan, exempelvis att kärnan i urvalet är prediktion och att både
människor och arbeten består av mindre "delar" som kan urskiljas och som det
är meningsfullt att urskilja. Utöver detta poängterar Herriot att man antar att
varken människor eller arbeten förändras särskilt mycket över tiden. Detta är
en förutsättning för att mätningar som gärs vid en viss tidpunkt skall kunna
säga något om framtiden, d.v.s. för att prediktion skall fungera. Herriot pekar
också på att rekrytering och urval ses som en enkelriktad process. Fokus ligger
uteslutande på organisationens val. Till sist pekar Herriot på att man antar att
urvalsprocessen syftar till att välja den bästa av de sökande. Det är alltså i princip möjligt att rangordna de sökande efter objektiva kriterier, så att den allra
bästa kan väljas.
Underlying assumptions about people
•

People do not change very much.

•

They possess attributes that can be measured objectively, independent1y of the others.

•

Individual attributes prediet work performance.

•

Individual differences are the biggest single source of variability in performance,

Underlying assumptions about jobs
•

Jobs do not change very much.

• Jobs

consist of a specific set of tasks.

• Job performaneo can be measured in terms
•

of output and value,

Job tasks require specific attributes.

Underlying assumptions about the selection process
•

Selection is by the organization of the applicant.

•

The main purpose of selection is to prediet job performance.

•

The best performers are the most suitable employees.

•

The better the selection, the better the performance.

Tablå 2.4 Den psykometriska ansatsens grundläggande antaganden (Herriot 1992:

130-131)

Herriot (1992) menar att den psykometriska ansatsens "lojalitet" ligger hos
företagets ledning, en värdering som han kallar managerialism. I fokus står orga-
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nisatoriska mål som definierats av ledningen, vilket innebär att stor hänsyn tas
till aspekter som kostnadseffektivitet. Detta i sin tur är en förklaring till att
forskning om validitet stått i centrum. Genom att oftast välja rätt person kan
företag spara stora summor (Smith 1993). Fokus på kostnader är en annan av
den psykometriska ansatsens värderingar (Herriot 1992). Genom att tala ekonomernas språk - "the language of business" - kan personalspecialister göra
investeringar i människor jämförbara med andra typer av investeringar (Iles
1999: 19).
Mot den psykometriska ansatsens grundläggande antaganden om människor, arbeten och urval ställs den sociala ansatsens. Här utgår man istället från
att både människor och arbeten är föränderliga och man ser rekrytering och
urval som en dubbelriktad process som syftar till att undersöka om ett psykologiskt kontrakt mellan organisationen och den arbetssökande kan etableras.
Underlying assumptions about people
•

People are changing constantly.

•

How they view themselves is crucially important,

•

These self-perceptions are subjective and interdependent,

•

Work behavior is part of a process that involves social interactions and perceptions of
their consequences.

Underlying assumptions about jobs
•

A job is a changing set of role expectations and relationships.

•

These can often be negotiatecl by the job-holcler.

Underlying assumptions about the selection process
•

Selection is by both parties of each other.

•

The selection procedure is a social process in which a relationship is formed and
developed.

•

It involves information exchange and negotiation.

•

Its purpose is to establish a psychological contract or to discover that this is not feasible.

Tablå 2.5 Den sociala ansatsens grundläggande antaganden (Herriot 1992: 131)

Den psykometriska ansatsens värderingar var lojalitet med ledningen och fokus
på kostnader. Inom den sociala ansatsen lägger man istället störst värde på att
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relationen mellan de sökande och organisationen är god. Båda parters behov
kan uppnås i rekryteringsprocessen, men ärlighet och öppenhet är en förutsättning för detta. Därutöver är det viktigt att hänsyn tas till hur rekryteringsprocessen påverkar den sökande (Herriot 1992: 132).

Gemensamma drag
Nuläget på rekryteringsforskningsfronten beskrivs bäst som en kamp om
inflytande. De två ansatserna som beskrivs ovan vill båda sätta agendan i diskussionerna om hur rekrytering och urval bör bedrivas och beforskas. Detta
har lett till en polarisering i forskningen: antingen ser man rekrytering som
prediktion och bekänner sig till antagandena i tablå 2.4 eller så ser man rekrytering som en social process som syftar till att etablera ett psykologiskt kontrakt
och bekänner sig till antagandena i tablå 2.5. I denna kamp om inflytande är
det naturligt att motsättningarna mellan ansatserna lyfts fram. Just därför kan
det även vara intressant att peka på vad ansatserna trots allt har gemensamt.
Tre gemensamma drag som karaktäriserar forskningen diskuteras nedan.
Det första är att forskningen inom båda ansatserna till största delen är
instrumentell. I den forskning som beskrivs i detta kapitel är frågan om hur
rekrytering bör bedrivas i praktiken tätt sammanvävd med frågan om hur
forskning om rekrytering bör bedrivas. Forskningen drivs framför allt av målsättningen att göra rekryteringsprocessen mer effektiv.
cc••• the limitation of the psychological and persorinel-driven approaches to selection
is that they are entirely, if understandahly, eoneerned with improving the effieieney
of the processes, and not with understancling their wider provenance and signifieance. They foeus on degrees of, and deviations from, seientific rationality; hut they
do not address the nature or implieations of that rationality. Indeed, they are themselves part of the very diseourse they deserihe, aecepting the assumptions of the
seleetion process, supplying teehnologieal improvements and evaluations." (lIes &
Salaman 1995: 204)

Att tillämpning sätts i centrum leder alltså till att vissa frågor sällan ställs. Det
som Hollway (1984: 36) kallar JJjure' research issues" studeras, publiceras och
finansieras sällan. Intresset riktas främst mot frågan "fungerar det?" och "det"
är då bedömning eller mer specifikt rekryteringsmodellen, testet, anställningsintervjun etc. Däremot adresseras sällan frågor som "hur fungerar det?" och
"varför fungerar det?". Detta innebär att de antaganden som ansatserna bygger
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på förblir förgivettagna och leder dessutom till att det inte formuleras någon
teori om hur rekrytering och urval går till.
Det andra gemensamma draget är att forskningen nästan uteslutande tar
den enskilda individen som utgångspunkt.
"Psychometrics and social psychology have provided rather different ways of
understancling the relations of assessment, but both are hidebound by the concept
of individual. ... Those with humanistic sympathies have criticized the positivism
of psychometrics, and have developed an account based on the importance of
development, individual self-actualization, counselling and egalitarianism. However,
while being sceptical of the claims of objectivity, this account has done nothing to
remedy the effects of taking the individual as its object, It has tended to see undesirable practices in organizations as abuse, which can be remedied by good interpersonal relations and a new ethic." (Hollway 1984: 51-56)

Hollway menar att utgångspunkten i individen är en konsekvens av att rekrytering framför allt studerats från ett psykologiskt perspektiv. Detta lyfter enligt
Hollway fram individen på bekostnad av mänskliga relationer, meningsstrukturer och det sociala och organisatoriska sammanhanget i vilket olika aktiviteter
utförs (se även Venn 1984). Som hon påpekar i citatet ovan gäller detta såväl
den psykometriska som den sociala ansatsen, då den senare, även om den lyfter
fram sociala processer, fortsätter att studera rekryterarnas och de sökandes
individuella kognitioner och handlingar och att betrakta den enskilda organisationen som summan av dessa.
Det tredje gemensamma draget är att forskningen i första hand behandlar
gränssnittet mellan den rekryterande organisationen och de arbetssökande. Det
som sker inom organisationen när den rekryterar hamnar således i skymundan.
Detta fokus på gränssnittet gäller särskilt den sociala ansatsen, som genom att
sätta det psykologiska kontraktet i centrum har som målsättning att göra den
arbetssökande till en aktiv aktör i rekryteringsprocessen. Det gäller dock också
den psykometriska ansatsen. Den har visserligen kritiserats för att enbart fokusera organisationens val av sökande och inte den sökandes val av organisation,
men rekrytering och urval belyses inte som en organisatorisk beslutsprocess.
Istället har forskningen koncentrerat sig på urvalsinstrumentens prediktionsförmåga och olika faktorers inverkan på denna förmåga.
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Avhandlingens syfte
Mot bakgrund av diskussionen ovan finns det anledning att studera hur rekryteringsprocessen går till - hur den, för att låna Hollways (1984: 36) ord, "fungerar" i praktiken - och därmed att granska både den psykometriska och den
sociala ansatsens antaganden. I denna avhandling står rekryteringsprocesserna i
28 organisationer i centrum. I och med detta är det möjligt att studera vilken
inverkan de två ansatserna och deras rekryteringsmodeller och urvalsinstrument har när rekrytering beskrivs och bedrivs i dessa organisationer. Rekrytering ses här som en process som är inbäddad i ett socialt sammanhang. Det är
inte rekryteringsprocessen som en samling individuella bedömningar och
handlingar som studeras, utan fokus läggs vid hur organisationsmedlemmarna
tillsammans pratar sig fram till slutsatser och beslut. Alla delar av rekryteringsprocessen ges dock inte lika stort utrymme. Eftersom det främst är gränssnittet
mellan den rekryterande organisationen och de arbetssökande som behandlats
tidigare riktas här istället intresset mot det arbete som görs bakom den scen på
vilken organisationen och de sökande möts. Särskilt fokus läggs på hur det går
till när kandidater bedöms och rekryteringsbeslut fattas.
Syftet med avhandlingen är således 1) att beskriva hur rekryteringsprocessen, särskilt bedömning och beslutsfattande, går till och 2) att utveckla en
modell som bidrar till en förståelse av hur rekryteringsprocessen, särskilt
bedömning och beslutsfattande, går till.
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3
Studier av
beslutsfattande i rekryteringsprocessen
Det föregående kapidet beskriver två ansatser för rekrytering och urval. Där
hävdas att dessa ansatser i första Iland behandlar gränssnittet mellan den
rekryterande organisationen och de arbetssökande. Detta används i slutet på
kapitel 2 som motivering för att studera det som sker inom en organisation när
den rekryterar, med särskilt fokus på hur kandidater bedöms och hur rekryteringsbeslut fattas.
Med detta snävare fokus återvänder vi i detta kapitel till tidigare forskning
om rekryteringsprocessen. Till att börja med diskuteras ett antal studier som
särskilt fokuserar på beslutsfattandet i rekryteringsprocessen. Denna genomgång leder fram till att avhandlingens forskningsfrågor formuleras.

Beslutsfattande i rekryteringsprocessen
I flertalet studier av rekrytering och urval berörs frågor om hur rekryteringsbeslut fattas endast indirekt. Den normativt inriktade forskningen som beskrivs i
det föregående kapidet bygger på ett implicit antagande att beslutsfattande är
likställt med att följa stegen i rekryteringsmodellen. Detta gäller vare sig man
förespråkar den psykometriska urvalsmodellen eller den sociala ansatsens
modell för hur ett psykologiskt kontrakt etableras (se tablå 2.2 respektive 2.3).
Ett grundläggande antagande är att det bästa beslutet kommer att fattas om
rekryteraren följer rekryteringsmodellen. I detta avsnitt behandlas istället studier som fokuserar särskilt på beslutsfattandet. För att låna Marchs (1997: 9)
ord ligger fokus på hur beslut "händer" i organisationer, "how decisions actual!J
happen in organizations", snarare än på hur de borde fattas.
Studier av beslutsfattande kan kategoriseras utifrån en mängd olika grunder. Här följs Shapiras (1997) grova kategorisering, där den ena kategorin
består av studier av individuellt beslutsfattande och den andra av studier av
organisatoriskt beslutsfattande. Denna uppdelning innebär dock inte att alla

32

studier av beslut som fattas av enskilda individer hamnar i den första kategorin.
Som Shapira påpekar fattas många beslut i organisationer av enskilda individer.
"Indeed, individual and organizational decision making overlap greatly because
many decisions in organizations are made by individual managers. In that sense, the
reference is to decisions made in organizational contexts. Behavioral decision theory, by contrast, deals primarily with judgmental and decisional processes of individuals, hut not in an organizational or in any other particular context." (Shapira
1997: 4)

Skillnaden mellan kategorierna består alltså i första hand i huruvida studierna
tar hänsyn till det organisatoriska sammanhang i vilket beslutsfattandet sker.
Mot bakgrund av syftesformuleringen i kapitel 2 är det i denna avhandling studier av organisatoriskt beslutsfattande som är av intresse". Nedan diskuteras ett
antal sådana studier.
Porsfelt (2001) har studerat management traineeprogram och intresserat sig
för kulturell produktion och reproduktion hos ledare. Han betraktar traineeprogram som en sekundär socialisationsprocess, där såväl organisationskulturen som en så kallad ledarkultur överförs till blivande ledare. I avhandlingen studeras ttaineeprogrammet i det som kallas Distro Region Österbro, en
regional organisation inom ett stort företag verksamt i Sverige. I stort är
angreppssättet etnografiskt med deltagande observation av de sex traineernas
vardag som huvudsakliga metod. Studien inleddes i rekryterings fasen, som
dock inte studerades genom observation tItan genom intervjuer med de som
genomförde rekryteringen.
När det gäller rekrytering och urval lyfter Porsfelt fram två aspekter (ibid.
29-55). Den första rör ansökningshandlingarna. Han menar att ansökningarna
generellt sett följer ett så kallat manuskript för presentationen av självet. I
manuskriptet är uppvisandet av framgång centralt, bland annat skall den
sökande "betona hur spännande tjänsten och organisationen du söker till verkar vara och hur gärna just du vill ha tjänsten, för att du är ambitiös och kan
bidraga med din egen specifika kompetens", "visa att du kan tänja på gränser
och prestera, t.ex. genom att framhäva extrema fritidsintressen, elitidrottande

6

Till den första kategorin räknar jag t.ex. Herriot & Rothwell (1981), Herriot & Wingrove (1984), de Wolff &

van den Bosch (1984) och Herriot et al. (1985). Studierna bygget på beslutsteori som fokuserat individens
uppfattningar (tro om och utvärdering av olika utfall, subjektiva norrner etc) och behandlar inte det
organisatoriska sammanhanget som beslutsfattandet är inbäddat i.
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eller långresor i utlandet" och "framhäva att du är flexibel, formbar och kan
hålla många bollar i luften" (ibid. 30). Det som presenteras är en "stram måttlöshet" - den sökande måste visa att han/hon är en äventyrare men också att
det är jaget som "håller i dirigentpinnen" (ibid. 32). Genom att de sökande
följer manuskriptet blir ansökningshandlingarna, som skall vara personliga,
paradoxalt nog mycket lika varandra och på så sätt döljer de mer än de synliggör. Ur det rekryterande företagets synvinkel är dock det viktiga att de sökande
redan i rekryteringsprocessen visar att de passar in, d.v.s. att de är "framgångsrika" personer som skall arbeta i och leda ett "framgångsrikt" företag.
Den andra aspekten som Porsfelt diskuterar rör anställningsintervjun. I en
Foucaultinspirerad analys frågar han sig om anställningsintervjuerna i Distro
fungerade som en sorts examen: en situation där individen förväntas "fläka ut
sitt inre inför en granskande och dömande organisation" (ibid. 43). Han menar
dock att intervjuerna som examen betraktade var mindre lyckade, då de inte
fångade de sökande som autentiska personer utan snarare blev ett forum där
de sökandes internaliserade bilder av framgångsrika ledare uttrycktes. De
sökande försökte ju anpassa sig till det de trodde anställningsintervjun, företaget och den tilltänkta ledarpositionen krävde. Porsfelt menar därför att anställningsintervjun inte i första hand fungerade som examen, utan som ett så kallat
smutsfilter - ett filter vars syfte är att skydda ledningens värderingar och normer genom att sortera bort de sökande vars värderingar och normer inte ligger
i linje med ledningens. Rekryteringsbesluten grundade sig på homosocial åtrå;
de sex traineer som slutligen anställdes hade en bakgrund som liknade det
etablerade karriärmanuskriptet i företaget, vilket helt kort innebar en "resa från
golv till chef via hårt arbete och intern utbildning" (ibid. 54).
Holgersson (1998) har studerat rekrytering av verkställande direktörer. Olika
stu~er visar att svenska företagsledare är lika vad gäller kön, ålder och klass,
och Holgersson söker förklaringar till denna likhet, särskilt mans dominansen, i
rekryterings förfarandet och de föreställningar som styrelseordförande - som är
nyckelpersoner i processen - har om företagsledning och företagsledare. Utifrån intervjuer med nio styrelseordförande drar hon slutsatsen att rekryteringsprocessen kan karaktäriseras som en dold och informell process. Styrelseordförandena motiverade informaliteten genom att hänvisa till behovet av att nå
konsensus och hantera processen med diskretion. I den typiska processen är
några få personer tongivande i beslutsfattandet, och den nya vd:n handplockas
oftast från dessa personers egna nätverk.
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Kravprofilerna som används innehåller såväl formella som informella kriterier. Utöver krav på egenskaper och erfarenheter ställs även krav på att kandidaten har rätt stil, intressen och social situation, d.v.s. på att kandidatens så
kallade offentliga yttre stämmer överens med sociala kriterier som signalerar
framgång. Holgersson fann vidare att kravprofilerna är grovmaskiga. Detta
innebär för det första att de är generella, d.v.s. att det är viktigare att kandidaten når upp till en generell kompetensnivå än att alla specifika detaljer stämmer
med kravprofilen. För det andra specificeras kravprofilen under processens
gång. Det är inte ovanligt att tänkbara kandidater diskuteras innan en profil
upprättas, vilket innebär att kravprofilen i viss mån utformas efter kandidaterna.
Utifrån denna beskrivning drar Holgersson slutsatsen att rekryteringsprocessen på olika sätt bidrar till att göra vissa typer av personer, särskilt kvinnor,
"osynliga" och "orekryterbara". Resultatet blir att homogenitet och konformitet upprätthålls bland företagsledarna och att en viss konstruktion av kön och
ledarskap reproduceras.
I Bergström (1998) betraktas rekrytering som en social praktik, d.v.s. en uppsättning konkreta handlingar, som reglerar relationen mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Bergström frågar sig hur relationen mellan den sökande och
organisationen förändras när så kallad kulturell matchning tillämpas. Kulturell
matchning innebär att rekrytering inte bara syftar till att matcha den sökandes
kunskaper och färdigheter med företagets kompetenskrav utan också till att
matcha den sökandes intressen med företagets kultur. När kulturell matchning
tillämpas finns också ofta en ambition att uppnå ömsesidigt beslutsfattande.
Lika mycket som företaget väljer om man vill erbjuda den sökande anställning
väljer den sökande om han/hon vill arbeta i företaget. I idealfallet innebär
alltså kulturell matchning att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
förändras på två sätt. För det första blir relationen jämlik och karaktäriseras av
öppen dialog och förhandling. För det andra utvidgas relationen till att inte
bara omfatta juridiska bindningar utan även emotionella sådana. Relationen
bygger på att parterna delar normer och värderingar.
För att studera hur relationen förändras vid tillämpning av kulturell matchning och vilka konsekvenser rekryteringspraktiken får för arbetsgivaren och
arbetstagarna genomförde Bergström en fallstudie i ett företag som i avhandlingen kallas Konsultbolaget. I centrum för datainsamlingen stod möten mellan
de arbetssökande och företagets representanter. Den huvudsakliga metoden
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var deltagande observation vid sådana mötestillfållen, t.ex. vid arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och anställningsintervjuer, och, i viss mån, vid företagsinterna aktiviteter som grovgallring. Dessutom intervjuades bl.a. arbetssökande, rekryteringsassistenter och rekryterings ansvariga.
Ett kapitel i avhandlingen handlar särskilt om bedömning och beslutsfattande (ibid. 141-169), och det är framför allt två frågor som står i fokus. Den
första är vilka beslutsregler som används. Bergström menar att två oberoende
beslutsregler styr vem som anställs vid Konsultbolaget. Den första är regeln
om maximerade formella kvalifikationer: ju högre nivå på kvalifikationerna och
ju fler kvalifikationer desto mer sannolikt är det att den sökande anställs. Den
andra är regeln om viljans företräde: för att anställas måste den sökande övertyga bedömarna om att han/hon accepterar att arbeta under de förutsättningar
som företaget erbjuder. Den senare regeln stämmer väl överens med iden om
kulturell matchning. Företaget är enbart intresserat av att anställa dem som
passar in och som visar att de är motiverade att arbeta vid företaget. Dessutom
vill man upprätthålla bilden av företaget som "ett ställe där det är svårt att få
jobb" - en bild som försvagas om allt för många som fått ett erbjudande tackar
nej.

Den andra frågan beträffande bedömning och beslutsfattande är hur klassificeringen och dokumentationen av de sökande går till. Både vid gallringen av
ansökningarna och bedömningen av intervjuerna använder sig Konsultbolaget
av formulär. Formulären bestämmer vad som skall bedömas, men trots att de
ger ett intryck av objektivitet tar de inte bort behovet av personliga bedömningar. Reglerna och normerna för hur exempelvis assertioeness, motivation eller
leadersbip potential skall bedömas är inte helt tydliga, vilket inte minst beror på att
både kriterier och bedömningar skrivs på engelska. Klassificeringen som sker
via formulären gör det möjligt att jämföra och rangordna de sökande. När de
fem formulären fyllts i följer beslutet automatiskt. Beslutet blir en administrativ
produkt som i princip vem som helst kan ta fram. Den sökande anställs om
alla intervjuare har markerat i formuläret att han/hon bör anställas. Bergström
menar att detta får två konsekvenser. För det första behöver ingen enskild person ta på sig ansvaret för beslutet att anställa. De enskilda bedömarna och
beslutsfattarna behöver bara säkerställa att formulären fyllts i på ett korrekt
sätt. För det andra ger bedömningsprocessen upphov till en systematisk godtycklighet. Att beslutet bygger på flera godtyckliga bedömningar gör att det
"sammanlagda" godtycket minskas.
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Utifrån denna tolkning drar Bergström slutsatsen att två krav måste uppfyllas för att en sökande skall erbjudas anställning. Det första är att han/hon
underordnar sig företagets villkor. Den sökande har, om han/hon vill, alla
möjligheter att göra detta, eftersom företaget genom företagspresentationer
och broschyrer har tydliggjort vilka kriterier - framför allt personliga egenskaper - som urvalet bygger på. Det är den, som lyckas presentera en bild av sig
själv som ligger i linje med företagets krav och som dessutom upplever att
denna bild ligger nära hans eller hennes egen självuppfattning, som anställs.
Det andra kravet är att bedömarna uppfattar det som att den sökande har
underordnat sig företagets villkor. Enligt Bergström bidrar därmed kulturell
matchning till den sökandes subjektivering, d.v.s, självvalda underordning, snarare än till att skapa en jämlik relation mellan de sökande och organisationen.
Adelswärd (1988) intresserar sig framför allt för samspelet mellan intervjuaren och den sökande under anställningsintervjun. Hon spelade in 48 anställningsintervjuer som genomfördes i samband med ett urval till ett traineeprogram i ett svenskt företag, intervjuade de sökande och skickade ut en enkät till
intervjuarna. Syftet med avhandlingen är dels att beskriva anställningsintervjuernas struktur (hur börjar och slutar intervjun, vilka faser genomgår intervjun,
vilka ämnen tas upp m.m.), dels att analysera skillnaderna mellan anställningsintervjuerna med de framgångsrika kandidaterna och intervjuerna med de icke
framgångsrika kandidaterna (de som erbjöds respektive inte erbjöds anställning). Två olika typer av skillnader analyseras. Den första är skillnader i de
sökandes "stil", d.v.s. hur de sökande presenterar sig själva och argumenterar
för att just de skall anställas (ibid. 68-116), och den andra är skillnader i intervjuarnas "stil", d.v.s. hur intervjuarna interagerar med de sökande (ibid. 117151).
Analysen av skillnaderna i de sökandes stil tar utgångspunkt i Goffmans
(1959) begrepp presentation av självet och impression management. Dessa påverkar all interaktion men är särskilt relevanta när det gäller anställningsintervjuer,
eftersom det hör intervjun till att de sökande skall presentera sig själva på ett
fördelaktigt sätt och argumentera för att de skall anställas. Adelswärd fann
dock att detta skall göras på ett särskilt sätt om den sökande skall vara framgångsrik - den sökande skall ha rätt "distans" till sig själv. "Rätt" innebär dels
att han/hon skall vara personlig men inte för personlig, dels att han/hon skall
uttala positiva omdömen om sig själv men samtidigt modifiera dessa med hjälp
av humor eller ödmjukhet. Den framgångsrika kandidaten förmår med andra
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ord balansera mellan motstridiga krav, och denna förmåga utgör således ett
"dolt" kriterium som intervjuaren bedömer samtidigt som han/hon bedömer
"öppna" kriterier som öppenhet och flexibilitet.
Adelswärd pekar dock på att denna presentation av självet inte sker i ett
interaktionistiskt vakuum utan påverkas av samspelet mellan intervjuaren och
den sökande. Den sökande beter sig på ett visst sätt och intervjuaren tolkar
och reagerar på detta beteende. Beroende på om intervjuarens reaktion är
positiv eller negativ - exempelvis om intervjuaren "återgäldar" genom att
berätta något om sig själv eller inte, om intervjuaren skrattar när den sökande
skrattar eller inte - förändras den sökandes beteende. På så sätt är intervjuaren
delaktig i att skapa den framgångsrika kandidaten. Intervjuaren själv påverkar
aktivt grunderna på vilka beslutet om anställning bygger.
Eriksson (2000) undersöker hur kön konstrueras i organisationer genom att
följa hur ett antal nyanställda traineer socialiseras in i ett företag som i avhandlingen kallas Primo. Studierna av management traineeprogrammet i Primo visar
svårigheterna med att åstadkomma förändring i riktning mot ökad jämställdhet.
Eriksson menar att det fanns en önskan i företaget att minska könsskillnaderna
i karriär och lön, men att samhälleliga könsuppfattningar och könsroller reproducerades trots dessa "goda intentioner".
Författaren tolkar traineeprogrammet som en passagerit, där var och en av
de blivande traineerna "passerar en gräns, förvärvar en ny social roll och därmed förändrar sin identitet" (ibid. 101). Passageriten omfattar tre faser: separation, övergång och införlivande. Fasen separation, som likställs med rekrytering och urval, behandlas i ett kapitel i Erikssons avhandling (ibid. 101-137)
och analysen bygger på observationer av anställningsintervjuer, inspelningar av
utvärderingar av de sökande och intervjuer med rekryterarna.
Separation innebär att de blivande traineerna "sållas ut och börjar särskiljas
från de övriga" (ibid. 105) och Ilar både en geografisk och symbolisk dimension. Att gå från att vara student till att bli chef och karriärist innebär att fysiskt
förflyttas till en ny miljö, men också att lämna vissa attribut och anta nya.
Dessa nya attribut är delvis generella för traineeprogram, t.ex. kan traineerna
inte längre betrakta sig som färdigutbildade. Men attributen är också företagsspecifika. Genom rekryteringsprocessen får de blivande traineerna nämligen
insikt i vilka normer som finns i företaget och därmed vilka attribut som premieras. Anställningsintervjuerna lär dem vilka fritidsintressen som bör utövas
och i vilken omfattning, gruppövningarna som de utför inom ramen för urvalet
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lär dem att företaget anser att etiska frågor är viktiga och cheferna de möter lär
dem att kvinnor blir personalchefer eller produktchefer medan män blir funktionschefer och verkställande direktörer.
Eriksson belyser också vilka grunder som besluten om anställning bygger
på. Liksom flera av de författare som diskuteras ovan pekar hon på förekomsten av icke arbetsrelaterade kriterier - företaget väljer sökande som generellt
sett passar in. Analysen av rekryteringsförfarandet visar att detta betyder olika
saker för kvinnor och män. I urvalet av kvinnor spelar den så kallade frågan
om barnen en viktig roll: "du är nu sambo och ni skall väl antagligen ha barn så
småningom, hur kommer det att påverka din karriär?" (ibid. 112). Svaret anses
nämligen belysa hur de kvinnliga sökandena ser på kombinationen familj och
karriär. Utifrån Primos perspektiv är det "rätta" svaret att man reflekterat kring
frågan och tänkt sig en lösning som inte är alltför "rationell", d.v.s. en lösning
som inte innebär att man "lämnar ifrån sig barnen helt och hållet till en barnflicka eller liknande" (ibid. 136). I urvalet av män sorteras alltför maskulina
män bort, d.v.s. män som dominerar samtalen och inte uppvisar en förmåga att
lyssna. Eriksson menar därför att beslutsfattandet bl.a. styrs aven "lagomnorm": kvinnor skall vara lagom feminina och män lagom maskulina.
Morgan et al: (1983) studerade rekryteringen av rektorer till skolor i
Storbritannien. De observerade olika steg i ett stort antal rekryteringsprocesser,
nämligen grovgallring av ansökningshandlingar, anställningsintervjuer, referenstagning och beslutsfattande. Vidare intervjuades 59 så kallade education officers, som ansvarade för rekryteringarna. Det huvudsakliga syftet med studien
var att bedöma om rekryteringsprocessen var professionell och systematisk
eller amatörmässig och godtycklig. Mer specifikt frågade de sig om urvalskriterierna var tydligt specificerade och definierade, om processen var välorganiserad, om det var kandidaternas förmåga eller personliga egenskaper som
bedömdes och om urvalet var systematiskt eller styrdes av bedömarnas intuition och maggropskänsla.
Den övergripande slutsatsen som författarna drog utifrån studien var att
rekryteringsprocessen i allra högsta grad var amatörmässig och godtycklig - "a
gamble on familiar or unknown borses" (ibid. 153). De fann för det första att rekryteringsprocessen var informell och hemlighetsfull. Varken kriterier eller
beslutsregler tydliggjordes och författarna menar att förfarandet vägleddes av
principen "thatnothing be made explicit" (ibid, 152). För det andra fann de att processen var osystematisk. Det fanns en stor variation i processens utformning 39

den genomfördes på olika sätt vid olika tillfällen och på olika platser - och
bedömarna förlitade sig i huvudsak på sin intuition och maggropskänsla. För
det tredje fann Morgan et al. att bedömarna hade mycket liten kunskap om
vilka urvalsinstrument som kunde användas, att de använde få urvalsinstrument och att de urvalsinstrument, främst intervjuer, som användes inte användes på ett korrekt sätt, d.v.s. för att göra en systematisk bedömning av kandidaterna.
Mer specifikt menar författarna att urvalskriterierna inte definierades tydligt
och att bedömarna, som en konsekvens av detta, hade olika uppfattningar om
vilka kriterier som skulle användas och faktiskt också använde olika kriterier i
urvalet. De kriterier som användes var till övervägande del sådana som rörde
personlighet och personliga egenskaper. Dessa kriterier kunde oftast inte knytas till arbetet i fråga; Morgan et al. bedömde att kriterierna var irrelevanta i
bedömningen av kandidatens förmåga att utföra arbetet.
När det gäller rekryteringsbesluten skriver författarna:
"The basis of the choice, as revealed in the discussions between selectors which
followed the interviews, was invariably a shaky one; conjecture, hypothesis and
uncertainty ruled the day in an uneasy combination with the alignments and power
blocks among selectors." (Morgan et al. 1983: 90)

Besluten fattades på lösa och ofta irrelevanta grunder, d.v.s. bedömningen av
kandidaternas förmåga byggde på en begränsad mängd "bevis" och informella
kriterier som handstil och utseende fick oproportionerligt stor vikt och blev
ofta utslagsgivande. Bedömarnas personliga uppfattningar om arbetet och kandidaterna spelade stor roll, vilket exempelvis fick konsekvensen att bedömarna
favoriserade de kandidater som gått samma skola som de själva. Till sist menar
Morgan et al. också art besluten ofta påverkades mindre av bedömningen av
kandidaternas förmåga än av inbördes och politiskt färgade maktkamper mellan bedömarna.
Silverman & Jones (1976) studerade hur trainee administratörer i en stor
brittisk organisation rekryterades, utvärderades, utbildades och befordrades.
Studien av rekryteringsprocessen (ibid. 27-60) bygger på bedömarnas skriftliga
bedömningar av kandidaterna samt inspelningar av anställningsintervjuer,
bedömarnas diskussioner om kandidaterna efter anställningsintervjuerna och
intervjuer med bedömarna som genomfördes både i samband med urvalsprocessen och några veckor senare. Under intervjuerna som genomfördes vid den
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senare tidpunkten spelades anställningsintervjuerna och bedömarnas diskussioner upp, och forskarna bad bedömarna att tolka "vad som pågick", berätta
vilka intryck de fick av kandidaterna vid denna senare tidpunkt och beskriva
logiken i rekryteringsprocessen och besluten.
Författarna fann att två kriterier spelade en särskilt stor roll i bedömningen
av kandidaterna, nämligen acceptabiliry och abrasioeness (ungefår att vara godtagbar respektive irriterande eller sträv). Vilka av dessa två egenskaper som kandidaterna ansågs ha avgjordes under anställningsintervjuerna. Silverman & Jones
liknar intervjun vid ett spel om godtagbarhet och menar att intervjun var viktig,
inte för att den gjorde det möjligt för bedömarna att samla information om
kandidatens tidigare prestationer eller att bedöma vilken typ av person som
kandidaten "egentligen" var, utan för att den gjorde det möjligt för bedömarna
att avgöra om kandidaten kunde "spela spelet". Intervjun sågs som en "miniatyr" av organisationen, och bedömningen var att om kandidaten kunde uppföra sig godtagbart under intervjun skulle han/hon också kunna göra det i sitt
framtida arbete i organisationen. Författarna menar att godtagbarhet inte nödvändigtvis följde med en viss social bakgrund, även om de konstaterar att kandidater från medel- och överklassen med större sannolikhet skulle känna till
spelets regler. Avgörande var dock inte enbart att kandidaten visste vilka reglerna var, utan också att han/hon var villig att spela.
Huruvida kandidaten var godtagbar eller irriterande, och därmed vilket
beslut som skulle fattas, avgjordes tidigt under anställningsintervjuerna och
Silverman & Jones visar hur bedömarna därefter arbetade för att bekräfta och
motivera beslutet som rationellt. De fann att en sorts rationaliseringsprocess
pågick under hela rekryteringsförloppet - en process under vilken bedömarna
visade "the good sense of tbeir decision" (ibid. 53). Bedömarna justerade t.ex. sina
kvantitativa bedömningar så att slutresultatet skulle passa det beslut som fattades. Det var också viktigt för bedömarna att förklara och därmed upplösa
"anomalier", exempelvis att olika bedömare gjorde olika bedömningar av
samma kandidat. Rationaliseringsarbetet blev särskilt tydligt när bedömarna
några veckor efter det att processen avslutats lyssnade till inspelningar av intervjuerna utan att veta vilket beslut de hade fattat. Till och med när det "nya"
beslutet avvek från det tidigare kunde bedömarna utan undantag förklara att
beslutet var rationellt, t.ex. genom att hänvisa till att viss information inte var
tillgänglig eller genom att dra sig till minnes tidigare reservationer.
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Utifrån denna studie drogs tre huvudsakliga slutsatser. För det första
menar Silverman & Jones att kriteriet "godtagbarhet" var viktigt, eftersom det
sorterade fram kandidaterna som kunde "spela spelet". Det fanns inte sällan ett
ålders- och utbildningsgap mellan bedömarna och kandidaterna, och författarna menar att bedömarna var angelägna om att rekrytera personer som inte
skulle ifrågasätta den rådande ordningen. För det andra menar de att kriteriet
godtagbarhet inte kunde användas för att predieera huruvida en kandidat skulle
erbjudas anställning. När ett beslut väl hade fattats kunde vilken "kompetent"
bedömare som helst förklara varför beslutet var rimligt och producera övertygande redogörelser för den aktuella kandidatens godtagbarhet, men kriterierna
fungerade då som en sorts retorik som användes för att göra besluten förståeliga och förklarbara.
"What, then, is the status of the 'acceptability' criterion in relation to selection decisions? We have already suggested a way of answering this question when we
referred to accounts of selection outcomes as persuasive versions of the world, as
drawing their sense not from the decision itself but from the rhetoric through
which members speak to each other about decisions, In talking about selection
decisions, or in filling in a mark-sheet, selectors provide accountably 'rational' reasons for outcomes; but the context in which the decision itself occurred is irrecoverably lost." (Silverman & Jones 1976: 46-47)

För det tredje visar Silverman & Jones att rekryteringsprocessen karaktäriserades av att inte bara kandidaterna utan också bedömarna ville visa upp sina
"bästa sidor". I kandidaternas fall handlade det om att visa att de var mest
lämpade och i bedömarnas om att visa att de var rationella beslutsfattare.
Bedömarna organiserade sina redogörelser för rekryteringsbesluten så att de
innehöll premisser som alla kan acceptera, steg som alla kan följa och slutsatser
som alla måste acceptera (ibid. 23). Det var således en avgörande rekryteringskompetens att kunna producera "auktoritativa redogörelser" och visa att
besluten hade fattats ''according to the rules" (ibid. 161-165).

De studier som beskrivs ovan kan med avseende på det empiriska materialets
karaktär delas in i tre kategorier. Porsfelts (2001) och Holgerssons (1998) studier bygger på intervjuer med rekryterare och/eller de rekryterande cheferna.
Bergströms (1998) och Adelswärds (1988) studier fokuserar framför allt på
anställningsintervjun. Forskarna har här deltagit vid anställningsintervjuer som
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genomförts i de studerade företagen, men inte systematiskt observerat själva
beslutsprocessen. Eriksson (2000), Morgan et al. (1983) och Silverman & Jones
(1976) har följt (mer eller mindre) hela rekryteringsprocesser och därmed även
deltagit vid beslutsmötena. Med undantag av de tre sistnämnda studierna har
forskarna alltså inte tillgång till "händelsernas centrum", d.v.s. en arena där
bedömning och beslutsfattande inte bara diskuteras i ett sammanhang som är
avskilt från praktiken, utan faktiskt sker. Om man vill uttala sig om hur
bedömning och beslutsfattande går till och exempelvis visa vilka kriterier som
används är det en svaghet att endast ha tillgång till intervjumaterial, eftersom
det finns en tendens hos dem som arbetar med rekrytering att i beskrivningen
av processen rationalisera och legitimera sina handlingar (Collinson et al. 1990:
62-63).
Flera av studierna som refereras ovan beskriver rekrytering och urval som
en övervägande informell process. De visar att det är vanligt att de som arbetar
med rekrytering frångår det formella förfaringssättet, om det överhuvudtaget
finns något sådant. Flertalet studier visar också att informella kriterier, d.v.s.
kriterier som inte kan sägas vara arbetsrelaterade, spelar en stor roll i beslutsfattandet. De kandidater som väljs är ofta homogena med avseende på kön,
social bakgrund och personliga egenskaper. Porsfelt (2001), Holgersson (1998)
och Silverman & Jones (1976) argumenterar explicit för att dessa kriterier
används för att skydda och reproducera befintliga maktstrukturer i organisationerna. Bakom den formella fasaden där man upprättar kravspecifikationer,
grovgallrar ansökningshandlingar, intervjuar och ringer referensgivare styrs
alltså rekryteringsprocessen av informella kriterier och målsättningar. Silverman
& Jones (1976) visar också explicit att rekryteringsförfarandet och urvalsinstrumenten används för att få beslut som redan fattats på andra (illegitima)
grunder att framstå som legitima och rationella.
Det finns alltså i flera studier ett intresse för de kriterier som används,
d.v.s. för vad det är som gör att någon väljs. Författarna intresserar sig dock i
mindre utsträckning för hur själva urvalet går till, d.v.s. för hur det går till när
kandidaterna bedöms och bedömarna fastställer huruvida kandidaterna uppfyller kriterierna. En förklaring till detta är att dessa studier, liksom de som diskuteras i det föregående kapitlet, sätter relationen mellan det rekryterande
företaget och de arbetssökande i centrum och inte den organisatoriska
beslutsprocessen som rekrytering innebär. Detta är särskilt tydligt i de studier
som fokuserar på anställningsintervjun respektive hur de nyanställda socialise43

ras in i organisationen. Bergström (1998) konstaterar dock att två beslutsregler
används och menar att kandidaten måste visa att han/hon underordnar sig
företagets arbetsvillkor för att anställas. Adelswärd (1988) och Eriksson (2000)
menar att den framgångsrika kandidaten konstrueras av bedömarna genom
anställningsintervjun och utvärderingen, även om Adelswärd fokuserar exklusivt på anställningsintervjun och Eriksson på hur kön konstrueras. Silverman &
Jones (1976) menar att bedömarna avgjorde om kandidaterna var godtagbara
genom att bedöma om de kunde "spela spelet om godtagbarhet" med dem
som intervjuade.
Det intresse som riktas mot relationen mellan det rekryterande företaget
och de arbetssökande innebär också att det är anställningsintervjun som står i
centrum. Rekryteringsmodeller eller andra urvalsinstrument än intervjun
behandlas i liten utsträckning. Vidare fokuserar studierna på rekrytering av chefer och blivande chefer, nämligen verkställande direktörer och rektorer respektive traineer. Slutligen omfattar studierna, med undantag av Holgersson (1998)
och Morgan et al. (1983), endast en organisation.
Sammanfattningsvis fokuserar studierna som refereras ovan på kriterier
som används, men de intresserar sig i mindre utsträckning för hur dessa kriterier omsätts under bedömning och beslutsfattande. Studierna erbjuder således
inte någon utförlig beskrivning av hur det går till när kandidater bedöms och
rekryteringsbeslut fattas.

Avhandlingens forskningsfrågor
Rekryterare gör det vi alla gör när vi kommer i kontakt med andra människor vi bildar oss en uppfattning om dem och drar slutsatser om hur de "är". Till
skillnad från människor i allmänhet agerar dock rekryterare som professionella
bedömare. Att göra bedömningar av kandidater och fatta beslut om kandidaternas förmåga att utföra ett visst arbete tillhör rekryterarens arbetsuppgifter.
Rekryterare förväntas fatta beslut på andra grunder än sunt förnuft, då de anses
ha specialistkunskap om vilken uppläggning rekryteringsprocessen bör ha och
vilka dimensioner och kriterier som bör fokuseras för att få en rättvisande bild
av kandidaten.
Rekryterare förväntas med andra ord kunna beskriva och motivera rekryteringsförfarandet. När de gör detta använder de sig av olika "byggstenar", d.v.s.
olika enhetliga sätt att beskriva vad rekrytering är och syftar till och hur rekry44

tering bör bedrivas. De två ansatserna som beskrivs i kapitel 2 kan vara sådana
byggstenar, men det kan också finnas fler. Den första forskningsfrågan är:
Hur beskriver och motiverar rekryterare rekryteringsfo"ifarandet?
Denna fråga behandlas i kapitelS. Där redovisas åtta "byggstenar" eller så
kallade tolkningsrepertoarer som de rekryterare som intervjuats inom ramen
för avhandlingens studier använde för att beskriva och motivera sitt rekryteringsförfarande.
Som konstateras ovan finns det anledning att inte enbart studera hur
rekryteringsprocessen beskrivs utan också hur den bedrivs, eftersom tidigare
studier visar att det tenderar att finnas en diskrepans mellan de två. Den andra
forskningsfrågan är:
Hur går dettill närkandidater bedöms och rekryteringsbeslutfattas?
Denna fråga riktar intresset mot den interna beslutsprocessen som företaget går igenom när kandidater bedöms och rekryteringsbeslut fattas. Som konstateras i kapitel 2 och ovan har många tidigare studier av rekrytering och urval
fokuserat på gränssnittet mellan de sökande och den rekryterande organisationen och på vilka formella och informella kriterier som används i bedömning
och beslutsfattande. Frågan behandlas i kapitel 6-8, där åtta beslutsmöten i två
fallföretag tolkas.

7

Begreppet tolkningsrepertoar beskrivs i kapitel 4.
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4
Material och metod
Syftet med avhandlingen är, som nämns i kapitel 2, att beskriva hur rekryteringsprocessen, särskilt bedömning och beslutsfattande, går till och att utveckla
en modell som bidrar till en förståelse av hur rekryteringsprocessen, särskilt
bedömning och beslutsfattande, går till. Mot bakgrund av genomgången i
kapitel 3 formuleras de två forsknings frågorna, nämligen "hur beskriver och
motiverar rekryterare rekryterings förfarandet?" och "hur går det till när kandidater bedöms och rekryteringsbeslut fattas?".
För att uppnå syftena och besvara forskningsfrågorna genomfördes tre
olika studier (se figur 4.1). Stuclierna skiljer sig åt på flera sätt och de beskrivs
var för sig i det första avsnittet. Det andra avsnittet innehåller en redogörelse
för hur materialet tolkats. I det sista avsnittet diskuteras några metodologiska
utgångspunkter, som på ett mer generellt sätt påverkat stucliernas uppläggning
och tolkningen av materialet.

Fördjupningsstudien:

Beslutsmöten
(8 st i 2 fallföretag)

observationer av beslutsmöten
samt intervjuer

Branschstuclien:
intervjuer

Breddstuclien:

Data & IT (4 företag)

Olika branscher (22 företag)

intervjuer

Figur 4.1 Avhandlingens studier
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En beskrivning av studierna
Breddstudien
Breddstudien, som genomfördes huvudsakligen under 1998, består aven
undersökning av rekryteringsprocessen i 22 företag. Syftet med studien var att
ge en bild av hur rekrytering går till i ett större antal organisationer och hur
rekryterare beskriver rekryteringsprocessen och olika moment i processen.
Intervjuerna fokuserade i första hand på externrekrytering av mellanchefer och
specialister. Anledningen till detta var att rekrytering av både högre chefer och
personer med mindre kvalificerade arbetsuppgifter bedömdes ske mindre systematiskt och mer informellt.
Bredd, snarare än djup, var vägledande vid uppläggningen. För att få en
viss variation i materialet användes Statistiska Centralbyråns branschindelning
(SNI) för att välja företag som var verksamma i olika branscher och som i viss
mån var spridda geografiskt. Av de 17 branscherna i SNI genomfördes intervjuer i 11. Från varje bransch valdes två relativt stora, synliga och välkända
företag. Intervjuer genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Beroende på arbetsfördelningen vid respektive personalavdelning intervjuades antingen företagets eller avdelningens personalchef eller rekryteringsansvarige. Intervjupersonerna, som alla arbetade aktivt med rekrytering, var
kvinnor och män (14 respektive 7) i olika åldrar och med olika utbildningsbakgrund. Vissa var relativt nyutbilclade personalvetare som befann sig tidigt i karriären, medan andra hade börjat arbeta med personalfrågor först efter flera års
arbete inom exempelvis ekonomi eller försäljning.
Rekryteringsprocesser som rekryteraren själv varit med om, alternativt en
typisk rekryteringsprocess, användes som utgångspunkt för varje intervju.
Rekryteraren ombads definiera rekryteringsprocessens början och slut ocl1
beskriva vad som sker däremellan. Följdfrågor rörde bland annat användningen av urvalsinstrument, faktorer som rekryteraren ansåg vara viktiga i
bedömningen av kandidater, moment som rekryteraren ansåg vara svåra, kriterier för en lyckad rekrytering och eventuell förekomst och användning av
rekryteringsmodeller och policydokument'', Om möjligt insamlades även skriftligt material kring företagens rekryteringsprocesser.
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Intervjuerna, som var 1-1,5 timme långa, spelades in och skrevs ut", Ett av
banden kunde inte tydas, och den intervjun ingår därför inte i analysen.

Branschstudien
Både branschstudien och fördjupningsstudien genomfördes i organisationer
som i stor utsträckning rekryterar data- och IT-personal. Att denna bransch
valdes berodde till stor del på att den vid tiden då studierna planerades var en
expansiv bransch där ett stort antal rekryteringar genomfördes regelbundet.
Samtidigt hade många av dessa företag vuxit sig så pass stora att de utvecklat
metoder och riktlinjer för rekrytering.
Organisationer som i stor utsträckning rekryterar data- och IT-personal
kan grovt delas in i två kategorier. Den första består av fristående företag med
IT som huvudfokus, t.ex. konsultföretag med inriktning på IT. Den andra
består av företag eller avdelningar som också har IT som huvudfokus, men
som i första hand fungerar som support till företag med annan huvudverksamhet, exempelvis banker och försäkringsbolag.
Syftet med branschstudien var att få en bakgrund till och bredda kunskapen om rekrytering i den bransch där fördjupningsstudien utfördes. Intervjuer
genomfördes under hösten 2000 och våren 2001 i fyra organisationer: två
företag med IT som huvudfokus och två IT-supportverksamheter. Även i
denna studie intervjuades en person i varje organisation (personalchef eller
rekryteringsansvarig) under 1-1,5 timme. Intervjuerna hade i stort sett samma
uppläggning som de i breddstuclien. Dock lades här större fokus på branschens
utveckling och förutsättningarna för rekrytering i branschen i stort, t.ex. antal
sökande, tillkomsten av mer systematiserade förfaringssätt och målsättningen
med rekrytering. Även dessa intervjuer spelades in och skrevs ut.
Fördjupningsstudien
Fördjupningsstudiens uppläggning styrdes av tre syften. Det första var att studera, medan det pågick, det som rekryterarna hade pratat om under intervjuerna i breddstudien. Det andra var att belysa det som sker inom en organisation när den rekryterar. Detta istället för att som i många andra rekryterings-
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studier enbart använda intervjuer och fokusera på gränssnittet mellan den
rekryterande organisationen och de arbetssökande (se kapitel 2 och 3). Det
tredje syftet var att studera några förlopp i detalj, vilket möjliggjordes genom
att två företag valdes ut för ingående studier.
Grundiden med studien var att fokusera på tillfällen då interaktionen mellan dem som arbetade med rekrytering i företaget var tät. Det rörde sig om
möten där deltagarna tillsammans skulle diskutera någon viss fråga och fatta
beslut om hur de skulle gå vidare i den frågan. Två beslutstillfällen framstod
som alternativ, nämligen de möten där ansökningshandlingar skulle granskas
för att besluta om vem som skulle kallas till anställningsintervju (grovgallring)
och de möten som ägde rum efter det att anställningsintervjuer genomförts där
kandidaterna skulle diskuteras för att besluta om de skulle erbjudas anställning
direkt, om man behövde mer information eller om man skulle tacka nej direkt.
Valet föll på mötena efter anställningsintervjuerna, eftersom deltagarna vid
dessa möten nästan alltid satte av tid för att träffas (istället för att diskutera
över telefon). Dessutom hade dessa möten flest deltagare och diskussionerna
där var mest detaljerade.
Studien genomfördes under hösten 2000 och våren 2001 i två fallföretag
som båda rekryterade ett stort antal personer med inriktning på data och IT.
Det första var en banks IT-supportföretag, som i avhandlingen kallas ITBanken; det andra ett konsultföretag, som kallas IT-Konsult1o. I vart och ett av
dessa företag studerades fyra beslutsmöten. Vilka beslutsmöten som jag skulle
följa beslutades inte på förhand, utan rekryterarna i företagen hörde av sig till
mig allt eftersom de fick in ansökningar och kallade kandidater till anställningsintervju. I IT-Banken utspelade sig beslutsmötena efter traditionella
anställningsintervjuer och i I'T-Konsult efter så kallade caseintervjuer - en
metod som användes för att rekrytera vissa yrkeskategorier".
Mötena varade ca 15 minuter och hölls direkt efter det att anställningsintervjun eller caseintervjun avslutats. Deltagare vid mötena var de som varit
med under respektive intervju. Mötena hade hållits oberoende av min studie,
även om något kanske hade hållits över telefon istället. När jag träffade de
olika deltagarna första gången introducerade jag mig själv, berättade kort om
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min studie och bad om tillstånd att spela in mötena. Alla åtta mötena spelades
in och skrevs ut i sin helhet'< Dessutom genomfördes intervjuer med rekryteringsansvarlga. Också dessa spelades in och skrevs ut. Intervjuerna hade i stort
samma uppläggning som i de övriga studierna och tillförde bakgrundsinformation om företagen och deras rekryteringsprocesser (se kapitel 6).
Man kan fråga sig i vilken utsträckning jag genom att närvara vid och spela
in beslutsmötena fångat bedömnings- och beslutsprocessen. Trots att min
uttalade målsättning var att påverka mötenas utformning och innehåll så lite
som möjligt, spelade min närvaro sannolikt en viss roll. Min bedömning är att
en del information som deltagarna gav under mötena, exempelvis om varför de
valde att göra på ett visst sätt, var riktad till mig som utomstående part. Vissa
aspekter av bedömning och beslutsfattande som annars förmodligen hade varit
förgivettagna beskrevs således under mötena. Min bedömning är också att det
blev viktigare för deltagarna att tydligt motivera de beslut som fattades. Det
tillvägagångssätt som valdes var dock, menar jag, det bästa sättet att komma
nära bedömning och beslutsfattande in situ medan det sker.
Man kan också undra om det inte är så att besluten "egentligen" fattas
någon annanstans än under beslutsmötena, t.ex. i "korridorsnack", Medan
denna fråga är rimlig vill jag ändå argumentera för att studien av beslutsmötena
väl fångar bedömning och beslutsfattande. För det första utspelade sig mötena
direkt efter anställningsintervjun eller caseintervjun och möjligheterna till "korridorsnack" före mötena var begränsade. För det andra rörde det sig om professionella rekryteringsprocesser som till stor del var byråkratiserade.
Beslutsmötena hölls just för att samla de olika deltagarnas bedömningar och
diskutera sig fram till ett beslut. Till sist kan man också fråga sig vad ordet
"egentligen" i frågan som ställs ovan betyder. Även om det inte är omöjligt att
något visst beslut vid något senare tillfälle ändrades, var intentionen med
beslutsmötena att genom en bedömnings- och beslutsprocess komma fram till
ett beslut som gällde "tills vidare".
"They [meetings] may be preceded, arranged, complemented, augmented and cancelled by other forms of organizational communication such as telephone calls,
memoranda and rep orts, but meetings remain the essential mechanism through
which organizations create and maintain the practical activity of organizing.... They
derive their very existence from a perceived need to hold a specific gathering at a
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specific time in direct relation to the unfolding activities of an organization and its
complex environment." (Boden 1994: 81-83)

Om det är så att varken besluten eller skälen till besluten "står still" i det flöde
som en organisation utgör, är det en anledning att studera beslutsprocesserna
snarare än de mer svårgreppbara - och ofta osynliga - besluten (Boden 1994:
84-85).
Jag vill här också ta tillfållet att diskutera svårigheten att få tag på fallföretag
som ville ge mig tillträde till beslutsmötena. När jag i samband med breddstudien ringde till olika företag för att be att få intervjua en lämplig person om
rekryteringsprocessen var det endast ett företag som avböjde att medverka.
Däremot valde ett flertal företag som tillfrågades - däribland flera där jag
genomfört intervjuer - att inte medverka i fördjupnings studien. Min tolkning
av detta är att beslutsmötena ur företagets synvinkel betraktas som det som
Goffman (1959) kallar "en bakre region". Medan "främre regioner" fungerar
som mer eller mindre offentliga föreställningar är de bakre regionerna så att
säga off limits för publiken. Där kan deltagarna vara sig själva utan att behöva
oroa sig för vad en publik tycker och tänker. Trots att min uttalade avsikt var
att studera beslutsmötena utan att utgå från en idealiserad standard':', exempelvis formell rationalitet, fanns alltså en (inte orimlig) oro inför att en utomstående skulle få tillträde till en annars sluten värld. Att det var svårt att få access
betyder dock inte att de två företagen som valde att medverka var någon sorts
andrahandsval. Däremot ledde svårigheterna till att jag drog ned på min
ursprungliga ambition att följa hela rekryteringsprocesser från början till slut
och istället valde att enbart närvara vid beslutsmötena och att genom intervjuer
få en uppfattning om övriga steg i processen.

Tolkning av det empiriska materialet
Tolkningen av det empiriska materialet i denna avhandling har genomförts
enligt en diskursanalytisk metod. Diskursanalys är ett brett begrepp som rymmer många olika perspektiv och tillvägagångssätt". Den typ av diskursanaiys
som används här intresserar sig för sociala texter av olika slag. Med diskurs
menas alla former av muntlig interaktion och skrivna texter (potter &
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Wetherell1987, Wetherell & Potter 1992). Utgångspunkten är att språket är ett
medium för interaktion och att diskursanalys därför är en analys av vad människor gör (potter 1997: 146).
Diskurser är med andra ord handlingsorienterade; de organiseras för att
åstadkomma olika handlingar. På grund av detta inrymmer texter en betydande
variation'f. Ett visst fenomen kan beskrivas på en rad olika sätt beroende på
vilket syfte som talaren vill uppnå. I denna form av diskursanalys frågar man
sig således inte hur väl en viss text beskriver verkligheten, utan hur texten mer
eller mindre medvetet organiseras för att etableras som en "sann" version av
verkligheten.
Underlag för tolkningen är detaljerade utskrifter av såväl intervjuer som s.k.
naturligt förekommande prat. Fokus ligger på variationen och därför på detaljer i språkanvändningen. Dessa detaljer tolkas i första hand i förhållande till det
lokala sammanhanget i vilket de uttrycks snarare än i förhållande till a priori
antaganden (om människan, samhället m.m.). Det handlar således om en form
av diskursanalys som rör sig på mikronivån snarare än på meganivån och som
inte fokuserar på kopplingen mellan diskurs och t.ex. ideer, känslor, normer
och kultur, utan i första hand studerar och drar slutsatser om själva språkanvändningen (Alvesson & Kärreman 2000).
För att underlätta tolkningsarbetet görs en distinktion mellan två olika
typer av frågor.
"On the one hand, studies have been concemed with the general resources that are
used to construct discourse and enable the performance of particular actions. This
style of work... attempts to map out broad systems or 'interpretative repertoires'
which are used to sustain different social practices (potter et al. 1990).... On the
other hand, studies have concentrated more on the detailed procedures through
which versions are constructed and made to appear factual." (potter & Wetherell
1993: 48-49)

Man intresserar sig alltså dels för vilka språkliga resurser som används aven
viss grupp människor, dels för hur dessa resurser används för att konstruera
och göra en viss version av verkligheten rimlig.
Nedan behandlas till att börja med begreppet "tolkningsrepertoar" , som
används för att analysera de språkliga resurser en viss grupp använder för att
tala om ett specifikt fenomen. Därefter diskuteras hur begreppet använts här
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för att tolka intervjuerna med rekryterarna. I nästa avsnitt diskuteras diskursanalysens riktlinjer när det gäller att studera hur aktörerna konstruerar en version av verkligheten och gör den rimlig. Därefter diskuteras hur dessa riktlinjer
använts för att tolka beslutsmötena.

Tolkningsrepertoarer
Begreppet interpretatu» repertoire, eller tolkningsrepertoar, introducerades av
Gilbert & Mulkay (1983, 1984). De intresserade sig för relationen mellan aktörers handlingar å ena sidan och deras redogörelser" för dessa handlingar å
andra sidan. De menar att kvalitativ forskning ofta bygger på empiriskt material
i form av redogörelser, som inte analyseras eller beskrivs i sig utan oftast utgör
grund för uttalanden om hur aktörerna handlar eller tänker. Eventuella motsägelser i materialet undertrycks eller bortförklaras när forskaren presenterar en
enhetlig, auktoritativ version av vad som egentligen skett eller vad aktörerna
egentligen tänker. Gilbert & Mulkay ifrågasätter dock det meningsfulla i att
använda redogörelser för att fastställa hur något egentligen går till och föreslår
ett annat fokus för analysen.
I sina mest kända studier intresserade sig Gilbert & Mulkay för vetenskapsmäns (biokemisters) redogörelser för sitt arbete. De intervjuade framstående vetenskapsmän, studerade artiklar och tal och spelade in både formella
och informella möten. I sina analyser av dessa redogörelser fann de att vetenskapsmännen inte gav en enhetlig förklaring till hur vetenskapligt arbete
bedrivs. Istället identifierade Gilbert & Mulkay två distinkta sätt på vilka vetenskapsmännen pratade om sitt arbete: ett empiricistiskt och ett "villkorligt"
(empiricist respektive contingen~. I de empiricistiska redogörelserna refererade
vetenskapsmännen på ett neutralt och opersonligt sätt till traditionella vetenskapliga begrepp och metoder som bevis, experiment och objektivitet. I de
"villkorliga" redogörelserna pekade de på hur det vetenskapliga arbetet påverkades av personliga egenskaper, tidigare ställningstaganden och sociala relationer.
Gilbert & Mulkay fann att vetenskapsmännen pratade om det vetenskapliga arbetet på båda dessa sätt. Ett empiricistiskt språk användes när veten-
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skapsmännen talade om det egna arbetet och hur de gjort för att komma fram
till "rätt" teori, medan ett "villkorligt" språk användes när de talade om bestående oenigheter och kollegornas ovilja att anamma "rätt" teori. Detta skulle
kunna förklara hur vetenskapligt arbete går till: de som använder vetenskapliga
metoder kommer fram till korrekta resultat, medan de som påverkas av situationsberoende och personliga faktorer riskerar att vilseledas. Men Gilbert &
Mulkay fann också att det fanns omfattande variation inte bara mellan olika
vetenskapsmäns redogörelser - de var helt enkelt inte ense om vilken teori som
var korrekt - utan också inom enskilda vetenskapsmäns redogörelser - de
pratade om olika teorier och företrädare för dessa teorier på olika sätt vid olika
tillfållen. De enskilda vetenskapsmännens redogörelser varierade dessutom inte
bara mellan olika källor (exempelvis brev, labanteckningar, intervjuer och
artiklar) utan också inom en och samma källa (exempelvis en intervju).
Om redogörelserna behandlas som bokstavligt beskrivande och används
för att uttala sig om handling är denna variation problematisk. Det blir forskarens uppgift att avgöra vilken version som är sann och vad aktörerna egentligen menar. Om redogörelserna istället behandlas som just redogörelser blir
variationen själva studieobjektet. Forskarens uppgift blir att undersöka vilka
mönster som finns i aktörernas redogörelser och vad aktörerna åstadkommer
genom att ge olika redogörelser i olika sammanhang.
"The goal of the analyst no longer parallels that of the participants, who are concerned to find out what they and others did or thought, but becomes that of
ref1ecting upon the pattemed character of participants' portrayals of action."
(Gilbert & Mulkay 1983: 24)

Gilbert & Mulkay förespråkar det senare och menar att man bör studera hur
redogörelser konstrueras. De föreslår att begreppet tollmingsrepertoar kan
användas för att benämna aktörernas olika sätt att tala om ett visst fenomen.
De menar vidare att dessa repertoarer är språkliga resurser som aktörerna
använder sig av i sina redogörelser. Olika repertoarer används i olika sammanhang, vid olika tidpunkter och inför olika åhörare för att beskriva och motivera
handlingar (Gilbert & Mulkay 1983: 31). Genom att använda den empiricistiska
repertoaren kunde vetenskapsmännen motivera att deras egna teorier var korrekta. Genom att använda den villkorliga repertoaren kunde de upprätthålla en
allmänt accepterad vetenskaplig rationalitet - att fakta talar för sig själva - i en
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osäker situation där det uppenbarligen fanns oenigheter även bland framstående vetenskapsmän gällande vilken teori som var "korrekt".
Gilbert & Mulkay var alltså de första som använde begreppet tolkningsrepertoar, men i sina tidiga arbeten skriver de relativt lite om hur begreppet skall
förstås. När begreppet senare överfördes från kunskapssociologin till socialpsykologin och det fält som kallas diskursiv psykologi gavs det en mer precis
definition (Edley 2001). Potter & Wetherell (1987: 138) definierar en tolkningsrepertoar som "basicalfy a lexicon or register of terms and metaphors drawn upon to characterize andevaluate actions and eoents".
"In dealing with lay explanations the analyst often wishes to describe the explanatory resources to which speakers have access and to make interpretations about
pattems in the content of the material. The interpretative repertoire is a summary
unit at this leve1. Repertoires can be seen as the building blocks speakers use for
constructing versions of actions, cognitive processes and other phenomena. Any
particu1ar repertoire is constituted out of arestricted range of terms used in a specific stylistic and grammatical fashion. Commonly these terms are derived from one
or more key metaphors and the presence of a repertoire will often be signalled by
certain tropes or figures of speech." ryl etherell & Potter 1988: 172).

Poängen med repertoarer, skriver Edley (2001: 198), är att de utgör enhetliga
sätt att tala om något, exempelvis ett objekt, en händelse eller en handling. En
repertoar är en samling begrepp och metaforer som används av talaren som
byggsten för att värdera och konstruera olika versioner av detta något. Aven
om form är av intresse - vokabulären används på ett visst sätt - är det framför
allt textens innehåll som fokuseras. Själva repertoarerna är av varierande
komplexitet; vissa är mycket enkla och består aven kärnide, medan andra är
sammansatta och mångfacetterade.
Repertoarer kan också liknas vid böcker i det offentliga biblioteket (ibid.).
Denna metafor indikerar att repertoarer är kulturellt skapade och att de är
resurser som, liksom böckerna i biblioteket som finns tillgängliga för dem som
vill låna dem, finns vitt spridda och tillgängliga för dem som deltar i samtalet.
De är en del av ett samhälles sunda förnuft och de är historiskt förankrade, vilket betyder att de inte uppkommer spontant och oberoende av varandra utan
snarare är "opposing positions in an unJölding, historical, argumentative exchange" (ibid.
204).
Edley menar att det inte finns några enkla regler för hur forskaren skall
göra en tolkning av vilka repertoarer som används i ett visst material (ibid. 198-
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199). En förutsättning är dock att man är väl bekant med sitt material, och ett
första steg är därför upprepad läsning av det transkriberade materialet. När
känslan att man har "hört det förut" infinner sig är det ett tecken på att man
börjar se konturerna av repertoarerna - att man börjar känna igen de begrepp,
metaforer och uttryck som karaktäriserar repertoarerna.
Wetherell och Potter anger ytterligare några riktlinjer. När man arbetar med
ett omfattande material bör man börja med att dela in materialet tematiskt
('X1etherell & Potter 1992: 100). Denna indelning är inte en del av själva arbetet
med att tolka fram repertoarerna, utan syftet är att avgränsa materialet och
därmed göra det möjligt att fokusera på de frågor som man är intresserad av.
De teman som man väljer kan vara sådana som relaterar till de aktuella forskningsfrågorna eller som ter sig intressanta när man samlar material och läser
igenom utskrifter av materialet.
Vid läsning av materialet är sökandet efter variation i såväl innehåll som
form ett centralt inslag (ibid. 101-102). Variation är viktigt, eftersom variation
tyder på att händelser och objekt konstrueras på olika sätt i syfte att nå olika
resultat. Mönster i variationen pekar med andra ord på mönster i vilka tolkningsrepertoarer som används. Det är viktigt att påpeka att denna variation
finns i aktörernas användning av repertoarerna och inte på analytisk nivå (ibid.
91). Variation framträder när olika repertoarer används och inte nödvändigtvis
när de i abstrakt form ställs bredvid varandra (som t.ex. i tablå 5.1). Det är
också viktigt att påpeka att det inte är enskilda aktörer som är analysenhet i
arbetet med att identifiera repertoarer. Som konstateras ovan använder aktörer
olika repertoarer beroende på vad de vill åstadkomma i ett visst sammanhang,
vilket innebär att det finns variation även inom enskilda intervjuer. Det som
eftersöks är därför mönster i hela materialet snarare än variation mellan
enskilda intervjuer ('X1etherell & Potter 1988: 177).
Variationen i redogörelserna skall inte bara vara synlig för forskaren utan
också för aktörerna själva (ibid. 178). Att variationen är synlig för aktörerna
betyder inte att de ser variationen som uttryck för att olika "repertoarer"
används. Repertoar är ju ett analytiskt begrepp som förs in av forskaren. Det
betyder dock att de ser att deras uttalanden inte alltid "hänger ihop". Ett sätt
för dem att hantera detta är att hålla isär olika typer av redogörelser tidsmässigt, så att det inte blir ett uppenbart problem att de är motsägelsefulla. Att
repertoarerna förekommer i olika delar av texten är således ett tecken på att
olika repertoarer identifierats (potter & Wetherell1987: 171). Ett annat sätt för
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aktörerna att hantera problemet är att, om motsägelserna trots allt blir uppenbara, särskilt orientera sig mot dem. Att aktörerna orienterar sig mot motsägelserna, vilket är ett annat tecken på att olika repertoarer identifierats, innebär att
de ägnar sig åt "reparationsarbete" - de jobbar på olika sätt med att släta över
skillnaderna. Ett sådant sätt är att använda så kallade disclaimers (t.ex. att aktören
börjar med en disclaimer som "jag är väldigt skeptisk mot personlighetstest" och
sedan förklarar varför han/hon använder dem).

Tolkningen av intervjuerna med rekryterarna
Intervjumaterialet har tolkats i flera omgångar. Till att börja med arbetade jag
med varje intervju som en enhet. Under den första läsningen av materialet försökte jag bilda mig en uppfattning om hur de olika företagen gjorde när de
skulle rekrytera. Detta resulterade i en beskrivning av rekryteringsprocessen
som på många sätt liknade den traditionella urvalsmodellen (se kapitel 2). Även
om det inte fanns några större skillnader i vad rekryterarna gjorde, t.ex. vilka
steg som ingick i processen eller vilka urvalsinstrument som användes, så
tycktes det finnas skillnader i hur de gjorde detta.
I nästa steg läste jag därför intervjuerna i syfte att tolka varje enskild rekryterares förståelse av rekrytering. Kanske kunde denna underliggande förståelse
förklara skillnaderna i hur de tog sig an de olika momenten i rekryteringsprocessen. Det fanns dock en hel del variation inom de enskilda intervjuerna. En
rekryterare kunde till exempel karaktärisera rekrytering som en helt objektiv
process och några minuter senare tala om känslornas betydelse vid rekrytering.
Om jag skulle gruppera rekryterarna hade jag därför varit tvungen att avgöra
vilken förståelse av rekrytering som verkade vara mest representativ för varje
rekryterare.
Inspirerad av den diskursanalytiska ansatsen gjorde jag två val. Det första
var att lämna individnivån och istället söka mönster i hela intervjumaterialet.
Fördelen med detta är att man inte behöver förminska eller förklara variationer
på individnivån utan istället kan ägna dem intresse. För det andra valde jag att
betrakta intervjuerna som ett uttryck för hur rekryterarna beskriver rekryteringsprocessen snarare än en bild av hur rekrytering faktiskt går till i verkligheten (bortom språket) eller ett uttryck för deras förståelse för rekrytering. Syftet
med tolkningen blev då att fokusera på hur språket används och att belysa vilka
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olika tolkningsrepertoarer som rekryterarna använder för att beskriva och
motivera rekryteringsförfarandet.
Vid den tredje genomläsningen fokuserade jag på de avsnitt där rekryterarna beskriver hur de bedömde kandidaterna och fattade beslut om vem som
skulle rekryteras. Jag sökte efter variation i dessa beskrivningar. På vilka olika
sätt beskrivs rekryteringsarbetet? Vilka olika faktorer i bedömningsarbetet lyfter rekryterarna fram? På vilka olika sätt beskriver de användningen av rekryteringsmodeller och urvalsinstrument? Hur varierar beskrivningarna av det egna
förhållningssättet och det egna ansvaret i jämförelse med andras? Samtidigt
sökte jag efter mönster i denna variation, då dessa mönster pekar på mönster i
vilka tolkningsrepertoarer som används. Allt eftersom jag läste förde jag
anteckningar där jag formulerade och formulerade om preliminära repertoarer
och försökte sätta fingret på kårnideerna och kärnbegreppen i dessa. Jag försökte hitta namn på repertoarerna som fångade kärnideernå och samtidigt låg
nära rekryteramas egna uttryck och metaforer. De preliminära repertoarerna
prövades kontinuerligt mot intervjumaterialet. J ag var uppmärksam på om det
fanns lösa trådar i materialet som helhet, om repertoarerna som formulerades
verkligen kunde sägas vara distinkta sätt att beskriva rekrytering och om rekryterarna också orienterade sig mot skillnaderna i de olika beskrivningarna. Efter
flera sådana omgångar hade jag formulerat åtta repertoarer om rekrytering.
Det bör återigen poängteras att tolkningen av intervjuerna inte syftar till att
identifiera ett samband mellan de enskilda rekryterarna och repertoarerna,
d.v.s. till att avgöra om vissa rekryterare i första hand använder vissa repertoarer. Syftet är snarare att visa vilket spektrum av repertoarer som används i hela
materialet.
De åtta repertoarerna presenteras i kapitelS och är: rekrytering som ett
känslomässigt möte mellan människor; rekrytering som att passa ihop; rekrytering som teater; rekrytering som att sätta rätt man på rätt plats; rekrytering som
professionell bedömning; rekrytering som ekonomisk investering; rekrytering
som organisationsfråga samt rekrytering som förankring. När jag beskriver
repertoarerna återger jag i stor utsträckning rekryteramas språk och ordval utan
att ifrågasätta eller försöka definiera de använda begreppen. Begrepp som
"ensamvarg", "få grepp om kandidaten" och "känner att kandidaten är fel" är
rekryterarnas egna, och i beskrivningen av repertoarerna skall de läsas som om
de stod inom citationstecken. Vissa repertoarer beskrivs mer i detalj än andra,
vilket är en konsekvens av att vissa repertoarer är mer sammansatta eller
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används oftare. Flera utdrag från intervjuerna finns med för att exemplifiera
variationen i materialet. Inom hakparentes i slutet på varje citat finns en kort
beskrivning av sammanhanget i vilket uttalandet gjordes.
Som nyckelord i tablå 5.1 har jag valt ord som utgör grunden för repertoarerna och som återkommer i intervjuerna. Utan sitt sammanhang kan det i
vissa fall ifrågasättas varför ett visst ord har tillförts en viss repertoar. Orden i
tablån har nämligen inte samma kontextuella betydelse som i de faktiska intervjuerna. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att "överens", som förts till rekrytering
som fo"rankring, istället hade kunnat föras till rekrytering som att passa ihop, medan
det i sitt sammanhang hör till den förra. "Överens" används nämligen i intervjuerna i samband med diskussioner om att komma fram till ett enhälligt
beslut.

Att studera konstruktion och rimliggörande
I citatet från Potter & Wetherell (1993: 48-49) som återfinns i inledningen till
avsnittet "Tolkning av det empiriska materialet" beskrivs två olika frågor som
diskursanalysen intresserar sig för: vilka resurser som används aven viss grupp
människor och hur dessa resurser används för att konstruera och göra en viss
version av verkligheten rimlig. Hittills har frågan om hur repertoarer tolkas
fram behandlats. Nedan diskuteras några riktlinjer när det gäller att besvara den
andra frågan.
I diskurs analys är tre begrepp centrala: funktion, variation och konstruktion (potter & Wetherell 1987). Som konstateras tidigare är en utgångspunkt
för diskursanalys att diskurser är handlingsorienterade. Människor giir saker när
de talar - de förklarar, bortförklarar, motiverar, övertygar, skuldbelägger O.S.v.
Detta ställningstagande står i kontrast till det att uttalanden avspeglar verkligheten genom att neutralt beskriva den. Vad som åstadkoms när någon talar,
d.v.s. vilken funktion redogörelsen fyller, är ibland mycket tydligt. Givet att
meningen "jag ger denna båt namnet Titanic" uttalas i ett visst sammanhang
torde det vara relativt klart vilken funktion den fyller ~etherell & Potter 1988:
169). Funktion är dock ofta svårare att tolka än så, och uttalanden om funktion
är i regel slutpunkten snarare än utgångspunkten för diskursanalys.
Sökandet efter variation berörs i det föregående avsnittet som ett centralt
inslag i att undersöka innehållet i repertoarerna, men det är också viktigt för att
göra tolkningar om funktion.
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"As variation is a consequence of function it can be used as an analytic clue to what
function is being perfonned in a particular stretch of discourse. That is, by identifying variation, which is a comparatively straightforward analytic task, we can work
towards an understanding of function. We can prediet that certain kinds of function willlead to certain kinds of variation and we can look for those variations."
(Wetherell & Potter 1988: 171)

Variation är alltså i grunden en konsekvens av att talaren försöker göra olika
saker. Genom att studera variationen kan man därför göra tolkningar om
funktion. Vad beror variationen på? Varför är texten organiserad på det sätt
den är? När och varför används just vissa ord och uttryck? I den form av diskursanalys som tillämpas här poängteras att talaren väljer att organisera texten
på ett visst sätt, att använda just vissa ord och uttryck o.s.v. Språket används
med andra ord mer eller mindre medvetet i syfte att konstruera olika specifika
versioner av händelser och objekt.
Förutom de tre grundläggande begreppen som diskuteras ovan finns även
två andra som är vägledande vid diskursanalys: retorisk organisation och fakticitet. De versioner av händelser och objekt som aktörerna konstruerar i sina
redogörelser positioneras mot faktiska eller potentiella alternativa versioner
och redogörelser. Diskursanalys undersöker hur denna positionering sker.
"This orientation leads us to inspect discourse both for the way it is organized to
make argumentative cases and for the way it is designed to undermine alternative
cases (Billig 1991). Put another way, the rhetorical orientation draws our attention
away from questions about how aversion relates to some putative reality (which is
anyway a problematic question within discourse analysis) and focuses it on how a
version relates to competing alternatives." (potter & Wetherell 1993: 59)

Att undersöka retorisk organisation är alltså att undersöka hur redogörelser organiseras för att framstå som rimliga och för att undergräva alternativen (potter
& Wetherell 1993, Horton-Salway 2001). Vilka detaljer lyfts fram i redogörelserna och på vilket sätt? Vilka detaljer lyfts inte fram? Hur verkar detta för att
förstärka respektive undergräva?
Att förstärka den egna versionen handlar i stor utsträckning om att organisera redogörelserna för att stärka deras fakticitet (Edwards & Potter 1992,
Potter 1996a, Edwards 1997). Redogörelserna skall inte framstå som vilka
redogörelser som helst eller som en version bland flera möjliga, utan som fakta
som inte kan ifrågasättas - som auktoritativa versioner. För att stärka redogörelsernas fakticitet kan talaren använda sig av ett antal olika diskursiva tekniker.
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Detaljerade och levande beskrivningar skapar exempelvis förtroende genom att
visa att talaren har uppmärksammat händelsen eller objektet noga. Fakticiteten
stärks också av att talare upprepar och stödjer varandras uttalanden, liksom av
att utomstående och förmodat neutrala parter bestyrker redogörelserna. Ett
problem som alltid måste hanteras är det Edwards och Potter kallar "the
dilemma of stake and interest". Eftersom människor behandlar varandra som personer med önskemål, lojaliteter och intressen finns alltid en risk att fakticiteten
i redogörelserna ifrågasätts. Dilemmat består alltså i att framföra en viss version av verkligheten på ett sådant sätt att den inte undergrävs av misstanken att
den är vinklad.

Tolkningen av beslutsmötena
Som beskrivs tidigare i kapitlet är tolkningen av intervjuerna inriktad på att
undersöka vilka repertoarer som rekryterarna använder. Tolkningen av
beslutsmötena är istället inriktad på att undersöka hur deltagarna i beslutsmötena tillsammans konstruerar och gör en viss version av verkligheten, d.v.s. i
det här fallet av kandidaten och rekryteringsbeslutet, rimlig.
För att undersöka detta valde jag att använda en annan fråga, nämligen "är
deltagarna i beslutsmötena överens om vilka som skall rekryteras?", för att dela
in beslutsmötena i olika kategorier (se kapitelS). Rent praktiskt behövde jag en
färdriktning för tolkningsarbetet och något att sortera materialet efter, och
denna fråga var lämplig av olika skäl. För det första blev det tydligt för mig när
jag arbetade med intervjuerna att det finns en variation av det slag som diskuteras ovan i rekryterarnas beskrivningar av hur lätt eller svårt det är att bedöma
kandidaterna och fatta rekryteringsbeslut. Rekryterarna talar ofta om hur svårt
det är att bedöma kandidaterna, men ändå berättar samma rekryterare om hur
lätt det är att komma överens om vem som skall anställas. För det andra
bedömde jag att frågan om huruvida deltagarna är överens, tillsammans med
en uppdelning av beslutsmötena, skulle kunna hjälpa mig att undersöka detaljerna i hur deltagarna gjorde för att stärka en viss version av kandidaten och
rekryteringsbeslutet och undergräva alternativa versioner. För det tredje tillåter
denna fråga att beslutsmötena och jämförelser mellan beslutsmötena står tydligt i centrum, vilket passar en mikroorienterad diskursanalytisk ansats bättre än
att exempelvis fallföretagen (eller branscherna) och jämförelser mellan fallföretagen (eller branscherna) gör det.
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Jag läste

därför utskrifterna från beslutsmötena för att se om mötesdeltagarna uttrycker enighet eller oenighet. Till att börja med sökte jag efter text där
deltagarna uttrycker beslut (se kapitel 6). Sådan text finns i samtliga
beslutsmöten - deltagarna enas alltid innan mötets slut om ett beslut (som gäller tills vidare). Däremot finns skillnader mellan mötena när det gäller hur
mycket enighet deltagarna uttrycker under beslutsmötena. J ag delade in
beslutsmötena i två kategorier, där den första karaktäriseras av att deltagarna
för fram en bedömning av och ett beslut om kandidaten och den andra av att
deltagarna för fram olika bedömningar av och olika beslut om kandidaten och
först mot slutet av mötet enas om ett beslut. Att göra denna uppdelning var
inte helt enkelt i alla fall. Att uttrycka oenighet innebär ju oftast något betydligt
mer nyanserat än att säga "jag håller inte med dig" eller liknande. Jag gjorde
uppdelningen genom att läsa materialet och göra en initial bedömning av vilken
eller vilka olika versioner eller bilder av kandidaterna och besluten som förs
fram under mötena.
I nästa steg arbetade jag med de olika kategorierna var för sig. Jag började
med de fyra mötena där endast en bedömning och ett beslut fördes fram. Med
hjälp av de riktlinjer för diskursanalys som beskrivs ovan och en etnometodologisk referensram fokuserade jag på hur deltagarna, t.ex. genom att uttrycka
sig på vissa sätt, genom att organisera sina beskrivningar på vissa sätt och
genom att använda repertoarerna på vissa sätt, konstruerade rimliga bilder av
kandidaterna och rimliga rekryteringsbeslut. Jag tittade exempelvis på vilka
egenskapsord de använder för att beskriva kandidaterna och på vilka sätt de
motiverar de uppfattningar som de uttrycker om kandidaterna. När jag närmade mig frågan om hur rekryteringsbeslut motiveras tog jag hjälp av repettoarerna som presenteras i kapitelS. Jag fann att jag kunde använda dessa för att
tolka de olika argumenten som deltagarna använder för att motivera>, sina
rekryteringsbeslut. Genom att undersöka när olika repertoarer används kunde
jag börja förstå vilka olika funktioner som repertoarerna fyllde. När jag sedan
läste beslutsmötena där deltagarna för fram olika bedömningar och beslut
fokuserade jag på skillnaderna mellan denna och den tidigare kategorin med
avseende på hur deltagarna uttrycker sig, hur de organiserar sina beskrivningar
m.m. Jag fokuserade också på hur deltagarna gör för att enas om ett beslut.
Även här använde jag repertoarerna för att tolka hur deltagarna motiverar sina
beslut.
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Resultatet av tolkningen beskrivs i kapitel 6-8 och diskuteras sedan mer i
detalj i kapitel 9. I kapitel 7 och 8 redovisas också de åtta beslutsmötena som
ligger till grund för tolkningen. Relativt stora delar av varje beslutsmöte presenteras i fonn av ett antal utdrag. Ett syfte med att presentera alla beslutsmötena och relativt långa utdrag ur dessa är att ge en känsla både för varje enskilt
beslutsmöte och för beslutsmötena som helhet.
I tolkningen av beslutsmötena har jag inte för avsikt att belysa hur maktrelationer mellan deltagarna kan ha påverkat bedömnings- och beslutsfattandeprocessen. Frågor som huruvida alla deltagare har lika mycket att säga till om
under beslutsmötena är alltid viktiga och en del sådana frågor tangeras i tolkningen, som t.ex. visar hur vissa mötesdeltagares uppfattningar görs irrelevanta
i specifika rekryteringssituationer. Tolkningarna fokuserar dock inte explicit på
dessa frågor.

Tolkningarnas trovärdighet
f-Iuruvida en viss tolkning utgör ett försvarbart kunskapsanspråk (se t.ex.
Sandberg 1995, Kvale 1997) och har det Peräkylä (1997: 201) kallar "an epistemic
status different from mere common sense" avgörs på olika sätt beroende på vilken
metod som används och vilket material som tolkas. I denna avhandling har en
diskursanalytisk metod använts för att tolka inspelningar av intervjuer och
beslutsmöten. När det gäller diskursanalys kopplas ofta frågan om trovärdighet
till själva forskningsrapportens utformning (potter & Wetherell 1987, Potter
1997). En utförlig forskningsrapport ger läsaren möjlighet att själv bedöma
forskarens tolkningar.
Utförlighet innebär för det första att metoderna som använts beskrivs noggrant. Att tillhandahålla en sådan beskrivning har varit syftet med detta kapitel.
För det andra innebär det att relativt långa utdrag ur det empiriska materialet
redovisas. Sådana utdrag figurerar i kapitelS och särskilt i kapitel 7 och 8, där
stora delar av samtliga beslutsmöten presenteras. För det tredje innebär utförlighet att utdragen presenteras sida vid sida med tolkningar av dessa utdrag.
Kopplingar mellan specifika utdrag ur materialet och specifika analytiska
poänger bör redovisas tydligt. Jag har, särskilt i kapitel 7-9, sökt göra dessa
kopplingar tydliga genom att kontinuerligt visa vilka av mötesdeltagarnas olika
uttalanden som mina tolkningar bygger på.
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Metodologiska utgångspunkter
Beträffande metod har det under arbetet med denna avhandling funnits två
huvudsakliga inspirationskällor. Den första är den form av diskurs analys som
beskrivs ovan; den andra är etnometodologin som den uttolkats i "metodtexter" av exempelvis Gubrium & Holstein (1997) och Silverman (1993). I detta
avsnitt redovisas några metodologiska utgångspunkter som vilar på den senare
inriktningen och som på ett mer generellt sätt påverkat t.ex. studiernas uppläggning, forskningsfrågornas formulering och valet av tolkningsmetod.
Hur, vad eller varför?

En grundläggande fråga inom etnometodologin" är "hur vi som 'medlemmar'"
tillsammans åstadkommer och upprätthåller tron på en till synes (på visst sätt)
begriplig och delad värld av 'fakta', d.v.s. en värld som med detta arbete
oproblematiskt kan te sig som just den oberoende värld 'där ute' den uppfattas
vara" (Swartling 1998: 10). Man intresserar sig för de sätt på vilka denna tro
åstadkoms och upprätthålls i vardagslivet - för de praktiska "etnometoder"
som medlemmarna använder i detta realitetsarbete. Gubrium & Holstein
(1997) beskriver det som att etnometodologin ställer hur-frågor i centrum, till
skillnad från exempelvis etnografiska ansatser som de menar i första hand
intresserar sig för vad-frågor.
"Naturalistic inquiry typically raises questions about what is going on from the
members' perspective, where it takes place, and, perhaps, why it is happening. Put
most simply, the vocabulary highlights what and, to some extent, why questions.
Ethnomethodological method talk, on the other hand, is dominated by a vocabulary focused on how realities are constituted. It is method talk about members' talk.
... The ethnomethodological mandate is to study the 'ethno-methods' of reality
construction rather than 'reality' per se." (Gubrium & Holstein 1997: 52-53)

Man frågar sig alltså hur livsvärlden konstrueras eller produceras snarare än vad
den innehåller, vad den betyder eller vilket perspektiv medlemmarna har på
17 Etnometodologin är ett relativt disparat fält som allt sedan Harold Garfinkels bok "Studies in
Ethnomethodology" gavs ut 1967 delats upp i flera olika inriktningar (se t.ex, Maynard & Clayman 1991 för en
översikt). Men även om fältet är disparat och många olika metoder används finns några förhållningssätt som
enar etnometodologerna, och det är dessa som diskuteras i de ovan nämnda referenserna och detta avsnitt.
18

Att vara "medlem" i ett visst sammanhang innebär att man behärskar och använder det naturliga språket i

detta sammanhang (Garfinkel & Sacks 1970: 342).

64

den. Och eftersom "att vara medlem" inom etnometodologin betyder "att
behärska och använda det naturliga språket" handlar såväl metodprat som
forskningsrapporter i mångt och mycket om språkanvändning och språkanvändningens roll i realitetsarbetet (Swartling 1998: 10).
Studier av det oproblematiska vardagslivet
Etnometodologers studieobjekt är de metoder genom vilka vi tillsammans och
för varandra åstadkommer och upprätthåller tron på vad som pågår som något
tillräckligt bestämt, d.v.s. de metoder genom vilka vardagslivet konstitueras
som oproblematiskt. Realitetsarbete är en ständigt pågående bedrift ("an ongoing
accomplishment') som alltid beror på medlemmarnas skicklighet ("skil!ful, artful
practices'), och man behöver inte gå längre än till de mest vardagliga aktiviteterna för att studera hur verkligheten åstadkoms och upprätthålls som oproblematisk (Garfinkel 1967, Silverman 1993). Dessa aktiviteter skall företrädesvis
studeras in situ, d.v.s. på platsen, och det empiriska materialet består ofta av så
kallat naturligt förekommande prat. Att pratet kallas naturligt förekommande
beror på att det producerats oberoende av forskarens handlingar och inte på
att man vill antyda att det inte har påverkats alls av forskaren (Silverman 1993).
Det handlar inte om att klassificera det empiriska materialet som helt orört (i
motsats till helt konstruerat), utan om att ta en viss teoretisk och analytisk
ställning (potter 1997: 149)19.
Frågan är hur detta vardagsliv och det som medlemmarna "ser utan att
märka" skall kunna studeras, då vi präglas aven naturlig inställning som innebär
"att man 'tills vidare' åsidosätter allt tvivel på att vad man träffar på i världen inte
skulle vara vad det synes vara, liksom ett 'tills vidare' åsidosättande av allt tvivel på
att de erfarenheter man tidigare gjort inte äger giltighet för nuets eller framtidens
erfarenheter." (Swartling 1998: 89)

För att man skall kunna problematisera det som vanligtvis inte är problematiskt
och uppmärksamma sådant som det normalt inte finns skäl att uppmärksamma
krävs därför att man modifierar den naturliga inställningens ställning (Swartling

19

Med detta ställningstagande förändras t. ex. förhållningssättet till intervjun som metod. "Instead of treating

these as a machinery for harvesting data from respondents, they can be viewed as an arena for intetaction in its
own right; that is, natural-interaction-in-interview," (potter 1997: 149)
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1998: 90-94). Ett sätt att uppnå detta är fenomenologins bracketing, där den
naturliga inställningens existensomdömen tillfälligt så att säga sätts inom
parentes. Detta innebär inte att man förnekar verklighetens existens eller innehåll, utan är snarare ett sätt undersöka hur den kan komma att upplevas som en
objektivt existerande yttre verklighet. I Gubrium & Holsteins (1997) termer
kan bracketing därmed förstås som en metod som möjliggör att hur-frågor ställs.
Ett annat uttryck för etnometodologins övertygelse om nödvändigheten att
skapa distans till det som studeras finner man i en av dess deviser: "ben/are of
eonfounding the topie ofyour studies with the resources for stucfying tbem". Man skall med
andra ord inte behandla ämnet som en resurs - gör man det så återspeglar man
vardagens självklarhet istället för att fokusera på hur den görs självklar.
"Ethnomethodologists do not draw upon commonsense accounts from everyday
life to explicate what is going on. Members' explanations are not imported, elaborated on, or systematized in order to employ them as explanatory devices. Instead,
they are treated as indigenous understanclings to be studied as topics, not used as
resources.... it is only when the familiar becomes 'strange' that it is available for
description." (Gubrium & Holstein 1997: 42)

Att medlemmarnas redogörelser inte används som analytiska resurser innebär
dock inte att man betraktar redogörelserna som osanna, felaktiga, irrationella
etc. Isärhållandet av ämne och resurs möjliggör snarare det som brukar kallas
etnometodologisk indifferens.
"Ethnomethodological studies ... describe members' accounts of formal structures
wherever and by whomever they are done, while abstaining from all judgments of
their adequacy, value, importance, necessity, practicality, success, or consequentiality." (Garfinkel & Sacks 1970: 345)

Samma attityd finner vi, lite annorlunda uttryckt, i en annan av etnometodologins deviser: "do not argue with the members". Syftet med forskningen är inte att
avgöra om medlemmarnas redogörelser är sanna eller osanna, om deras praktiska handlingar är rationella eller irrationella. Studier av realitetsarbete avstår
från att göra jämförelser med idealiserade standarder såsom rationalitet, vilket i
grund och botten är ett erkännande av medlemmarna som kunniga aktörer.
Analytisk bracketing
Etnometodologin ställer alltså hur-frågor i centrum. Gubrium & Holstein
(1997) menar dock att ett sådant ensidigt fokus på hur-frågor är problematiskt.
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I en diskussion om detta tar de Wieders studie av ett genomgångshem för narkotikamissbrukare som exempel. Wieder (1974) fann att det fanns ett antal
outtalade regler som tycktes styra de intagnas beteende. Denna så kallade fångkod bestod av regler som "tjalla inte", "lita inte på personalen" och "hjälp de
andra intagna". I sin analys visar Wieder att dessa regler inte regelrätt styrde de
intagna, utan användes som "tolkningsscheman, en användning i vilken man
tillsammans och för varandra kunde åstadkomma och upprätthålla tron på vad
som pågick som den verklighet man uppfattade det vara" (Swartling 1998:
112). Om denna analys skriver Gubrlum och Holstein följande:
"Because the whats of a particu1ar code, say, as opposed to other codes, are technically undistinguished, the sociological message can become more about members'
methods than about a concrete code (this particular code) as an object of experience. This serves to obscure the distinct, meaningfu1 consequences that specific
applications of methods have for members' lives. ... By focusing on the hows of
indigenous accounting and explanation at the border of reality and representation,
ethnomethodologists risk Iosing track of the whats that anchor maters of local concern ... As the substantively meaningful aspects of local culture are shunted aside in
order to concentrate on constitutive interactional activity, the content of lived experience becomes ahnostincidental." (Gubrium & Holstein 1997: 107)

De menar alltså att fenomenologisk brackcting och intresset som riktas mot
etnometoderna riskerar att utesluta ett intresse för fångkoden i sig som en specifik kod och för denna specifika fångkod som en del av de intagnas vardagsliv.
Därför behövs ett arbetssätt som tar hänsyn till både hur (realitetsarbetet) och
vad (det substantiella) och dessutom till hur dessa två är sammanflätade med
varandra/", Detta arbetssätt kallar de ana/ytic bracketing och det innebär att man
åstadkommer en pendling mellan hur- och vad-frågor (ibid. 118-122).
"This procedure amounts to alternately braeketing the whats, then the hows, in order
to assemble a more complete picture of practice. The objective is to move back and
forth between constitutive activity and substantive resources, altemately describing
each, making informative references to the other in the process. Either the activity
or the substantive context becomes the provisional phenomenon, while interest in
the other component is temporarily deferred but not forgotten. The eonstant interplay between the analysis of the two components mitrors the interplay between art-

20

I enlighet med den ovan nämnda uppdelningen mellan ämne och resurs bör dock inte ett intresse för vadleda

till att medlemmarnas analytiska resurser övertas och förs fram som forskarens. Medlemmarnas resurser skall

tolkas i förhållande till medlemmarnas aktiviteter.
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fulness and substantive resources that characterizes interpretive practice."
(Gubrium & Holstein 1997: 119)

Detta påverkar också vilka metoder som används. För många etnometodologer
har konversationsanalys varit ett sätt att uppnå fenomenologisk l?racketing och
ställa hur-frågorna i centrum. Om forskningen istället vägleds av analytisk
bracketing är exempelvis diskursanalys en mer lämplig metod (ibid.r".

Diskursanalys, etnometodologi och fortsättningen
När diskursanalys i Potter och Wetherells tappning diskuteras tidigare i kapitlet
konstateras att det handlar om en form av diskursanalys som rör sig på mikronivån snarare än på meganivån och som väljer att inte fokusera på kopplingen
mellan diskurs och t.ex. ideer, känslor, normer och kultur (Alvesson &
Karteman 2000). Om man skulle använda samma två dimensioner för att positionera etnometodologin som den beskrivs ovan skulle samma sak kunna sägas
om den 22 • Diskursanalysen och etnometodologin 'är båda först och främst
intresserade av detaljer i det enskilda interaktionstillfållet. Båda intresserar sig
för hur verkligheten konstrueras/konstitueras och hur fakta produceras genom
diskurser/språket. Båda poängterar att språket är handlingsorienterat; de undviker att betrakta aktörernas redogörelser som bokstavligt beskrivande - att
göra det vore att behandla ämnet som en resurs - och de undviker att använda
redogörelserna för att uttala sig om hur något egentligen går till eller vad någon
egentligen tänker eller känner bortom språket. Att dessa likheter finns är förstås inte särskilt förvånande, eftersom etnometodologin är en av de viktigaste
inspirationskällorna för Potter och Wetherell (se t.ex. Potter & Wetherell1987,
Potter 1996a). För mig, liksom för Gubrium och Holstein, är diskursanalysen
en metod för att studera etnometodologins hur-frågor. Men som vi har sett tillför diskursanalysen också egna frågor.
Det föregående avsnittet slutar, i och med diskussionen om analytisk bracketing, där avsnittet om diskursanalys börjar. För mig motsvarar det Gubrium
och Holstein kallar "ett växelvist intresse för hur- och vad-frågor" i stort sett
21 Se
22

Potter (1996b) för en diskussion om skillnaderna mellan konversationsanalys och diskursanalys.

Det finns dock, som konstateras ovan, olika inriktningar inom etnometodologin. När det gäller positionering

enligt de två dimensionerna är det därför viktigt att poängtera att det handlar om olika grader på en skala som
sträcker sig mellan micro-, meso-, grandoch mega-discourse respektive usrelated; /ooseIY coup/ed, tightIY coup/ed och collapsed
(Alvesson & Kärteman 2000).
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det Potter och Wetherell kallar "ett intresse både för vilka språkliga resurser
som används och för hur aktörerna konstruerar och gör en viss version av
verkligheten rimlig".
De kommande kapitlen, där intervjuerna och heslutsmötena tolkas, har
således följande uppläggning. I kapitel 5 behandlas den första forskningsfrågan,
nämligen "hur beskriver och motiverar rekryterare rekryterings förfarandet?".
Här presenteras de repertoarer som min tolkning av intervjuerna resulterade i
och det är alltså framför allt innehållet i repertoarerna som är av intresse. Med
Potter och Wetherells språk handlar det om vilka resurser som rekryterarna
använder; med Gubrium och Holsteins språk handlar det om att sätta en vadfråga i centrum, dock utan att ignorera hur-frågorna. I kapitel 6-8 behandlas
den andra forskningsfrågan, nämligen "hur går det till när kandidater bedöms
och rekryteringsbeslut fattas?". Här presenteras min tolkning av beslutsmötena
och av hur deltagarna tillsammans pratar sig fram till bedömningar av och
beslut om kandidaterna. Med Potter och Wetherells språk handlar det om hur
en version (av kandidaterna och rekryteringsbesluten) konstrueras och görs
rimlig, vilket bland annat berör hur repertoarerna används; med Gubrlum och
Holsteins språk handlar det om att sätta en hur-fråga i centrum, återigen utan
att ignorera vad-frågorna.
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5
Repertoarer om rekrytering
I detta kapitel redovisas de repertoarer om rekrytering som de intervjuade
rekryterarna använde för att beskriva och motivera sitt rekryteringsförfarande.
Efter en beskrivning av repertoarerna följer en diskussion om hur de innehållsmässigt förhåller sig till de två ansatserna som beskrivs i kapitel 2. Det
tredje avsnittet tar upp den flexibilitet som skapas i och med att rekryterarna
har tillgång till olika repertoarer. Kapidet mynnar ut i en fråga som blir
utgångspunkt för de tre följande kapitlen, där beslutsmötena sätts i fokus.

Åtta rekryteringsrepertoarer
Som beskrivs i kapitel 4 är en repertoar ett enhetligt sätt att prata om något
fenomen. I detta avsnitt beskrivs åtta repertoarer om rekrytering. Tablå 5.1 ger
överblick över vilka dessa är och redovisar nyckelord för varje repertoar.
Repertoaren rekrytering som...

Nyckelord

ett känslomässigt möte mellan
människor

känsla, känna, gilla, personkemi, intuition, maggropskänsla

att passa ihop

passa in, matcha, långsiktighet, ömsesidighet, ärlighet,
företagskultur

teater

sälja, starka och svaga sidor, läsa mellan raderna

att sätta rätt man på rätt plats

traditionellt, kriterier, egenskaper, objektivitet, effektivitet

professionell bedömning

professionell, erfarenhet, omdöme, lära, anpassa,
undantag

ekonomisk investering

kostnad, investering, värt, felrekrytering

organisations fråga

förändring, beslut, profil, rätt personal

förankring

träffa många personer, fler ögon, fäller hellre än friar,
samarbete, överens

Tablå 5.1 Nyckelord i repertoarerna
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Rekrytering som ett känslomässigt möte mellan människor
"Har du hört talas om det här som kallas för bond levels? (Nej.) Få se om jag
kommer ihåg den här historien. Det var en amerikansk VD som skulle anställa en
sekreterare. Och så kom det in den ena efter den andra, den ena duktigare än den
andra och han sa 'jag tar den blonda'. Det var liksom hans urvalskriterium. Sen kallar man det bond levels. Alla har nånting av bond levels nånstans, nånting jag gillar
hos en person. En egenskap, ett utseende eller vad som helst. Jag tror att det är persankemi.... Ja, nä, det kan man säkert fundera väldigt mycket på, personkemi, vad
det är för nåt. - Men så är det väl, även om man går på kalas eller träffar människor.
Ja, vissa tycker man är roligare att prata med än andra, det bara är så." [rekryterare,
om personkemi]

I den första repertoaren framställs rekrytering som ett möte mellan människor,
och som citatet ovan visar ligger fokus på de känslor som uppstår eller inte
uppstår i detta möte. Här hänvisar man till sunt förnuft - alla vet att när människor möts reagerar de känslomässigt på varandra, oavsett vilket sammanhang
mötet sker i. Det handlar således inte i första hand om det speciella fallet där
rekryterare och kandidater möts, utan om det generella fallet där människor
möts. Ibland fattar man helt enkelt tycke för varandra, ibland är det tvärt om.
Detta framställs i repertoaren som något man inte kan komma ifrån, även om
man skulle vilja det.
"Sen är det ju också såna här saker som man aldrig kommer ifrån, eftersom det är
människor som bedömer människor. På nåt sätt måste jag gilla den som sitter framför mig också. Om man ska jobba tillsammans. Alltså personkemi. - Och det är
svårt att veta vad personkemi är, men det är en känsla nånstans. Jag menar, folk
jobbar mycket och man lägger mycket tid på jobbet och då måste man känna nånstans att man ska ha kul. - Det finns andra aspekter än vad man presterar för resultat. Det är det som gQt egentligen, att man presterar ett resultat. Och då tror jag att
personkemin är viktigt. ... Och den här personkemin, den kan man ju aldrig ta bort.
Det går ju inte." [rekryterare, som svar på frågan om vad som är kriterier för en
lyckad rekrytering]

När rekryterarna pratar om hur de bedömer och fattar beslut om de sökande
tillhandahåller repertoaren begrepp som intuition och, som citaten ovan visar,
personkemi. Intuition handlar om att man på kort tid kan fatta beslut som man
känner är rätt. Ofta känner man direkt om kandidaten är en intressant person
eller inte. Personkemi är en känslomässig reaktion som består aven känsla att
man gillar varandra, att man får kontakt och att samtalet flyter. Denna mag-
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gropskänsla beskrivs som svår att definiera, men också som en naturlig och
ytterst viktig del av rekryteringsprocessen.
I samband med användningen av denna repertoar är det också vanligt att
man pekar på att rekrytering inte är en "rättvis" process.
"Det man måste komma ihåg nånstans, det är att det här är ju ingen rättvis process
eller - Det är ju ingen domstol som ska komma med det bästa utslaget och jag ska
välja med rättvisa." [rekryterare, i samband med en diskussion om diskriminering]

På detta vis pekar man på att rekrytering inte är någon rationell process.
Rekrytering kan inte liknas vid en investering i en maskin, och det handlar inte
om att välja ut den objektivt sett bästa sökanden - om en sådan ens finns utan om att hitta någon som man tycker om och vill ha och som trivs i organisationen. Detta betyder att man kan låta formell kompetens spela mindre roll
och personlighet spela större roll när man rekryterar. Det är viktigare att hitta
någon med vilken rätt personkemi uppstår än någon som har exakt de formella
kvalifikationer som krävs. Den sökandes kunskap och erfarenhet kan byggas
upp, men kemin kan man inte påverka. Repertoaren ger därmed grund för att
tacka nej till kandidater som har den formella kompetensen som krävs, men
som man snart "känner är fel".
"Men visst finns det människor som man känner att, nej, den här personen fick jag
ingen kontakt med. Och jag försökte med det och det och det, och vi talade om [skratt] Ja, du vet, man rannsakar sig själv, vi talade om det och det och - Nej det
gick inte. Men då blir det oftast heller ingenting. En sån person rekommenderar ju
jag aldrig. Vilket ju kan vara synd, det kan ju vara en jätteduktig person. Men har
man inte fått den här kontakten, känner man inte att det här är nånting, man känner
det här förtroendet, att det här blir bra, då förordar jag ju aldrig en sån person och
då blir det som sagt egentligen aldrig nåt." [rekryterare, om vad som är svårt med
rekrytering]

Maggropskänslan kan alltså gå både i en positiv och i en negativ riktning.
Medan man sällan talar om att man "inte gillar" kandidaten är det inte ovanligt
att man hänvisar till att "kemin inte stämde" eller, som i citatet ovan, till att
man "inte fick kontakt".

Rekrytering som att passa ihop
"Jag menar, företagskultur är för ett serviceföretag som typ vårat, det är ju en speciell kultur. Och den är viktig.... Det är tänt här på nätterna och så vidare. Vi jobbat
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mycket. Och - ja, det är klart att vi matchar det på nåt vis - frågar - alltså kollar hur
det är med det. Ibland ställer vi en dum fråga, lite mer på skämt i och för sig, att
'spelar du golf?'. 'Ja' säger han. 'Vilket handicap har du?', har han handicap 10 eller
8 eller 16 så jag menar - ja, då säger vi inte 'du är ute', men då konstaterar vi att ok,
han eller hon lägger ner mycket tid på golf. Vi vet att golf tar väldigt mycket tid om
man så att säga ska ha ett handicap 6. Och då får man ta sig en extra funderare.
Passar den killen in, som har ett intresse som är så brinnande så att det tar så
mycket tid utanför oss, då? Det är grymt, men lite skämtsamt men ändå, det är en
del i företagskulturen att så att säga ha ett engagemang. Ringer kunden klockan 11
på natten ... Jag menar, då måste vi så att säga som serviceföretag ordna det på nåt
sätt. ... Det är en del i vår kultur. Och är man inte den personen så passar man inte
hos oss, passar inte in här." [rekryterare, om företagskultur och rekrytering]

Som citatet visar framställs rekrytering i denna repertoar som en matchning
mellan den sökandes kompetens och värderingar å ena sidan och organisationens behov och kultur å andra sidan. Kandidaten är som en pusselbit, som
måste passa in i helheten. Att kandidaten "passar in" betyder att han/hon
smälter in i arbetsgruppen och organisationskulturen, att han/hon har värderingar som matchar organisationens och att han/hon fyller luckor som finns i
organisationen, både vad gäller formell kompetens och personlighet. Dessutom
måste kandidaten känna motivation och entusiasm i förhållande till det nya
arbetet - känna att "här vill jag jobba". Att kandidaten och organisationen passar ihop är ett krav för att kandidaten skall prestera bra resultat, och man
menar att både den nyanställde och organisationen kommer att må dåligt om
man misslyckas med matchningen.
"Ja, 'innehålla information om koncernens värderingar och kultur'. Det tycker vi
också att det ska vi ju liksom väga in då att, är det här en person som passar hos
oss, och det kan ju låta lite tufft eller drastiskt men det tror ju vi att det tjänar ju
båda parter på, att man har det i tankarna nånstans. Kommer den här personen att
trivas i den kultur som vi anser råder hos oss? För att om han eller hon inte gör det,
då är det ju inte så bra vare sig för vår organisation eller den här personen." [rekryterare, vid en genomgång av rekryteringspolicyn]

En metafor som används i detta sammanhang är rekrytering som äktenskap "man skall ju hålla ihop några år förhoppningsvis", som en rekryterare
uttryckte det. Därigenom väcker man associationer till långsiktiga, ömsesidiga
och ärliga relationer. Fokus på långsiktighet är något som skiljer denna repertoar från den föregående, då den föregående fokuserar känslor som uppstår i
nuet när människor möts. Att någon passar in betyder inte bara att harr/hon
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gör det idag, utan också att han/hon kommer att kunna utvecklas i organisationen i framtiden. Önskan om ömsesidighet i relationen kommer till uttryck
när man talar om att det lika mycket är kandidatens som organisationens beslut
om anställning skall ske. För att båda parter skall fatta ett riktigt beslut är det
viktigt, som rekryteraren i citatet nedan påpekar, att vara "öppen och ärlig".
"Och sen kan man prata konkret, tycker jag, om arbetsuppgifter, att 'det här hade vi
tänkt oss, och så här ser vi på det här och dom här kraven ställer vi'. Det tycker jag
brukar fungera väldigt bra, och då får också den här personen ifråga tillfälle att fylla
på med frågor för att det är ju - det är det jag försöker påtala, det är en ömsesidig
information i en intervju, och jag menar båda parter ska ju känna när man skiljs åt
att man har fått tillräckligt med information för att kunna ta ställning till om det är
intressant att gå vidare så att säga i den här relationen. Så därför är det ju väldigt
viktigt att vara öppen och ärlig, vi som arbetsgivarrepresenanter då, som söker folk,
att vara ärlig - hur det ser ut här med för- och nackdelar och hur vi ser på situationen - För att det här med att på nåt sätt lura in nån i nåt som inte stämmer, jag
menar det är ju en katastrof, både för personen ifråga ... och som arbetsgivare
naturligtvis kan det ju bli katastrof också." [rekryterare, om hur hon brukar lägga
upp sina anställningsintervjuer]

Även om både formell kompetens och persorilighet är viktiga när man skall
bedöma huruvida en viss kandidat passar in läggs i regel förhållandevis större
vikt vid personligheten.

"Jag tittar mest på personlighetsbiten.

Och naturligtvis studieresultaten också. Och
om dom kan passa och vilken - i så fall vilken avdelning dom passar på. För att,
eftersom avdelningarna är lite olika - en person kanske passar på en avdelning men
inte på en annan, men har så bra egenskaper eller förutsättningar så man får - då får
man försöka leda in dom på rätt avdelning också." [rekryterare, om vad man söker
efter hos en kandidat]

I jämförelse med den känslobaserade repertoaren innehåller denna repertoar
ett mer utvecklat språk för att tala om personlighet. Medan den förra repertoaren fokuserar på det som sker i mötet resonerar man i denna repertoar i termer
av att det finns olika typer av personlighet, och att dessa skall matcha eller
komplettera varandra.
"Han säger 'jag behöver ungefär den, en sån med den profilen som ska kunna lite si
och lite så. Det behöver vara en tuff för att där har jag en kaxig typ som den måste
kunna bemöta' och du vet, det kan vara. - Det är ju väldigt öppna samtal och så.
Och jag kan säga att 'ja, du måste ju tänka på det och det och det, att den ska gå in i
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gruppen och att det ska vara en drivande person'." [rekryterare, om samarbetet med
den rekryterande chefen]

Repertoaren kan således användas som grund för att tacka nej till kandidater
som inte passar in och inte fyller de "luckor" som finns i organisationen.
"Mitt råd till chefen är alltid, känns det inte rätt så ska man inte chansa .... För dom
som vi plockar till intervju trots allt, dom har ju en grundkompetens och dom klarar
av jobbet. Sen när dom kommer hit så är det ju mer att se vilken inställning dom
har ... Det gäller ju att hitta inte bara rätt person för chefen utan även rätt jobb för
den här personen. ... Det kanske inte personen håller med om, att man är schysst
om man inte ger dom jobbet men jag tror ändå att man måste ha ett jobb som man
passar för och att man passar med dom personerna man ska jobba med." [rekryterare, om att fatta rekryteringsbeslut]

Citatet ovan visar att man i vissa fall med repertoaren som grund kan tacka nej,
även om kandidaten har den rätta formella kompetensen.

Rekrytering som teater
"Alltså som person så vill man ju gärna framhålla sina starka sidor. Men det vet vi
ju, att alla individer har starka och svaga sidor, och då vill man ju gärna försöka få
reda på vad är det för svaga sidor som man har, och kan vi leva med dom svaga
sidorna eller är det nåt som vi tror vi kan utveckla och förändra så att det blir en
stark sida eller i alla fall en acceptabel nivå. Och det är väl dom svåraste sidorna i
rekrytering, att få reda på svagheterna hos individen.... Jag försöker ändå få reda på
det under intervjufasen. Dom allra flesta människor, jag skulle säga nästan 100% av
dom som söker, ljuger ju inte. Däremot så kan man ju ibland ändå vilja dölja vissa
sanningar. Man behöver ju inte säga allting.... Det är ju som vi sa, dom ska sälja sig
själva och vi ska sälja företaget." [rekryterare, som svar på frågan om vad som är
svårt med rekrytering]

Här framställs rekrytering som en teaterföreställning där det finns roller, skådespelare och en handling. Den roll som både kandidater och rekryterare spelar
är "mitt bästa jag". Att det är denna roll som spelas är, som citatet ovan visar,
en konsekvens av att rekrytering är en försäljningssituation där alla vill framstå
i så positiv dager som möjligt. Rekryteraren vill att kandidaten skall få en positiv bild av organisationen, oavsett om han/hon senare anställs eller inte. Det
handlar dels om att kunna vara säker på att den som erbjuds jobb kommer att
vilja jobba i organisationen, dels om marknadsföring - även om kandidaten
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inte erbjuds anställning skall han/hon tala positivt om organisationen inför
grannar, vänner och andra potentiella sökanden och kunder.
"Det är ju nån slags marknadsföring som man ska förmedla till dom personerna
också. . .. En bild av företaget. Som är jätteviktig för oss just nu, för att vår bild är
ju rätt - När man gör attitydundersökningar så är det ju så där tråkigt. Kvalitet, trovärdighet och så men lite tråkigt så där, institution. Och då är det ju viktigt att förmedla nånting som är - så dom går härifrån och tycker att det är positivt." [rekryterare, om anställningsintervjun]

Att även kandidaten vill ge en så positiv bild av sig själv som möjligt säger sunt
förnuft - det gäller att visa upp sina bästa sidor om man vill vara den som väljs
ut bland alla sökande och erbjuds anställning. Alla rekryterare vet att kandidater överdriver lite i sina ansökningar, att de hellre pratar om sina positiva än
negativa egenskaper och att de aldrig uppger en negativ referens. Det är också
självklart för rekryterarna. som den i citatet nedan, att kandidaterna kommer att
försöka uppvisa de egenskaper de vet att organisationen kräver av de sökande.
"'Vad har du för positiva egenskaper?'. Har man läst i annonsen där det står att
man ska vara flexibel och sttesstålig, då är man ju det. Vem är inte det? Man är inte
dum, liksom." [rekryterare, om frågor som ställs under anställningsintervjun]

I kandidatens roll ingår dock också att visa en viss ödmjukhet. Det är en positivegenskap att kunna uppvisa att man har distans till sig själv och att man är
medveten om att man har vissa fel och brister, för "det har ju alla".
I repertoaren ingår, förutom kunskapen att det finns roller som spelas,
också kunskapen att det finns skådespelare - riktiga människor - under
rollerna. Äve11 om det finns förväntningar att kandidaterna skall spela rollen
finns det också en önskan om att komma åt den riktiga människan. Detta
åstadkommer man inte i första hand genom ärlighet, utan genom att genomskåda kandidaten - "läsa mellan raderna" - eller på något sätt få kandidaten att
falla ur rollen och bli sig själv.
"Man kan ju också spela en roll första gången. Det är därför man ska träffa dom
flera gånger, och flera personer träffar dom. En gång är liksom - Första mötet är ju
lite artigt och så där, men fortsätter man och lite djupare går ner i detaljer i jobbet
och så där, då blir man ju mer naturlig också. Så man måste göra flera intervjuer,
flera personer." [rekryterare, om att bedöma kandidaten under anställningsintervjuerna]
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Att en kandidat inte kan eller vill spela sin roll kan vara en anledning att tacka
nej. Det är "konstigt" om kandidaten inte beter sig på det sätt som förväntas av
en kandidat, exempelvis om han/hon inte "säljer in sig".
"Hur det än är så, att jobba med oss, det gäller ju också i intervjusituation att sälja
in sig lite. Naturligtvis inte för mycket, det måste vara äkta. Om du i intervjusituation inte riktigt kan snacka för dig, att du inte riktigt är den här - jag vet, jag förstår
att det är jobbigt att sitta på intervju, det vet jag också, men rätt snart märker du
det, att det här är inte rätt." [rekryterare, om kandidatens beteende under anställningsintervjun]

Men spelar kandidaten rollen fär väl kan rekryteraren känna sig lurad eller vilseledd - man får inte grepp om personen - och då kan det också vara en
anledning till att tacka nej. Ibland försöker kandidaten bryta mot den förväntade rollen för att skapa uppmärksamhet. Om detta får en positiv effekt eller
inte beror exempelvis på branschen och organisationen - de exakta ramarna
för en roll anses variera.
Den handling som utspelas är rekryteringsprocessen med dess olika steg
och aktiviteter. Ansökningar skickas in och bedöms, kandidater väljs ut och
kallas till intervju, referenser tas och diskussioner hålls. Denna handling kan
man inte avbryta eller frångå utan vidare. Rekryterare och kandidater förväntas
hålla sig inom ramarna för handlingen och inte göra som de "egentligen" vill
eller visa vad de "egentligen" tycker och tänker. Rekryteraren kan exempelvis
inte alltid ge kandidaten ärlig information om varför han/hon inte anställts,
som rekryteraren i citatet nedan påpekar.
"Om man väljer bort nån, speciellt om det är en intern man väljer bort, då måste
skälen vara såna så man kan uttala dom. Och det är ju bara det skäl som chefen
känner att, skulle jag kunna säga det till dig att 'jag vill inte anställa dig för att i
värsta fall kanske du inte kan samarbeta'. Det kan man ju inte. Det är helt suspekt."
[rekryterare, om att ange skäl till att någon inte rekryterats]

Rekryteraren bör heller inte avbryta en intervju eller ens visa ointresse, även
om han/hon känner tidigt under intervjun att kandidaten inte kommer att
anställas. Istället måste rekryteraren fortsätta som vanligt, inte minst för att visa
kandidaten respekt.
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Rekrytering som att sätta rätt man på rätt plats
"Men det uppstår ett behov nånstans och då gäller det ju att få kandidater till den
befattningen. Och det kan du göra på olika sätt. Det är arbetsförmedlingar, det är
kompisar, det är annonser. Beroende på vad det är för typ utav tjanst, egentligen.
Sen plockar man ju in ansökningar och tittar vad - grovtittar. Vilka som ska sorteras
bort och vilka man behåller.... När vi har gjort det så kommer vi ju till intervjufasen, och då oftast så är det vi som intervjuar centralt först. Kanske ett tiotal personer för en befattning. Och sen sorterar vi ut ytterligare kanske fyra, fem stycken
och presenterar en handfull kandidater för chefen. Sen är det hans tur och gå igenom och intervjua. ... Sen tar man referenser och allting när man väl har bestämt
sig, och fungerar allting så är det klart. Svårare är det inte. ... Och det är ju inget
märkvärdigt. Jag menar det är förmodligen så det går till överallt." [rekryterare, om
en typisk rekryteringsprocess]

I citatet ovan beskrivs rekrytering som en serie aktiviteter, som utförs på
samma sätt varje gång man skall rekrytera. Enligt denna repertoar går rekrytering till så att man börjar med att fastställa behovet och att gå igenom ansökningarna, därefter kallar man till intervju, eventuellt testar man, kollar referenser och beslutar sig till sist för vem man skall rekrytera. Att man går tillväga på
detta sätt är självklart och inte något som måste motiveras. Det är det "traditionella" tillvägagångssättet - man läser om det i rekryterings handböcker och
alla gör så.
Att arbeta efter urvalskriterier är centralt för repertoaren. För att kandidaten skall kunna utföra det aktuella arbetet krävs att han/hon har en viss kompetens och vissa egenskaper, som man beskriver i en kravspecifikation. Utifrån
denna bedöms de sökande. Rekryteraren i följande citat beskriver hur detta kan
gå till.
"Dels så tittar jag på betygen. Och där tittar jag alltså redan på studentbetygen. För
att man bör ligga på en jämn, någotsånär hög nivå.... Sen tittar man lite grann på om vi tar alltså direkt - färska, nyutexaminerade, dom kan ha erfarenheter i alla fall.
Vad som vi ser som positivt, det är dels om man har en längre utlandsvistelse, det
kan vara ett år i USA, det kan vara en termins utlandsstudier. Gärna då kanske på
nåt ställe där det inte är så mycket svenskar.... Sen tittar vi på om var dom har - om
dom har feriejobb. eller dom kanske har jobbat ett år innan - innan dom börja
plugga, eller nåt typ av feriejobb. Och då är det väldigt mycket, det här naturligtvis
om man har jobbat med siffror på nåt sätt. Man kanske har jobbat på en ekonomiavdelning, man kanske har jobbast på en bank. Men, man kanske också har jobbat
med folk.... Här i Stockholm tycker vi om dom som aktiva, kanske lite mer sportiga
också. ... Och dom som har varit aktiva och kanske relativt elitintresserade i spott,
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dom är oftast väldigt målinriktade också. Och det kan både vara på gott och ont.
Lagsporter kanske är att föredra, men individuella sporter, där är kanske mycket
individualister." [rekryterare, om vad man tittar efter i en ansökan]

Rekrytering och urval handlar om att välja den kandidat bland alla sökande
som bäst uppfyller de uppställda kraven. På så vis kan man sätta rätt man på
rätt plats. Vem "rätt man" är avgör man genom att använda urvalsinstrument
som på olika sätt mäter kandidaternas kompetens och egenskaper, och vilkas
resultat i stor utsträckning "talar för sig själva". Tillsammans ger urvalsinstrumenten ett beslutsunderlag som ligger till grund för beslutet om anställning.
Personkemi och känslor får inte vara avgörande, utan man skall vara metodisk
och hålla sig till "det man vet".
"Valet aven person på en viss befattning måste vara rimligt och motiverat utifrån
kraven i personalrekvisitionen. Det är ju för att man inte ska strunta i allt som man
vill ha gjort bara för att man hittar nån som man gillar. En annan fålla som man lätt
går i." [rekryterare, om kravspecifikationen]

I denna repertoar beskrivs rekrytering som en rutin med aktiviteter som man

bockar av allt eftersom man utför dem. Att man gör på samma sätt varje gång
man rekryterar och att man följer de regler som omgärdar rekrytering leder till
att processen blir objektiv. Har man en standardiserad rekryteringsprocess och
på förhand tydligt definierade kriterier så sker rekryteringen nästan automatiskt
- inslagen av tolkning och personlig bedömning minimeras. Alla kandidater
behandlas lika i en rättvis process. Att man gör på samma sätt varje gång man
rekryterar leder också till att processen i sig blir effektiv. Alla har samma förväntningar och det går fort att rekrytera, vilket är viktigt inte minst eftersom de
sökande är en "fårskvara".
"En bra rekrytering är, tycker jag, att på ett snabbt och effektivt satt kunna fatta
beslut, så att man inte drar i långbänken. Däremot får man inte fatta beslut bara för
att det ska gå snabbt, men man ska försöka klara av den här typen av verksamhet
relativt - snabbt." [rekryterare, om vad som är en bra rekrytering]

Enligt denna repertoar är det relativt enkelt att avgöra huruvida kandidaten har
rätt kompetens och skall anställas. Det är också relativt oproblematiskt att förklara varför en kandidat inte får ett erbjudande. Ett skäl kan vara att ett nödvändigt kriterium inte uppfylls, ett annat att det finns någon annan som bättre
uppfyller kriterierna.
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Rekrytering som professionell bedömning
"Jag får väldigt ofta frågan, ska jag säga. Men jag vet ju på ett ungefär vad jag vill ha
för människotyper.... Har man jobbat i ett företag ett tag och känner företaget väl
så är det mycket lättare att se det. Och sen är det väl också det att jag har jobbat
med den här typen av frågor i 20 år, så det sitter lite grann i ryggmärgen också."
[rekryterare, om hur man bedömer kandidaterna]

Som i citatet ovan är det rekryteraren som står i centrum i denna repertoar.
Rekryteraren är en expert, som genom att arbeta med ett stort antal rekryteringar har skaffat sig omfattande praktisk kunskap om rekrytering. Stor erfarenhet och omfattande praktisk kunskap ger rekryteraren ett handlingsutrymme, dels i förhållande till de regler och riktlinjer som omgärdar rekrytering,
dels när det gäller bedömningen av kandidaten.
Rekryteraren skall känna till alla de modeller, regler och riktlinjer som
finns. Men det som gör rekryteraren professionell är att han/hon kan anpassa
sig och rekryteringsprocessen till omständigheterna kring det aktuella fallet.
Eftersom varje rekrytering är unik - det rör sig vid olika tillfällen om olika
kandidater, chefer och tjänster - skall man inte vara för "byråkratisk". Modeller
och regler kan inte alltid följas - "det finns naturligtvis alltid undantag". Detta
innebär att man ibland måste tolka reglerna på ett "lämpligt" sätt eller helt
enkelt bortse från vissa regler för att, som följande rekryterare uttrycker det,
"hitta det optimala".
"Jag tror inte man kan så att säga genom att läsa 'jaha, vad är det skriven för policy
här då' så att säga komma fram till, kryssa av det en, två, tre, va, nu kör vi det. Utan
det är mer att hitta så att säga det optimala. För varje situation är alldeles unik."
[rekryterare, om förhållandet till rekryteringspolicyn]

När de beskriver hur de bedömer kandidaterna hänvisar rekryterarna till sin
professionalism. Genom att de har så stor erfarenhet och omfattande praktisk
kunskap vet de hur de skall bedöma kandidaterna. De litar på den egna förmågan och tycker inte det är särskilt svårt att rekrytera. Det tycker dock de rekryterande cheferna, som i stor utsträckning rättar sig efter rekryterarnas bedömningar.
"Men - sen försöker ju jag komma åt lite grann människan som sitter där, på olika
sätt naturligtvis. Jag höll på att säga - Jag - Nu har jag hållit på med detta ganska
länge, med rekrytering. Så att jag har väl ingen sån där mall jag går efter när jag
rekryterar. Jag tror att - Jag tycker erfarenheten är rätt viktig. Rätt snabbt vet man
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var man har, tror jag, den personen när man sitter i en intervjusituation." [rekryterare, om hur han lägger upp sina anställningsintervjuer]

Den professionella bedömningen beskrivs ofta som särskilt viktig i förhållande
till två aktiviteter, nämligen bedömningen av testresultat och referenstagningen.
När det gäller psykologiska test talar man om att inte låta sig påverkas för
mycket. Många förblindas av att resultaten är prydliga och till synes objektiva,
men en professionell rekryterare förstår att de inte är "sanningen".
"Det finns en risk i allt detta, det är att man tror på det. [skratt] För mycket, om
man säger så. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har en sån grundtrygghet
själv då så att man litar på sig själv också. Sitt eget omdöme. Väldigt mycket. (Tror
du att man färgas för mycket av resultatet?) Ja, det är en risk i alla fall. Och det är
inte alldeles säkert att testresultaten stämmer heller. Dom kan ha fel lika väl som jag
kan ha fel." [rekryterare, om användning av psykologiska test vid rekrytering]

När det gäller referenser måste man kunna läsa mellan raderna och tolka
information på "rätt sätt". Rekryteraren måste kunna språket som används,
och det är något man lär sig med tiden. Att man inte har denna kunskap kan
leda till att man grovt misstolkar referensgivaren. En rekryterare beskriver det
på följande sätt.
"För det är väldigt svårt att ta referenser. Man måste nog ha en liten förmåga att
läsa mellan raderna. Vad är det dom säger egentligen där. Därför - På nåt sätt
utvecklas det ett språk människor emellan. ... Och när man säger att han är kass
som chef, som människa att berätta för nån annan att den människan är oduglig,
det är inte lätt att säga i telefon. Inte ens för nån som har slutat på företaget, om du
ringer och tar referenser, så är det väldigt svårt att säga 'nej, han var helt kass, han
var oduglig när han var hos mig så anställ honom inte vad du än gör', va. Jag
menar, du sabbar ju ett liv för en människa, och det vet du om. Och vad säger man
då? Säger man så verkligen? Nej. Utan man säger nånting annat. Och då måste man
nog lära sig att förstå det, på nåt sätt [skratt]." [rekryterare, om referenstagning]

Beslutet att tacka ja eller nej till en kandidat fattas på basis aven helhetsbedömning, som rekryteraren gör utifrån sin erfarenhet och praktiska kunskap helhetsbilden måste stämma. "Små saker" formar ett större mönster, och man
"hör och ser" att detta mönster är rätt. Rekryteraren är också tränad i att hitta
enskilda ledtrådar som tyder på att det är något som "inte riktigt stämmer".
"Om man säger så här, att har du en känsla att nånting inte stämmer, då ska du
oftast avstå att anställa den sökande. Det är liksom en regel. Och - Också om du
känner så här att den här personen är perfekt, så här. Då ska du ändå liksom gå steg
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för steg och - För det är lika farligt åt båda hållen tror jag. Man blundar för mycket.
Om man känner liksom den här kemin så kanske man blundar för mycket annat då.
Och känner man att det här - det är nånting som inte stämmer, då ska man avstå.
(Även om kemin i sig fungerar bra?) Mm. Det tror jag. För det har erfarenheten
visat att det slår aldrig fel." [rekryterare, om att fatta rekryteringsbeslut]

Rekryterarna pekar därmed även på att det finns en skillnad mellan professionella beslut å ena sidan och känslomässiga eller subjektiva beslut å andra sidan,
och de tar avstånd från den senare typen. Att lita på sin erfarenhet är professionellt - någonting annat än att gå efter tillfälliga nycker.

Rekrytering som ekonomisk investering
"Att rekrytera är en jätteinvesterlng - rent kostnadsmässigt, personalmässigt och allt
sånt där." [rekryterare, om varför det är viktigt att rekrytering går rätt till]

Denna repertoar domineras aven ekonomisk jargong, och i den framställs
rekrytering som en ekonomisk investering. Som grund för repertoaren ligger en
medvetenhet om att det kostar att rekrytera, både i termer av tid och pengar.
Repertoaren används ofta i samband med diskussioner om kostnader förknippade med att rekrytera fel person. För det första är det kostsamt att arbetet
som personen rekryterats till inte utförs på rätt sätt. I värsta fall leder felrekryteringen även till att inte heller andra personer på arbetsplatsen kan utföra sitt
arbete på rätt sätt.
"Det kostar så fruktansvärt mycket att felrekrytera. Speciellt på chefsnivå. Det kan
ju vara katastrofalt för oss. Jag menar, han - Får vi en chef på en enhet som inte
fungerar, det är ju - Det är katastrof. Det kan vara det, på många sätt. För dom jobbar ju väldigt självständigt och med delegerat ansvar, både ekonomi och personal
och kunder." [rekryterare, om felrekrytering]

Detta innebär förlorade intäkter för organisationen, eftersom den inte fungerar
så effektivt som den borde. För det andra måste organisationen i värsta fall gå
igenom rekryteringsprocessen igen, vilket innebär att man måste ta kostnaderna för att rekrytera och introducera den nyanställda till avdelningen två
gånger. För det tredje betalar man lön till en person som inte tillför organisationen "tillräckligt mycket".
Dessutom försvåras situationen av att lagstiftningen i Sverige gör det svårt
att avbryta en anställning när den väl har inletts, även om man 1. organisationen
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anser att man gjort en felrekrytering. Detta betyder att ett misstag i rekryteringsprocessen kan fortsätta att kosta under en längre tid.
"Det är ju väldigt dyrt att göra en felrekrytering. Med dom arbetsmarknadslagar vi
har i Sverige så har vi ju små möjligheter att göra oss av med folk, om dom inte
begår nåt brottsligt, och det är det ju inte så många som gör." [rekryterare, om vad
som är svårt med rekrytering]

De kostnader som uppstår i samband med rekrytering måste täckas av intäkter.
Rekrytering är en investering, och den som rekryteras måste på sikt utföra
arbete som åtminstone täcker rekryterings- och lönekostnaderna.
"Och vi har sagt att, hur vet man att man gör en bra rekrytering? Ja, det vet man
kanske efter fem år. Man ser - eller efter ett eller två år, beroende på vad personen
sysslar med, när man ser resultatet. Om den här personen drar in så mycket affärer
som - eller mer än förväntat och så där.... Gör bra affårer, om det nu är affärer drar in pengar till företaget och i förlängningen till aktieägarna." [rekryterare, om
kriterier för en bra rekrytering]

Repertoaren används också i samband med diskussioner om vilka kostnader
det är värt att ta i samband med en rekrytering. Rekryterarna diskuterar om det
är "värt det" att anlita ett företag som hjälper till att få fram lämpliga kandidater eller, som i citatet nedan, att hyra in en psykolog som testar kandidaterna.
"Och det är bara det att tester kostar pengar. Men samtidigt så kostar en felaktig
rekrytering ännu mycket mer pengar och då är det bättre att göra det på två än att
göra det på en om man så att säga känner sig tveksam för att på det hela taget så är
det rätt lite pengar. Och vi kan ha råd att göra det genom att vi rekryterar ändå så
pass få." [rekryterare, om att använda tester som utförs aven psykolog]

Att det kostar att rekrytera fel används ofta som argument för att inte rekrytera
någon som man är osäker på - någon som "det finns frågetecken kring".
Rekryterarna kan med andra ord använda repertoaren som grund för att prioritera riskreducering. Man kan tacka nej till en kandidat om risken att rekryteringen kommer att misslyckas är för stor i förhållande till kostnaden för att
rekrytera personen. Framför allt kan man tacka nej om osäkerheten kring kandidaten är för stor, d.v.s. om man inte kan bedöma riskerna med att anställa
personen.
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Rekrytering som organisationsfråga
"Traditionellt, tidigare, var företaget, fem sju år tillbaks i tiden, ett ganska toppstyrt
företag. Och mycket beslut togs här. Och samtidigt, vad får du då för medarbetare?
Jo, du får medarbetare som är vana att jobba på beslut uppifrån. Så det här har
också varit en stor förändringsprocess som inte är klar idag heller. Utan vi har bytt
ut många medarbetare. Utav olika orsaker. Och där vi får in, ja, en annan typ, som
vill vara med i det här företaget." [rekryterare, om förändring av organisationen]

Denna repertoar fokuserar förhållandevis lite på själva processen, de aktiviteter
som ingår i den och de personer som utför den. Repertoaren berör varken
processens utformning eller specifika urvalsinstrument som psykologiska test
eller intervjuer. Istället kopplar den rekrytering till strategiska frågor som rör
organisationen i stort. Den bygger på en övertygelse om att de anställda i bokstavlig mening är organisationen. Genom att byta profil på dem man anställer
kan man därmed förändra organisationen. Man kan exempelvis göra organisationen mer decentraliserad eller serviceinriktad eller förändra organisationskulturen, som rekryteraren i citatet nedan påpekar.
"Jag vet att jag aldrig kommer att få den här miljön, och dom här människorna och
den här kulturen igen. För den är fantastisk, tycker jag. Jag menar, det är också
beroende mycket av dom vi rekryterar hit. Det är otroligt trevliga människor. Dom
är kreativa, framåt men också ödmjuka.... På nåt sätt, den dagen vi kompromissar
med den sociala, den här personliga variabeln när vi rekryterar, då riskerar vi kanske
att få in en del lite kaxiga personer som så småningom, om fem tio år kanske, när
dom är partners, så kommer det att påverka profilen." [rekryterare, om företagskultur och personlighet]

Repertoaren beskriver de strategiska frågorna som något som rekryterarna
själva endast i liten utsträckning kan påverka. Istället diskuteras rekrytering i
förhållande till beslut som fattas av ledningen som reaktioner på förändringar i
organisationen eller omvärlden. Organisationen kan ha gått från en expansionsfas till en förvaltningsfas, och därför måste man rekrytera in en annan
profil. En förändring i omvärlden kan leda till att man måste fokusera på
någon viss verksamhet och därför måste bygga upp en viss kompetens genom
rekrytering och kompetensutveckling.
"Vi har byggt upp en sälj- och marknadskompetens som då inte fanns inom koncernen tidigare. Med tanke på att vi har varit ett monopol, vi har inte varit konkurrensutsatta, kunderna har inte haft nån valmöjlighet, då har vi inte heller haft behovet av att ha den här säljkompetensen som det ser ut nu. Utan vi har då dom

84

senaste åren jobbat väldigt mycket med att utveckla den kompetensen genom att
rekrytera externt säljare till organisationen, men också satsat väldigt mycket på
kompetensutveckling av befintlig personal. ... Vi är alltså inne i en väldigt - väldigt klimatförändring inom företaget." [rekryterare, om förändring av organisationen]

Det kan också handla om att ledningen bestämt att en organisationsförändring
skall genomföras.
"Vi gjorde en förändring organisationsmässigt där vi gick ifrån affärsområde till det
här som jag beskrev innan, med marknad 'och produktion. Innebar att vi rekryterade väldigt många nya personer till helt nya befattningar. Och rätt många utav dom
till väldigt, ska jag säga, höga befattningar såtillvida att dom är ansvarsfulla och så
vidare. Och det har vi ju märkt att det har varit jävligt positivt för jag menar det - Vi
har rekryterat så att säga en annan - vad är det, fem sex civilingenjörer har vi
plockat in på ett par månader då. Jag menar, det har varit ovanligt för oss att ha så
många på en gång. Och det är ju klart, jag menar dom kommer med en massa grejer
som är spännande." [rekryterare, om förändringar i organisationen]

En förändring av inriktningen på affärsiden eller en omorganisation kräver
ändringar i rekrytering. Det handlar då om att man rekryterar en annan typ av
personal än man gjorde tidigare. Rekrytering framställs med andra ord som en
aktivitet som kan förändra organisationen.
Denna repertoar ger grund till att tacka nej till kandidater som inte lever
upp till de krav som ställts upp för hela organisationen eller arbetsgruppen. Det
kan till exempel handla om att kandidaten inte har den utbildning som man
bestämt att företagets anställda skall ha - "vi rekryterar bara akademiker".

Rekrytering som förankring
"Ja, det kan vara - i och för sig kan det ju vara så att chefen är med även vid det tillfället men det kan alltså vara - kanske representanter från arbetsgruppen som man
ska anställa till, det kan vara några andra kollegor som kommer att jobba väldigt
mycket, ifrån andra enheter, som ska jobba med den här personen, den här verksamheten, eller det kan vara en högre chef, alltså chefens chef som är intresserad,
om det är en mer strategisk befattning, som vill träffa dom också. Och det tror jag
är väldigt viktigt, att man träffar en person i lite olika konstellationer, lite olika tillfällen också. För att man ser lite olika saker under intervjuer, beroende på att vi
själva är olika som individer, men att vi också har lite olika roller i verksamheten.
Och värderar på lite olika sätt." [rekryterare, om vem som är med på den andra
anställningsintervjun]
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Här fokuserar rekryterarna på rekrytering som en process där val och beslut
skall förankras i organisationen. Som rekryteraren i citatet ovan påpekar är det
viktigt att kandidaten utöver rekryteraren även träffar chefen och några personer som skall jobba i närheten av den nyanställda. I denna repertoar berörs
även de fackliga organisationerna, som bevakar och om möjligt påverkar vilka
som rekryteras.
Rekryterarna poängterar hur viktigt det är att ha ett nära samarbete med
andra personer både inom och utanför organisationen. Inom organisationen
handlar det framför allt om att arbeta tillsammans med de rekryterande cheferna. När man har ett nära samarbete är man samspelta och överens om vilken typ av kandidat man söker, vilket underlättar urvalsprocessen och leder till
att man oftast är överens om vem som skall rekryteras. Utanför organisationen
handlar det framför allt om att arbeta tillsammans med psykologer som anlitas
exempelvis för att utföra psykologiska test. Externa konsulter måste ha god
kännedom om organisationen och kulturen för att de rekommendationer som
ges skall hålla hög kvalitet.
"Och ibland så har vi plockat ut precis samma, så ringer vi varann och säger 'jag
tycker vi ska intervjua den och den och den', 'ja, det tycker jag med'. Det brukar
stämma ganska bra. Ofta är vi ganska överens också, när vi fattar beslutet att
anställa den. Och det är ju för att man - ja man för ju en dialog, chefen och jag, vi
är ju införstådda båda med vad det är vi söker. Jag menar vi har en, som det ser ut,
en väldigt nära kontakt med cheferna också, så att vi är inne väldigt mycket i deras
erfarenhet och det tror jag är en förutsättning för att, att vi är involverade i dom här
utvecklingsinsatserna och organisationsförändringama, liksom en del av verksamheten på så sätt att man inte sitter som nån separat ö som kommer in plötsligt när
det ska rekryteras en person och så vet man inte så mycket om verksamheten eller
man vet inte så mycket om chefen som faktiskt ska anställa den här personen och
man vet inte nåt om arbetsgruppen och det är naturligtvis svårare." [rekryterare, i
samband med en diskussion om hur man bedömer ansökningar]

Motiveringen till att flera personer skall vara involverade i rekryteringsprocessen är, som det inledande citatet visar, framför allt att man kan vara mer
säker på att man väljer rätt personer - fler ögon ser fler och olika saker.
Rekryteringsbesluten är inte längre beroende av vad en person tycker och tänker, och processen blir därmed mer objektiv och rättvis eftersom personkemi
ges mindre spelrum.
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Kandidater som anställs skall ha stöd från alla personer som är involverade
i rekryteringen. Att någon av bedömarna är osäker på kandidaten - på att
han/hon har rätt kompetens och personlighet - är skäl till att inte erbjuda
anställning. Ett uttryck som ofta används i detta sammanhang är att man "fäller
hellre än friar". Detta är ett sätt att minimera risken för felrekrytering och att
säkerställa att den person som anställs verkligen får stöd av alla på arbetsplatsen.
"Vi tar in väldigt många på intervju. Men sen däremot när det gäller att ge formellt
ett erbjudande, där säger vi att då fåller vi hellre än friar så att säga. Så där ska alla
känna, och då kanske personen har träffat åtta personer, dom har träffat mig och
min kollega och kanske ytterligare nån, och är det så att - Vi säger så här att man får
alltid göra en misslyckad intervju. pet är mänskligt. Men däremot om det är kanske
två personer som känner sig tveksamma till den här personen, då säger vi hellre
nej." [rekryterare, om risktagande i rekrytering]

Att man är oense om huruvida kandidaten är bra - att "en säger jippi och den
andre säger tummen ner" - är dock ovanligt.

Repertoarerna och de två ansatserna
En jämförelse mellan repertoarerna och de två ansatserna, den psykometriska
respektive sociala ansatsen (se kapitel 2), visar att det finns vissa innehållsmässiga likheter. De tydligaste likheterna finns mellan den psykometriska ansatsen
och repertoaren Rekrytering som att sätta rätt manpå rättplats. Urvalsmodellen är
en viktig beståndsdel i den psykometriska ansatsen, och den förekommer också
ofta i rekryteramas beskrivningar av rekryteringsförfarandet - även om den
inte nämns vid detta namn. Exakt vilka steg som ingår varierar, men i stort
visar rekryteramas beskrivningar stora likheter med Englunds (1999) modell
(se tablå 2.2). Att arbeta utan en formell urvalsmodell var möjligen något som
man gjorde förr, innan man insåg att man måste arbeta på ett "professionellt"
sätt.
"Så det innebär att dom lokala cheferna har till det 100 procentiga ansvaret för det.
Sen kan jag vara lite byråkrat i vissa utav dom här lägena, och så att säga se till att
det får du göra, det här får du inte göra. Och definitivt så är jag - så är det jag som
berättar hur vi ska göra det. Men det - att rekrytera kan ha sina sidor, och jag menar
- och det ska vi göra på ett professionellt sätt. Vi ska inte hämta in folk som råkar
stå vid busshållplatsen när vi åker förbi, såsom det var för tio år sen. Dom missta-
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gen är gjorda och dom ska vi inte - dom lever vi ju fortfarande med. Och dom ska
vi inte göra om." [rekryterare, om personalavdelningens roll vid rekrytering]

I citatet ovan antyder rekryteraren att det är personalavdelningen som förespråkar att man följer urvalsmodellen. Om inte rekryteraren var "lite byråkrat"
skulle en systematisk arbetsmetod många gånger inte efterföljas exakt eller
användas alls. Många rekryterare menar att det är personalavdelningens förtjänst att rekrytering sker på ett formellt och systematiskt sätt. Det är dock inte
ovanligt att man som rekryterare tycker att det är svårt att införa eller hålla fast
vid regler och rutiner i en situation där cheferna vill att rekrytering skall ske på
ett snabbt och enkelt sätt.
Som beskrivs ovan är urvalsmodellen självklar för rekryterarna. Att rekrytering bedrivs på detta sätt är, enligt rekryteramas beskrivningar, "inget märkvärdigt" - alla gör ju så. Urvalsmodellen förekommer dessutom i flertalet rekryteringshandböcker och utbildningar, och rekryterarna vet att det är så man skall
göra. När de hänvisar till denna repertoar visar rekryterarna därmed att rekrytering bedrivs på ett "korrekt" sätt. Det är alltså snarare undantagen - att man
frångår urvalsmodellen - som måste förklaras. Det händer till exempel att man
väljer att rekrytera in någon som man känner istället för att gå igenom hela
urvalsprocessen. och detta måste då motiveras - exempelvis genom att förklara
att marknaden för den typ av kompetens som man vill rekrytera är begränsad
eller att det handlar om "speciella" yrkesgrupper som hantverkare eller konstnärer.
När det gäller den sociala ansatsen är likheterna störst med repertoaren
Rekrytering som att passa ihop. Liksom den sociala ansatsen poängterar repertoaren vikten av att kandidaten smälter in i företagskulturen och arbetsgruppen
och av att han/hon har värderingar som stämmer överens med organisationens. Den ömsesidighet och ärlighet som denna repertoar lyfter fram är nödvändig för att ett psykologiskt kontrakt skall kunna upprättas mellan den
sökande och den rekryterande organisationen. Flera av de humanistiska värderingar som drev fram utvecklingen av den sociala ansatsen är också viktiga i
rekryterarnas beskrivningar av rekryteringsprocessen. Exempelvis poängterar
många av rekryterarna att man genom hela processen måste visa kandidaterna
respekt och behandla dem som kännande subjekt snarare än objekt.
"Det momentet när du väljer ut folket är svårt. För gör du rätt eller gör du fel? Det
är knepigt. Inte bara kanske för att vi som företag ska ha den bästa utan - Man sitter
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ju som nån slags domare. Utan att ha hört personen ifråga. För att, det är ju oerhört
viktigt att tänka på, för oss som jobbar med detta, att en ansökningshandling, det är
inte papper. Det är en människa - bakom det papperet. Utav kött och blod med
kunskaper och fel och brister och allt sånt där. Men ändå, det är en människa, som
en sån här ansökan betyder väldigt mycket för. Det är väldigt viktigt för den människan. Och den måste vi behandla med väldigt stor respekt. Och det tror jag är Även om det inte alltid är en sån här saksvårighet, så kan det vara, tycker jag då,
väldigt knepigt att - 'nej, du är väck och du är väck och du är väck'. Förstår du?"
[rekryterare, om vad som är särskilt svårt i rekrytering]

Även repertoaren Rekrytering som känslomässigt miite mellan människorhar vissa likheter med den sociala ansatsen, men de är också på ett avgörande sätt olika
varandra. Utmärkande för repertoaren är att den fokuserar på de känslor som
uppstår när människor möts. Som kapitel 2 visar var "upptäckten" att människor inte bara är rationella utan även emotionella varelser en drivande faktor i
utvecklingen av den sociala ansatsen (Hollway 1991). På så sätt - i att de
erkänner känslornas betydelse för mänsklig interaktion - är repertoaren och
ansatsen lika varandra. Att låta känslorna spela en större roll i rekryteringsprocessen är dock inget självändamål i den sociala ansatsen. Den har profilerat sig
som ett vetenskapligt alternativ till den psykometriska ansatsen, och som
vetenskap skall den utgöra ett rationellt sätt att uppnå effektivitet genom att ta
hänsyn till att människor är känslosamma. Repertoaren bygger istället på sunt
förnuft, och det är känslornas omedelbarhet och instinktiva karaktär som fokuseras.
Det finns således vissa innehållsmässiga likheter mellan repertoarerna och
de två ansatserna. Detta gäller dock inte alla repertoarerna. En som skiljer sig
från båda ansatserna är repertoaren Rekrytering som professionell bedömning, som
sätter rekryteraren och dennes förmåga att göra bedömningar i centrum. I
denna repertoar spelar alla sorters modeller, oavsett om de är psykometriskt
eller socialt inriktade, en undanskymd roll. Det är viktigare att man uppnår ett
bra resultat än att man följer konstens alla regler.
"Det här är ett hjälpmedel. Om man har ett annorlunda sätt och ändå lyckas med
rekryteringen så är det bra. Det är det som räknas.... Så att det blir inte nån reprimand eller pekpinne, 'nu gjorde du inte på vårt sätt'. Nej så är det inte. Utan då
kommer vi tillbaks till den decentraliserade organisationen, det är hans eller hennes
ansvar att ta in rätt och utveckla sina medarbetare." [rekryterare, om chefers
användning av rekryteringspolicyn]
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I den mån man använder sig aven formell modell i rekryteringsarbetet är det
viktigt att rekryteraren hittar ett eget förhållningssätt till denna.
"Allting som inte är ens eget är ju svårt att driva. Att nån kommer in och säger 'gör
så här'. Första gången så blir det inte bra och inte andra och inte tredje eller fjärde
gången heller. Men när man börjar känna att det här är mitt sätt nu, det är min min personlighet som går genom den här modellen, då blir det ju mycket lättare."
[rekryterare, om tillämpning av modeller som man lärt sig under sin utbildning]

Om modeller eller, som rekryterarna ofta säger, "mallar" ges en undanskymd
plats, lyfts rekryterarens förmåga till bedömning fram desto mer. Rekryteraren
analyserar omständigheterna kring den specifika rekryteringen och anpassar sig
och rekryteringsprocessen till dessa. Genom erfarenhet och praktisk kunskap
har rekryteraren lärt sig att läsa mellan raderna och tolka information på "rätt
sätt". Rekryterarna är noga med att poängtera att deras bedömningar är "professionella", d.v.s. att de bygger på kunskap och inte på tillfålliga nycker, även
om inte "professionella" modeller alltid följs till punkt och pricka. Det är betydelsen av praktisk snarare än formell kunskap som lyfts fram.

I detta avsnitt har innehållsmässiga likheter mellan de två ansatserna och de
åtta repertoarerna diskuterats. Jämförelsen visar att grundläggande drag hos
ansatserna återkommer i rekryterarnas beskrivningar av rekryteringsprocessen;
mest tydlig är överensstämmelsen mellan den psykometriska ansatsen och
repertoaren Rekrytering som att sätta rätt manpå råttplats samt mellan den sociala
ansatsen och repertoaren Rekrytering som att passa ihop. Det finns dock även
repertoarer vars innehåll inte motsvaras av ansatserna. Om ansatserna representerar en "officiell" kunskap om rekrytering - officiell på så sätt att den diskuteras i forskningsrapporter, handböcker om rekrytering och facktidningar
som Personal & ledarskap (Bolander 2000) - kan man konstatera att rekryterarna också har en slags inofficiell och, ur ansatsernas perspektiv, "illegitim"
kunskap som representeras av de övriga repertoarerna (c.f. Prenclergast &
Prout 1980). Beroende på situationen kan rekryterarna behöva beskriva och
motivera - och bedriva - rekrytering på olika sätt.
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Repertoarerna skapar flexibilitet
I kapitel 4 liknades repertoarer vid byggstenar som används för att konstruera
något visst fenomen. Repertoarerna kan användas i olika sammanhang för att
uppnå olika syften. Att rekryterarna har tillgång till flera olika repertoarer skapar därför flexibilitet i deras arbete med att beskriva och motivera rekryteringsförfarandet. Det handlar inte om. att rekryterarna väljer att följa antingen en
psykometrisk eller social logik, och valet står inte mellan enbart dessa två.
Istället kan den enskilda rekryteraren uppnå delvis motstridiga syften genom att
använda olika repertoarer.
Rekryterare kan exempelvis vilja beskriva rekrytering både som en subjektiv och en objektiv process. Legge (1995) visar att personalfunktionen har
en historia som inbegriper ett dubbelt fokus på humanistiska ideal å ena sidan
och rationella ideal å andra sidan - hon skriver att "personnel specialists oscillate
betueen the 'personnel' and 'management: betseen 'caring' and 'controi' aspects of the functian" (ibid. 14). När det gäller rekrytering kommer det humanistiska idealet till
uttryck i en vilja att visa att rekrytering skiljer sig från andra typer av ekonomiska investeringar, just eftersom det handlar om människor. Därför är det
viktigt för rekryterarna att poängtera att rekryteringsprocessen inte alltid är
rationell - tvärtom. Känslor som ingen kan påverka spelar in, och det att det är
viktigt att man skall kunna arbeta ihop betyder att rekryteringsbeslut inte
enbart fattas på basis av formell kompetens. Därför är det också viktigt för
rekryterarna att visa att de sökande behandlas med respekt och att man tar
hänsyn till att beslutet om anställning även är den sökandes beslut. Samtidigt
kommer det rationella idealet till uttryck i en vilja att visa att rekrytering går rätt
till - att rekrytering är en standardiserad, objektiv och effektiv process som
resulterar i att korrekta bedömningar görs och rätt person väljs. Repertoarerna
skapar, med sina olika innehåll, utrymme att demonstrera båda dessa ideal.
Ett mer konkret exempel på hur denna flexibilitet yttrar sig är att
repertoarerna tillhandahåller olika argument för att tacka ja eller nej till
kandidater. Dessa diskuteras i det föregående avsnittet och sammanfattas i
tablå 5.2. Vilka repertoarer och argument som används och hur de kommer till
användning i det praktiska arbetet med att fatta rekryteringsbeslut undersöks i
kapitel 7 och 8.
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Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
JA till kandidater som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

ett känslomässigt
möte mellan
människor

känns rätt

inte känns rätt

att passa ihop

passar in i arbetsgruppen och
organisationsku1turen och
fyller "luckor" som finns i
organisationen

inte passar in i arbetsgruppen
och organisationskulturen
och inte fyller "luckor" som
finns i organisationen

teater

spelar rollen som arbetssökande väl

inte kan eller vill spela rollen
eller spelar den för väl

att sätta rätt man på
rätt plats

objektivt sett bäst uppfyller
kriterierna i kravprofilen

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

professionell
bedömning

bedöms ge ett bra helhetsintryck

inte bedöms ge ett bra helhetsinttyck eller där något
"inte riktigt stämmer"

ekonomisk investering

är en bra ekonomisk
investering

medför en för stor risk i förhållande till kostnaden eller
medför en risk som inte kan
bedömas

organisationsfråga

uppfyller krav som ställts upp
för hela organisationen eller
arbetsgruppen

inte uppfyller krav som ställts
upp för hela organisationen
eller arbetsgruppen

förankring

har alla inblandades stöd

inte har alla inblandades stöd

Repertoaren
rekrytering som...

Tablå 5.2 Repertoarer som argument för att tacka ja eller nej

En fråga inför fortsättningen
I de tre nästföljande kapiden är det två fallföretag, IT-Banken och IT-I<Consult,
och åtta beslutsmöten som utspelar sig i dessa företag som står i fokus. Dessa
möten beskrivs och tolkas i syfte att undersöka hur det går till när kandidater
bedöms och rekryteringsbeslut fattas. Tolkningen av mötena kommer att utgå
ifrån en fråga som intervjumaterialet i detta kapitel givit upphov till. Frågan har
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uppstått som ett resultat av att rekryterarna på två olika sätt beskriver hur lätt
eller svårt det är att bedöma kandidaterna och fatta rekryteringsbeslut.
Många rekryterare tycker att det är svårt att bedöma de sökande. Hur vet
man egentligen att man väljer rätt person, undrar de. Det finns så många
aspekter som man måste ta hänsyn till - kandidaten, arbetsgruppen, regler,
känslor, erfarenhet, utbildning etc. Ofta känns alla typer av tillgänglig information otillräckliga, och dessutom är det inte alltid så lätt att tolka och bedöma
den information man har. En rekryterare uttrycker det på följande sätt.
"Urvalet.... Ja - Ja, det tycker jag. Att kunna slå sig för bröstet och säga 'jag är helt
övertygad om att det här var helt rätt'. Det - Ju mer jag håller på med det, desto mer
inser jag hur svårt det är. För det handlar ju om hemskt mycket. Det handlar ju om
att förstå den personen och så vidare, men det handlar ju också om att förstå
avdelningen dit dom ska och hur det verkligen är och hur det funkar." [rekryterare,
om vad som är särskilt svårt med rekrytering]

Samma rekryterare berättar dock att de olika inblandade personerna "skrämmande ofta" är överens om vem som skall kallas till intervju och vem som skall
rekryteras. Enligt rekryterarna kommer de själva, de rekryterande cheferna, de
blivande arbetskamraterna, de utomstående konsulterna och de fackliga representanterna i de allra flesta fallen alla fram till samma beslut om de sökande.
Till och med testresultaten brukar stämma överens med bedömningen. Rekryterarna menar dessutom, med endast något undantag, att det är lätt att komma
överens. En rekryterare uttrycker det på följande sätt.
"Ja, ofta. Därför man vet ju vilket jobb det är, så att säga, och vet vilken typ av
människa som vi vill ha, vilka egenskaper, så ofta är vi överens. Oftast." [rekryterare, på frågan om de brukar vara överens om bedömningen av kandidaterna]

Detta är intressant sett mot bakgrund av den första beskrivningen, där rekryterarna lyfter fram hur svårt det är att bedöma kandidaterna. Vidare finns studier
som pekar på att olika parter ofta rekommenderar olika beslut. Exempelvis
menar de Wolff & van den Bosch (1984) att risken är stor att externa konsulter
och interna aktörer ger olika rekommendationer, eftersom de tenderar att utgå
från olika principer i bedömningen. Frågan inför de nästföljande kapitlen är
därför: är deltagarna i beslutsmötena i IT-Banken och IT-I<.onsult överens om
vilka som skall rekryteras?
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6

IT-Banken,IT-Konsult
och beslutsmötena
I detta kapitel beskrivs rekryteringsprocesserna i IT-Banken och IT-Konsult. I
de två första avsnitten presenteras respektive företag och i det tredje beskrivs
beslutsmötena. I det sista avsnittet tas frågan som ställs i kapitel 5 upp - är
mötesdeltagarna överens om vilka som skall rekryteras? - och beroende på
svaret delas beslutsmötena in i två kategorier som behandlas var för sig i de två
kommande kapitlen.

IT-Banken
IT-Banken levererar samtliga IT-Iösningar till koncernen i vilken den ingår.
Företaget är medelstort och hade under år 2001 en hög rekryteringstakt, som
motiverades aven önskan att minska konsultberoendet. Genom att rekrytera
istället för att anlita utomstående konsulter skulle kostnaderna minskas. Samtidigt växte kraven från beställarorganisationen, vilket också skapade ett behov
att öka antalet anställda. Rekryteringsarbetet var framgångsrikt på så sätt att
man redan vid halvårsskiftet närmade sig det rekryterings tak som hade satts för
året.
Bilden av IT-Banken som arbetsgivare sammanfattades med orden trygghet och kompetensutveckling. När studien genomfördes - under hösten 2000
och våren 2001 - befann sig stora delar av IT-branschen i turbulens och de
konsultföretag som vuxit snabbt under branschens uppgång började säga upp
personal. I jämförelse med dessa konsultföretag framstod IT-Banken som en
stabil arbetsplats med anställningstrygghet och en någorlunda jämn arbetsbelastning. IT-Banken satsade också på komp etensutveckling. De anställda
erbjöds möjlighet att utbilda sig och att på sikt, om intresset fanns, byta inriktning och arbetsuppgifter.
Samtidigt som IT-Banken förmedlade dessa "traditionella" värderingar till
potentiella sökanden fanns också en önskan att förändra bilden av företaget så
att den blev lite "häftigare". Man ville att de sökande skulle se IT-Banken som
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en "kul" arbetsplats, där det "händer mycket" och där gamla och nya teknologier används sida vid sida. Drivkraften bakom detta förändringsarbete var en
önskan att attrahera yngre sökande. Medelåldern i företaget var relativt hög och
personalomsättningen låg, och det fanns en målsättning att föryngra sig utan
att för den skull sänka kompetenskraven.
IT-Banken rekryterade såväl tekniker som systemutvecklare. Vissa typer av
tekniker och systemutvecklare var svårare att rekrytera än andra. I de fyra fall
som diskuteras i kapitel 7 och 8 rekryteras systemutvecklare med inriktning på
stordatorer. Eftersom relativt få systemutvecklare har denna kompetens hade
man inte lika många sökande som när man exempelvis sökte systemutvecklare
till Internetverksamheten. Vidare var de sökande med inriktning på stordatorer
generellt sett äldre än de sökande med inriktning på Internet, ca 50 respektive
25 år. Detta var ett resultat av att utbildningarna i systemutveckling på universitet och högskola allt mer inriktats på "nyare" programmeringsspråk.
Under det första halvåret 2001 annonserade IT-Banken både i en dagstidning och på den egna hemsidan efter systemutvecklare med inriktning på stordatorer. I de fyra fall som diskuteras i de nästföljande kapiden svarade de
sökande på denna annons. Det viktigaste kravet som ställdes var att de
sökande hade en specifik teknisk kompetens, d.v.s. att de kunde vissa programmeringsspråk. Därutöver önskade man att de sökande hade erfarenhet av
det aktuella området inom banken, t. ex. kort, lån och betalningar. I de fall där
de sökande hade den tekniska kompetensen men inte sådan erfarenhet
avgjorde man under processens gång vilket område de skulle kunna passa bäst
in på. Krav ställdes även på att de sökande skulle ha ett "socialt sätt". ITBanken ville nämligen inte anställa "experter" som har svårt för att kommunicera med arbetskamraterna och som inte klarar av att vara delaktiga i "team".
De sökande skulle också "passa in" i den nya profilen.
"Alltså, för mig är personligheten så viktig också. Jag vill inte ha dom där som inte
hör vad man säger eller som sitter ensamma i ett rum med en pc och inte klarar av
social kontakt. Det är jätteviktigt att bygga bra arbetsgrupper. Där personen måste
passa in och kunna bidra med nånting.... Bidra med kunskap men även bidra med
ett socialt sätt. En expert som inte kan kommunicera med andra, det är jag inte
intresserad av. Även om den kan göra ett jättebra jobb så, kan man inte ingå i ett
team och vara delaktig där, då tycker inte jag att det är intressant. Då ska man nog
fortsätta att vara konsult och gå in och göra stödräddningar nånstans då och då på
ett halvår." [rekryterare i JT-Banken, om kravet på social förmåga]
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Ansökningarna togs emot aven rekryteringsassistent, som skickade ut en
bekräftelse på att ansökan mottagits. Allt arbete därefter, förutom administrationen, utfördes av chefen för det aktuella området och en rekryterare. Rekryteringsassistenten skickade ansökningarna till rekryteraren, som beslutade
huruvida den sökande skulle kallas till en första intervju. I denna bedömning
var tidigare arbetsgivare och erfarenhet de två viktigaste kriterierna. Därefter
intervjuades de sökande av rekryteraren och områdeschefen, antingen i en och
samma intervju eller i två olika. Rekryteraren presenterade organisationen och
bad de sökande berätta exempelvis om den tidigare arbetsgivaren och vilka
arbetsuppgifter han/hon hade. Den sökande fick också beskriva en vanlig
arbetsdag och hur drömjobbet såg ut. Syftet var att bedöma personligheten och
avgöra om personen skulle passa in i den aktuella arbetsgruppen. Därutöver
sågs också intervjun som ett tillfälle att "sälja" företaget och arbetet till den
sökande, d.v.s. att beskriva arbetet så att det framstod attraktivt. Områdeschefen hade som uppgift att i detalj bedöma den sökandes programmeringskompetens. Ibland kunde även blivande arbetskamrater intervjua de sökande.
I slutet av någon av intervjuerna genomfördes i regel en personlighetsanalys, där den sökande fyllde i ett formulär som sedan användes för att
komma fram till vilken av fyra personlighetstyper som den sökande var. I processen ingick också referens tagning. Med ansökningshandlingarna, intervjuerna, personlighets analysen och referenserna som underlag träffades sedan
rekryteraren och den rekryterande chefen för att diskutera de sökande och fatta
beslut om anställning.

IT-Konsult
I'I'-Konsult är ett medelstort konsultföretag i IT-sektorn som arbetar med helhetslösningar inom e-business, där nya Internet- och intranätapplikationer
utvecklas och integreras med existerande system. I de olika projekten arbetar
man med såväl strategi som arkitektur, projektledning, formgivning, systemutveckling och kvalitetssäkring. Det första halvåret år 2000 växte företaget kraftigt, både vad gäller omsättningen och antalet anställda. Under hösten och den
följande våren, då studien genomfördes, fortsatte rekryteringen i något dämpad
takt. Rekryteringsarbetet höll ett "bra tempo" på så sätt att man fick in tillräckligt många bra ansökningar och i stort kunde fylla behovet av arbetskraft.
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På I'I'<Konsult ville och kunde man inte locka till sig arbetssökande genom
att erbjuda branschens högsta löner, utan man lyfte istället fram företagskulturen. IT-Konsult präglades av ett professionellt förhållningssätt till kunden,
där kunden och kundens behov alltid kom först. I denna professionalism
ingick att vara kräsen vid val av medarbetare - "hos vissa konkurrenter kan vilken webbsnickare som helst få jobb, men inte härI". Samtidigt ville man framstå som ett dynamiskt företag med roliga projekt. Det speciella med att jobba i
ett tillväxtföretag lyftes också ofta fram. IT-Konsult hade trots sin kraftiga tillväxt behållit det "lilla" företagets flexibilitet och korta beslutsvägar.
Bland de anställda på IT-Konsult fanns systemarkitekter, systemutvecklare,
affärsutveck1are, projektledare, strategikonsulter, kommunikationsstrateger och
formgivare. Till många arbeten var rekryteringen kontinuerlig, d.v.s. man sökte
inte vid ett bestämt ansökningstillfälle en person till en specifik tjänst. Istället
utvärderades anställningsbehovet allt eftersom ansökningarna kom in och
bedömdes. Om det vid en viss tidpunkt fanns två - eller fem - "riktigt bra"
kandidater behövde man alltså inte välja ut den "bästa", utan då kunde man
anställa samtliga.
För att uppmärksamma potentiella sökande om arbeten på IT-Konsult
annonserade man på den egna hemsidan, rekryteringssajter och ibland i pressen. För vissa tjänster arbetade man med att söka upp kandidater, men man
fick också in många spontanansökningar. Grovgallringen gick till så att rekryterare bedömde intresseanmälningar och ansökningar som kom in till personalavdelningen och kallade "intressanta" kandidater till en första intervju. Ett
kriterium var särskilt viktigt, nämligen att kandidaten hade en tydlig track record.
Den sökande skulle med andra ord ha en akademisk examen och relevant
arbetslivserfarenhet. Vidare talade man om två "ribbor" som kandidaten måste
ta sig över för att börja jobba på företaget. Den första handlade om kompetens
- teoretisk och praktisk kunskap som var direkt knuten till utförandet av
arbetsuppgifterna. Den andra handlade om kandidatens sätt att fungera socialt.
För att beskriva den senare ribban användes ibland begreppet "konsultativt
beteende".
"Man kan säga att om en person är väldigt introvert, till exempel har svårt att formulera sig eller är väldigt rädd för att ta plats på ett möte, då är det kanske inte
lämpligt att man är konsult. Lika väl finns det ju folk som är väldigt extroverta och
som tar väldigt mycket plats och som man får en väldigt tydlig aning om att dom är
ganska prestigefulla också, och det kan vara folk som har lång erfarenhet som kon-
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sulter, men det är inte den typen av konsult som vi vill ha här." [rekryterare i ITKonsult, om kravet på social förmåga]

.i->:

Det konsultativa beteendet var särskilt relevant i relation till kunden och man
ställde sig ofta frågan "skulle vi kunna skicka ut honom eller henne till kund?".
Att de kunde uppvisa ett konsultativt beteende var också viktigare för konsulterna som var inriktade på management än för dem som var inriktade på
teknik.
Ett arbete som konsult kräver att man arbetar tillsammans med många
olika personer. Därför var det viktigt för I'I'<Konsult att kandidaten skulle
träffa fyra eller fem olika personer från företaget under rekryteringsprocessen.
Den första intervjun höll en rekryterare, ofta tillsammans med den rekryterande chefen, och den andra intervjun höll den rekryterande chefen och en
eller två konsulter från det aktuella området. Vid rekrytering till vissa typer av
arbeten kompletterades dessa mer traditionella intervjuer där företaget presenterades och kandidaten berättade om sin bakgrund med något som man kallade
caseintervjuer", Vid caseintervjuer presenterade kandidaten en lösning på ett
case - en beskrivning av ett aktuellt problem - som han/hon fått några dagar
tidigare. Båda "ribborna" som diskuteras ovan bedömdes vid dessa presentationer. En rekryterare beskriver caseintervjun på följande sätt:
"Det säger vi också till kandidaten, att vi förväntar oss inte att du ska veta exakt hur
IT-Konsult skulle angripa det och det är inte det som är intressant. Det kan vi lära
dig om du börjar jobba här. Men det vi vill veta är hur du angriper det här, vad du
tycker är viktigt, vad du skulle lyfta fram och vad du tycker är lätt och vad du tycker
är svårt och vad du tycker är roligt och så vidare. ... Och det brukar väl röra sig från
en halv timme upp till, som sagt, vissa som pratar i en och en halv timme kring det
här .... Frågorna som kommer från oss är ju både av mer resonerande natur, mer
som att 'jaha, jo men så där skulle man kunna men har du tänkt på' och så där. Men
även rent konkreta kunskapsfrågor, 'ja men hur definierar du' eller 'vad ingår i' eller
så där." [rekryterare i I'T-Konsult, om caseintervjuema]

Vid caseintervjuerna deltog oftast en eller två rekryterare, en eller två konsulter
och den rekryterande chefen. Med de olika intervjuerna och referenserna som
underlag träffades dessa personer direkt efter caseintervjun för att diskutera
den aktuella kandidaten.

23

I de fyra rekryteringsprocesser som studerades genomfördes sådana caseintervjuer,
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Beslutsmötena i IT-Banken och IT-Konsult
Syftet med beslutsmötena var att diskutera den aktuella kandidaten och besluta
om hur man skulle gå vidare i processen, d.v.s. om man skulle erbjuda anställning eller tacka nej direkt, eller samla mer information, t.ex. genom att ta fler
referenser eller kalla till ytterligare en intervju. Beslutsmötena följde ett generellt "början-mitten-slut" mönster. De började när någon i gruppen ställde frågan "vad tyckte ni?", och därefter gick man "varvet runt" för att alla deltagare
skulle få möjlighet att delge sina intryck och åsikter. Replikerna var i regel
korta, och växlingar mellan talarna förekom ofta. Mötena avslutades genom att
någon deltagare formulerade beslutet som de kommit fram till under diskussionerna. Så här kunde ett möte gå till.
"Då brukar det vara just att man lyfter fram olika saker i caseredovisningen. 'Ja just
det, det här gjorde han ju jättebra' eller 'när han kom in på det där, då tappade han
bort sig fullständigt'. Men också att man försöker blanda lite ren kunskap, att 'det
här var ju klokt sagt, det här visar på att han kan väldigt mycket', men också att hur
personen har varit. Är det till exempel nån som har sökt som strategikonsult så
måste han eller hon göra ett bra intryck också, egentligen när han står och pratar
om skillnaden mellan två sorters päron, men gör det på ett bra sätt eftersom dom
ska stå inför kund och presentera.... Så det brukar vara en ganska kort sammanfattning, just att man lyfter fram nåt som man tycker att dom gjorde riktigt bra eller nåt
som man kanske störde sig på." [rekryterare i IT-I<.onsult, om beslutsmötet efter
casepresentationen]

Under mötena diskuterades både anställningsintervjuernas innehåll (t.ex. hur
kandidaten svarade på frågorna, hur kandidaten klarade av casepresentationen)
och form (t.ex. om det var en bra intervju, om de fick den information de
behövde). Deltagarna diskuterade såväl teknisk kompetens som social förmåga
och personliga egenskaper.
I IT-Banken utspelade sig mötena i rekryterarens rum; i IT-Konsult samlades deltagarna i ett konferensrum eller vid någon av soffgrupperna som fanns
utspridda i lokalerna. Beslutsmötena var informella, deltagarna relativt frispråkiga och tonen emellanåt skämtsam. Så här inleds exempelvis ett möte i
IT-IZonsuit, där deltagarna diskuterar om kandidaten Henrik skall anställas.
Utdrag 1
Mårten: Ska vi köra en vetenskaplig metod, eller?

[skratt]
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Oskar: Den vetenskapliga metoden? Eh (.) nej, jgg (.) tycker vi kör varvet runt. Gut

feeling, va.
Mårten: Men kan vi inte bara göra så här liksom (.) tummen upp eller tummen ner.

Och sen så
Camilla: Ja, ett två trel

[alla skrattar]
Oskar: Jag tycker vi tar (.) sax, sten eller påse!

[allaskrattar]
Mårten: Och så kan vi väl utveckla oss lite grann, efter det. Eller?
Camilla: [kort och lite tveksamt] Ja.
Oskar: Tror du?

Camilla: Vi fuskade ju lite i rummet.
Mårten: Ok? Ett.

[allaskrattar]
Mårten: Två och.

[högljutt skratt]
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Henrik]

Efter att de på detta sätt skämtat om vad som är och inte är en vetenskaplig
metod i rekryterings sammanhang och efter att alla genom "tummen upp och
tummen ner" visat vad de spontant tycker om kandidaten återgår mötet till den
"vanliga" ordningen, där man går "varvet runt" (se utdrag 2.1-2.5 i kapitel 8).

Är mötesdeltagarna överens?
I slutet på det föregående kapitlet ställs en fråga - är mötesdeltagarna överens
om vilka som skall rekryteras? Ett sätt att försöka besvara frågan är att söka
efter det deltagarna eventuellt är överens om - besluten. Att hitta besluten i de
studerade beslutsmötena är relativt enkelt. Nedan följer två exempel.
Utdrag 2
Mårten: Som sagt, han är ingen klockren.
Camilla: [med emfas] &j.
Oskar: Näe.

100

Mårten: Enkelt, vi sågar honom.
Oskar: Ja. Ja. Ha.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Henrik]

Utdrag 3
Urban: Nej vi får väl se vad vi hade (.) Var det på torsdag vi skulle träffa (Cecilia:
Mm). Det är bäst att vänta.

Cecilia: Ja (.) Då säger vi nej då.
Urban: Mm.
[möte i IT-Banken om kandidaten Janis]

Besluten uttrycks mot slutet av mötena aven person, ofta den rekryterande
chefen, i en eller två korta meningar. Genom ett "ja" eller "mm" bekräftas
beslutet av andra deltagare, och svaret på frågan om deltagarna är överens om
beslut (som gäller tills vidare) kan på så sätt sägas vara ja.
Om fokus, som Boden (1994) föreslår, läggs på beslutsfattandeprocessen
snarare än beslutet blir dock svaret mer nyanserat. Att deltagarna enas om hur
mail skall gå vidare med de olika kandidaterna betyder inte att de aldrig
uttrycker motstridiga åsikter. Med fokus på beslutsfattandet kan mötena delas
in i två kategorier: hälften av mötena karaktäriseras av att deltagarna för fram en
bedömning av och ett beslut om kandidaten och hälften av mötena av att deltagarna för fram olika bedömningar av och olika beslut om kandidaten och först
mot slutet av mötet enas om ett beslut. Dessa två kategorier behandlas var för
sig i de två nästföljande kapitlen,
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7
Att vara överens
I detta och det nästföljande kapitlet beskrivs och tolkas åtta beslutsmöten i ITBanken och IT-Konsult i syfte att undersöka hur det går till när kandidater
bedöms och rekryteringsbeslut fattas. I det föregående kapitlet delas mötena in
i två kategorier. Detta kapitel behandlar den första av dessa kategorier, som
karaktäriseras av att deltagarna för fram endast en bedömning av och ett beslut
om kandidaten. I denna kategori ingår mötet i IT-Konsult därjohanna diskuteras och mötena i IT-Banken där Gustav, Evert och Anneli diskuteras.
Inledningsvis skall dock en kort sammanfattning av resultatet ges. Tolkningen av beslutsmötena i detta och nästa kapitel resulterar i en modell för
bedömning och beslutsfattande i rekryteringsprocessen. Denna modell kommer att behandlas mer i detalj i kapitel 9, men för att kapitlets struktur skall bli
tydlig presenteras de huvudsakliga beståndsdelarna i modellen redan här. Figur
7.1 visar vilka dessa är. Siffrorna i figuren anger vilka aspekter av bedömning
och beslutsfattande som kommer att behandlas i detta kapitel; varje siffra motsvarar ett avsnitt i kapitlet.

Anställningsbilden
utmejslas genom att
egenskaper fastställs

Anställnings bilden
utmejslas genom att
jämförelser görs

Anställningsbild
av kandidaten

Anställningsbilden
förankras genom att
indicier lyfts fram

Figur 7.1 Disposition till kapitel 7
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Rektyteringsbeslut
om kandidaten

Beslutet motiveras
genom att repertoarer
används som argument

Syftet med beslutsmötena är att fatta beslut om hur man skall gå vidare med
kandidaterna i rekryteringsprocessen. För att komma fram till besluten diskuterar mötesdeltagarna kandidaterna och uttrycker olika uppfattningar om hur
dessa "är". I detta och följande kapitel kallas dessa uppfattningar anstållningsbilder av kandidaterna. Prefixet anställning är tänkt att förmedla att dessa bilder är
lokala konstruktioner som skapas i ett specifikt sammanhang aven specifik
grupp människor i ett specifikt syfte, d.v.s. att de är skapade under möten där
olika personer som träffat kandidaterna diskuterar kandidaterna i syfte att
bestämma om de skall rekryteras eller inte. Anställningsbilderna utmejslas
genom att deltagarna fastställer vilka egenskaper kandidaterna har (1 i figuren)
och genom att deltagarna jämför olika kandidater med varandra (2 i figuren).
Anställningsbilderna förankras i den "information" som deltagarna har om
kandidaterna genom att deltagarna lyfter fram olika indicier (3 i figuren). Ett
indicium är något som styrker en viss anställningsbild, t.ex. något som kandidaten sagt eller gjort. Indicierna kan lyftas fram från olika "informationskällar" ,
t. ex. från ansökningshandlingar och anställningsintervjuer.
Utifrån diskussionerna fattas rekryteringsbeslut om kandidaterna. Beroende på
vilka anställningsbilder som mejslas fram beslutar deltagarna att avvakta eller
att tacka ja eller nej till kandidaterna. I de fall som diskuteras i detta kapitel är
det relativt enkelt för deltagarna att "se" vilka rekryteringsbeslut som anställningsbilderna bör leda till, och därför diskuteras inte sambandet mellan anställningsbilderna och rekryteringsbesluten under en egen rubrik. Även om besluten är "självklara" måste de dock motiveras. Deltagarna motiverar besluten
genom att stödja sig på olika argument, som här analyseras med hjälp av
repertoarerna som presenteras i kapitel S (4 i figuren).
Avsnitten i kapidet har följande uppläggning. I varje avsnitt används ett
beslutsmöte som huvudexempel för de fenomen som lyfts fram. Till att börja
med presenteras utdrag ur beslutsmötena utan att kommenteras i någon större
utsträckning, och därefter följer tolkningen av materialet. Undantaget är det
fjärde avsnittet ("Motivering av rekryteringsbesluten"), där alla fyra
beslutsmöten behandlas.

Kandidaternas egenskaper fastställs
För att börja besvara frågan om hur kandidater bedöms diskuteras i detta
avsnitt hur deltagare i beslutsmöten fastställer vilka egenskaper som kandida103

terna har. I följande fyra utdrag från ett möte i IT-Banken diskuteras kandidaten Gustav av rekryteraren Cecilia och områdeschefen Ludvig. Gustav har sökt
arbete som systemutvecklare inom ett av de områden som finns inom ITBanken. Som sådan skall han antingen ha erfarenhet av arbete med de system
som används inom området eller ett intresse för området i kombination med
erfarenhet av Cobol, IMS och DL1. I kravprofilen ingår dessutom de generella
krav på social förmåga som ställs på IT-Bankens medarbetare - han skall vara
bra på att kommunicera och kunna ingå och vara delaktig i ett team. Vid
ansökningstillfället arbetar Gustav som konsult på ett konsultföretag.
Efter lite småprat om gemensamma bekanta inleder Cecilia mötet, och därefter börjar Ludvig beskriva Gustav.
Utdrag 1.1
Cecilia: Mm. Ja, nej (.) Vad tyckte vi?

Ludvig: Vad tyckte vi?
Cecilia: Ska du börja?

Ludvig: Ja (.) Eh (.) Ehm Jag tyckte det var (.) Han hade en ganska låg ehm (.)
ganska låg profil, ett trevligt (.) sätt (.) lite tillbakadraget då va men. Eh (.) Kändes väl mer som han var ute och tittade efter jobb ... Jag menar som han själv
sa att han vill ha (.) han söker sig nånting som är lite mer långvarigt (Cecilia:
Mm) där han får följa med och

Cecilia: [till Pernilla] Den här killen är då konsult idag (pernilla: Mm) och har varit
inne här på Banken tidigare då. På dataavdelningen vid två tillfällen.

Pernilla: Och arbetat som konsult då?
Cecilia: Ja.
(paus]

Ludvig: Eh (.) Det kändes (.)Ja men jag tycker han (.) han har mycket (.) mycket bra
på mycket sätt. Jag menar han (.) han är rätt så trygg i det han håller på med
och känns (.) så där inte överdrivet förändringsbenägen eller vad man ska säga.
Jag menar, han är inte (.) ska inte kasta sig in i det nya. Då hade han förmodligen varit kvar i konsultbranschen. Så det (.)Ja det kändes (.) Men jag tror inte,
det kändes inte som vårat möte egentligen satte honom på nåt prov så där
direkt. (Cecilia: N ej) (.) Som intervju var det väl inte så där jättelyckat. Vi har
haft bättre intervjuer så att säga.
[möte i IT-Banken om kandidaten Gustav]
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Mötet fortsätter med en diskussion om intervjuns form, d.v.s. om vad det var
som gjorde att den inte var "jättelyckad". Cecilia säger att också hon tyckte att
kandidaten kändes "bra". När vi i utdraget nedan kommer in i mötet igen
undersöker Cecilia vilka grunder de har för att tycka att han är en bra kandidat.
Utdrag 1.2
Cecilia: Men om man tittar på hans sätt vid intervjun så här, hur (.) Han var ju inte
direkt drivande och ändå så tycker vi att han verkar gedigen.

Ludvig: Mm.
Cecilia: Vi har ju sagt om en hel del andra att vi har tyckt kanske att dom inte var
tillräckligt drivande och det verkar väldigt (.) Vad var det som gjorde att han (.)
känns (.)

Ludvig: Jag tror inte han är speciellt drivande (.) heller. Jag tror att han är (.) Jag
menar han vill lära sitt område och så att säga förkovras inom det. En liten
nisch.
[möte i IT-Banken om kandidaten Gustav]

Lite senare fortsätter Ludvig att beskriva Gustavs egenskaper, denna gång
genom att beskriva hans så kallade profil. Profilen är resultatet aven personlighetsanalys som man i regel utför. Profilen som Ludvig refererar till är dock inte
analysresultatet - de har ännu inte tagit del av det - utan vad han tror kommer
att bli Gustavs profil,
Utdrag 1.3
Ludvig: Eh (.) Ja alltså den där profilen den talar om att det där är en (.) Tyngdpunkten är hans förmåga och vilja att leverera eh (.) leverera och leverera rätt.
Han är eh (.) mitt emellan (.) kreativ, om man nu ska titta på den sidan. Eh (.)
väldigt lite social utan att vara obekväm i sociala sammanhang eh (.) och har en
ganska stor, ganska stark motor. Det är egentligen vad den där säger.
[paus]

Cecilia: För mig kändes han inte kreativ.

Ludvig: Nej (.) Kreativitet är inte hans starka (Cecilia: Nej) sida men (.) jag menar det
(.) det är leveranser. Han tänker inte så mycket själv men han, om man (.) eller
tänker inte så mycket själv (.) Han kommer kanske inte med dom här omvälvande nya ideerna själv (.) men han är finurlig på det han håller på med.
[möte i IT-Banken om kandidaten Gustav]
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I utdraget nedan, lite senare under mötet, förklarar Ludvig varför han drog
slutsatsen att Gustav var "ute och tittade efter jobb", som han uttryckte det i
det första utdraget, och inte försökte sälja sig själv mer.
Utdrag 1.4

Ludvig: (.) Mm (.) Nej jag är inte helt övertygad om (.) Alltså han var så lite säljande.
(Cecilia: Mm) Jag menar även om jag (.) Om jag vore en sån där profil så skulle
jag försöka anstränga och sälja mig lite mer (.) om jag verkligen ville komma
ifrån det jag var i nu och komma in i det här (.) liksom nya jobbet. Men han (.)
han tog det där ganska lugnt och (.) försökte så att säga (.) lite nyktert se på vad
det här skulle vara. Om det skulle vara intressant för honom eller inte va. Han
såg det mer ifrån sitt eget perspektiv än att han liksom ville få oss att köpa
honom då.
[möte i TT-Banken om kandidaten Gustav]

Efter det här utdraget konstaterar Cecilia igen att det "kändes positivt", och
därefter diskuterar de vad de skall göra för att övertyga Gustav om att tacka ja.

När de under mötet diskuterar Gustav använder deltagarna ett antal egenskapsord". De säger bland annat att Gustav har "en ganska låg profil" och ett
"trevligt" men "lite tillbakadraget" sätt, att han är "rätt så trygg i det han håller
på med", att han vill "förkovra" sig inom "sitt område", att han har en "förmåga och vilja att leverera och leverera rätt", att han har "en ganska stor
motor" och är "finurlig på det han håller på med". Deltagarna använder också
egenskapsord för att beskriva vad Gustav inte är och vad han endast i liten
utsträckning är. Gustav är "inte överdrivet förändringsbenägen", "inte speciellt
drivande" och "kreativitet är inte hans starka sida". Vidare är han "väldigt lite
social" och "lite säljande" av sig själv.
Egenskapsorden används för att beskriva kandidaten, både hans kompetens och hans sätt att vara. Att egenskapsorden är beskrivande innebär att de
24

I texten här ges begreppen"egenskapsord" och"egenskaper" olika innebörd. Med egenskapsord menas själva

orden som deltagama använder för att beskriva kandidatens egenskaper. Med egenskaper menas det som orden
representerar, d.v.s, egenskapema som kandidaten har. Enligt Svensk ordbok (1986) är en egenskap en "faktor
som utgör (väsentlig eller utmärkande) del av (viss) helhets sätt att fungera eller vara uppbyggd".
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bär på information och att de namnger något. Ingen beskrivning kan dock vara
fullständig - att ge en beskrivning innebär nödvändigtvis att urskilja något.
Heritage (1984: 150-151) menar att tre typer av val görs, nämligen vilka aspekter av situationen, objektet eller personen som skall beskrivas, hur det skall
beskrivas och om det överhuvudtaget skall beskrivas. Att dessa val görs och att
en beskrivning aven viss typ och omfattning ges innebär därmed att det som
beskrivs inte avbildas "som det är" utan konstitueras som något specifikt som
har vissa specifika egenskaper (potter 1996a: 177-187). När en deltagare väljer
att diskutera en viss egenskap och använda ett visst egenskapsord gör han/hon
ett val när det gäller vad som skall förmedlas om kandidaten. Genom att deltagarna diskuterar just vissa egenskaper och inte andra och använder just vissa
egenskapsord och inte andra utmejslas därför en specifik anställningsbild som
konstituerar Gustav som en person med vissa egenskaper.
Genom att använda vissa egenskapsord fastställer alltså deltagarna vilka
egenskaper som Gustav har. Egenskapsorden är dock, liksom andra ord,
indexikala (Garfinkel 1967: 1-34). De är approximerande - de beskrivande
orden och det beskrivna står inte i exakt relation till varandra. För att de
beskrivande ordens specifika betydelse skall fastställas krävs därför att lyssnaren använder sin "tysta" bakgrundskunskap för att fylla på detaljer om vad
orden betyder (ibid. 186-207). Sammanhangen i vilka de beskrivande orden
används - både ordens placering i meningarna och samtalens placering i de
vidare kontexten - är här avgörande (Heritage 1984: 144-157). Om man inte
känner till sammanhanget i vilket ett ord använts kan varken referenten, d.v.s.
det åsyftade, eller ordets betydelse utläsas (ibid. 152). Tolkning är alltså ett
lokalt arbete.
Att egenskapsord är indexikala innebär med andra ord att deras betydelse
fastställs när de används i specifika rekryteringssituationer för att beskriva specifika kandidater. Utdrag 1.1-1.4 ovan visar hur detta går till i fallet Gustav.
Ludvigs beskrivning av Gustav i det första utdraget (1.1) som "inte överdrivet
förändringsbenägen" kan fungera som ett första exempel. Generellt sett är förändrings benägenhet en egenskap med positiv laddning. Ett samhälle som förändras allt snabbare kräver att individen kan anpassa sig och förändras i motsvarande grad. Viljan och förmågan att utvecklas är en egenskap som ITBanken, liksom många andra företag, gärna lyfter fram i platsannonser och
kravspecifikationer som en eftersträvansvärd egenskap. Att Gustav inte är
"överdrivet förändringsbenägen" skulle därför kunna ses som en negativ egen107

skap som skulle tala emot att han går vidare i rekryteringsprocessen. Att det inte
är så egenskapen skall uppfattas i detta sammanhang framgår dock av Ludvigs
sätt att använda orden. Här skall "inte överdrivet förändringsbenägen" snarare
ses som ett uttryck för att Gustav har ett antal positiva egenskaper: han är "rätt
så trygg i det han håller på med" och han vill inte "kasta sig in i det nya". Hade
han varit väldigt förändringsbenägen hade han inte ens sökt arbete i IT-Banken
utan velat vara kvar i den relativt sett rörligare konsultbranschen. Att "inte
överdrivet förändringsbenägen" inte skall tolkas negativt, som man vid första
anblick kunde tro, framgår också av Ludvigs försvagande ord - "eller vad man
ska säga".
Ett annat exempel finner vi i diskussionen om den vanligtvis viktiga egenskapen "att vara drivande" (utdrag 1.2). Cecilia antyder att de brukar vara
negativt inställda till kandidater som inte är "tillräckligt drivande". Därför undrar hon självrannsakande varför de tycker att Gustav, som "ju inte var direkt
drivande", är en bra kandidat. Ludvig svarar genom att ta upp en annan egenskap som Gustav har. Han är inte "speciellt drivande" utan istället en person
som vill "förkovra" sig inom "en liten nisch". Genom sitt svar definierar
Ludvig relationen mellan de två egenskaperna. I andra fall har det varit viktigt
att kandidaten är drivande men i det hår fallet väger den positiva egenskapen
att Gustav vill "förkovra" sig inom "en liten nisch" tyngre än den negativa
egenskapen att han inte är "speciellt drivande".
Dessa två exempel visar hur deltagarna fastställer vad de använda egenskapsorden betyder i Gustavs fall. Under diskussionen fastställer de ordens
betydelse, d.v.s. både deras innebörd och deras relativa vikt, genom att värdera
om egenskaperna i sammanhanget är bra eller dåliga ("förändringsbenägen")
och om de är viktiga eller oviktiga ("drivande"). Deltagarnas arbete med att
fastställa egenskapsordens betydelse blir i de två exemplen särskilt tydligt,
eftersom de båda vanligen positiva orden här negeras (Gustav är "inte överdrivet förändringsbenägen" och "inte direkt drivande"), trots att deltagarna har
gjort klart från början att bilden av kandidaten är övervägande positiv och att
Gustav är en kandidat som kommer att gå vidare i processen.
I båda exemplen spelar kontraster, som skapas genom att olika kategorier
ställs mot varandra, en stor roll. Kategorier ordnar världen genom att klassificera olika fenomen. I detta sammanhang skall kategorierna dock i första hand
förstås som ett diskursivt snarare än kognitivt fenomen (Edwards 1997,
Horton-Salway 2001). Kategorier fungerar nämligen inte enbart som scheman
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för klassificering utan kan också användas i samtal för att konstruera olika versioner av verkligheten. Kategorier är kraftfulla verktyg, eftersom de kan skapas
och användas av deltagare i specifika sammanhang och specifika samtal för att
göra jämförelser och visa på alternativ (Edwards 1997: 237).
När två kategorier ställs mot varandra bildar de en så kallad kontraststruktur (Smith 1978: 39). Begreppet kontraststruktur pekar på att kategorierna får
sin innebörd just av att de ställs mot varandra. Den ena kategorin i kontraststrukturen instruerar lyssnaren i hur den andra skall tolkas och vice versa. I de
två exemplen som diskuteras ovan finner vi två sådana kontraststrukturer.
Egenskapen "att vara överdrivet förändringsbenägen" får sin betydelse just av
att den ställs emot egenskapen "att vara trygg i det man håller på med". Betydelsen av egenskapen "att vara drivande" blir tydlig först när den ställs mot
egenskapen "att vilja förkovra sig inom en liten nisch". Användningen av
konstraster underlättar med andra ord deltagarnas arbete med att beskriva kandidaterna och fastställa egenskapsordens betydelse genom att specifika egenskapsord jämförs med varandra. När man skapar och refererar till en motpol
blir vad man menar helt enkelt mer tydligt.
Kontrasternas effekt blir ännu tydligare i de följande två utdragen (1.3 och
1.4), där det inte längre är enbart egenskaper som diskuteras utan samlingar av
egenskaper som deltagarna kallar profiler. Gustavs profil, som Ludvig beskriver den i utdrag 1.3, är att han håller det han lovar och att han gör det på ett
bra sätt - han "levererar och levererar rätt". Han är "väldigt lite social" och han
"har en ganska stor motor", d.v.s. en förmåga att driva sig själv. Tillsammans
med vad vi redan vet om Gustav, nämligen att han föredrar att kunna "en liten
nisch" väl och att han är "trygg i det han håller på med", skapar denna
beskrivning en profil som ofta kallas specialisten. Den kontrasterande profilen,
som ofta kallas generalisten, är en person som inte har så djupa kunskaper på
något område, men som istället är kreativ och har "omvälvande nya ideer".
Medan specialisten är en tillbakadragen person som fokuserar på sitt, är generalisten en social och drivande person som får saker att hända.
Genom att på detta sätt måla upp profiler och ställa dessa mot varandra
utmejslar deltagarna en bild av vilken typ av person Gustav är och inte är. Han
är specialisttypen, d.v.s. den trygga och pålitliga experten som behärskar sitt
område, snarare än generalisttypen, d.v.s. den utåtriktade och kreativa personen med de omvälvande ideerna, Dessa två profiler förklarar tidigare omdömen om Gustav, nämligen varför han inte är "överdrivet färändringsbenägen"
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eller "speciellt drivande". I det sista utdraget (1.4) ser vi också att profilerna
kan användas för att peka på information som inte passar in i bilden: "även om
jag vore en sån där profil så skulle jag försöka anstränga och sälja mig lite mer".
Förklaringen som Ludvig ger till att Gustav inte är mer säljande är att han är en
så pass stark kandidat att han inte behöver få IT-Banken att "köpa" honom det handlar snarare om att han skall köpa IT-Banken. Gustav har ingen anledning att avsluta sin nuvarande anställning, och därför kan han kosta på sig att
inte vara "säljande" och istället "lite nyktert" utvärdera om IT-Banken och det
aktuella arbetet "skulle vara intressant för honom". Den motsägelsefulla
informationen bidrar alltså, genom att den skapar en förtydligande diskussion,
till att anställningsbilden av Gustav successivt förfinas.

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att deltagarna utmejslar en anställningsbild av kandidatens kompetens och sätt att vara genom att fastställa vilka egenskaper han har. Samtidigt som de använda egenskapsorden bär på information
och därför fungerar beskrivande och konstituerande måste ordens specifika
betydelse fastställas av deltagarna under diskussionerna. Vad innebär det att en
kandidat har en viss egenskap? Är det bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt att
han är på ett visst sätt? När egenskapsordens lokala betydelse fastställs spelar
kontraster - både när det gäller enskilda egenskaper och profiler - en väsentlig
roll.

Jäm.förelser mellan kandidaterna
I detta avsnitt diskuteras ett beslutsmöte i IT-Konsult där deltagarna jämför
olika kandidater för att utmejsla en anställningsbild av den aktuella kandidaten.
I följande fyra utdrag diskuteras kandidaten Johanna, som sökt arbete som
systemutvecklare. I kravprofilen ingår att kandidaten har datateknisk, systemvetenskaplig eller motsvarande utbildning och att han/hon har arbetat som
systemutvecklare. Önskvärt är också att kandidaten har "djup kompetens"
inom några av de plattformar och tekniker som I'E.Konsult arbetar med. För
en teknisk konsult läggs inte "den sociala ribban" lika högt som för en konsult
på managementsidan, även om det fortfarande är viktigt att kandidaten passar
in i arbetsgruppen. Vid ansöknings tillfållet arbetar Johanna som konsult på ett
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konsultföretag men hon vill byta arbetsgivare då hon under de senaste månaderna "suttit på bänken", d.v.s. enbart jobbat med interna uppdrag.
Mötesdeltagare är Bodil och Kent, som arbetar som konsulter, och Sophia,
som är rekryterare. Bodil och Kent har haft en caseintervju med Johanna för
att kontrollera hennes kompetensnivå och under mötet berättar de om sina
intryck för Sophia, som inte var med på caseintervjun. Bodil inleder mötet på
följande vis.
Utdrag 2.1
Bodi/: Ehm. Ja vad tyckte vi? b:g vart väldigt positiv. Alltså rent tekniskt sett så
tycker inte jag det finns nåt större

Kent: Nej jag håller med verkligen.
Bodil. Ok hon har inte erfarenhet av treskikts webbsystem men jag tror inte det är
några problem att liksom

Kent: Nej. Jag tycker hon gav väldigt (.) liksom (.) övertygande (.) bild av vad hon
kunde tekniskt.

Bodi/:Mm.
Sophia: Mm.
Bodi/: Helt klart.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Johanna]

Utdraget följs aven mer detaljerad diskussion av Johannas tekniska kompetens, där hennes bristande erfarenhet av treskiktssystem sägs inte vara något
problem. I utdraget nedan resonerar de om varför det är så.
Utdrag 2.2
Kent: Och (.) Rent tekniskt sett så är det väldigt lite som skiljer en tvåskiktslösning
från en treskiktslösning.

Sophia: Mm.
Kent: På sätt och vis. Jag menar (.) dom viktiga bitarna (.) liksom datamodellen (.)
databasen (.) och hela liksom (.) logiska resonemanget kring vad är det som
saknas (.) i liksom

Bodil.· Hon verkar ju inte ha några som helst problem med liksom serie (.) liksom
helheten. Hur systemen fungerar ihop liksom och (Kent: Nej) ... Nu satt hon
ju och försökte lösa lite (.) om såna grejer också och hon hade ju velat gå kurs
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här hos oss om hon inte hade fått (.) och såna här grejer. liksom hon är ju
intresserad, hon vill ju liksom (.) ta åt sig av såna grejer också. Så att.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten JohannaJ

Efter en kort paus följer utdraget nedan, där J ohanna jämförs med en kandidat
som de hade caseintervju med veckan innan.
Utdrag 2.3
Kent: Det är stor skillnad mot caset vi körde förra veckan [skratt].

Bodil: .4 det kan man ju lugnt säga.
Sophia: Gud nu måste jag erkänna att jag inte kommer ihåg vem det var förra
veckan [skratt].

Bodil.· Det var den här Konrad.

(.)
Sophia: Ja just det.

Bodil.· Och så visade det sig att han inte visste vad en databas var [skratt].
Kent: Ungefär.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Johanna]

Utdraget nedan följer i direkt anslutning till det ovan. Olof, som nämns 1
utdraget, är chef för konsulterna och han har vid ett tidigare tillfålle haft en
anställningsintervju med Johanna. Utdraget börjar med att Sophia förklarar att
hon inte skall hållas ansvarig - i alla fall inte den här gången - för att en person
som inte alls når upp till kompetenskraven gick vidare i rekryteringsprocessen.
Bodil slätar över genom att förklara att Konrad var så övertygande att de alla
trodde på honom.
Utdrag 2.4
Sophia: Jag har inte vart med i hans process [skratt]. Dra inte ner mig i det!
Bodil: Nej men han var jätteövertygande. Alltså vi trodde också på honom fram tills
han tog fram sin lösning och då vart det verkligen svart på vitt att (.) killen vet
inte vad en databas är. Så att jag menar hade vi inte haft caseredovisning på
honom hade han ju säkert kunna (Sophia: Mm) slunkit igenom så att säga.

Sophia: 00 vad jobbigt.

Bodil.· Ja (.) Det (.) verkligen.
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Kent: Fast det hade Olof på känn också att (Bodi1: Mm) kolla lite mer dom tekniska
bitarna på honom.

Bodil: Fast det hade han ju på henne också.
Kent: Ja precis. Det var lite konstigt tycker jag.
Bodil: Fast hon pratade (.) hon sa (.) ja (.) Det var väl

~ejfenomenet

också. Tjejer

säger inte att (.) 'det här kan jag, jag är skitduktig på det här'.

Kent: Nej precis.

Bodil: Man kan fråga väldigt mycket liksom.
Kent: Verkligen.
Bodi]: Att (.) Hon sa liksom att hon inte hade hållit på så mycket egentligen med

databasgrejerna liksom men sen när vi kom till dom här säkerhetsbitarna så
visar det sig att hon verkade ha ganska stor koll på (.) databasdelen och även
administrativa delar och så vidare också. Så att (.) det.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Johanna]

Därefter säger Bodil och Kent att de inte tror att det kommer att vara några
problem för Johanna att smälta in i företaget socialt. De diskuterar vilka
arbetsuppgifter hon borde få och avslutar med att ge henne "tummen upp".

I det första utdraget (2.1) säger både Bodil och Kent är de är "väldigt positiva"
till Johanna. De tycker att hon gett en "övertygande bild" av sin tekniska kompetens. Den enda svagheten som de funnit är att hon inte har jobbat med
treskiktslösningar för Internet. Att kandidaten har denna kompetens är önskvärt om än inte avgörande och det är därför angeläget för Bodil och Kent att
förklara varför de är så positiva. Detta gör de i det andra utdraget (2.2). De
tonar ner skillnaden mellan två- och treskiktssystem, som "på sätt och vis" inte
är så stor, och förklarar att Johanna "inte verkar ha några som helst problem
med helheten" och att hon hade velat gå kurs för att utveckla de kunskaper
hon saknar. Hon är alltså tillräckligt duktig tekniskt sett för att hon skall kunna
lära sig att jobba med treskiktslösningar och hon har dessutom visat att hon är
motiverad att göra det.
I utdrag 2.3 gör Bodil och Kent en jämförelse mellan Johanna och Konrad,
en tidigare kandidat, för att Johannas kompetensnivå skall bli ännu tydligare.
Det är "stor skillnad" mellan Johanna och Konrad, som "inte visste vad en
databas var". Av denna jämförelse blir det tydligt att Johanna är lika bra som
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Konrad var dålig. Jämförelsen visar sig dock inte hålla helt och hållet, vilket
kommer fram i utdrag 2.4. Där säger deltagarna att Olof, som är chef för konsulterna, hade "på känn" att Konrad hade för låg kompetensnivå, vilket är bra
eftersom det så att säga försvarar rekryteringsprocessen. Aven om de alla
trodde på Konrad initialt hade han inte "slunkit igenom" - de hade inte anställt
någon som inte lever upp till kompetenskraven. Olof hade dock samma känsla
om Johanna. Medan den känslan visade sig vara helt rätt när det gällde Konrad
så var den fel när det gällde Johanna. Detta blir en gåta - det är "lite konstigt"
- som deltagarna behöver förklara. Bodil säger direkt - "det var väl tjejfenomenet". Fenomenet att tjejer inte talar om vad de har gjort och vad de är duktiga på, inte ens när man frågar "väldigt mycket", behandlas som allmän kunskap. Genom att det uttrycks som självklart att det finns ett "tjejfenomen"
konstrueras fenomenet som självklart (Edwards 1997: 254-256). I och med det
kan "tjejfenomenet" användas för att förklara gåtan som uppstod när jämförelsen mellan Johanna och Konrad inte höll helt och hållet.

Liksom i mötet om Gustav (se utdrag 1.1-1.4) utmejslar deltagarna i mötet om
Johanna en anställningsbild av kandidaten genom att jämföra och konstruera
skillnader. I det föregående avsnittet skapar deltagarna kontraster mellan olika
egenskaper och olika profiler. I detta avsnitt jämför deltagarna den aktuella
kandidaten med en annan faktisk kandidat för att på ett liknande sätt mejsla
fram en anställningsbild. När deltagarna jämför med andra faktiska kandidater
blir jämförelsearbetet tydligare än när de ställer olika egenskaper och profiler
mot varandra, eftersom deltagarna själva för jämförelsen till ytan. Jämförelsen
är också, åtminstone i detta fall, mindre detaljerad.
Utdragen i detta avsnitt visar att deltagarna, när de jämför, även konstruerar likheter. Jämförelser kan med andra ord användas för att peka ut både likheter och skillnader mellan kandidaterna. Att en jämförelse med ett och samma
jämförelseobjekt samtidigt pekar ut både likheter och skillnader - att Johanna
är både lik och olik Konrad - skapar dock en gåta som deltagarna måste lösa
om anställningsbilden skall förbli intakt. Oklarheter och motsägelser som kräver förklaringar skapar med andra ord diskussion och bidrar därför till att förtydliga anställningsbilderna av kandidaterna.
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F örankring av anställningsbilderna
I detta avsnitt ligger fokus på hur deltagarna genom att lyfta fram olika indicier
förankrar anställningsbilderna i den "information" de har om kandidaterna.
Enligt Svensk ordbok (1986) betyder indicium "omständighet som styrker
förmodan eller misstankar". Här används ordet för att beteckna något, t.ex.
något som kandidaten sagt eller gjort, som styrker en viss anställningsbild av
kandidaten. Deltagarna kan lyfta fram indicier från olika "informationskällor",
t.ex. anställningsintervjuer, ansökningshandlingar och telefonsamtal med kandidaterna.
Huvudexemplet i detta avsnitt utspelar sig i IT-Banken. I följande fem
utdrag diskuterar Cecilia och Ellen (rekryterare respektive områdeschef) kandidaten Evert, som har sökt arbete som systemutvecklare på ett av de områden
som finns inom IT-Banken. Enligt kravprofilen skall kandidaten ha mångårig
erfarenhet av Cobol, IMS och DLl och gärna ha erfarenhet från området som
han skall arbeta inom. I kravprofilen ingår också de tidigare nämnda generella
kraven på social förmåga som ställs på IT-Bankens medarbetare. Vid ansökningstillfället arbetar Evert på en annan bank. Han anses vara "tung på papperet", d.v.s. det framgår av hans ansökningshandlingar att han har omfattande
meriter och arbetslivserfarenhet.
Redan i mötets första replik definieras Evert som ett "stolpskott". Precis
före utdraget nedan har Cecilia och Ellen sagt att de måste hitta ett sätt att lite
tidigare avsluta intervjuer som uppenbart inte kommer att leda till anställning.
Som framgår av utdraget nedan upplever de dock att detta är svårt, eftersom de
vill ge varje kandidat "en verkligen seriös intervju".
Utdrag 3.1
Cecilia: ... Så att (.) det är det där också att man har ett behov av att ge en kandidat
en verkligen (Ellen: chans) seriös intervju. Även om man känner att, från den
stund jag öppnade dörren (.) så kände jag att det här (.) Han var femtio- (.)

Ellen: Ja, femtiofyra, femtiofem

Cecilia: femtiofyra. Och när jag öppnade dörren så [hopsjunken ställning, viskning]
och pratade som han var ungefär sextiofem. Liksom osammanhängande (.)
hade ingen (.) klar målbild med liksom (.) Hade aldrig nåt mål med det han sa
utan det svävade hela tiden, tappade tråden, hade svårt att uttrycka sig.
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Ellen: Vi försökte hitta olika för att få in honom på spåret men han ramlade ut därifrån hela tiden så vi fick inte (.) hans målsituation (.) vad han ville egentligen.
Utan. det vara bara väldigt grovt hela tiden. Så att (.)
[möte i IT-Banken om kandidaten Evert]

Cecilia och Ellen säger därefter att de anser att man måste ge kandidaten en
chans att visa sina starka sidor och komma över eventuell nervositet, även om
man känner direkt att det känns fel. Och de försökte göra det, men i det här
fallet "fanns inget hopp". I nästa utdrag fortsätter Cecilia med att beskriva sina
intryck av Evert.
Utdrag 3.2
Cecilia: Och där kan man väl säga lite grann att, lite den här känslan (.) den fick man

(.) Jag menar lite (.) Första känslan, den

fick man (Ellen: redan i) redan i ansök-

ningen. En pappersansökan där vart enda blad är vidimerat (.) vilket visar liksom (.) tyder lite grann på (.) här går jag enligt regelboken, här är jag inte kanske så himla lös och ledig utan det är väldigt mycket (.) formellt. Och när jag
ringde upp honom och bokade intervjun, då fick jag precis samma känsla, det
här att han inte riktigt var helt (.) Det var ingen sån här kille som [kraftfullt]
djong, djong, djong. Utan väldigt mycket mer [långsamt, svävande] 'ja mm jo
men det blir väl bra'. Och med dom här grejerna plus (.) utseendet när han
öppnade dörren (.) det kändes att, där var det redan klart. Där hade det
behövts ganska mycket för att övertyga om motsatsen.
[möte i IT-Banken om kandidaten Evert]

Mötet fortsätter med att Ellen håller med och återkommer till påståendet att
kandidaten måste ha en "klar målbild". Hon jämför med en idealisk kandidat,
en jämförelse som fortsätter i utdraget nedan.
Utdrag 3.3
Ellen: Sen måste man vara, tycker jag (.) Dom personer jag tycker (.) som jag har
tyckt har varit bra (.) dom har haft en fokusering (.) lyft fram sig själva lite,
pratat om vad

~

kan. Den här personen han (.) han svävade runt om sina

barn och det var (.) Det är bra att ge ett socialt intryck, men han var väldigt
ofokuserad på sig själv, tycker jag.

Cecilia: Mm
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[paus]

Cecilia: Jo, det var han. Men det kände man, att han var ofokuserad överhuvudtaget.
(Ellen: Ja) Det var till och med svårt att gå in i detalj på vad han jobbade med
eller hade jobbat med. Det fanns ingen strukturerad cv med ansökan (.) som
man kanske kan förvänta sig aven person som är så formell (.) så hade man
kanske förväntat sig hela arbetslivsbakgrunden. Istället kommer (.) kanske lite
(.) på nåt sätt att det får vi leta oss till via alla olika betyg som kornmer med här
då sen 1947 och framåt är det. [skratt] Ja men, det är ju faktiskt så va.
[möte i IT-Banken om kandidaten Evert]

Diskussionen fortsätter med att deltagarna pratar bland annat om deras eget
kroppsspråk under intervjun och om att det kan vara nyttigt att göra den här
typen av "misslyckade" intervjuer ibland, eftersom det ger perspektiv på andra
intervjuer. Precis före utdraget nedan säger Ellen att hon fick känslan att han
"inte riktigt kände sig hemma" i sin arbetsgrupp och att han "inte riktigt fungerade ihop med sin chef'.
Utdrag 3.4

Cecilia: Hans chef hade
[de pratar i mun på varandra]

Ellen: Det var min liksom första signal där, han sa (.) han började prata om att chefen (.) han inte fick göra sina (.) han fick inte genomföra sina ideer, tyckte han.
Då fick jag min första sån här (.) starka signal att (.)

Cecilia: 'Chefen orkar inte hålla ihop gruppen' var det också liksom att (.) 'för chefen
hade nog problem hemma'. Han var stressad hemma, trodde han. Inte för att
han visste, men ändå.

Ellen: Det var också en väldigt stark signal.

Cecilia: Ja.
Ellen: Där kändes det att (.) det säger man inte.

Cecilia: Nej, det säger man inte.
[paus]

Ellen: Det var många såna signaler som kändes (.) Plus hans sätt att överhuvudtaget
beskriva saker och ting.
[möte i IT-Banken om kandidaten Evert]
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Cecilia säger "nej tyvärr" och Ellen att "det blir nya friska". Jag frågar vilket
område Evert skulle ha jobbat inom. Han skulle ha jobbat med "batch-jobb",
säger Ellen. I utdraget nedan beskriver hon hur Evert reagerade på det.
Utdrag 3.5
Ellen: Och det var också en signal som jag fick, tyckte jag också, att (.) Det är inte
nånting som är väldigt, som nån eftersträvar att få jobba där. Det (.) är svårt att
sälja den typen för det [suck] (.) är system som inte (.) det är inte flashigt idag
att jobba med den typen. Men ändå så (.) där visade han lite faktiskt vad jag
hade förväntat då, en liten sån där [besviken röst] 'jaha'.

Cecilia: Ja just det!
Ellen: Ja.
Cecilia: För då satt han så här och jag vågade inte titta för jag tänkte då börjar jag
skratta och så sa han [besviken röst] 'jaha'.

Ellen: Ja! Då fick jag en sån signal som jag hade förväntat mig att man skulle få på
en sån fråga. För jag var ju väldigt (.) Jag sålde ju inte (.) det på nåt sätt. Jag
hade liksom inte lust att sälja det.

Ellen: Men ändå efter ett tag, han liksom 'Ja men det går nog bra!'.
[ihållande skratt]

Ellen: Så att då fick jag ju ännu mer vatten på kvarnen. Så reagerar man ju inte om
man tycker att det är jättetråkigt. (Cecilia: Nej) Då vill man verkligen bort från
det man håller på med. Då söker man ju inte till nåt, då söker man ju bort från
nåt. Så att (.)
[möte i IT-Banken om kandidaten Evert]

Mötet fortsätter med en diskussion om vilka grunder man kan använda för att
avsluta en intervju och tacka nej till en kandidat (se utdrag 6 i slutet av kapitlet).
Det slutar med att Cecilia säger att hon om några dagar skall skicka ut ett brev
till Evert där de tackar nej.

En viktig aspekt av social interaktion är att människor inför en verklig eller
påhittad publik ger redogörelser som gör handlingar (utsagor, beslut etc) rimliga eller, i Garfinkels ord, "detectable, countable, recordable, reportab/e, tell-a-storyaboutab/e, ana!yzab/e - in short accountable" (Garfinkel 1967: 33). Redogörelserna
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gör handlingar account-able, d.v.s. gör dem till något som kan redogöras för och
som är förståeligt. Garfinkel menade att kravet på "redogörbarhet" är ett
resultat av att vi håller våra medmänniskor moraliskt ansvariga för sina handlingar, då vi behandlar handlingar som medvetna val som gjorts av kunniga
aktörer (Heritage 1984: 130).
Garfinkel påpekar att det i vissa situationer är speciellt viktigt att rimliggöra
redogörelser och dölja deras indexikalitet, nämligen när redogörelserna har
krav på sig att vara tydliga, precisa, uttömmande, konsekventa, reproducerbara,
objektiva och opartiska (Heritage 1984: 157). Det är inte en möjlig redogörelse
som skall ges utan en rapport, inte en möjlig beskrivning utan fakta (potter
1996a: 7-8). Medan begreppen redogörelse och beskrivning implicerar att det
är en version (t.ex. av verkligheten, av det som hände, av hur kandidaten är)
bland flera möjliga som ges, implicerar rapport och fakta att det är en "sann"
version som ges eller till och med att det inte finns några andra versioner.
Deltagarna i beslutsmötena befinner sig i en sådan situation som Garfinkel
beskriver. Att göra anställningsbilden av kandidaten rimlig är viktigt för mötesdeltagarna, eftersom syftet med mötet är att på basis av vad man "vet" om
kandidaten besluta om kandidaten skall gå vidare i rekryteringsprocessen eller
inte. Till skillnad från lekmannen måste deltagarna här visa att deras bedömningar är väl grundade. Deltagarna måste därför visa att de använt fakta som
grund för att bilda sig en uppfattning om kandidaten, d.v.s. att de inte har bildat sin uppfattning på lösa grunder, och att de har använt tillräckligt med fakta,
d.v.s. att de är välinformerade. Kopplingen mellan anställningsbilden och
intervjun är därför väsentlig. För att anställningsbilden skall vara trovärdig och
bedömningsprocessen legitim krävs att deltagarna kan lyfta fram indicier från
intervjun som styrker bilden genom att förankra den i "verkligheten".
Eftersom Cecilia och Ellen inleder mötet med att säga "vilket stolpskott!"
är det i det här fallet tydligt vilken typ av bild de kommer att föra fram under
mötet. Bilden av Evert är en bild aven person som är "osammanhängande"
och som inte har någon "klar målbild", trots att han inte är "så himla lös och
ledig" utan snarare "formell" till sättet (utdrag 3.1 och 3.2). Han är inte
bestämd och kraftfull, utan snarare en person som anpassar sig till andra och
till situationen som han befinner sig i (utdrag 3.2 och 3.5). Dessutom hade han
svårt att "lyfta fram sig själv" och sin kunskap (utdrag 3.3). Nedan diskuteras
hur deltagarna pekar på indicier som styrker denna bild.
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I det första utdraget (3.1) refererar Cecilia till kandidatens ålder och menar
att han betedde som om han vore äldre än vad han är. Det som pekar på detta
är hans hopsjunkna ställning och hans viskningslika röst, som hon imiterar.
Från den stund hon öppnade dörren kände hon med andra ord att Evert inte
skulle anställas. Att han var "osammanhängande" och inte hade någon "klar
målbild" blev tydligt då han "aldrig hade nåt mål med det han sa utan svävade
hela tiden", "tappade tråden" och "hade svårt att uttrycka sig". I utdraget som
följer därefter (utdrag 3.2) lyfts två egenskaper fram. För det första är Evert
"formell" till sättet, vilket hans ansökningshandlingar pekar på. Att "vart enda
blad var vidimerat" var det första som skapade Cecilias "känsla" för vilka personliga egenskaper Evert har. För det andra är han inte kraftfull utan snarare
en person som anpassar sig till andra. Även i detta utdrag imiterar Cecilia
honom - "ja mm jo men det blir väl bra".
I utdrag 3.3 återkommer Ellen till en tidigare slutsats, nämligen att Evert är
"osammanhängande" eller "ofokuserad". Att vara på en anställningsintervju
kräver av kandidaten att han lyfter fram sig själv. I jämförelse med en idealisk
kandidat klarar Evert inte detta så bra - istället för att prata om sig själv pratar
han om sina barn. Även hans ansökan är ett indicium som pekar på detta.
Eftersom han är en formell person finns alla betyg från och med 1947 med,
men han har alltså inte kunnat bedöma vilka fakta som är relevanta - vad han
har jobbat med och vad han jobbar med - och lyfta fram dem.
I de sista två utdragen (3.4 och 3.5) pratar deltagarna själva om indicier,
som de kallar för "signaler". I utdrag 3.4 förklarar Ellen vilka "signaler" som
pekar på att Evert "inte riktigt fungerar" på sin nuvarande arbetsplats. Under
intervjun sa Evert att det finns en del problem på arbetsplatsen, som bland
annat har lett till att han inte "fått" genomföra sina ideer. Orsaken till det är
enligt Evert att chefen "inte orkar hålla ihop gruppen", d.v.s. att chefen inte är
någon bra chef, vilket i sin tur beror på att chefen "nog" har "problem
hemma". Genom denna beskrivning av vad Evert sagt skapar deltagarna en
bild av honom som avskuren från verkligheten. För det första finns det anledning att tvivla på att Evert har gjort rätt problemdiagnos. Cecilia och Ellen
antyder genom sin beskrivning av Evert att det åtminstone delvis är han själv
som är orsaken till att allt inte fungerar som det skall på arbetsplatsen. För det
andra borde han ha förstått att "det säger man inte", även om det skulle vara
sant. Exakt vad deltagarna anser att Evert har gjort fel framgår inte - är det att
han lägger skulden på chefen, att han lägger skulden på att chefen har problem
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hemma, att han pratar om detta på en anställningsintervju eller att han pratar
om det överhuvudtaget? Klart är dock att han därigenom brutit mot en outtalad lokal norm och att han brister i omdömet.
I utdrag 3.5, liksom i utdrag 3.2, är det Everts tendens att anpassa sig och
hans ovilja eller oförmåga att agera för att förändra situationen i en för honom
önskvärd riktning som står i centrum, denna gång kopplat till att han "vill
bort" från sin nuvarande arbetsplats. Att jobba med "batch-jobb" är något som
få "eftersträvar" - "det är inte f1ashigt idag". När Evert hör att det är denna typ
av arbete han kan vänta sig i IT-Banken reagerar han initialt med besvikelse,
vilket man kunde förvänta sig. När han sedan anpassar sig och säger att "det
går nog bra", blir det därför ännu tydligare för Cecilia och Ellen att deras bild
av honom är korrekt och att han vill från något snarare än till något annat.
I sina diskussioner under mötet lyfter alltså deltagarna fram indicier som
stödjer anställningsbilden av Evert. För att bedömningen skall anses vara väl
grundad krävs dock inte enbart att de kan lyfta fram indicier, utan också att
indicierna framstår som "fakta-liknande". Det senare är något som deltagarna
själva aktivt kan påverka genom att presentera och diskutera indicierna på vissa
specifika sätt. Edwards och Potter (Edwards & Potter 1992, Potter 1996a,
Edwards 1997) kallar dessa sätt diskursiva tekniker. De diskursiva teknikernas
syfte är att stärka indiciernas fakticitet genom att externalisera, d.v.s. genom att
göra det som beskrivs till något som är oberoende av mänsklig handling och
därmed av den som beskriver det. Dessa tekniker fungerar som bäst när det
inte omedelbart märks att de används, d.v.s. när en beskrivning framstår som
en rapport - en neutral bild av sakerna "som de är" - snarare än som en möjlig
beskrivning. Nedan diskuteras några av dessa tekniker.
Det effektivaste sättet att ifrågasätta en beskrivnings fakticitet är att antyda
att beskrivaren har anledning att ge en beskrivning aven viss karaktär, d.v.s. en
vinklad beskrivning (potter 1996a: 122-149). Eftersom beskrivaren alltid står
inför detta hot måste han/hon alltid gardera sig mot det. Detta kan bland
annat åstadkommas genom något som kallas stake inoculation, vilket innebär att
beskrivaren visar att han/hon blev övertygad mot sin vilja om att det är som
han/hon säger att det är. Cecilia och Ellen gör detta genom att beskriva sig
som välvilliga lyssnare (utdrag 3.1). Under mötet gör de det tydligt att det inte
är deras avsikt att avspisa Evert direkt utan att de snarare försöker hjälpa
honom till rätta och ge honom en chans att visa upp sina bästa sidor. Om det
inte hjälper, som när Evert "ramlar ut från spåret hela tiden", så blir det dock
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ett ännu starkare tecken på att deras beskrivning av honom stämmer och att de
gör rätt när de tackar nej till honom.
En beskrivning externaliseras också om beskrivarna kan visa att konsensus
råder och att beskrivningen bestyrks av oberoende parter (så kallad corrobora!ton). Konsensus och bestyrkande stärker beskrivningens fakticitet genom att
visa att flera parter, till och med utomstående och förmodat neutrala parter, har
samma bild (potter 1996a: 150-175). I fallet ovan visar deltagarna att konsensus
råder när de tillsammans återger vad som hände under intervjun och beskriver
hurdan Evert var. Denna samverkan är särskilt tydlig i utdrag 3.4 och 3.5, där
det omväxlande är Cecilia och Ellen som fyller på med detaljer i den gemensamma beskrivningen. Exempelvis blir Cecilias första uttalande i utdrag 3.4 "hans chef hade" - startskott för en gemensam beskrivning som Ellen kan ta
över redan efter tre ord. Båda vet vilka sekvenser som skall tas upp för att
anställningsbilden skall bli tydlig och övertygande. Med andra ord är handlingen i deras berättelser om Evert redan från början känd, liksom konklusionen - Evert är inte rätt kandidat för IT-Banken. Att det råder konsensus och
att beskrivningen är gemensam blir än mer tydligt när de upprepar varandras
uttalanden, exempelvis "så säger man inte" (utdrag 3.4) och Everts besvikna
"jaha" (utdrag 3.5).
Corroboration innebär att beskrivningen bestyrks av oberoende parter. I fallet
ovan handlar det inte så mycket om oberoende personer som oberoende
informationskällor. I utdrag 3.2 refererar Cecilia till indicier som kommer från
tre olika "informationskällor", nämligen Everts ansökningshandlingar, telefonsamtalet där hon bokade en intervjutid med honom och själva intervjun. Eftersom dessa källor behandlas som om de vore oberoende av varandra och eftersom indicierna som de ger upphov till pekar i samma riktning kan indicierna
användas som grund för de slutsatser som Cecilia drar, inte för att hon är
lättövertygad eller har vilseletts, utan just därför att all information pekar i
samma riktning. Cecilia säger till och med att anställningsintervjun egentligen
knappt behövdes, eftersom indicierna dittills hade varit så entydigt negativa "det hade behövts ganska mycket för att övertyga om motsatsen" (utdrag 3.2).

Det andra beslutsmötet som skall diskuteras i detta avsnitt är det tidigare
behandlade mötet i IT-Banken, där Cecilia och Ludvig pratar om kandidaten
Gustav (utdrag 1.1-1.4). Utdragen nedan handlar om Gustavs personlighets122

profil. Som nämns tidigare är en sådan profil resultatet aven personlighetsanalys. En analys av Gustav har utförts, men deltagarna har ännu inte fått
resultatet. Utdraget börjar med att Ludvig berättar att han har ritat Gustavs
profil på tavlan - som han tror att den kommer att se ut.
Utdrag 4.1
Ludvig: ... Och sen skrev jag, ritade på tavlan där (.) där det står Gustav där. Där
ritade jag den som jag tror att hans profil kommer att se ut.

Cecilia: Jaha, ok.

Ludvig: Du kunde ju spara den tills du får svaret. Men då förklarar det allt för mig.
Cecilia: Om den ser ut så.
Ludvig: Om den ser ut så där. Ser den väldigt annorlunda ut (.) så blir jag mycket
förvånad.
[möte i IT-Banken om kandidaten Gustav]

Lite senare under mötet refererar Ludvig igen till profilen som han ritat på
tavlan. Som tidigare nämnts är deltagarna överens om att Gustav är en bra
kandidat. Under mötets gång undersöker Cecilia vilka grunder de har för att
tycka det. Tidigare handlade det bland annat om hur de ställde sig till att
Gustav inte är "direkt drivande" (utdrag 1.2). Här handlar det om hur de ställer
sig till att han inte trivs med att vara projektledare.
Utdrag 4.2
Cecilia: Vad säger vi om honom att han inte trivdes med att vara projektledare?
[Ludvig pekar mot tavlan och profilen han ritat där]

Cecilia: Ok, mm.

Ludvig: Ungefär.
[möte i IT-Banken om kandidaten Gustav]

Mötet fortsätter med att Ludvig beskriver vad profilen som han har ritat på
tavlan innebär vad gäller kandidatens egenskaper (se utdrag 1.3).

I dessa två utdrag om Gustav fungerar personlighetsprofilen som en "källa"
från vilken indicier på olika egenskaper hos kandidaten lyfts fram. Personlighetsprofilen nämns för första gången i det första utdraget (4.1), där Ludvig
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säger att han har ritat upp Gustavs personlighetsprofil som han "tror att den
kommer att se ut". Han är övertygad om att den beskriver hur Gustav är - om
analysresultatet inte stämmer med hans analys kommer han att bli "mycket
förvånad". Ludvig säger också att profilen "förklarar allt" för honom, och i
utdrag 4.2 ställs detta på prov. Där använder Ludvig profilen i ett speciellt
syfte, nämligen att förklara något som de observerat om Gustav. Att Gustavs
personlighet är aven viss typ - en typ som tidigare kallats specialist - används
som förklaring till att han inte trivs med att vara projektledare,
Som konstateras i det tidigare avsnittet om Gustav utmejslas anställningsbilderna av kandidaterna bland annat genom att olika profiler målas upp och
ställs mot varandra. Genom personlighetsanalysen kan deltagarna definiera
Gustav som en viss typ av person. När kandidaten väl är definierad som en
viss typ kan deltagarna dra slutsatser om hur en sådan typ "brukar" vara, utan
att det nödvändigtvis finns konkreta indicier som styrker dessa slutsatser.
Anställningsbilden tillåter alltså deltagarna att föra mer generella resonemang
om kandidaten, och den kan på så sätt medverka till att skapa det som i psykologiska termer brukar kallas halo-effekten och som innebär att bedömningen
av specifika egenskaper tenderar att påverkas av det allmänna intrycket av personen. Sådana som Gustav, d.v.s. specialister som exempelvis är "väldigt lite
sociala utan att vara obekväma i sociala sammanhang" (utdrag 1.3), brukar inte
trivas som projektledare.
De två utdragen visar också att personlighetsanalysen inte behöver genomföras för att indicier skall kunna lyftas fram från den. Weick (1995: 54-55) skriver att i meningsskapande processer duger vilken karta som helst. I det här
fallet är den förmodade profilen sannolikt inte vilken "karta" som helst, eftersom Ludvig har träffat kandidaten, är bekant med hur pers onlighets analysen
fungerar och därför borde kunna göra en rimlig prognos på resultatet. Utdragen visar dock att det inte nödvändigtvis behöver vara personlighetsanalysens
resultat som ligger till grund för resonemang om och bedömning av kandidaten. Även resultatet som det förmodas se ut kan användas för att, på ett sätt
som är meningsfullt för deltagarna, utmejsla och förfina anställningsbilclen.

Sammanfattningsvis behandlar detta avsnitt hur deltagarna förankrar anställningsbilden genom att lyfta fram olika indicier som styrker den. I inledningen
till avsnittet definieras ett indicium som något som styrker en viss anställnings124

bild av kandidaten. Diskussionen ovan visar att indicierna som lyfts fram är av
olika slag. I stor utsträckning handlar det om sådant som kan kopplas direkt till
kandidaten, t.ex. vad han har sagt och gjort under anställningsintervjun, men
indicierna består även av sådant som är mer löst kopplat till kandidaten, t.ex.
den beskrivning av kandidatens egenskaper som personlighetsanalysen resulterar i - eller till och med förmodas resultera i.
Indicierna lyfts fram från olika "informationskällor", t. ex. intervjuer,
ansökningshandlingar och telefonsamtal med kandidaterna. Anställningsintervjun utgör dock den viktigaste källan, vilket rimligen beror dels på att intervjun
utgör ett relativt sett rikt och omfattande material, dels på att mötena ligger i
direkt anslutning till intervjuerna.
För att deltagarnas bedömningar skall anses vara väl grundade krävs inte
bara att de kan lyfta fram indicier som stödjer anställningsbilden utan också att
indicierna framstår som "fakta-liknande". Deltagarna använder därför ett antal
olika diskursiva tekniker för att stärka indiciernas fakticitet. De presenterar sig
själva som neutrala eller till och med välvilliga lyssnare, de visar att konsensus
råder i beskrivningen av och slutsatsen om kandidaten och de visar att deras
slutsatser bestyrks av oberoende informationskällor.
Mötena som diskuteras ovan karaktäriseras båda av att indicierna som lyfts
fram bekräftar varandra. Deltagarna ställer inte indicierna mot varandra för att
argumentera för eller emot olika anställningsbilder. Inte heller "visar det sig"
att indicierna är så pass motstridiga att det inte finns någon förklaring till varför
de pekar på olika anställningsbilder. Att Evert är "tung på papperet" men i
praktiken "ett stolpskott" förklaras exempelvis med att det inte enbart är formella meriter som avgör om en kandidat skall anställas eller inte.
De anställningsbilder som skapas är alltså "starka" på så sätt att de inte
ifrågasätts. När dessa anställningsbilder väl utmejslats och förankrats, kan de
användas för att föra mer generella resonemang om kandidaterna, d.v.s. resonemang som inte nödvändigtvis styrks av konkreta indicier.

Motivering av rekryteringsbesluten
Det förra avsnittet handlar om hur deltagarna visar att anställningsbilderna är
rimliga genom att förankra dem i den "information" de har om kandidaterna.
Detta avsnitt handlar om hur deltagarna motiverar besluten om kandidaterna
genom att stödja sig på olika argument, som analyseras med hjälp av de rekry125

teringsrepertoarer som presenteras i kapitelS. Där konstateras att repertoarerna används av rekryterarna för att beskriva och motivera rekryteringsförfarandet. Repertoarerna kan bland annat användas som argument för att tacka ja
eller nej till kandidater. Det är dessa argument för att tacka ja eller nej som står
i fokus i detta avsnitt, och de sammanfattas i tablå 7.1 (se kapitelS för en mer
detaljerad beskrivning).
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
JA till kandidater som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

ett känslomässigt
möte mellan
människor

känns rätt

inte känns rätt

att passa ihop

passar in i arbetsgruppen och
organisationskulturen och
fyller "luckor" som finns i
organisationen

inte passar in i arbetsgruppen
och organisationskulturen
och inte fyller "luckor" som
finns i organisationen

teater

spelar rollen som arbetssökande väl

inte kan eller vill spela rollen
eller spelar den för väl

att sätta rätt man på
rätt plats

objektivt sett bäst uppfyller
kriterierna i kravprofilen

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

professionell
bedömning

bedöms ge ett bra helhetsintryck

inte bedöms ge ett bra helhetsintryck eller där något
"inte riktigt stämmer"

ekonomisk investering

är en bra ekonomisk investering

medför en för stor risk i förhållande till kostnaden eller
medför en risk som inte kan
bedömas

organisations fråga

uppfyller krav som ställts upp
för hela organisationen eller
arbetsgruppen

inte uppfyller krav som ställts
upp för hela organisationen
eller arbetsgruppen

förankring

har alla inblandades stöd

inte har alla inblandades stöd

Tablå 7.1 Repertoarer som argument för att tacka ja eller nej

Det första beslutmötet som diskuteras här utspelar sig i IT-Banken. Rekryteraren Cecilia och områdeschefen Urban diskuterar kandidaten Anneli. Hon har
sökt arbete som systemutvecklare inom ett av IT-Bankens områden, och
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behöver som sådan behärska Cobol, IMS, DLl och DB2 samt ha god social
förmåga. Anneli har sökt arbete på 500/0 då hon har en kronisk sjukdom och är
sjukskriven 50%. Hon har tidigare arbetat vid ett konsultföretag, men blivit
uppsagd på grund av arbetsbrist.
I mötets inledning konstaterar Urban att det här är ett svårt fall. Cecilia
säger att 110n "backade" nästan direkt, men också att hon "tycker synd om
henne".
Utdrag 5.1
Cecilia: Och jag kände vid den här intervjun C.) så kände jag väl på slutet här, jag såg
hennes ögon också, på nåt sätt så visste hon.

Urban: Jo.

Cecilia: Det här. Hon visste vad vi egentligen tyckte och tänkte, att hon på nåt sätt
hade givit upp.

Urban: Mm.
[paus]

Urban: Det är ju svårt att på en gång säga nej.

Cecilia: Jag är inte säker på hur det här fungerar, om vi ens kan göra det (.) anställa
en person som är långtidssjukskriven för det här med C.) Vi har problem, tror
jag, med försäkringar och pensionsförsäkringar, såna här avtal och grejer.

Urban: Hon verkade däremot vaken när man frågade henne saker och ting C.) tycker
jag. Så jag tror säkert att hon (.) har kunskapen, om man säger så. Det är inte så
att hon är dum på nåt vis.

Ceczlia: Jag tror också, hon verkade vara insatt. (Urban: Ja) När du berättade så
tyckte jag att hon förstod väldigt mycket av det du sa och verkade insatt och (.)
skulle säkert kunna komma in och kanske jobba på 50% och göra ett bra jobb
under den tiden då.

Urban: Jo precis.
[möte i TT-Banken om kandidaten AnneliJ

Problem med försäkringarna är dock inte den främsta anledningen till att de är
tveksamma till att anställa Anneli, säger Cecilia lite senare under mötet, i
utdraget nedan.
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Utdrag 5.2
Cecilia: Nej. (.)Jag tror mer att det är en oro inför (.) hur mycket hon orkar prestera
och (.)

Urban: Vi har ju dom här system (.)Jag vet inte men (.) Om man jobbar halvtid, då
ska man ju då (.) kanske välja halvtid under hela veckan då kanske eller nåt sånt
där. [suck] Hon förstår ju i och för sig om man har problem ibland när vi har
mycket att göra, då måste man jobba mer. Men det kan ju vara svårt att pressa
en sån här person. ...

Urban: Så det är inte så (.)
Cecilia: Och då undrar man ju just i en pressad situation, jag menar, då kanske det är
frågan om att man springer hit och dit och fram och tillbaka. Liksom hela den
här mentala pressen, hur orkar man?

Urban: Ja, för det är ju det vi har. Vi har ju den mentala pressen, tycker jag. Det är
ju det vi har, i systemet vi har nu....
[paus]

Cecilia: Så att jag tror att det liksom ligger mer än bara (.) att det skulle vara svårt att
få igenom det försäkringsmässigt. Jag tror det är mer att vi (.) också liksom
saknar tilltro (.) till kapaciteten ordentligt.
[möte i IT-Banken om kandidaten Anneli]

Efter detta utdrag säger Cecilia "tyvärr" och Urban tar upp att de har haft svårt
att rekrytera på senare tid. Därefter börjar Cecilia prata om ett annat fall där
kandidaten är sjukskriven.
Utdrag 5.3
Cecilia: Mm. Jag vet att jag har nåt annat fall (.) nån konsult som är inne och som
just är sjukskriven på 50% som vi skulle vilja anställa. Men där kan man se en
person som verkligen har go och driv och då kan det vara värt att kämpa och
kolla, vad kostar det egentligen? Hur mycket skulle vi kunna liksom (.) hur kan
man inte gillra till det för att få igenom det? Men det känns som att det här var
inte tillräckligt bra för att (.) göra såna ansträngningar och försöka gå förbi det
vanliga reglementet på nåt sätt.
[möte i IT-Banken om kandidaten Anneli]
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Till skillnad från den här andra personen som Cecilia refererar till var Anneli
"inte så där jättepositiv". Men en person som lever under pressen aven långtidssjukskrivning kanske inte kan förväntas vara det, säger Cecilia. När vi
kommer in i utdraget nedan, beröms Anneli av Cecilia och Urban för att hon
ändå går på intervjuer.
Utdrag 5.4
Cecilia: ... Jag tyckte hon var jättestrong som kom till intervju liksom och verkligen
gör ett försök.

Urban:Ja hon var stark så.
Cecilia: Men samtidigt kan man inte anställa bara därför. Man kan inte anställa för
att man tycker synd om henne eller (.) (Urban: Nej precis) nånting sånt där.

Cecilia: Mm. Men som sagt det är en strong kvinna som kommer hit.
Urban:Jo, jo.
[paus]

Cecilia: Ska vi ta henne i alla fall? [skratt] Nähähä.
Urban: [i allvarlig ton] N eej.
Cecilia: Nej, jag skojade bara.
[möte i IT-Banken om kandidaten Anneli)

Mötet slutar med att Urban och Cecilia konstaterar att de måste tacka nej.
Trots att det är tydligt från början att de inte kommer att anställa Anneli
beskrivs hon i dessa utdrag med en rad positiva egenskaper. Hon är "vaken",
"insatt" och "jättestrong". Cecilia säger att hon säkert skulle göra "ett bra
jobb" de 50% som hon skulle arbeta (utdrag 5.1). I slutet på utdrag 5.4 blir de
till och med så positiva att Cecilia skämtsamt säger att de kanske skall anställa
henne ändå. Att tacka nej "på en gång" är därför inte så enkelt, som Urban
säger (utdrag 5.1), och under mötet diskuterar deltagarna olika grunder som
beslutet att tacka nej skulle kunna bygga på (se tablå 7.2).
Ett första argument för att tacka nej är att kandidaten inte känns rätt eller
för att personkemin inte stämmer. Detta argument är dock inte aktuellt i detta
fall, utan det är snarare så att Cecilia och Urban känner en sympati för henne
(utdrag 5.1 och 5.4). Den känslorelaterade repertoaren kan dock inte heller
användas för att tacka ja. De kan ju inte anställa henne "bara" för att de "tycker
synd om henne", säger Cecilia och Urban (utdrag 5.4). Ett andra argument som
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diskuteras är att tacka nej för att kandidaten inte uppfyller ett enligt kravprofilen nödvändigt kriterium. När det gäller teknisk kompetens klarar Anneli kraven - hon "har kunskapen" (utdrag 5.1). Arbetet kräver dock också vissa personliga egenskaper. Exempelvis måste kandidaten klara den mentala pressen
som den periodvis höga arbetsbelastningen skapar, och Cecilia och Urban tror
inte att Anneli kommer att göra det (utdrag 5.2). Om hon anställs kan det
skapa en svår situation för arbetsledaren, som inte vet hur hårt Anneli kan
"pressas". Det är detta - att de saknar tilltro till hennes kapacitet och att det
kan vara svårt att pressa henne om man inte vet var gränsen går - som är den
"verkliga" anledningen till att de tackar nej. Ett tredje argument är att de inte
"kan" anställa henne, eftersom det skapar "problem med försäkringar" (utdrag
5.1). Det finns bestämmelser i organisationen som förhindrar att de anställer
långtidssjukskrivna. Detta argument underkänns dock så småningom. Som
konstateras ovan är detta inte den "verkliga" anledningen till att de vill tacka
nej (utdrag 5.2). Dessutom visar det sig finnas ett annat fall med en sjukskriven
person, och eftersom de vill anställa den personen gör de i det fallet "ansträngningar" att "gå förbi det vanliga reglementet" (utdrag 5.3). I det fallet handlar
det dock om en person som har "go" och "driv", vilket Anneli inte har.
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

Kommentar

ett känslomässigt möte
mellan människor

inte känns rätt

Deltagarna känner sympati
för Anneli. Kan inte
användas för att motivera
ett beslut att tacka nej.

att sätta rätt man på rätt
plats

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

Anneli har kunskapen men
inte de personliga egenskaperna. Den "verkliga"
anledningen.

organisationsfråga

inte uppfyller krav som ställts
upp för hela organisationen

Det finns formella regler
som hindrar att Anneli
anställs. Nämns men kan
inte användas fullt ut.

Tablå 7.2 Argument för att tacka nej till Anneli

Att de tackar nej till Anneli beror alltså "egentligen" inte på att det finns formella regler som hindrar att hon anställs utan på att de saknar tilltro till hennes
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kapacitet och att hon inte har tillräckligt mycket "driv". Utdragen tyder dock
på att det är lättare för deltagarna att tacka nej till Anneli av den första anledningen än av den senare. Problemen med försäkringarna är den första motiveringen som anges, och den anges trots att de inte är "säkra på hur det fungerar"
(utdrag 5.1). Att tacka nej på grund av att de saknar tilltro till hennes kapacitet
upplevs som svårt - det är svårt att "på en gång säga nej" - eftersom de känner
sympati för henne. Anneli har positiva egenskaper, hon "har kunskapen" och
hon sitter i en svår position då det sannolikt inte kommer att vara lätt för
henne att få ett nytt jobb. Att det finns formella regler som hindrar att vissa
anställningar går igenom är dock inte något som deltagarna "kan" göra något
åt, i alla fall inte på kort sikt. Motiveringen att de inte "kan" anställa en långtidssjukskriven person är alltså "tvingande" och därmed opersonlig, d.v.s. den
har varken med kandidatens eller med bedömarnas personliga egenskaper att
göra.

I nästa diskussion om vilka repertoarer som används för att motivera beslutet
att inte anställa återvänder vi till ett möte som till stora delar redan återgivits
ovan, nämligen mötet i IT-Banken om Evert (utdrag 3.1-3.5). I detta
beslutsmöte diskuteras tre repertoarer (se tablå 7.3).
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

Kommentar

teater

inte kan eller vill spela rollen
eller spelar den för väl

Evert beter sig inte som om
han var på intervju.
Används internt för att
motivera ett "nej tack".

att sätta rätt man på rätt
plats

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

Evert lever inte upp till kunskapskraven. Andra kandidater uppfyller kriterierna
bättre. Används externt.

organisationsfråga

inte uppfyller krav som ställts
upp för hela organisationen

Everts personlighet passar
inte den nya organisationskulturens profil. Används
internt.

Tablå 7.3 Argument för att tacka nej till Evert

131

Den första repertoaren som beslutet att tacka nej till Evert bygger på är Rekryten'ng som teater. Redan i början av mötet karaktäriseras intervjun som teaterliknande. Från den stund då Evert kom innanför dörren kände Cecilia och Ellen
att han var fel person. Ändå kände de att de inte kunde avsluta intervjun på en
gång eller ens avbryta den tidigt, dels på grund av att de ville ge Evert en chans
att visa sina starka sidor, dels på grund av att de ville att han skulle få en positiv
bild av företaget. Deltagarna gör därför sitt bästa att spela den roll som förväntas av dem: rollen som intresserad lyssnare och eftertänksam bedömare.
Det är tydligt att de anser att Evert inte gör detsamma - han beter sig inte som
om han var på intervju. Han ger inte någon klar bild av vad han vill, lyfter inte
fram sig själv och pratar inte om vad han kan. Deltagarna tycker till och med
att det är svårt att prata med honom om relativt konkreta saker, som vad han
har jobbat med tidigare och vad han jobbar med idag. De ger därmed en bild
aven kandidat som inte vet vad en anställningsintervju går ut på eller hur en
kandidat skall bete sig under en intervju.
Den andra repertoaren som spelar in i beslutet att tacka nej till Evert är
Rekrytering som organisationifråga. Som framgår av kapitel 6 arbetar IT-Banken
med att förändra organisationskulturen och den bild som utomstående har av
den. Den nya bilden utåt skall även i framtiden lyfta fram det som var positivt
med den gamla kulturen; till skillnad från konsultföretagen ger IT-Banken sina
anställda en trygg och långsiktig miljö och stora möjligheter till kompetensutveckling. Företagets profil skall dock "fräschas upp" lite, som en rekryterare
uttrycker det. Utomstående skall se på IT-Banken som ett företag där det är kul
att arbeta, där det händer mycket och där gamla och nya teknologier används
sida vid sida. IT-Banken arbetar även med att föryngra sig, i den mån det är
möjligt att anställa yngre personer och samtidigt hålla fast vid kraven på kompetens och erfarenhet.
Det första steget i att inte bara förändra bilden av företaget utan även
organisationskulturen i sig är att rekrytera personer som passar in i den nya
profilen. Av diskussionen under mötet blir det tydligt att Cecilia och Ellen inte
anser att Evert är en sådan person. Hans långsamma, osammanhängande, svävande och formella sätt gör att han inte passar in i den nya profilen, och det är
därför de bestämmer sig för att tacka nej. I utdraget nedan säger Cecilia att hon
funderade på att "bara säga" det till honom. Utdraget är från en del av mötet
som ligger efter utdragen som diskuteras tidigare (utdrag 3.1-3.5). Cecilia och
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Ellen resonerar kring vilka grunder som kan användas för att motivera beslutet
att tacka nej.
Utdrag 6
Cecilia:Jag funderade ett tag på om man bara skulle säga det 'nej men du, tack snälla
men det här låter faktiskt inte helt ok för oss liksom'. Och jag tänkte att det
kan man ju faktiskt inte säga, för då kan man ju såra en människa så otroligt
mycket.

Ellen: Nej.
Cecilia: Det var det jag kände att
Ellen: Därför tyckte jag det var bra när du sa att vi har flera kandidater. För då har
man en utgång. (Cecilia:Ja) Man kan säga att det finns fler som vi tittar på.

Cecilia: Mm.

A andra

sidan så vet jag att det är ju en väldigt frg utväg. För att vi

kommer att ligga kvar och söka den här kompetensen ganska länge än. Och
därför tror jag att (.) man får vara rätt så rak och säga att (.) 'dina kunskaper
matchar inte det vi behöver just nu'.

Ellen: Det man ska säga tror jag också är ålder. Man kan använda åldern också i det
här eftersom (.) Om vi söker nån som är över femtio (.) så måste det vara en
väldigt (.) vad ska jag säga, väldigt duktig person som vi verkligen behöver. För
att (.) Ska man (.) Dom som är under (.) känner man att där finns det fortfarande att man kan bygga på. Men har du kommit över femtio, femtiofem (.) då
måste du vara verkligen en klippa på det du håller på med. Och det kände jag
ju inte. Han kan säkert men han (.) han var inte en sån klippa som jag kan
skicka ut till en kund och
[möte i IT-Banken om kandidaten Evert]

I detta utdrag blir det tydligt att det inte är så lätt för deltagarna att "bara säga"
till Evert att han med sin personlighet inte passar in i IT-Bankens nya profil.
Det är den "verkliga" anledningen till att de tackar nej, men det kan de inte
säga till Evert, eftersom det skulle kunna såra honom "otroligt mycket". De
diskuterar därför andra argument som skulle kunna användas för att motivera
beslutet inför honom. Dessa fokuserar på kriterier och bygger på den tredje
repertoaren i tablån ovan, nämligen Rekrytering som att sätta rät:manpå rättplats.
En "utgång" är att säga att de har andra kandidater inne i rekryteringsprocessen, d.v.s. att det finns andra kandidater som bättre uppfyller kriterierna. Ett
annat mindre "fegt" sätt att tacka nej är att säga att hans kunskaper inte "mat133

char" företagets behov, d.v.s. att han inte uppfyller kriterierna. Ett tredje sätt är
att koppla ålder till kunskapsnivå, d.v.s. säga att de bara kan anställa femtioåringar om de är "verkliga klippor".
Utdraget ovan gör två aspekter av motivering av negativa beslut tydliga.
För det första förefaller det, liksom i mötet med Anneli, vara lättare för deltagarna att tacka nej på grund av formella än av personliga skäl. Att säga till
Evert att hans personlighet inte passar in är uteslutet, däremot kan kriterier
användas som motivering - han uppfyller inte de kunskapskrav som ställs.
Eftersom de inte "kan" anställa en person som inte lever upp till kunskapskraven är denna motivering tvingande och relativt sett mindre personlig. För det
andra gör deltagarna en skillnad mellan intern och extern motivering. Internt
skall beslutet motiveras bland deltagarna själva. Externt skall det motiveras
inför utomstående, i exemplet ovan inför kandidaten själv. I fallet ovan motiveras beslutet internt med att Evert inte spelade rollen som intervjuperson och
med att hans personlighet inte passar in i den nya organisationskulturens profil.
Externt motiveras dock beslutet av kunskapskraven.

Diskussionen ovan behandlar båda mötena där man beslutar sig för att tacka
nej till kandidaten. I de två möten som diskuteras nedan tackar man istället ja.
Utdrag från det första av dessa, som handlar om kandidaten Gustav, har redan
i stora delar återgivits (utdrag 1.1-1.4, 4.1-4.2). Två repertoarer figurerar i diskussionerna (se tablå 7.4).
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
JA till kandidater som...

Kommentar

att sätta rätt man på
rätt plats

objektivt sett bäst uppfyller
kriterierna i kravprofilen

Gustav har inte erfarenhet av
området (uppfyller inte alla
krav). Används därför inte för
att motivera ett "ja" (men
motsatsen används heller inte
för att motivera ett "nej").

professionell
bedömning

bedöms ge ett bra helhetsintryck

Gustav har givit ett bra
intryck och har jobbat på ITBanken tidigare. Används för
att motivera ett "ja".

Tablå 7.4 Argument för att tacka ja till Gustav
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Som diskuteras ovan är Cecilia och Ludvig överens om att de bör erbjuda
Gustav anställning. De är dock inte helt nöjda med intervjun som sådan, eftersom de tycker att de inte "satte honom på nåt prov så där direkt" (utdrag 1.1). I
utdraget nedan, som tidsmässigt är placerat mellan utdrag 1.1 och 1.2, diskuterar deltagarna varför de inte "satte honom på prov".
Utdrag 7
Cecilia: ... En skillnad kan ju vara också om man säger jämfört med dom intervjuer
vi har haft tidigare, då har vi oftast haft folk inne med bakgrund (.) inom nånting, att ha gjort nånting, kanske inom [området] på ett annat ställe. Den här
killen hade inte gjort nånting av 4et som han sökte (.) men ville gärna testa på.
Så det fanns inte så himla mycket att ta på.

Ludvig: Nej visst.
[paus]

Cecilia: Däremot kände man att man kanske då skulle kunna få rätt så hyfsade referenser på honom eftersom han har varit inne här tidigare. Och i den mån att
folk kommer ihåg vad han gjorde då så skulle man kunna få lite pejl på om han
är bra eller inte.

Ludvig: ... Nej jag tror, jag menar det, jag tycker att vi (.) egentligen fick vi väl det vi
behövde veta på intervjun och som du säger att han inte hade (.) mycket erfarenhet på området var väl antagligen (.) jag menar, det gjorde att vi kunde inte
fråga så mycket. Och (.) hans erfarenheter ser ju väldigt bra ut så då får man ju
gå på dom här referenser (.) mycket. ...
[möte i IT-Banken om kandidaten Gustav]

Som konstateras första gången mötet om Gustav diskuteras är en del av kravprofilen för det arbete han har sökt att kandidaten har erfarenhet av arbete
med de system som används inom det aktuella området. Att Gustav inte har
sådan erfarenhet, vilket konstateras i utdraget ovan (utdrag 7), talar dock inte
emot honom. Deltagarna säger snarare att det är en förklaring till att de inte
"satte honom på prov". Det fanns nämligen inte "så himla mycket att ta på".
Beslutet att anställa honom bygger på en slags helhetsbedömning av hans kunskap och personliga egenskaper, som till stor del grundar sig på att han givit ett
bra intryck under intervjun (utdrag 1.1) och på att han har arbetat i IT-Banken
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som konsult tidigare. Det senare innebär att de har stora möjligheter att få tillförlitliga referenser på honom och att de kan ändra det positiva beslutet om det
skulle visa sig att referensgivarna inte tycker att han var "bra" (utdrag 7).
Mötet om kandidaten Gustav visar på två aspekter av motivering när
beslutet är att tacka ja. För det första verkar ett beslut att tacka ja föranleda
mindre diskussion än ett beslut att tacka nej. Eftersom det är "uppenbart" för
deltagarna att Gustav är en bra kandidat, behöver beslutet att anställa honom
inte motiveras i så stor utsträckning. För det andra visar mötet att kriterierna
som ställs upp i kravprofilen inte är universella, d.v.s. likadana i alla rekryteringssituationer (t.ex. gäller alltid, är alltid lika viktiga, definieras alltid på
samma sätt). Liksom egenskapsorden som diskuteras i kapidets första avsnitt är
kriterierna indexikala - de ges betydelse i det sammanhang där de används. I
fallet Gustav kan därför hans bristande erfarenhet inom det aktuella området
tolkas som en förklaring till att de inte satte honom på prov snarare än en
anledning till att tacka nej. Tidigare diskussioner visar på motsvarande sätt att
egenskapen "att vara drivande" bedöms vara mindre viktig när det gäller
Gustav (utdrag 1.2) men avgörande när det gäller Anneli (utdrag 5.3). Anställningsbilden som helhet kan alltså bli mer avgörande än enskilda kriterier eller
egenskaper för vilket beslut som fattas och hur det motiveras, eftersom
anställningsbilden vägleder deltagarna i tolkningen av enskilda kriterier och
egenskaper.

Det sista beslutsmötet där deltagarna beslutar att tacka ja till kandidaten handlar om Johanna och presenteras ovan i utdrag 2.1-2.4. Bodil och Kent har fått i
uppdrag att kontrollera J ohannas tekniska kompetens, eftersom hennes första
intervju med Olof, chefen för konsulterna, reste några frågetecken på det
området. Därför koncentrerar sig mötesdeltagarna i stor utsträckning på den
tekniska kompetensen (se tablå 7.5).
Repertoaren
rekrytering som...
att sätta rätt man på
rätt plats

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
JA till kandidater som...
objektivt sett bäst uppfyller
kriterierna i kravprofilen

Tablå 7.5 Argument för att tacka ja till Johanna
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Kommentar

Johanna lever i stort upp till
kompetenskraven. Används
för att motivera ett "ja".

I mötets inledning konstaterar Bodil och Kent att Johanna gav en "väldigt
övertygande bild av vad hon kunde tekniskt" (utdrag 2.1). Att deltagarna är
positiva och vill tacka ja beror alltså på att hon i stort lever upp till kompetenskraven. Riktigt alla kriterier uppfyller hon dock inte. Under mötet uppehåller
deltagarna sig vid att Johanna inte har erfarenhet av treskikts webbsystem. Att
ha sådan erfarenhet är önskvärt, men hon kompenserar genom att hon "ju inte
verkar ha några som helst problem med helheten" och att hon hade velat gå
kurs för att utveckla de kunskaper hon saknar (utdrag 2.2). Dessutom tonar de
ner skillnaden mellan två- och treskiktssystem, som "på sätt och vis" inte är så
stor.
Under mötet diskuteras alltså de formella kriterierna för att avgöra om
Johanna skall anställas eller inte. Även här är dock anställningsbilden som helhet mer avgörande än enskilda kriterier. Att helt strikt följa kriterierna riskerar
att leda till "fel" beslut, eftersom Johanna "uppenbart" bör anställas.

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt dels vilka argument som deltagarna
använder för att tacka ja eller nej, dels hur de använder dem. De två fallen där
deltagarna beslutar sig för att tacka nej visar att det finns flera olika argument
som beslutet kan bygga på och att dessa diskuteras och utvärderas under
beslutsmötena. Att de via de olika repertoarerna har tillgång till flera olika
argument ger deltagarna en flexibilitet. Denna flexibilitet behövs, eftersom
deltagarna behöver motivera besluten både internt och externt och eftersom de
inte alltid vill använda samma argument i båda fallen. I de interna diskussionerna ligger fokus på vad som är bra för företaget - är det bra för IT-Banken
eller IT-I<onsult att de anställer en viss person? I de externa diskussionerna ligger fokus på vad som är acceptabelt att säga till kandidaten. I Everts fall är det
t.ex. acceptabelt att hänvisa till att det finns andra sökande som bättre uppfyller
kriterierna eller till att han inte uppfyller kunskapskraven, men det är inte
acceptabelt att säga att hans personlighet inte passar in i företagets nya profil.
Fallen där deltagarna beslutar sig för att tacka nej visar också att deltagarna
helst hänvisar till "tvingande" och därmed opersonliga argument när de skall
motivera beslutet att tacka nej. Att det finns försäkringsavtal. och kompetenskrav som förhindrar att Anneli respektive Evert anställs kan varken deltagarna
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eller kandidaterna argumentera emot, även om detta i Annelis fall visar sig inte
riktigt stämma då det faktiskt finns möjligheter att försöka få till undantag.
De två fall där deltagarna beslutar sig för att tacka ja visar att det beslutet
verkar föranleda mindre diskussion än beslutet att tacka nej. Att tacka ja kräver
mindre arbete, då deltagarna i större utsträckning kan låta anställningsbilderna
vara avgörande. Fallen visar också att kriterierna är indexikala - de tolkas i det
sammanhang där de används. Att strikt följa kriterierna riskerar att leda till att
Gustav och Johanna inte anställs, vilket med tanke på de positiva anställningsbilderna är "fel" beslut. Genom att kriterierna tolkas på "rätt" sätt undviks felaktiga beslut.

Sammanfattning och avslutande diskussion
Nedan sammanfattas kapidet med utgångspunkt från de två viktigaste
beståndsdelarna i den modell som introduceras i början på kapitlet, nämligen
anställningsbilden av och rekryteringsbeslutet om kandidaten.

Anställningsbilden av kandidaten
Detta kapitel visar att mötesdeltagarna i sina diskussioner under beslutsmötena
utmejslar anställningsbilder av kandidaterna dels genom att fastställa vilka
egenskaper de har, dels genom att jämföra den aktuella kandidaten med andra
kandidater. När deltagarna diskuterar de olika kandidaterna använder de ett
antal egenskapsord. Dessa ord är beskrivande, vilket innebär att de bär på
information och att de namnger något. Genom att deltagarna använder just
vissa egenskapsord och inte andra utmejslas specifika anställningsbilder av
kandidaterna, som också konstituerar kandidaterna som sådana personer.
Egenskapsorden är dock indexikala, och att fastställa ordens specifika betydelse - både deras innebörd och deras vikt i förhållande till varandra - i det
specifika fallet är en viktig del av bedömningsarbetet. De kontraster som skapas under diskussionerna underlättar detta arbete, då kontrasterna kan användas för att diskutera likheter och skillnader mellan olika egenskaper, olika profiler och olika personer. På så vis blir det tydligt vad det innebär att exempelvis
vara "trygg i det man håller på med" eller "specialist".
Anställningsbilden av kandidaten är inte en löst flytande konstruktion, utan
den förankras i den "information" deltagarna har om kandidaterna. I<opp-
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lingen mellan bilden av kandidaten och framför allt anställningsintervjun är
väsentlig, eftersom det är denna koppling som gör anställningsbilden trovärdig
och bedömningsprocessen legitim. Till skillnad från lekmannen måste deltagarna nämligen visa att deras bedömningar är väl grundade. Detta gör de för
det första genom att lyfta fram olika indicier som styrker anställningsbilderna,
med andra ord genom att diskutera t.ex. olika saker som kandidaten har sagt
och gjort under intervjun eller vilken profil som personlighetsanalysen resulterade i. För det andra presenterar och diskuterar de indicierna på så sätt att de
framstår som "fakta-liknande". Deltagarna presenterar sig själva som välvilliga
lyssnare, de visar att konsensus råder i beskrivningen av och slutsatsen om
kandidaten och de visar att oberoende "informationskällor" ger upphov till
indicier som pekar i samma riktning.
I en bedömningsprocess där beskrivning och förankring flätas samman
kommer deltagarna överens om anställningsbilder av kandidaterna. Anställningsbilder byggs upp och blir successivt mer detaljerade genom att olika egenskaper diskuteras och genom att indicier läggs till indicier. På så vis skapas en
bild av Gustav som en trygg och pålitlig specialist som behärskar sitt område,
av Johanna som en tekniskt skicklig konsult, av Evert som en osammanhängande och svävande person utan stark vilja och av Anneli som ett osäkert kort
på grund av hennes sjukdom.
Denna process, där en helhetsbild byggs upp av enskilda delar, kallar
Garfmkel (1967) den dokumentära tolkningsmetoden.
"The method consists of treating an actual appearance as 'the document of,' as
'pointing to,' as 'standing on behalf of a presupposed underlying pattem."
(Garfinkel 1967: 78)

Den dokumentära tolkningsmetoden innebär alltså ett sökande efter en underliggande ordning. Det kandidaterna säger och gör uppfattas som om det pekar
på en underliggande ordning - på hur kandidaten "är" eller på en anställningsbild. När kandidaternas egenskaper fastställs och när indicierna lyfts fram och
läggs till varandra, kopplas den "lilla" detaljen till det "stora" mönstret. Den
dokumentära tolkningsmetoden innebär dock inte enbart att en helhetsbild
byggs upp av enskilda delar. I texten som citeras ovan fortsätter Garfinkel på
följande vis.
"Not ooly is the underlying pattem derived from its individual documentary evidences, hut the individual documentary evidences, in their tum, are interpreted on
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the basis of 'what is known' about the underlying pattern. Each is used to elaborate
the other." (Garfinkel 1967: 78)

Helhetsbilden byggs alltså upp av enskilda delar, och helheten påverkar i sin tur
hur enskilda delar tolkas. I den dokumentära tolkningsmetoden tolkas "det
man ser" utifrån "det man vet" (Heritage 1984: 84-97). Anställningsbilclen som
helhet vägleder med andra ord deltagarna i deras tolkningar av enskilda egenskaper. Anställningsbilden av Gustav som en "bra" kandidat talar så att säga
om för deltagarna hur det att han inte "sålde" sig själv skall tolkas, liksom
anställningsbilden av Johanna som en tekniskt skicklig konsult vägleder deltagarna i tolkningen av hennes bristande erfarenhet av treskikts webbsystem.
Anställningsbilden kan också användas för att dra slutsatser om kandidaten
som inte nödvändigtvis styrks av konkreta indicier. När en kandidat har definierats som en viss typ kan deltagarna dra slutsatser om llur en sådan brukar vara
och därmed föra mer generella resonemang om kandidaten. På så vis kan deltagarna t.ex. utifrån Gustavs personlighetsprofil förklara att en sådan som
Gustav inte brukar trivas med att vara projektledare,
Den dokumentära tolkningsprocessen sker inte förutsättningslöst, utan
mot bakgrund av de kunskaper som deltagarna har (om kandidaten, om andra
kandidater, om arbetsgruppen etc). Denna bakgrundskunskap består av det
som Leiter (1980: 107-138) kallar för etnografiska detaljer. Dessa detaljer tillhandahåller ett sammanhang och ger därmed riktning åt den dokumentära
tolkningen. Vilka detaljer som är relevanta är i sig situationsberoende - Leiter
föreslår att det exempelvis kan handla om klockslaget, annan relevant information om situationen, biografisk information om de närvarande och kännedom
om de närvarandes intentioner.
När intervjuerna genomförs är det ofta första gången som mötesdeltagarna
och kandidaterna träffas, men redan där har deltagarna en bakgrundskunskap
om kandidaterna. Den kommer framför allt från ansökningshandlingarna, där
både innehållet - information om nuvarande arbetsplats och vilken utbildning
och erfarenhet kandidaten har - och formen - hur kandidaten uttrycker sig är av betydelse. Denna kunskap ger deltagarna ledtrådar om hur kandidaterna
skall tolkas. Till exempel vet deltagarna redan innan kandidaten kommer till
intervjun om det är en "tung" kandidat som de skall möta, om referenserna
som angivits är "bra" eller om kandidaten är "0 strukturerad". Deltagarna har
också bakgrundskunskap om organisationen och arbetsgruppen som kandida-
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ten eventuellt skall rekryteras till. De vet exempelvis vilka generella krav som
ställs på nyanställda, vilken situation som arbetsgruppen står inför och vilka
speciella krav det ställer på en person som skall rekryteras dit. Det är mot bakgrund av den kunskapen som deltagarna kan avgöra exempelvis att Gustav har
en kompetens och personlighet som passar in i IT-Banken, medan Evert inte
har det.
I de beslutsmöten som diskuteras i detta kapitel är det relativt enkelt för
deltagarna att utmejsla och komma överens om anställningsbilder av kandidaterna. Det är självklart för deltagarna vilka bilder som är sanna. Deltagarna
utgår från att de är överens, och det finns ingen osäkerhet i vad de andra
tycker. Därför finns det heller ingen anledning att vara försiktig med hur man
uttrycker sin egen åsikt eller att hålla inne med den. Tvärtom uttrycker deltagarna tidigt under mötena tydliga åsikter om kandidaterna. Aven när det gäller
hur indicierna skall tolkas är osäkerheten relativt låg. De flesta indicier som
diskuteras är entydiga, och de bekräftar varandra och pekar på en och samma
bild. De gåtor - motsägelser - som uppstår kan deltagarna lösa på sådant sätt
att den meningsfulla helheten består. Exempelvis kunde deltagarna utan att
förändra helhetsbilden av Johanna som en tekniskt skicklig konsult genom att
hänvisa till "tjejfenomenet" förklara varför jämförelsen mellan J ohanna och
Konrad inte höll. Anställningsbilderna förblev därmed intakta.

Rekryteringsbeslutet om kandidaten
I diskussionen ovan konstateras att det inte är särskilt svårt för deltagarna att
utmejsla och komma överens om anställningsbilder av kandidaterna. På samma
sätt är det relativt enkelt för deltagarna att "se" vilka rekryteringsbeslut som
bilderna bör leda till. De tydliga anställningsbilderna pekar på "självklara"
beslut och även här är alltså osäkerheten relativt låg. Diskussionerna under
mötena handlar inte om vilket beslut som skall fattas, utan snarare om hur
beslutet skall motiveras.
Besluten att tacka nej kan bygga på olika argument, och deltagarna diskuterar och utvärderar dessa under beslutsmötena. Att det finns olika argument
som besluten kan bygga på ger deltagarna flexibilitet. Denna flexibilitet är
användbar, då deltagarna skiljer mellan motiveringsarbetet som görs internt
inom ramen för mötet å ena sidan och det som görs externt mot "utomstående" å andra sidan och då de inte alltid vill använda samma argument för
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båda. Fallen där beslutet är att tacka nej visar också att deltagarna föredrar att
hänvisa till tvingande och därmed "opersonliga" argument. Dessa argument
resulterar i att beslutet så att säga läggs utanför deras händer.
Frågan om hur beslutet skall motiveras föranleder mer diskussion när
beslutet är att tacka nej än när det är att tacka ja. Att tacka ja kräver mindre
arbete av deltagarna, då de i större utsträckning kan låta anställningsbilden som
helhet motivera beslutet. Analysen av beslutsmötena visar också att kriterierna
som ställs upp i kravprofilen inte är universella. De definieras inte på samma
sätt i alla situationer och är heller inte alltid lika viktiga. Det är viktigt att
poängtera att detta gäller både relativt tydligt definierade kriterier som teknisk
kompetens, t.ex. att kandidaten skall ha erfarenhet av ett visst system, och mer
svårdefinierade kriterier som personliga egenskaper, t.ex. att kandidaten skall
ha god social förmåga. Felaktiga beslut undviks genom att deltagarna tolkar
kriterierna på "rätt sätt", d.v.s. mot bakgrund av anställningsbilden och bakgrundskunskapen om exempelvis vad det är rimligt att kräva aven kandidat,
vilka kriterier som kan tänkas kompensera för andra eller vilka kriterier som är
särskilt viktiga i en viss arbetsgrupp.
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8
Att bli överens
Även i detta kapitel beskrivs och tolkas beslutsmöten i IT-Banken och ITKonsult i syfte att undersöka hur det går till när kandidater bedöms och rekryteringsbeslut fattas. Här behandlas de beslutsmöten som karaktäriseras av att
deltagarna för fram olika bedömningar av och olika beslut om kandidaten och
först mot slutet enas om ett beslut. I denna kategori ingår mötena i IT-1<0nsult
där Jonas, Henrik och Kjell diskuteras och mötet i IT-Banken där Janis diskuteras.
Anställningsbilderna och rekryteringsbesluten står i fokus även i detta
kapitel. Som siffrorna i figur 8.1 visar är det dock delvis andra aspekter av
bedömning och beslutsfattande än de i kapitel 7 som kommer att behandlas.
Även i denna figur motsvarar varje siffra ett avsnitt i kapitlet.

Ans tällningsbilde n
utmejslas genom att
egenskaper fastställs

Anställningsbilden
utmejslas genom att

Anställningsbild
av kandidaten

Rekryteringsbeslut
om kandidaten

jämförelser görs

Beslutet motiveras
genom att repertoarer
används som argument

Figur 8.1 Disposition till kapitel 8

Kapitel 7 visar hur deltagarna utmejslar anställningsbilder genom att fastställa
vilka egenskaper kandidaterna har. De egenskapsord som deltagarna använder
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för att beskriva kandidaterna är indexikala och ordens specifika betydelse
måste fastställas av deltagarna under diskussionerna (1 i figuren). Det första
avsnittet visar att detta är svårare för deltagarna i detta kapitels möten, eftersom egenskapsorden är mångtydiga.
Det andra avsnittet handlar om hur deltagarna genom att lyfta fram olika
indicier förankrar anställningsbilderna i den "information" de har om kandidaterna (2 i figuren). I beslutsmötena i det föregående kapidet är det relativt
enkelt för deltagarna att åstadkomma denna förankring, eftersom anställningsbilderna är tydliga och eftersom indicierna entydigt pekar på en anställningsbild. Om indicierna som lyfts fram är mångtydiga, som de är i mötena i detta
kapitel, kan de dock tolkas på olika sätt och användas för att styrka olika
anställnings bilder.
I det tredje avsnittet behandlas sambandet mellan anställningsbilderna och
rekryteringsbesluten (3 i figuren). Detta samband diskuteras inte under en egen
rubrik i kapitel 7, eftersom deltagarna där säkert "vet" vilka beslut som anställningsbilderna kommer att leda till. Beslutsmötena i detta kapitel visar dock att
sambandet mellan anställningsbilderna och besluten inte alltid är lika tydligt.
Det fjärde avsnittet behandlar hur deltagarna motiverar sina beslut om kandidaterna (4 i figuren). Även i detta kapitel tas repertoarerna som presenteras i
kapitelS till hjälp. I det femte avsnittet fortsätter diskussionen om beslutsfattande. Där diskuteras dels olika orsaker till den mångtydighet som präglar
beslutsmötena, dels hur deltagarna, givet denna mångtydighet, sätter- punkt för
diskussionerna.
Avsnitten i detta kapitel har i stort samma uppläggning som avsnitten i
kapitel 7. I varje avsnitt presenteras till att börja med utdrag ur det beslutsmöte
som utgör huvudexempel utan att kommenteras i någon större utsträckning,
och därefter följer tolkningen av materialet. I det fjärde avsnittet behandlas
dock alla fyra beslutsmötena. I det femte avsnittet hämtas exempel från olika
beslutsmöten.

Mångtydighet i kandidaternas egenskaper
Detta avsnitt behandlar frågan om hur deltagarna, när de först mot slutet når
ett enigt beslut, fastställer vilka egenskaper kandidaterna har. I följande sex
utdrag diskuteras kandidaten Jonas som sökt arbete i IT-Konsult som konsult
på managementsidan. Enligt kravprofilen skall en sådan konsult ha en relativt
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lång arbetslivserfarenhet, men inte nödvändigtvis som konsult. Kandidaten
skall ha fördjupad kunskap inom något område som ligger nära de områden
som företaget specialiserat sig på och gärna ett brett kontaktnät inom det
området. Dessutom skall kandidaten vara duktig på att presentera och övertyga. I kravprofilen ingår även ett konsultativt beteende (se kapitel 6). Vid
ansökningstillfället arbetar Jonas i ett konsultföretag, och han har tidigare
arbetat inom ett av de områden som I'L.Konsult är specialiserat på. Detta gör
att han räknas som en "ganska tung" kandidat.
Mötesdeltagare är Oskar, som är chef för det område där Jonas skulle
arbeta, konsulterna Camilla och Nils och rekryterarna Sophia och Ove. Efter
några inledande kommentarer, där Oskar berättar vilka referenser kandidaten
har lämnat, sammanfattar Oskar sina intryck av Jonas.
Utdrag 1.1

Oskar: Får iag börja? Eh (.) Jag tycker lite grann att han är (.) han är en generalist.
Och jag kan inte få (.) dit exakt var han passar in eller vad han kan. Han kan
säkert vara bra på mycket. (Ove: Ja) Han är en bra person, man kan nog sätta
honom på vad som helst (.) egentligen. Men samtidigt så (.) känner jag att det
som (.) det kan också bli så att han (.) inte är bra på nåt eller inte passar in nånstans. (Sophia: Mm) Det är min (.) farhåga.

Ove:Mm,mtn.
Oskar: Eh (.) Jag tyckte också (.) att en del av hans påståenden och svar på frågor
var (.) väldigt generella eller allmänt hållna. Typen att, 'ja, man pratar om vissa
saker med några personer'.

Ove: Mm.
Camilla: Mm. Det är inte så djupt liksom.
Oskar: Även på frågor (.) svarade han på det viset. (Ove: Mm) Jag vet inte riktigt
vad det betyder då men (.) men (.) det kändes inte riktigt (.) Man fick inte den
här

'~

där satt den' liksom. Eh (.) Sen kan jag ju säga då att hans sociala kom-

petens går inte att ta fel på.

Camilla: Näe, den är jättebra.
Ove: Mm.
Oskar: Det kan man ju också klara sig långt på, så att säga [lite skratt].
Ove: Jaa.
[möte i IT-I<.onsult om kandidaten Jonas]
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I utdraget nedan, som följer direkt på det ovan, tar Nils ordet för att berätta
vad han tyckte om Jonas.
Utdrag 1.2
Nils: Bh (.)Jag tyckte att presentationen i Mg (.) jag tyckte den var väldigt bra. Eh (.)

jag gillade hans svar, jag gillade att det var en konkret tidsplan och antal personer och så där. ...
Nils: ... Det jag hade som farhåga, det var mer att (.) eh (.) han har jobbat kanske på

ställen som är mer (.) formade redan (.) innan, att det här kanske blir svårt att
komma in (.) där det är lite mer struligt kanske och han ska vara del i att sätta
igång det [otydbart]. Det var därför jag försökte få dom där frågorna i slutet.
Oskar: Ja.

Ove: Mm.
Nils: 'Är du en sån som är intresserad av att fixa till organisationen, dra igång sånt

där'. Och jag vet inte.
Camilla: Nej. Det vet inte
Nils: Då skulle jag prata med honom personligen i så fall.

Camilla: För att på [tidigare arbetsgivare] är det ju jätte (.) det är ju ordning och reda,

pengarna på fredag. Och på [annan tidigare arbetsgivare] är det ju (.) har det väl
inte varit det men jag tror att han har varit i en sån position att han inte har
behövt jg i (.) dom bitarna.
Nils:

A andra sidan kan det vara möjligt (.) nån som kommer från struktur, om dom
är intresserade av att det är en struktur, då är det ju jättebra. Det är ju optimalt.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Jonas]

Efter detta utdrag säger Ove att han har uppfattat Jonas på det senare sättet,
d.v.s. som någon som är intresserad av att skapa struktur. Oskar berättar kort
vilka andra alternativ Jonas har - han har sökt arbete på en rad andra företag
också. Sedan blir det Camillas tur att säga sin åsikt, och som vi ser i utdraget
nedan tar även hon upp några obesvarade frågor.
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Utdrag 1.3
Camilla: Ja ehm (.) Min reflektion när jag gick ut därifrån var att jag tyckte det var ja
(.) en hyfsad presentation, den var inte så djup då. Men jag känner också att
han är (.) han är så säljande då (.) så att han vill nästan impa.

Oskar: Mm.

Camilla: Så att han är bra i en säljsituation på det viset att man kan vända sig om
och se till att allting går bra (.) men eh (.) hur är det då i verkliga jobbet när det
börjar (.) bråka?

Sophia: Hur tar han (.) hur tar han konflikter? För jag tänkte som du för man känner
att (.) att det han sa i själva esseredovisningen var kanske inte så mycket nytt
under solen.

Camilla: N ej.
Sophia: I och för sig, det är ju rätt sällan det är nånting otroligt bra som kommer
fram. Han sa det på ett väldigt bra sätt. Så på så vis, som person skulle jag
absolut skicka in honom till en kund. Eh (.) men när det börjar bli lite (.) när
det börjar blåsa lite.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Jonas]

Ove säger därefter att de frågor som de diskuterat de senaste minuterna är frågor som man bör ställa till referensgivarna, och Nils fortsätter på samma spår.
Utdrag 1.4
Nils: Det kanske en kommer på att vi skriver ner ett par tre frågor som vi verkligen
vill ha svar på. För jag tycker det är ingenting som vi har sagt här inne som har
varit bu eller bä på att liksom det här tycker vi är nånting som är att (.) nej vi
vill inte ha honom eller ~ vi vill verkligen utan (Camilla: Nej) det är mer, vi vill

liksom kolla, är det så här. Är han bra på jobba när det blåser, är han bra på att
jobba när det inte finns så mycket struktur och vi vill ha igång strukturen?

Sophia: Är han bra på att bli konkret?
Nils: Är han bra på att bli konkret när det verkligen behövs (.) och såna saker. För
att annars, som du sa, som konsult så tycker jag att han är (.) den bästa intervjun j.ag har haft (Ove: Mm) på den delen (.) tycker jag.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Jonas]

Det är fredag eftermiddag och Jonas vill ha besked på måndag. Deltagarna
konstaterar att det är bara att börja ringa referensgivarna, men också att det kan
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vara svårt att få tag på dem med så kort varsel. Camilla säger att hon tycker att
de bör vara "coola" och inte kasta ur sig ett erbjudande om de inte får tag på
referensgivarna. Det visar sig dessutom att Jonas lönekrav ligger i det "övre
segmentet". Detta innebär, som deltagarna konstaterar i utdraget nedan, att
han måste kunna debitera åtminstone "femton hundra" i timmen, och det
tvivlar framför allt Nils på att han kommer att kunna göra.
Utdrag 1.5
Nils: Vad tror du om hans (.) lönekrav eller anställningskrav? Har han nämnt nån-

ting alls där?
Oskar: Ja, jag vet att han ligger högt, alltså. Han ligger högt i (.) i övre segmentet hos

oss på [avdelningen].
Sophia: [otydbart] Kände du att du rätade ut det frågetecknet?
Oskar: Grejen är att, när man kommer upp i det, då måste han kunna (.) Säg att han

debiterar två tusen i timmen, det måste han nästan (.) klara. Det är dom krav
som det blir.
Nils: [i tveksam röst] Vad sa du, han måste klara att debitera två tusen i timmen?
Oskar: Ja.
Nils: Det kommer han ju inte att klara i och med att
Oskar: Men femton (.) alltså femton hundra liksom. Men det måste (.) komma upp i

det.
Camilla: Men samtidigt, om man har den lönen så måste det ge företaget (.)
Oskar: affärer också.
Camilla:Ja.
Oskar: Ja kraven (.) kraven blir ju (Camilla: betydligt högre) högre.
Nils: För det är nåt jag tänkte på, om det är så att, fine, han ska ha en hög lön och

han ska kunna debitera men då ska han liksom kunna visa på tre månader att
han kan få in uppdrag.
[möte i IT-Konsult om kandidaten JonasJ

Precis före utdraget nedan säger Oskar att han skulle vilja vänta med att ta ett
definitivt beslut tills han har intervjuat en annan kandidat som befinner sig i en
tidigare fas i rekryteringsprocessen. Han berättar också att ytterligare en kandidat, Mats, har fått ett erbjudande som han har tackat nej till.
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Utdrag 1.6
Oskar: För jag känner inte (.)Jag kände mer med Mats att han var klockren. Och nu
har Mats tackat nej.

Oskar: Eh (.) Men han (.) Mats var klockren. Honom hade man skickat rakt in,
direkt nytta av att skapa affärer och allting sånt. Jag ser inte det med (.) med
Jonas här. Så därför (.)

Camilla: Det är en startsträcka som är längre. (Oskar: Ja) Det är en större startsträcka.
[paus]

Oskar: Och jag ser liksom inte specifika (.) hålet i våran kompetens (.) där han passar direkt in.

Camilla: Mm.
Oskar: Om vi liksom (.) hittar nånting.
Nils: N ej det är en generalist, helt klart. Det (.) det är det inget tvivel på.
Oskar: Eh. [Nils mobiltelefon ringer] I<'o11a referenserna. (Ove: Mm) Och så (.) och
så tar jag kontakt med honom igen på måndag.

Ove: Mm.
Oskar: Så hinner vi smälta det lite över helgen också.
[möte i IT-I<.onsult om kandidaten JonasJ

Med det avslutas mötet, och deltagarna går snabbt iväg för att ta tag i andra
frågor.

Mötet karaktäriseras aven relativt stor osäkerhet hos samtliga deltagare om hur
Jonas egen.skaper skall tolkas. De egenskapsord som används är mångtydiga
och under stora delar av mötet diskuterar deltagarna olika möjliga tolkningar. I
det första utdraget (1.1) säger Oskar att han "tycker lite grann" att Jonas är en
generalist och att han gav generella svar på frågorna. Det innebär att han inte
är en idealisk kandidat - han får inte Oskar att känna "där satt den" - men
annars är det svårt, som Oskar själv säger, att veta vad det betyder. Jonas är en
person som man "nog" kan sätta på vad som helst, filen "det kan också bli så
att han inte är bra på nåt eller passar in nånstans". Det finns med andra ord en
risk att de inte hittar en specifik lucka som han kan fylla. Efter denna inledning
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ökar osäkerheten snarare än minskar. I det följande utdraget (1.2) tar Nils upp
frågan om huruvida Jonas har de egenskaper som krävs för att han skall kunna
arbeta i en miljö som inte är så strukturerad och för att han dessutom skall
kunna hjälpa till att bygga upp strukturen på IT-I<onsult. Att hans tidigare
arbetsplatser varit relativt strukturerade talar både för och emot honom. Det
talar för, eftersom han har relevanta erfarenheter att överföra, men det talar
även emot, eftersom han inte är van att arbeta i "lite mer struliga" miljöer.
Också Camilla pratar om en egenskap som kan tolkas på olika sätt (utdrag
1.3). Att Jonas har social kompetens har Oskar slagit fast redan i det första
utdraget. Generellt sett är social kompetens något som IT-I<onsult gärna ser
att de anställda har. Det anses vara särskilt viktigt för säljare och konsulter på
managementsidan (snarare än tekniska konsulter). Att en konsult är socialt
kompetent gör till exempel, som Camilla och Sophia säger, att man kan "vända
sig om" och känna sig lugn i en säljsituation och att man "absolut" kan "skicka
in honom till en kund". Trots det blir det här en öppen fråga om det verkligen
är bra att Jonas är så socialt kompetent som han är. Det kan också betyda att
han inte är beredd eller inte klarar av att hantera eventuella konflikter som
uppstår i det "verkliga jobbet".
När Nils i utdrag 1.4 sammanfattar diskussionen genom att göra en lista på
frågor som de bör ställa till referensgivarna, säger han att det hittills inte sagts
någonting som "varit bu eller bä". De har fastställt vissa av Jonas egenskaper,
t.ex. att han är en generalist och att han är socialt kompetent, men de vet "inte
riktigt vad det betyder". De har med andra ord inte fastställt de använda egenskapsordens specifika betydelse. Därför har deltagarna heller inte lyckats
utmejsla en tydlig och övertygande anställningsbild av Jonas. Den avgörande
orsaken till detta är att ingen av deltagarna har tagit ställning i de frågor som
tagits upp. Deltagarna har diskuterat olika tolkningar av egenskaperna, men
ingen av dem har personligen ställt sig bakom en specifik bild av Jonas eller ett
beslut om hur de skall gå vidare. Detta sker dock i de två sista utdragen.
När det i utdrag 1.5 blir tydligt att Jonas har höga lönekrav, menar både
Nils och Camilla att kraven på honom ökar i motsvarande grad. Medan bilden
av Jonas och hans egenskaper inte blir tydligare av detta konstaterande förändrar det omständigheterna, vilket i sin tur ger nytt underlag för beslutet. Om
Jonas anställs och om han skall ha en hög lön, då måste han också visa att han
lever upp till de högt ställda kraven. I det sista utdraget (1.6) slår Oskar fast vilken anställningsbild av Jonas som är "sann" genom att ta ställning i frågan om
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vad det betyder att Jonas är en generalist. I jämförelse med den "klockrena"
kandidaten Mats blir det tydligt för Oskar att det inte finns något "specifikt
hål" i deras kompetens som Jonas kan fylla. När han väl har uttalat sig så definitivt, håller Camilla och Nils med honom. Efter det kan beslutet att inte ge
Jonas något erbjudande direkt - ett beslut som nu blivit självklart - fattas och
mötet avslutas.

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det är svårt för deltagarna att
utmejsla en tydlig anställningsbild av kandidaten. Detta beror på att det inte är
tydligt hur egenskaperna skall tolkas, d.v.s. vilken innebörd och relativa vikt
som egenskapsorden har. Inte förrän en av deltagarna tar ställning till hur
egenskapsorden skall tolkas reduceras mångtydigheten så pass att de kan nå ett
beslut och avsluta mötet.

Indiciernas tnångtydighet
I detta avsnitt står deltagarnas försök att förankra anställningsbilderna i den

"information" de har om kandidaterna i fokus. Ett möte i IT-I<.onsult där kandidaten Henrik diskuteras fungerar som exempel. Liksom Jonas i avsnittet
ovan har Henrik sökt arbete som konsult på managementsidan och han står
alltså inför samma krav. Henrik har tidigare arbetat vid ett konsultföretag som
gått i konkurs. Före det arbetade han på ett företag verksamt inom ett av de
områden som IT-I<.onsult är specialiserat på. Han betraktas därför som en
"ganska tung" kandidat.
Deltagare vid mötet är Oskar, som är chef för det område där Henrik
skulle arbeta, Mårten och Adam, som båda är chefer inom företaget, och konsu1ten Camilla. Eftersom alla konferensrum är upptagna sker mötet i en av
soffgrupperna på "torget", en öppen gemensam yta. Caseredovisningen har
dragit ut på tiden, vilket innebär att deltagarnas olika nästa möten redan har
börjat varför alla är lite stressade. När utdrag 2.1 börjar har de gjort "tummen
upp, tummen ner" för att visa vilken spontan åsikt de har om kandidaten (se
utdrag 1 i kapitel 6). Mårten gjorde en något tveksam tummen upp, de andra en
bestämd tummen ner.
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Utdrag 2.1
Mårten: Jag ska förklara varför.

Oskar: [till bandspelaren] Jag vill bara lägga till kommentaren här. Tre tummen ner,
en tummen upp.

Mårten: [till Oskar] Nej men börja då.

Oskar: Nej men du står ut så du får börja. [skratt]
Mårten: Ok. Nja, jag tyckte faktiskt han var jävligt sunkig på att presentera och (.)
klantig i början.
[alla skrattar].

Mårten: Man undrar vad har han gjort, vad är det för case egentligen?
Mårten: Och (.) Det var ju liksom en klar loser, han var ganska bra på (.) Det märks
att han har inte varit konsult.

Camilla: Nej jyg det, han har inte den erfarenheten.
Adam: Det märks rätt tydligt.
Oskar: Han har noll konsulterfarenhet.
Mårten: Så att (.) Det kändes som vi kan säga nej till det. Samtidigt tyckte jag han!Qg
sig sen på slutet. Han har en sakkunskap som eh (.) jag tror kan vara ganska
värdefull. Och jag tror att han eventuellt kan lära sig att bli konsult.
[möte i IT-I<.onsult om kandidaten Henrik]

Mötet fortsätter med att Adam håller med Mårten. Han konstaterar att Henrik
var osäker i början och att caseredovisningen inte kändes bra, men att det blev
"betydligt mycket bättre på slutet", när han diskuterade ett par slutsatser. Ett
alternativ skulle kunna vara provanställning, föreslår Adam. Att Henrik gör
konsultuppdrag åt en tidigare arbetsgivare - hans nuvarande hade ju gått i konkurs - och att han blivit headhuntad talar till hans fördel, menar Mårten.
Camilla är dock, som framgår av utdraget nedan, entydigt negativ.
Utdrag 2.2
Camilla: Men det (.) Det jag känner, det är att han är controller, ekonomen som inte
liksom tänker framåt utan han tänker (.) mycket analys och vad har man för
system, vad har vi för nånting, och det känner jag (.) det har (.) ja (.) Jag känner
inte att vi har nån plats för det.

Mårten: Det är hans roll. Alltså det han sa som (.) Så här, det han själv såg som sina
komparativa fördelar, höll jag på att säga, dom kändes ju helt fel.
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Camilla: Ja, ja.
Adam: Jag är väldigt förvånad över det han sa.
Camilla: Man tror ju inte på dom, liksom. För i den presentationen han gjorde (.)Jag
satt och funderade på, om jag var [kunden] då, jag skulle ju (.) Han skulle inte
ha fått komma dit ens. Och väl där hade jag slängt ut honom. För att han inte
hade nåt att komma med. (Oskar: Mm) Varje gång vi frågade liksom, vad gör
du, vad kan du, vad vill du, så fick inte jgg svar som (.) räckte till nånting.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Henrik]

Oskar säger därefter att han "håller med föregående talare", och i utdraget
nedan fortsätter han och Camilla att tillsammans beskriva Henriks presentation
som allt för "vag" och ostrukturerad.
Utdrag 2.3
Camilla: Och så mycket det här: eventuellt, lite, kanske, man skulle kunna. Han är
för Yag, va, för att vara (.) Ska man presentera för nån så måste man ju själv tro
på det (.) och det känns inte som han tror på nåt av det han sa till. mig.

Oskar: Mm. För vad jag hade förväntat mig, det var att han skulle säga så här: 'Ok,
inom finansvärlden finns det tre saker som är viktiga' liksom.

Camilla: Ja.
Adam: Ja.
Oskar: 'Och trenden (.) och trenden idag är att den tredje grejen är viktigare än den
första'.

Adam: Just det.
Oskar: 'Och därför har jag byggt min analys på (.) att man delar in marknaden enligt
följande fem (.) saker. Och därför så ska då [kunden], med tanke på deras positionering, satsa på det här', Nån sån kommentar liksom skulle jag
Mårten: [irriterad ton] Han (.) han har ju vart IT-chef, liksom.

Oskar: Ja. Och?
Mårten: Och inte konsult.

Oskar: Nej. Ja det får
Camilla: Ja men han har varit en förvaltande IT-chef också. Han har inte varit den
här med dom kreativa ideema utan han har varit den som (.) 'inför ett system
som gör det här'. 'Ok, jag gör', va.

Oskar: Så det (.) Nej men så det var det (.) ena då. Och sen då fiskade jag lite efter
det här kontaktnätet då, om det liksom fanns ett värde i honom som person
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där. Och jag kände inte riktigt (.) Det lät som han hade kontakt med andra ITchefer inom [tidigare arbetsgivare]. Det var det jag kände. Och inte så mycket
externt.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Henrik]

Mellan dessa utdrag diskuteras Henriks lönekrav. Lönekraven är "lite höga"
konstaterar Adam, och Camilla tillägger att dessutom "ska vi lära upp honom".
Som vi ser i utdraget nedan fortsätter Mårten trots det att lyfta fram det som
talar för Henrik och ta upp förmildrande omständigheter.
Utdrag 2.4
Mårten: Som sagt, han har ju vissa (.) kunskaper, och han var extremt nervös märkte
man ju.
Camilla: Ja gud! Det är sällan jag har sett en (.) människa i den åldern så nervös. Han
var ju helt sjöblöt av svett, såg ni det, när han ställde sig upp.
Mårten: Ja, jag såg det.
Camilla: Hela byxorna var ju helt blöta! Gud vad jag tyckte synd om honom. Vi
skulle nästan ha tagit ett break.
Adam: Han var väldigt vänlig, alltså. Det är ju det som är så frustrerande.
Mårten: Han blev ju bättre liksom när han kände sig lite (.) slappnade av lite grann
på slutet.
Oskar: Ja, ja visst.

Camilla: Och han skrattade nervöst hela tiden också.
[Adam härmar, som hästgnägg]
Camilla: Usch. [skratt] [i skämtsam ton] Då kan ni se honom sitta på kundbesök!
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Henrik]

I nästa utdrag, som följer direkt på det föregående, fattar deltagarna ett beslut.
Mårten ger efter och deltagarna enas om att tacka nej.
Utdrag 2.5
Mårten: Som sagt, han är ingen klockren.
Camilla: [med emfas] ~.
Oskar: Näe.

Mårten: Enkelt, vi sågar honom.
Oskar: Ja. Ja. Ha.
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Mårten: Ja. Det är inga problem. Jag (.)
Adam: Nej (.) Eh.

Mårten: Jag bara kände att han (.)Jag skulle heller inte ta honom som konsult men
om man (.)

Oskar: Ja. [bestämt] Ja.
Adam: Det hade varit enklare om han hade (.) kostat trettio, om han hade hållit på

ett tag. Då hade man kunnat gå in och (.) lägre ingångskostnad åtminstone.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Henrik]

Mötet avslutas med ett resonemang om att det ofta är svårt att rekrytera personer som Henrik, eftersom de i hans ålder ofta har gedigna cv, samtidigt som
det är svårt att avgöra vad denna erfarenhet är "värd" för företaget.

I dessa utdrag förekommer två olika bilder av Henrik. Den första, som Mårten
vill att de skall fatta beslut utifrån, är en bild aven person som är före detta ITchef med tillhörande värdefulla egenskaper och som kan lära sig att bli konsult.
De andra ser en person som inte lever upp till de krav som man ställer på en
konsult och som inte heller har speciella kunskaper eller kontaktnät som han
kan tillföra företaget. Eftersom deltagarna inleder mötet genom att göra
"tummen upp, tummen ner" är det redan från början tydligt att Mårten argumenterar i motläge och att hans argumentation måste vara övertygande om
Henrik skall anställas.
Mårten argumenterar inte för att Henrik idag är en bra konsult. Tvärtom, i
utdrag 2.1 är han väldigt kritisk mot Henriks presentation - han var "en klar
loser" som var "jävligt sunkig på att presentera". Däremot argumenterar
Mårten för att Henrik har en sakkunskap som "kan vara ganska värdefull" för
företaget, och att han "tog sig på slutet" borde tyda på att han skulle kunna
"lära sig att bli konsult". Att Henrik gör konsultuppdrag åt en tidigare arbetsgivare och att han blev headhuntad är ytterligare indicier som Mårten menar
pekar på en relativt positiv bild. Med visst medhåll från Adam fortsätter
Mårten mötet igenom att försöka förankra denna bild och övertyga de andra
om att det är den som de bör fatta beslut utifrån, även om bilden av Henrik
som en i dagsläget dålig konsult också stämmer.
Mårten möter dock hårt motstånd. I utdrag 2.2 och 2.3 refererar framför
allt Camilla och Oskar till indicier som pekar på att Henrik inte lever upp till de
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krav som man ställer på en konsult. Han "tänker inte framåt" utan för mycket
på situationen i nuet; han tänker "mycket analys"; han hade inte "nåt att
komma med"; han var "för vag"; han tror inte själv på det han sa och han var
inte tillräckligt strukturerad. I slutet på utdrag 2.3 säger Oskar att han dessutom
inte verkar ha något kontaktnät, så det fanns inte något "värde i honom som
person" på det sättet heller. Mot detta försöker Mårten argumentera att det
finns faktorer som gör att de bör tolka indicierna från caseredovisningen på ett
annat sätt. Det har tidigare varit hans roll att tänka på nuet och tänka mycket
analys och det är inte så konstigt att han gör det nu också (utdrag 2.2). Eftersom han har varit IT-chef och har "noll konsulterfarenhet" kan de inte
bedöma honom som om han var konsult (utdrag 2.1 och 2.3). De måste istället
bedöma om han har en värdefull sakkunskap och om han i så fall skulle kunna
lära sig att bli konsult.
I utdrag 2.4 gör Mårten ett sista försök. Henrik "har ju vissa kunskaper",
och att han inte gjorde en bra presentation kan ju bero på att han var "extremt
nervös". Mårten tolkar indiciet att Henrik var nervös som en förmildrande
omständighet - han blev ju bättre på slutet när han "slappnade av lite grann".
När han blivit varm i kläderna och vant sig vid konsultrollen är det inte säkert
att han kommer att vara lika nervös, verkar Mårten mena. De andra tolkar
dock Henriks nervositet som ytterligare ett indicium på att han är en dålig konsult. Det är sannolikt inget som han kommer att komma över utan ett beteende
som han kommer att uppvisa även i framtiden - "då kan ni se honom sitta på
kundbesök!".
I dessa utdrag ser vi hur deltagarna för fram två olika bilder av kandidaten
och hur de använder indicier från intervjun för att övertyga om att deras bild är
rätt. Mårten försöker visa att indicierna pekar på att Henrik har potential,
medan de övriga deltagarna försöker visa att indicierna pekar på att de definitivt bör tacka nej till Henrik. För att Mårten skall lyckas övertyga de andra deltagarna krävs att han förmår få dem att tolka indicierna på "rätt" sätt, d.v.s.
med tanke på att Henrik hittills varit I'Lchef snarare än konsult (utdrag 2.3).
Varken Oskar eller Camilla låter sig dock övertygas. De fortsätter att bedöma
Henrik som om han var konsult och tolka hans beteende under caseredovisningen som indicier på att han inte är en bra sådan. När Oskar i slutet på
utdrag 2.3 ändå ändrar utgångspunkt och tolkar Henrik som "före detta ITchef' finner han att Henrik inte heller där har något "värde" - han har exem-
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pelvis inte något brett kontaktnät. Camilla gör samma poäng när hon säger att
han inte bara har varit IT-chef utan en "förvaltande" sådan.

Detta avsnitt handlar sammanfattningsvis om hur mötesdeltagarna försöker
förankra anställningsbilderna i den "information" om kandidaterna som de har
tillgång till. I möten som karaktäriseras av att deltagarna först mot slutet av
mötena når ett enigt beslut kan det vara svårt för deltagarna att lyfta fram indicier som entydigt styrker en anställningsbild. Utdragen visar att de indicier som
lyfts fram kan tolkas på olika sätt och att de därför kan användas av deltagarna
för att styrka olika anställningsbilder, som i sin tur implicerar olika beslut.

Mångtydighet i sambandet mellan anställningsbilderna
och rekryteringsbesluten
I detta avsnitt diskuteras ett möte i IT-Banken för att studera i vilken utsträckning deltagarna "ser" vilka beslut som anställningsbilderna av kandidaterna bör
leda till. Mötesdeltagare är rekryteraren Cecilia och områdeschefen Urban, och
de diskuterar kandidaten Janis, som är invandrare från Grekland. Han har sökt
arbete som systemutvecklare inom ett av IT-Bankens områden, och behöver
som sådan behärska Cobol, IMS, DLl och DB2 samt ha god social förmåga.
Som vi kommer att se lägger Cecilia och Urban dessutom stor vikt vid att kandidaten skall bidra till att förändra den nuvarande arbetsgruppen. Vid ansökningstillfället arbetar Janis på ett annat företag inom den finansiella sektorn.
Hans ansökan är relativt kortfattad och innehåller endast knapphändig information om vad han arbetat med.
Utdrag 3.1
Cecilia: Hur tyckte du att det (.) lät?
Urban: Ja, jag tyckte väl så här att (.) jaa, säger jag.

Cecilia: Ja, mm, mm.
Urban: [skratt] Det är väl inte den jag hoppar högt efter, om jag säger så. Det är det
inte. Jag är väl lite tveksam och han (.) var väl lite tveksam själv också. Och
sen, han har ju inte jobbat då med (.) Cobol på ett tag.

Cecilia: Nej. Men i och för sig hade han det i och för sig fram till egentligen 98.
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Urban: Mm. Han är nog lite ringrostig i och med att han inte har jobbat med varken
DL1 eller DB2....
[möte i IT-Banken om kandidaten Janis]

Efter utdraget ovan följer en kort diskussion om Janis tekniska kompetens.
Lite senare, i utdraget nedan, kommenterar de hans personliga egenskaper.
Utdrag 3.2
Urban: ... Sen är det väl hans personlighet då som är lite
Cecilia: Ja. Vad tyckte du om den?
Urban: Ja, med tanke på [skratt] den gruppen, hur den ser ut, så kanske vi inte ska ta
in en till.

Cecilia: Jag tänkte också att han måste passa gänget precis, tänkte jag [skratt]!
Urban: Ja, han gör ju det va. Nej, vi har ju en liten åldersstruktur då som är lite, vi
har ju lite, vi säger det att (.) ja vi borde egentligen föryngra oss. Vi tänker på vi
har ju en som är lite lik den här mannen fast han är ju bättre då. Dragan va.
Och vi kanske inte ta in en till.

Cecilia: Nej, mm.
Cecilia: Jag vet att jag fick höra nåt begrepp som heter vingårdsarbetare. (Urban:
Ok) Det vill säga den man ställer i en fåra vid en rad och som plockar hela den
här raddan (Urban: Ja, ok) med vindruvor liksom. Och gör precis det dom ska.
Men funderar aldrig på att byta till nästa rad liksom om ingen säger att 'ta nästa
rad'. (Urban: Nej) Jag känner lite så med den här killen.

Urban: Ja, jo han är lite passiv....
[möte i IT-Banken om kandidaten Janis]

I utdraget nedan, som följer direkt på det ovan, försöker Cecilia ändå ge en lite
mer positiv bild.
Utdrag 3.3
Cecilia: Ändå måste jag säga att jag tyckte han växte under intervjun.
Urban:Ja, han gjorde det. Han är inte så där

Cecilia: Han var inte så liksom (.) höll jag på att säga, torr som jag tyckte han var
från början liksom [skratt]. Det fanns saker och ting där nånstans tyckte jag
ändå. Det
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Urban: Jo, han är inte helt

Cecilia: Han berättade för mig senare då att han hade ju (.) jobbat i just med DLl i
ett program där nån sa åt honom att göra en lista och så hade han i gamla program gjort liknande. Han hade ju faktiskt även skrivit två program. Även om
det var för länge sen.

Urban: Fast det sa han inte (Cecilia: Nej, nej) när han satt här. Och när vi pratade
om dom här grejerna så, det kom inte fram nånting där. (Cecilia: Nej) Och jag
frågade liksom, försökte liksom (.) Han borde väl berätta lite mer om det.

Cecilia: Han kunde inte sälja sig själv. Det borde han ju kunna. (Urban: Nej) Han var
väldigt beläst på grekisk historia (Urban: Ja, ja). Och han var väldigt kunnig där
men (.) (Urban: Så att) han var inte karismatisk.

Urban: Nej det är han inte (.) Nej det är riktigt.
[möte i IT-Banken om kandidaten JanisJ

I nästa utdrag, som följer direkt på det ovan, uttrycker Cecilia oro över att de
inte kommer att hitta någon som passar in i den aktuella arbetsgruppen.
Utdrag 3.4
Cecilia: A andra sidan kan man fundera på (.) Jag har en intervju till på gång åt dig.
Nån tjej som är 33. Och då kan man börja fundera, jag menar hur (.) vem platsar i din grupp, så att säga. Vem kommer att passa bra in?

Urban: [skratt] Ja, jo, det

Cecilia: Om vi inte kan få in fyra stycken liknande. Vi har ju pratat om det, man ska
ta in många på en gång med en annan typ profil som skulle klara av att stanna
kvar.

Urban: Ja, jo.

Cecilia: Och det är frågan, en sån kille, skulle han liksom kunna vara bra under dom
åren (.) Han var ju 53.

Urban: Ja, jo. Nej men det är ju så va att det är väl det att (.) mm (.) Han är bra men,
men (.) äh bra och bra men han är (.) För det första, han kommer att ha en
upplämingstid där. En rätt lång. (Cecilia: Mm) Det kommer han att ha (.) Och
sen så (.) Om vi nu vill då försöka locka lite andra då (Cecilia:Ja) (.) så är det ju
inte rätt. Vi har ju fått dom signalerna också så att
[möte i IT-Banken om kandidaten Janis]
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Mötet fortsätter med en diskussion om hur bra Janis är på svenska, särskilt i
jämförelse med Dragan som nämnts tidigare och som redan arbetar i den aktuella gruppen. Precis före utdraget nedan säger Urban att Dragan är bättre på
svenska och dessutom väldigt duktig på att programmera. Cecilia berättar därefter att hon frågat Janis hur han ställer sig till provanställning.
Utdrag 3.5
Cecilia: Mm (.) För jag frågade honom lite grann, i och med att han inte hade dom
formella kunskaperna så frågade jag lite grann hur han skulle ställa sig till en
provanställning. (Urban: Mm) Och då sa han att eventuellt var det som så att
han skulle kunna få tjanstledigt från [nuvarande arbetsgivare]' (Urban: Mm)
Och då skulle vi kunna ta in honom och känna på honom under (.) Då har vi
ett halvår på oss.

A andra sidan

ska vi ju inte göra det om vi inte tror på att den

här killen är bra.

Urban: Nej (.)Ja, jag säger så här att, om jag får säga nånting så är det nej.

Cecilia: Mm (.) 'Om jag får säga', det är klart du får säga nånting [småskratt]!
Urban: Nej men om jag får säga, j.ag känner liksom att, jag vill (.) jag tror att vi ska
försöka lite till att få nån (.) Det känns liksom att, vi har ju några stycken hos
oss också som är (.) åt det här hållet. (Cecilia: Ja) Så att vi bör (.) ta det lite lugnare.

Cecilia: Det enda är ju att (.) jag blir ju lite rädd alltså. (Urban: Ja, jo, jag förstår det)
För det är inte många ansökningar som kommer till [gruppen] alltså ....

Urban: Jo jag (.) förstår det. Men samtidigt får vi inte sänka

Cecilia: Vi får inte sänka kraven.
Urban: Nej.
[möte i IT-Banken om kandidaten JanisJ

När mötet fortsätter säger Cecilia att inte heller hon är "eld och lågor" men att
hon börjar känna sig "lite på gränsen till desperat". Urban svarar att de så småningom måste "få in nån" men att han inte "sitter i sjön" än, eftersom han har
fått tillstånd att anlita utomstående konsulter. De resonerar om hur kultur kan
påverka både hur kandidater beter sig under intervjun och hur man som intervjuare tolkar kandidatens beteende (se utdrag 6 i slutet av kapitlet). Därefter
konstaterar Cecilia "då säger vi nej då", och mötet avslutas.
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I dessa utdrag är deltagarna överens om anställningsbilden av kandidaten, men
de förespråkar två olika beslut. Både Cecilia och Urban menar att Janis inte har
precis de formella kunskaper som krävs, även om han tidigare Ilar arbetat med
Cobol (utdrag 3.1 och 3.5). När det gäller personligheten bygger de upp en bild
av Janis som en persoll som är "passiv", som inte kan "sälja sig själv" och som
inte är "karismatisk" (utdrag 3.2 och 3.3). De är dessutom överens om att han
inte är ett komplement till den aktuella arbetsgruppen. Det är snarare så att det
redan finns några personer - i synnerhet Dragan - som liknar Janis (utdrag 3.2
och 3.4). Detta är ett problem eftersom både Cecilia och Urban vill förändra
arbetsgruppen - bland annat vad gäller åldersstrukturen men också, antyder de,
vad gäller just de personliga egenskaperna hos dem som arbetar där.
Även om Cecilia och Urban är överens om de stora dragen i anställningsbilden gör Cecilia några försök att delvis justera den i positiv riktning. I utdrag
3.3 pekar Cecilia på att Janis "växte under intervjun" och att han trots allt har
en del relevant erfarenhet. Detta resulterar dock bara i att den redan etablerade
bilden av hans personliga egenskaper stärks. Janis borde ha "berättat lite mer"
om sin erfarenhet under intervjun, säger Urban, och därefter konstaterar
Cecilia själv att han inte kunde "sälja sig själv" och att han inte var "karismatisk".
I de två sista utdragen (3.4 och 3.5) blir det tydligt varför Cecilia försöker
göra bilden mer positiv. Hon är nämligen "lite rädd" att de inte kommer att
hitta en riktigt bra kandidat till arbetsgruppen. Svårigheterna att rekrytera
någon till gruppen beror delvis på att de får in relativt få ansökningar, men
också på att det kan vara svårt att överhuvudtaget hitta någon som passar in i
gruppen. Cecilia beskriver kort en annan kandidat: en "tjej som är 33".
Åldersmässigt skulle den kandidaten förändra arbetsgruppen i rätt riktning,
men därmed finns det också en risk att hon inte skulle passa in. Med tanke på
den svåra rekryterings situationen undrar därför Cecilia om Janis inte "skulle
kunna vara bra under dom åren", eftersom han "ju är 53". I nästa utdrag blir
förslaget ännu mer konkret: de skulle kunna ta in Janis på prov. Själv är han
inte negativ till förslaget, och det skulle ge dem en möjlighet att utvärdera om
det fungerar. Att anställa Janis, om än i form av provanställning, är dock inte
ett beslut som Urban vill ställa sig bakom - "om jag får säga nånting så är det
nej".
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I dessa utdrag beskrivs Janis som en person som inte är helt rätt, varken

vad gäller formella kunskaper eller personliga egenskaper. Men även om Cecilia
och Urban är överens om att det inte är någon att vara "eld och lågor" över
försöker Cecilia tolka bilden av honom i ett positivt ljus. Anledningen till det är
att de, trots att de är överens om bilden, förespråkar olika alternativ vad gäller
beslutet att tacka ja eller nej. Cecilia antyder i utdrag 3.4 och föreslår rakt ut i
utdrag 3.5 att de skall anställa Janis på prov. Hon har ansvaret att förse de operativa områdena med den kompetens de behöver - de skall helst undvika att
anlita utomstående konsulter - men det är inte lätt att hitta någon till det aktuella området. Dels har de inte fått in så många ansökningar som de hoppats,
dels har gruppen redan en del problem. Urban vill däremot tacka nej direkt.
Han känner att han inte "sitter i sjön" än och att det är bättre att vänta än att
förvärra problemen i gruppen.

Sammanfattningsvis visar diskussionen mellan deltagarna ovan att anställningsbilderna inte pekar på lika självklara rekryteringsbeslut som i det föregående kapitlet, Där görs en analytisk uppdelning mellan å ena sidan anställningsbilden, å andra sidan rekryteringsbeslutet. Detta avsnitt visar att detta är
en uppdelning som även deltagarna gör i vissa fall. De två är sammanflätade,
eftersom en positiv bild implicerar ett positivt beslut och vice versa. Fallet
ovan visar dock att en relativt negativ bild inte nödvändigtvis behöver leda till
ett beslut att tacka nej. Organisatoriska omständigheter - i fallet ovan att behovet av arbetskraft är så stort - kan spela in och påverka beslutet. En positiv
bild behöver heller inte direkt leda till ett positivt beslut, särskilt om kandidaten
inte verkar Ila så många andra alternativ att välja mellan. Ett exempel är mötet
om kandidaten Jonas (utdrag 1.1-1.6) där deltagarna, redan innan Jonas höga
löneanspråk tagits upp och vägt över mot ett negativt beslut, konstaterar att de
kan vara "coola" med honom.

Motivering av besluten i mångtydiga
rekryteringssituationer
Detta avsnitt behandlar hur deltagarna motiverar besluten om kandidaterna.
Liksom i motsvarande avsnitt i det föregående kapitlet används de olika rekry-
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teringsrepertoarerna som h.jälpmedel. Där sammanfattas olika argument som
kan användas för att tacka ja eller nej till en viss kandidat (se tablå 7.1).
Det första beslutsmötet som diskuteras utspelar sig i IT-Konsult och
handlar om kandidaten Jonas. Mötet återges till stora delar i kapidets första
avsnitt (utdrag 1.1-1.6), och som konstateras där valde deltagarna att tacka nej
till kandidaten. I diskussionen som leder fram till beslutet figurerar framför allt
tre repertoarer (se tablå 8.1).
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

Kommentar

att passa ihop

inte passar in i arbetsgruppen
och organisationskulturen
och inte fyller "luckor" som
finns i organisationen

Det finns inget specifikt hål i
IT-Konsults kompetens där
Jonas passar in direkt.
Används för att motivera ett
beslut att tacka nej.

att sätta rätt man på
rätt plats

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

Jonas når upp till kraven.

ekonomisk investering

medför en för stor risk i förhållande till kostnaden eller
medför en risk som inte kan
bedömas

Jonas klarar inte att debitera

Repertoaren kan därför inte
användas för att tacka nej.

så mycket som hans höga
lönekrav kräver. Används för
att motivera ett "nej".

Tablå 8.1 Argument för att tacka nej till Jonas

I det första utdraget (1.1) konstaterar deltagarna att Jonas är "en bra person"
som man "nog kan sätta på vad som helst" och att han har den sociala kompetens som krävs aven person som kommer att arbeta mycket med försäljning.
Jonas når alltså upp till en slags absolut kompetensnivå och skulle kunna
anställas på den grunden. Trots det är deltagarna osäkra på vilket beslut som
skall fattas. Det kan nämligen "bli så att han inte är bra på nåt eller inte passar
in nånstans". Dessutom är det inte säkert att det är bra att han är "så säljande
att han nästan vill impa" (utdrag 1.3).
Det som minskar osäkerheten och gör att ett beslut kan fattas är att Jonas
har höga lönekrav (utdrag 1.5). Deltagarna tror inte att Jonas kommer att
kunna debitera och dra in nya affårer på en nivå som motiverar lönekraven.
Mot bakgrund av detta ekonomiska argument kan Oskar minska egenskapsor-
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dens mångtydighet genom att konstatera att Jonas, i jämförelse med den klockrena kandidaten Mats, utan tvivel är en generalist (utdrag 1.6). Efter det blir
beslutet tydligt: det finns inget "specifikt hål" i företagets kompetens som
Jonas kan fylla och risken att han inte kan leva upp till de ekonomiska kraven
är för stor - därför bör han inte anställas. Till och med för den relativt positivt
inställda Nils blir dessa två argument övertygande (utdrag 1.2 och 1.6).

Aven i nästa möte som diskuteras nedan beslutar sig deltagarna för att tacka
nej. Mötet, som till stor del återges ovan i utdrag 2.1-2.5, handlar om kandidaten Henrik och utspelar sig i IT-Konsult, Även här är det främst tre repertoarer
som figurerar i diskussionen (se tablå 8.2).
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

Kommentar

att sätta rätt man på
rätt plats

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

Deltagarna är oense om vilka
kriterier som är mest viktiga.

ekonomisk investering

medför en för stor risk i förhållande till kostnaden eller
medför en risk som inte kan
bedömas

Henriks höga lönekrav gör
det svårt att rekrytera honom.

förankring

inte har alla inblandades stöd

Det är "tre mot en". Mårten
går i slutet av mötet med på
beslutet att inte anställa
Henrik.

Tablå 8.2 Argument för att tacka nej till Henrik

Oskar, Camilla och Adam motiverar beslutet .att tacka nej till Henrik med att
han inte lever upp till de krav som ställs på en konsult (utdrag 2.2 och 2.3).
Han är dålig på att presentera och lösningen i sig var inte heller tillräckligt bra.
Mårten håller med om detta, men argumenterar för att Henrik uppfyller andra
kriterier som kan vara ännu viktigare. Om Henrik har en värdefull sakkunskap,
om han har ett brett kontaktnät och om han har potential att lära sig att bli en
bra konsult är det viktigare än att han idag uppvisar alla egenskaper som en
konsult bör ha (utdrag 2.1, 2.3 och 2.5). Deltagarna är alltså överens om att
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bedömning efter kriterier är ett sätt att nå fram till ett beslut om kandidaten,
men att de tolkar de olika kriterierna som olika viktiga gör att repertoaren
Rekrytering som att sätta råTt manpå rättplats kan användas för att motivera både
ett positivt och ett negativt beslut.
Det som gör att ett enhälligt beslut till slut kan fattas är att Mårten så att
säga ger efter för majoriteten: "enkelt, vi sågar honom" (utdrag 2.5). Som vi har
sett är ett argument för att inte anställa en kandidat att inte alla är överens om
att personen bör anställas. I fallet med Henrik är Mårten i princip ensam om
att argumentera för ett beslut att tacka ja och det handlar alltså inte om att en
person är osäker, utan det är "tre mot en", vilket deltagarna noggrant rapporterar till bandspelaren i början på mötet (utdrag 2.1). Beslutet att tacka nej till
Henrik stärks också, när det väl har fattats, av ett ekonomiskt argument. Om
Henrik hade haft lägre lönekrav Ilade det vara "enklare" att anställa honom,
eftersom risken att misslyckas skulle ha ställts mot en lägre rekryteringskostnad
(utdrag 2.5).

I nästa diskussion OD1 argument som används för att motivera beslutet att inte
anställa återvänder vi till mötet i IT-Banken om kandidaten Janis (utdrag 3.13.5). Två repertoarer står i fokus i denna diskussion (se tablå 8.3).
Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
NEJ till kandidater som...

Kommentar

att sätta rätt man på
rätt plats

inte uppfyller ett nödvändigt
kriterium eller inte uppfyller
kriterierna lika väl som en
annan kandidat

Janis når inte upp till komperenskraven. Urban använder
repertoaren för att motivera
ett "nej". Cecilia kan inte
använda repertoaren för att
motivera ett "ja".

organisationsfråga

inte uppfyller krav som ställts
upp för arbetsgruppen

Janis bidrar inte till att förändra arbetsgruppen.
Används framför allt av
U:rban för att motivera ett
"nej".

Tablå 8.3 Argument för att tacka nej till Janis
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I utdragen beskrivs Jams som en kandidat som inte är helt rätt, varken vad gäller formell kunskap eller personliga egenskaper. Som konstateras ovan försöker
Cecilia justera bilden av honom i positiv riktning för att om möjligt motivera
ett beslut att anställa honom på prov (utdrag 3.3 och 3.5). Ett sådant beslut
skulle minska hennes "rädsla" att de inte skall lyckas förse den aktuella arbetsgruppen med den kompetens som behövs. Cecilia lyckas dock inte motivera
detta beslut, eftersom Janis för det första är "ringrostig" och för det andra
kommer att behöva en "rätt lång" upplärningstid (utdrag 3.1 och 3.4). Det är
dock inte Jams bristande kunskap utan hans personliga egenskaper som är det
tyngst vägande argumentet till att tacka nej. I utdraget nedan kommenterar
Cecilia hur kunskap och persorilighet förhåller sig till varandra i urvalssammanhang.
Utdrag 4
Cecilia: ... Men jag kände nog lite att jag reagerar mest (.) på hans personlighet
(Urban: Ja men det håller jag med om) att den inte är (.) tillräckligt öppen och
utåt. För jag tror ju att (.) DL1, det kan man lära sig. Jag tror att liksom, rätt
profil har inga problem. (Urban: Nej, nej) (.) Det tror jag inte.

Urban: Det är ju både DLl och DB2.

Cecilia: Mm.
[paus]

Cecilia: Och det säger ju vi, hittar vi rätt folk, jag menar då kan vi offra (.) det kostar
en fem hundra tusen eller nånting med utbildningar .för att dom ska bli bra
(Urban: Ja) men är det rätt folk så är det ju väl värt att göra det (Urban: Ja precis) men det är frågan, den här killen känns ju inte kanske så då.
[möte i IT-Banken om kandidaten Janis]

I utdraget säger Cecilia att det är "väl värt" att utbilda kandidater som är "rätt",
vilket Urban håller med om även om han poängterar att Janis kunskapsluckor
är stora. Men Cecilia konstaterar att det inte "känns" som att han har "rätt profil", och eftersom det är mer avgörande än kompetensnivån, som dessutom
också är bristfållig, måste de tacka nej.
Det är alltså i första hand personligheten som är avgörande för beslutet att
tacka nej. Utdragen visar att Janis personlighet inte bedöms genom att den
jämförs med urvalskriterier i kravprofilen, d.v.s. med egenskaper som arbetsuppgifterna i strikt mening kräver. Avgörande för bedömningen är istället om
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Janis kompletterar arbetsgruppen som han skulle rekryteras till eller

om han är
alltför lik dem som redan arbetar där. Deltagarna är överens om att arbetsgruppen bör förändras, både vad gäller ålder och personlighet. Eftersom Janis
är "lite lik" de andra kommer han dels att förstärka de problem som redan
finns, dels göra det svårare att rekrytera andra sorters personer (utdrag 3.2 och
3.4).

Det sista mötet som diskuteras inom ramen för detta avsnitt utspelar sig i ITKonsult och gäller kandidaten Kjell, som sökt arbete som affärsutvecklare.
Mötesdeltagare är konsulten Camilla, rekryteraren Ove och chefen Mårten. I
kravprofilen ingår att kandidaten har konsulterfarenhet, stor säljvana och starkt
branschkunnande. Kandidaten skall vara en problemlösare med brett kontaktnät och han/hon skall vara bra på att hantera relationen med kunden. ITKonsult har under en längre tid sökt denna kompetens och haft problem att
hitta sökande. Redan före caseredovisningen är deltagarna positivt inställda till
Kjell, som anses vara en "tung" kandidat med en "intressant" bakgrund.
Mötet inleds med att Ove säger att Kjell gav ett "väldigt bra intryck". Även
Camilla är övervägande positiv, men som vi kan se i utdraget nedan har hon
också en del kritik att framföra.
Utdrag 5.1
Camilla: Nej men jag håller med dig om att han har ju (.) bra social kompetens. Eh
(.) Han är bra på att kommunicera med oss. Det tycker jag är jättebra. Eh (.)
Och bra på summera och (.) föra ett möte sådär att (.) ha en inledning, dra igenom och sen summera. Så det kändes väldigt bra. . .. På den negativa sidan så
(.) är han väldigt lösningsbaserad då. Eh (.) Han har sålt produkter (.) inte
tjänster förut. (Ove: Mm) Och det är det som är (.) den utmaning han har när
han kommer hit. (Ove: Mm) Jag tror att han är en jättebra säljare. Jag tror det.
Man får förtroende för honom. Även om han bullrade in lite för häftigt tyckte
jag då (.) för att det ska gå hem.... Han är lite rörig emellanåt också. Trots sin
struktur så blir han lite fladdrig.

Ove: På vilket sätt då?
Camilla: Han vill säga allting på en gång va.
Ove: Jaha ok.
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Camilla: Men det (.) ja. Eh (.) Låg höjd på det han pratar om. Jag skulle vilja att han
var mer konceptuell än vad han var. Han var väldigt nere på fakta och (.) så här
gör vi.... Så det måste vi vara medvetna om vi (.) ja om vi tar in honom. (Ove:
Mm) Det är frågan om vi har utrymme för det liksom eller inte. (Ove: Mm)
Men i gnJ!1Q och botten är jag positiv.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Kjell]

Direkt efter utdraget ovan berättar Mårten att Adam, som var med på caseintervjun men som inte är med på beslutsmötet, var "väldigt positiv". Han tyckte
att kandidaten var "klockren" och att "det var det bästa caset han hade sett". I
utdraget nedan berättar sedan Mårten vad han själv tycker.
Utdrag 5.2
Mårten: Men det var vad Adams uppfattning var. Eh (.) Min egen är nog att jag tror

att vi ska ta in honom för att jag tror att det blir en väldigt bra kombination
med (.) med (.) Vi gav ju (.) Alltså feedbacken var (.) som han fick där (.) det
fick han direkt på mötet va att (.) att (.) det är möjligt att man ska vara (.) att
man ska ha en ännu mera ödmjuk attityd (.) i ett sånt här sammanhang men
samtidigt ett hypotetiskt exempel så att jag vet inte hur pass relevant det är.
Men det känns ändå som (.) att han har förmåga att känna av situationen och
lyssna (Ove och Camilla: Mm) och så kan man möjligtvis se (.) det kanske är så
att, precis som du säger, han är möjligtvis något mindre strukturerad än vad
dom andra är (.) men det kanske inte nödvändigtvis (Camilla: Nej, nej) är en
nackdel i en säljsituation.
[möte i IT-I<onsult om kandidaten Kjell]

Mötet fortsätter med att Camilla förklarar varför hon tyckte att han inte var tillräckligt strukturerad. Därefter diskuterar deltagarna för- och nackdelar med att
göra personlighetsanalyser på kandidaterna. Efter detta mer generella resonemang för Mårten tillbaka diskussionen till det specifika fallet med Kjell,
Utdrag 5.3
Mårten: Kort sikt då (.) eftersom han verkar uppenbarligen hålla på och titta sig om

efter andra grejer, är det nån som har nånting emot om vi går vidare med
honom (Camilla: Nej) och (.) ger honom ett offer (Camilla: Nej)....

Camilla: N ej men utifrån den (.) ja (.) speciellt vilka punkter
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Mårten: Nej U!g tycker faktiskt att han (.) att han är det. För att han (.) verkar så pass
intressant och så pass bakgrund också så att (.) eh och vi (.) ja, bra. Tack.
[möte i IT-Konsult om kandidaten I<jell]

När detta beslut att tacka ja har fattats säger Ove att han skall höra av sig till
Kjell om några dagar. Mårten tycker dock, som framgår i utdraget nedan, att de
skall ta kontakt med honom direkt.
Utdrag 5.4
Mårten: Är det inte lika bra att komma tillbaka till honom för som sagt jag (.) jag tror
att (.) alltså kombinationen dig eh (.) dom andra två då va (.) eh (.) och Adam
(.) och sen så (.) måste vi tro liksom att det (Ove: Mm) det kan vara ganska bra.

Ove: Ja nej det tror jag också. Det tror jag definitivt.
Mårten: Ja jag har ingen (.) Sanningen att säga, jag känner inte nån direkt tveksamhet
om hans höjd heller faktiskt. Eh (.) Jag tycker tvärtom att det är en fördel att
man förenklar saker och ting säljmässigt (.) många gånger, för det gäller att
komma till avslut. Och då ska man inte försöka problematisera och (Ove: Nej)
göra saker och ting svårt och liksom 'ja just det, det tänkte jag inte på' (Ove:
N ej) utan då vill man ju (.) ja enkelt och lättfattligt. ...

Ove: Mm ja precis.
Mårten: Mm.
Ove: [avslutande ton] Ja.
Mårten: Så (.) ska vi köra på det?
Ove: Det gör vi.
[möte i IT-Konsult om kandidaten Kjell]

I diskussionen om Kjells positiva och negativa egenskaper figurerar framför allt
två repertoarer (se tablå 8.4). I utdragen pekar Camilla på ett antal egenskaper,

både positiva och negativa, som Kjell har. Till de positiva hör att han har "bra
social kompetens", att han är "bra på att kommunicera" och att han är bra på
att presentera (utdrag 5.1). Till de negativa hör att han "bullrade in lite för häftigt", att han är "lite rörig" och "lite fladdrig" och att han är för "lösningsbaserad" - det är "låg höjd på det han pratar om" (utdrag 5.1).
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Repertoaren
rekrytering som...

Repertoaren kan användas
som argument för att tacka
JA till kandidater som...

Kommentar

att passa ihop

passar in i arbetsgruppen och
organisationskulturen och
fyller "luckor" som finns i
organisationen

Kjell kompletterar den nuvarande arbetsgruppen.
Används för att motivera ett
"ja".

professionell
bedömning

bedöms ge ett bra helhetsintryck

Kjell har fler positiva än
negativa egenskaper. Används
för att motivera ett snabbt
beslut att tacka ja.

Tablå 8.4 Argument för att tacka ja till Kjell

Alla negativa egenskaper som Camilla tar upp tonas dock ner av Mårten. Det är
möjligt att Kjell borde ha "en ännu mera ödmjuk attityd", men eftersom caseintervjun är en artificiell situation - det är "ett hypotetiskt exempel" - är det
inte säkert att kritiken är så relevant (utdrag 5.2). Formuleringen "ännu mera"
antyder också att det enligt Mårten inte ens i nuläget är ett stort problem. Det
kan också vara så att Kjell "möjligtvis är något mindre strukturerad" än de
andra affårsutvecklarna, men det är kanske inte "nödvändigtvis en nackdel i en
säljsituation" (utdrag 5.2). Inte ens när det gäller kandidatens "höjd" är Mårten
tveksam - "tvärtom" är det "en fördel att man förenklar saker och ting"
(utdrag 5.4). Utdragen visar således att Mårten inte tycker det är givande att
diskutera Kjells negativa egenskaper i någon större utsträckning. Därför
uttrycker han relativt tidigt under mötet ett beslut att tacka ja, och det sätter
effektivt stopp för alla fortsatta diskussioner om de negativa egenskaperna förutom diskussioner som tonar ner dem (utdrag 5.3 och 5.4).
Beslutet att anställa Kjell bygger på en slags helhetsbedömning av hans
egenskaper, som till stor del grundar sig på argumenten att han har en "intressant" bakgrund och att han kompletterar den nuvarande arbetsgruppen (utdrag
5.3 och 5.4). Att anställningsbilden som helhet är positiv är samtliga deltagare
överens om. Även Camilla är trots sin kritik "i grund och botten" positiv
(utdrag S.l). Mårten blir därför pragmatisk. Eftersom alla människor har både
positiva och negativa egenskaper finns det ingen större anledning att diskutera
de negativa egenskaperna i detalj när man väl bestämt sig för att tacka ja. Detta
gäller särskilt om, som i det här fallet, tid kan vara en avgörande faktor i möjligheten att rekrytera. Om de diskuterar beslutet om Kjell mer än nödvändigt
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kommer de att förlora tid, och om inte IT-Konsult agerar fort så kommer
någon annan arbetsgivare att göra det istället.

Sammanfattningsvis bekräftar detta avsnitt de slutsatser som drogs i det förra
kapitlet om hur deltagarna använder olika argument för att tacka ja eller nej.
För det första kräver ett positivt beslut mindre motiveringsarbete av deltagarna
än ett negativt beslut. När anställningsbilden som i fallet Kjell som helhet är
positiv finns det ingen större anledning att diskutera de negativa egenskaperna i
detalj, och när de riskerar att så att säga fastna i detaljer driver Mårten på. För
det andra föredrar deltagarna att använda tvingande argument när de skall
motivera beslutet att tacka nej. I en mångtydig situation där deltagarna inte vet
hur kandidatens egenskaper skall tolkas eller vilket beslut som är riktigt, leder
de tvingande argumenten fram till ett beslut. Exempelvis förändras omständigheterna av att ny information kommer fram, t.ex. nivån på Jonas lönekrav.
Därmed blir egenskaperna lättare att tolka och beslutet lättare att fatta. För det
tredje visar även dessa möten att urvalskriterierna i kravprofilen inte är universella. Exempelvis är det inte tydligt vilka kriterier som skall väga tyngst i
bedömningen av kandidaten Henrik, trots att IT-Konsult regelbundet söker
konsulter på managementsidan.
I kapitel 7 konstateras också att det finns flera olika argument som ett visst
beslut kan bygga på. Deltagarna diskuterar och utvärderar olika argument, och
väljer i olika situationer att använda olika argument. Detta avsnitt har visat att
det motsatta förhållandet också gäller, d.v.s. att ett visst argument kan användas för att stödja olika beslut. Att deltagarna tolkar kriterierna som olika viktiga
kan t.ex. resultera i att fokus på kriterier stödjer både ett positivt och ett negativt beslut.

Att fatta beslut i mångtydiga rekryteringssituationer
Rekrytering kan karaktäriseras som en i grunden osäker process. Deltagarna vet
inte vilken kandidat som bäst uppfyller urvalskriterierna, de vet inte vem som
kommer att passa bäst in, de vet inte vem som kommer att kunna uppnå det
bästa resultatet, och så vidare. De rekryteringsmodeller och urvalsinstrument
som används kan inte ge bedömarna tillgång till en ovillkorligt sann kunskap
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om kandidaterna, och bedömarna kan heller inte ta in alla kandidater på prov.
Rekrytering handlar därför i första hand om att göra en prognos.
I detta kapitel har denna osäkerhet tagit tre olika former. Den första är
mångtydiga egenskaper. Deltagarna vet i vissa fall inte hur egenskapsorden
skall tolkas och vad det betyder att en kandidat har vissa egenskaper. En konsekvens av detta är att det är svårare för deltagarna att utmejsla tydliga anställningsbilder av kandidaterna. Den andra är mångtydiga indicier. Att indicierna
kan tolkas på olika sätt innebär att de kan användas för att styrka olika anställningsbilder, som i sin tur implicerar olika rekryteringsbeslut. Deltagarna argumenterar för att olika tolkningar av indicierna är "rätt" eller "fel" beroende på
vilka bilder som de vill lyfta fram. Den tredje är ett mångtydigt samband mellan
anställningsbilderna och rekryteringsbesluten. I vissa fall är sambandet så tydligt att anställningsbilclerna och besluten i praktiken behandlas som ett och
samma fenomen (se kapitel 7), men i andra fall gör deltagarna en tydlig uppdelning dem emellan. En positivanställningsbild behöver inte nödvändigtvis
leda till ett positivt beslut och vice versa. Av olika anledningar kan deltagarna
exempelvis välja att tacka ja till en kandidat även om anställningsbilden inte är
entydigt eller ens övervägande positiv. Deltagarna kan också av olika praktiska
skäl välja att stödja olika beslut även om de är överens OUl att en viss anställningsbild är "sann".
Frågan om vad det är som gör att egenskaperna, indicierna och sambandet
mellan anställningsbilden och rekryteringsbeslutet blir mångtydiga kvarstår
dock. Ett svar på denna fråga kan sökas i deltagarnas bakgrundskunskap.
Denna kunskap består av etnografiska detaljer, och som konstateras i kapitel 7
är dess viktigaste uppgift att tillhandahålla ett sammanhang för tolkning. Detta
sammanhang ger riktning åt den dokumentära tolkningen genom att ge deltagarna ledtrådar om hur kandidaterna skall tolkas. Bakgrund skun skapen gör
alltså att den dokumentära tolkningsmetoden fungerar smidigt: bakgrundskunskapen ger riktning åt den dokumentära tolkningen och gör det möjligt att fastställa egenskapsordens, indiciernas och kriteriernas specifika betydelse; anställningsbilderna blir successivt mer detaljerade genom att olika egenskaper diskuteras och indicier läggs till indicier; och enskilda egenskaper och indicier kan
sedan tolkas i ljuset av anställningsbilderna som helhet. Om däremot bakgrundskunskapen är vag eller om deltagarna har uppenbart olika bakgrundskunskaper försvåras tolkningsprocessen. Nedan diskuteras några exempel på
detta.
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Det är inte ovanligt i rekryteringssammanhang att de som skall fatta beslut
upplever att de har för lite relevant information. Ett sådant fall diskuteras ovan,
nämligen mötet som handlar om kandidaten Jonas (utdrag 1.1-1.6). Som vi såg
i kapitlets första avsnitt diskuterar deltagarna inledningsvis ett antal egenskaper
vars specifika betydelse de inte kan fastställa. I det fjärde utdraget sammanfattar Nils situationen genom att säga "jag tycker det är ingenting som vi har sagt
här inne som har varit bu eller bä på att... nej vi vill inte ha honom eller ja vi
vill verkligen". De gör istället en lista på frågor som de skall ställa till referensgivarna - de bestämmer sig alltså för att samla mer information, i hopp om att
denna information skall hjälpa dem att tolka Jonas egenskaper och att göra
anställningsbilden och rekryterings beslutet tydliga.
Kort därefter blir dock beslutet plötsligt tydligt då Jonas har alldeles för
höga lönekrav, och även om deltagarna håller fast vid förslaget att ringa referensgivarna är beslutet om Jonas i praktiken redan fattat. Mångtydigheten i fallet Jonas beror alltså på att bakgrunds kunskapen inte ger tolkningsprocessen en
tydlig riktning, d.v.s. att den inte "talar om" huruvida egenskaperna skall tolkas
positivt eller negativt. Det som krävs för att mångtydighet skall bli entydighet
är med andra ord inte nödvändigtvis att den absoluta mängden information
ökar, utan att något "förlöser" tolkningen.
Problem i tolkningsprocessen uppstår också när olika deltagare har uppenbart olika bakgrundskuns kaper. I stora delar av detta och det föregående
kapitlet har mötesdeltagarna behandlats som en homogen grupp och deras
uppgift - att fatta beslut om hur man skall gå vidare i rekryteringsprocessen som en gemensam uppgift. Deltagarna har dock olika positioner i organisationerna; i beslutsgrupperna ingår såväl rekryterare som rekryterande chefer,
andra chefer och blivande kollegor. Deltagarna står också inför olika problem.
För rekryterarna är det viktigt att rekryteringsprocessen i sig fungerar väl, att de
håller vad de lovat kandidaten (exempelvis att de lämnar besked när de lovat
att de skall lämna besked), att de andra deltagarna upplever att de fått den
information som krävs för att fatta ett beslut, och så vidare. Den rekryterande
chefen fokuserar framför allt på den egna arbetsgruppen (exempelvis på att
den tillförs arbetskraft och rätt kompetens och på att den nyanställda passar
in), likaså de blivande kollegorna (som exempelvis fokuserar på att den nyanställda är lätt att ha att göra med och avlastar de som redan arbetar där). Andra
chefer kan däremot se till situationen för organisationen som helhet och exempelvis fråga sig om organisationen har rätt kompetensprofil. Med de olika
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positionerna följer med andra ord olika pragmatiska intressen. Detta påverkar
tolkningsprocessen, eftersom ett och samma informationsmaterial tolkas olika
beroende på vilka pragmatiska intressen som driver tolkningen (Garfinkel
1967: 186-207, Leiter 1980: 119-136).
Detta kan exemplifieras med mötet om kandidaten Janis (utdrag 3.1-3.5).
Trots att Cecilia och Urban är överens om de stora dragen ianställningsbilden
av Janis förespråkar de initialt olika beslut: Cecilia föreslår provanställning
medan Urban är bestämd i sin uppfattning om att de bör tacka nej. Utdragen
från beslutsmötet visar att dessa skilda uppfattningar om beslutet kan härledas
till deras olika positioner i företaget. lIT-Banken har man bestämt sig för att
under år 2001 satsa stort på rekrytering, framför allt för att man skall minska
konsultberoendet. Som rekryterare har Cecilia ansvaret att förse de operativa
områdena med den kompetens de behöver, och detta skall alltså i första hand
åstadkommas genom rekrytering. Detta är dock inte alltid en lätt uppgift, då
det till vissa områden kommer in relativt få ansökningar. Cecilia är rädd att de
inte kommer att hitta en riktigt bra kandidat till arbetsgruppen (utdrag 3.5). Det
är denna farhåga som driver henne till att föreslå provanställning. Janis är visserligen inte helt rätt person, men han är kanske inte helt fel person heller. För
Urban är det också viktigt att arbetsgruppen tillförs arbetskraft. Han känner
dock inte att 11an "sitter i sjön", eftersom han i detta undantagsfall har fått tillstånd att anlita utomstående konsulter. Som chef för det operativa området är
det för honom ett värre problem att de tendenser som redan finns i gruppen
vad gäller ålder och personliga egenskaper stärks. På så sätt påverkar Cecilias
och Urbans olika positioner och pragmatiska intressen hur de tolkar kandidatens möjligheter.
Ett annat problem som kan uppstå är att bakgrundskunskapen leder iväg
tolkningen i en riktning som senare uppfattas som felaktig. Även här kan mötet
om Janis fungera som exempel. Mot slutet av mötet, när deltagarna redan har
konstaterat att Janis inte passar in i arbetsgruppen, frågar Urban om inte Janis
skulle kunna komma ifråga när det gäller något annat operativt område. Cecilia
svarar på följande vis.
Utdrag 6
Cecilia: Nej men det är ju samma sak som du säger, att jag reagerar ju lite över hans
(.) icke säljande sätt. (Urban: Mm) (.) Att han inte liksom kommer kanske med
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flera frågor (.) Att han inte talar om vad han själv är bra på (.) Och samtidigt
har jag ju förstått att det kan ju också vara en kulturfråga.

Urban: Ja (.) Det kan det vara.
Cecilia: Och jag vet att jag hade en kille här, jag undrar om han var från Irak eller nåt
sånt där (.) Och jag var ju tvungen att säga nej till honom för jag kände att han
saknade den här drivande, motiverande. Han vart ju alldeles ställd för att han
sa att det var ju precis så som han var, men han har kanske ett sätt att inte visa
det. Och att man då kanske tittar efter nånting (.) som man liksom tror ska finnas men som inte (.)
[möte i IT-Banken om kandidaten]anis)

I detta utdrag konstaterar Cecilia att kandidater med invandrarbakgrund ibland
tolkas på "fel" sätt. Under intervjun med kandidaten från Irak tolkade Cecilia
det han sa och gjorde som indicier på att han inte var tillräckligt "drivande"
och "motiverande". Kandidaten själv kände dock inte igen sig i hennes
beskrivning av honom, och Cecilia konstaterar att hur en egenskap yttrar sig
kan vara en "kulturfråga". Detsamma kan i så fall gälla Janis. De tycker att han
har ett "icke säljande" sätt, men det betyder inte nödvändigtvis att han faktiskt
är "icke säljande". Att deltagarna tolkar Janis och kandidaten från Irak utifrån
samma bakgrundsförväntningar som de tolkar svenska kandidater (hur de brukar bete sig och vara under intervjun) kan med andra ord leda till att de tolkar
indicierna på ett "felaktigt" sätt, vilket i sin tur leder till att de inte utmejslar en
"korrekt" anställningsbild. När deltagarna upptäcker detta blir egenskaperna
och indicierna mångtydiga, eftersom deras bakgrundskunskap inte innehåller
tillräckligt detaljerade etnografiska kunskaper om "kandidater från Grekland"
eller "kandidater från Irak".
Att bakgrundskunskapen är vag, att deltagarna har uppenbart olika bakgrundskunskaper och att bakgrundskunskapen leder iväg tolkningen i en riktning som senare uppfattas som felaktig leder alltså till att den dokumentära
tolkningsprocessen försvåras. Som resultat blir egenskaperna, indicierna och
kriterierna mångtydiga. Det blir svårare att utmejsla en tydlig anställningsbild
och att avgöra vilket beslut som bör fattas. Ändå når deltagarna i samtliga fall
före mötenas slut fram till beslut som de alla är överens om. Utifrån mötena
som studerats i detta kapitel är det möjligt att urskilja två praktiska lösningar
som deltagarna kan ta till för att sätta punkt för diskussionerna och enas om ett
beslut som de kan handla utifrån. Den första av dessa är att behandla anställ175

ningsbilden och rektyteringsbeslutet som två olika produkter, den andra att ta
det säkra före det osäkra. Detta diskuteras nedan.
Garfinkel (1967: 1-34) menar att alla typer av mänskliga interaktioner, särskilt sådana som innebär att utförliga beskrivningar skall ges, skulle kunna pågå
i oändlighet. Det som skall beskrivas behöver inte ens vara särskilt mångtydigt;
till och med att beskriva vad som "egentligen" sagts under en kort och enkel
konversation visar sig vara ett ouppnåeligt mål som skapar stor frustration hos
dem som fått det till uppgift (ibid. 24-31). Den grundläggande orsaken till detta
är språkets ovillkorliga indexikalitet. Indexikala uttryck är ständigt öppna för
nya tolkningar, och det finns inga åtgärder som slutgiltigt kan få indexikaliteten
att upphöra (Leiter 1980: 107-119). Av praktiska skäl förekommer det dock
aldrig att beskrivningar pågår i oändlighet. När diskussionerna inte är särskilt
viktiga kan man låta dem "rinna ut i sanden", men i andra fall är det viktigt att
man "kommer fram till något".
På motsvarande sätt skulle diskussionerna om kandidaterna i princip kunna
pågå utan slut eller åtminstone i praktiken dra ut på tiden, eftersom det inte
finns något sätt att bevisa att en viss anställningsbild av kandidaten är sann.
Beslutsmötena drivs dock av ett tydligt mål, nämligen att komma fram till ett
beslut, och detta beslut måste fattas för att deltagarna skall kunna gå vidare i
rekryteringsprocessen. Därutöver fungerar tidspressen som finns i olika grad i
samtliga möten som en begränsning. När en rekryteringsprocess drar ut på
tiden innebär det inte enbart att arbetsuppgifterna som den nyanställda skall
utföra förblir ogjorda, utan även att kandidaterna kan hinna söka sig någon
annanstans och att de olika deltagarnas andra arbetsuppgifter, d.v.s. de vardagliga sysslorna som ofta utgör organisationens kärnverksamhet, ägnas mindre
tid. Någon gång - och helst nu - måste deltagarna därför komma fram till
något.
I de fall där det är svårt för deltagarna att enas om en tydlig anställningsbild
blir en praktisk lösning därför att behandla anställningsbilden och rekryteringsbeslutet som två olika produkter. Deltagarnas uppgift är inte att till varje pris
enas om en fullt detaljerad och helt rättvisande bild av kandidaten. Därför är
det möjligt för deltagarna att lämna diskussionerna om anställningsbilden - att
så att säga enas om att vara oense - och istället fokusera på att diskutera och
fatta ett beslut. På så sätt kan deltagarna enas om att Henrik inte bör anställas
(utdrag 2.1-2.5). Att Mårten till slut ger detta beslut sitt stöd beror inte på att
han övertygas om att anställningsbilden som han försökte föra fram är fel, utan
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på att han väljer att inte ta strid (utdrag 2.5). På motsvarande sätt kan deltagar1la enas om att ge Kjell ett erbjudande, även om Camilla och de andra deltagarna inte är helt ense om vilka egenskaper han har (utdrag 5.1-5.4). I och med
att deltagarna enas om dessa beslut läggs Mårten respektive Camillas invändningar mot de andras anställningsbilder åt sidan och därmed finns det inte
längre någon anledning att diskutera dem.
Den andra praktiska lösningen som deltagarna kan ta till för att sätta punkt
för diskussionerna och enas om ett beslut är att ta det säkra före det osäkra.
När anställningsbilden inte är tydlig och när den inte pekar entydigt på ett
beslut är osäkerheten som störst. Det är också i dessa fall som risken med att
anställa är som störst. De förluster som det innebär att vänta med att rekrytera
ställs mot de förluster som det innebär att anställa någon som inte motsvarar
rekryterings- och lönekostnaderna eller som i värsta fall långsiktigt skadar
arbetsgruppen eller organisationen. Mötena som studeras i detta kapitel visar
att deltagarna i dessa fall väljer att prioritera riskreducering. De tar hellre risken
att tacka nej till en kandidat som kanske skulle ha levt upp till kraven än ja till
en kandidat som kanske inte lever upp till kraven.
I två av de tre fallen där deltagarna väljer att tacka nej till kandidaterna är
det en deltagare i gruppen som tar en mer drivande roll för att avsluta mötet
och fatta ett beslut. I slutet på mötet om Janis säger Urban "om jag får säga
nånting så är det nej" (utdrag 3.5). I och med detta lägger han in ett veto, även
om han är lite försiktig i sitt sätt att uttrycka det. Rekryteraren och områdeschefen skall i princip fatta ett beslut tillsammans, men Cecilia, som har relativt sett mindre erfarenhet av rekrytering, följer här till slut beslutet genom att
"se" vad han menar. Hon "vet" ju också att de inte kan sänka kraven på dem
som de anställer, även om de befinner sig i en lite "desperat" situation. När det
gäller Jonas i IT-Konsult är det Oskar, som skulle bli hans chef och som i
praktiken leder mötet, som fåller avgörandet efter att "nya" fakta, d.v.s. information om Jonas lönekrav, kommit upp på bordet.

Sam.m.anfattning och avslutande diskussion
I de beslutsmöten som behandlas i detta kapitel är det relativt sett svårt för
deltagarna att utmejsla och förankra tydliga anställningsbilder och att nå beslut
om kandidaterna. Tre typer av mångtydighet diskuteras i kapide t. Den första av
dessa är att egenskaperna är mångtydiga. Det är svårt för deltagarna att fast177

ställa dels vilka egenskaper kandidaterna har, dels vad det betyder att kandidaterna har dessa egenskaper. Den andra är att indicierna är mångtydiga och att
de därmed kan användas för att styrka olika anställningsbilder. Den tredje
typen är att sambandet mellan anställningsbilden och beslutet är mångtydigt,
d.v.s. att deltagarna inte utan tvekan vet vilket beslut som, givet anställningsbilden, bör fattas.
Olika orsaker till denna mångtydighet diskuteras ovan. För att den dokumentära tolkningsprocessen skall fungera smidigt krävs att deltagarna har en
detaljerad bakgrundskunskap. Denna kunskap ger den dokumentära tolkningen
en riktning genom att den instruerar deltagarna i hur egenskaper, indicier och
urvalskriterier skall tolkas. Mångtydighet uppstår med andra ord om bakgrundskunskapen inte "talar om" hur exempelvis egenskaperna skall tolkas.
Deltagarna upplever ofta i sådana fall att de har "för lite" information. Mångtydighet uppstår också om tolkningen leds iväg i en riktning som senare uppfattas som felaktig, vilket exempelvis inträffar om bakgrund skunskapen inte är
tillräckligt detaljerad. Att deltagarna har uppenbart olika bakgrundskunskaper
leder även det till mångtydighet. Eftersom de har olika positioner i organisationen och står inför olika problem har deltagarna olika pragmatiska intressen.
Dessa intressen kan påverka både vilken anställningsbild som framstår som
sann och vilket rekryteringsbeslut som uppfattas som mest rimligt.
Som kapitel 7 visar finns ett visst mått av mångtydighet även i de
beslutsmöten som genomgående präglas av konsensus. Mångtydighet kan på så
sätt sägas vara ett generiskt tillstånd som skapas av den ovillkorliga indexikaliteten och av att det inte finns någon fast grund mot vilken den dokumentära
tolkningens sanningshalt eller "riktighet" kan fastställas. I de beslutsmöten som
diskuteras i detta kapitel förs dock denna mångtydighet till ytan, och den blir
därmed ett problem som deltagarna måste hantera, särskilt om målet att nå
konsensus om beslutet skall uppfyllas.
I detta kapitel diskuteras två praktiska lösningar som deltagarna tar till för
att sätta punkt för diskussionerna om kandidaterna och besluten och för att
enas om ett beslut som de kan handla utifrån. Den första är att behandla
anställningsbilden och rekryteringsbeslutet som två olika produkter. För företaget och deltagarna är detta en bra lösning, då deltagarna istället för att diskutera kandidaten i minsta detalj kan fokusera på att fatta ett beslut. Därmed sätter man stopp för "onödigt" långa diskussioner, d.v.s. diskussioner som inte
ger något utan enbart kostar. Inte minst tidspressen - deltagarna har andra
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möten att gå på, andra uppgifter att sköta - gör denna praktiska lösning tilltalande. Den andra lösningen är att ta det säkra före det osäkra. Deltagarna tar
hellre risken att tacka nej till en kandidat som kanske skulle ha levt upp till kraven än ja till en kandidat som kanske inte gör det. Det handlar här om fall där
deltagarna är just osäkra, och inte fall där de vet att kandidaten bör eller inte
bör anställas.
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9

Rekrytering som överläggning
I de tre föregående kapitlen beskrivs och tolkas åtta beslutsmöten i IT-Banken
och I'T-Konsult för att undersöka hur det går till när kandidater bedöms och
rekryteringsbeslut fattas. Tolkningen har sin utgångspunkt i en fråga som ställs
i kapitel 5: är mötesdeltagarna överens om vilka som skall rekryteras? I kapitel
6 delas mötena in i två kategorier: en som karaktäriseras av att deltagarna för
fram en bedömning av och ett beslut om kandidaten och en som karaktäriseras
av att deltagarna för fram olika bedömningar av och olika beslut om kandidaten och först mot slutet enas om ett beslut. Kategorierna behandlas var för sig i
kapitel 7 respektive 8. Dessa kapitel resulterar i en modell för bedömning och
beslutsfattande i rekrytering, som i detta kapitel sammanfattas och vidareutvecklas.
I detta kapitel används begreppet "överläggning" för att karaktärisera den
bedömning och det beslutsfattande som sker i rekryteringsprocessen. "Att
överlägga" är enligt Svensk ordbok (1986) att "noga diskutera igenom (lösningen av ett komplicerat problem)". Här används begreppet för att särskilt
lyfta fram fyra aspekter av bedömning och beslutsfattande (se tablå 9.1). Dessa
aspekter diskuteras i avsnitten nedan.
Bedömning och beslutsfattande i rekryteringsprocessen
•

sker genom den dokumentära tolkningsmetoden.

•

sker genom kontextualisering.

•

är ständigt retrospektivt-prospektivt grundat i nuet.

•

sker med hjälp av meningsskapande verktyg.

Tablå 9.1 Rekrytering som överläggning

Den dokumentära tolkningsmetoden
Den dokumentära tolkningsmetoden innebär i korthet att detaljer som träder
fram i en viss situation - det Garfinkel (1967: 78) kallar appearances - uppfattas
dokumentera en underliggande ordning, samtidigt som denna underliggande
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ordning i sin tur vägleder tolkningen av enskilda detaljer (se kapitel 7). Den
dokumentära tolkningsmetoden är av stor betydelse, då det är genom den som
vi tillsammans åstadkommer och upprätthåller en tro på och en känsla aven
ordnad värld av "fakta" (Swartling 1998: 108-138). Med andra ord är det
genom denna metod som "fakta" produceras. I denna avhandling har begreppet använts för att förstå hur mötesdeltagarna utmejslar anställningsbilder av
kandidaterna.

Hur utmejslas anställningsbilder?
Efter att deltagarna i en rekryteringsprocess på olika sätt samlat "information"
om en kandidat når de fram till en tidpunkt då ett beslut skall fattas: skall kandidaten erbjudas anställning eller inte? Syftet med beslutsmötena är att fatta
dessa beslut och mötena är därför tydligt handlingsinriktade. För att komma
fram till besluten diskuterar mötesdeltagarna kandidaterna och skapar bilder av
hur de "är". Dessa anställningsbilder är lokala på så sätt att de skapas av deltagarna under mötena för att beslut om anställning skall kunna fattas. De är alltså
inte bilder av kandidaterna i största allmänhet.
Varje enskild anställningsbild utmejslas genom att deltagarna fastställer
vilka egenskaper kandidaten har. Egenskapsorden som används för att beskriva
kandidaten är indexikala, och en viktig del av bedömningsarbetet är därför att i
det enskilda fallet fastställa egenskapsordens specifika betydelse och vad det
innebär att kandidaten har dessa egenskaper. Är det bra eller dåligt, viktigt eller
oviktigt? Detta arbete underlättas genom att deltagarna skapar kontraster.
Egenskaper, profiler och kandidater ställs mot andra egenskaper, profiler och
kandidater, och att diskutera likheter och skillnader mellan dessa är ett sätt att
tydliggöra vad som menas.
Under beslutsmötena knyts anställningsbilden framför allt till anställningsintervjun, men även till ansökningshandlingarna, personlighetsanalysen, referenserna etc. Deltagarna lyfter fram indicier som styrker anställningsbilden och
presenterar också dessa indicier så att de framstår som "fakta-liknande", t. ex.
genom att visa att konsensus råder i beskrivningen av och slutsatsen om kandidaten. Anställningsbilden förankras därmed i den "information" deltagarna har
om kandidaten.
Anställningsbilderna utmejslas alltså i en bedömningsprocess där beskrivning och förankring flätas samman (se figur 9.1).
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An ställnin gsbild en
utmejslas genom att
egenskaper fastställs

An ställningsbilclen
utmejslas genom att
jämförelser görs

Anställningsbild
av kandidaten

Figur 9.1 Bedömning i rekryteringsprocessen

I denna dokumentära tolkningsprocess tolkas kandidatens egenskaper OCll det
kandidaten säger och gör som om det pekade på en viss anställningsbild - på
hur kandidaten "är". Anställningsbilderna byggs upp och blir allt mer detaljerade när egenskaper diskuteras och indicier lyfts fram och läggs till varandra.
Samtidigt vägleds deltagarna av anställningsbilden i sina tolkningar av kandidaten. Det senare diskuteras i de två följande avsnitten.

En självklar anställningsbild
Ofta är det, som beslutsmötena i kapitel 7 visar, relativt enkelt för deltagarna
att utmejsla och komma överens om tydliga anställningsbilder av kandidaterna.
En anledning är att deltagarna utgår från att de är överens. Redan tidigt under
mötena uttrycker de tydliga åsikter om kandidaterna och därmed är osäkerheten om vad de andra i gruppen tycker låg. Att det är enkelt att utmejsla anställningsbilderna beror också på att de enskilda egenskaperna som diskuteras harmonierar med varandra - exempelvis har inte en och samma person både specialistens och generalistens egenskaper - och på att indicierna som lyfts fram
pekar på en och samma bild.
Att anställningsbilden är självklar betyder dock inte att den aldrig behöver
justeras. Bakgrundskunskapen om en kandidat stämmer exempelvis inte alltid
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med vad kandidaten säger och gör under intervjun. Kandidaten lever inte alltid
upp till de förväntningar som skapas av ansökningshandlingarna. Exempelvis
kan en kandidat som är "tung på papperet", d.v.s. en kandidat som företaget
borde vilja anställa, under processens gång visa sig vara "ointressant". Under
beslutsmötena uppstår också en del gåtor och motsägelser som deltagarna
måste förklara. Det är t.ex. inte helt ovanligt att någon enskild egenskap som
deltagarna diskuterar inte stämmer med anställningsbilden som helhet. Så kan
exempelvis en kandidat vars anställningsbild är klart positiv också ha egenskaper som verkar vara negativa.
Den motsägelsefulla "informationen" som kommer fram och de gåtor som
uppstår leder dock aldrig till att deltagarna överhuvudtaget inte kan etablera en
anställningsbild. Deltagarna befinner sig i mer eller mindre tvetydiga - men
aldrig menings-lösa - situationer. Diskussionerna som motsägelserna och
gåtorna ger upphov till bidrar snarare till att förtydliga anställningsbilderna, och
att motsägelserna och gåtorna kan lösas upp gör deltagarna än mer säkra på att
anställningsbilderna som de utmejslar faktiskt är sanna.
Anställningsbildens roll i rekryteringsarbetet
När anställningsbilden väl utmejslats - när det blivit tillräckligt bestämt hur
kandidaten "är" - kan deltagarna använda den för att resonera om kandidaten.
För det första vägleds deltagarna av anställningsbilden när de tolkar enskilda
egenskaper OCll indicier. I det fortsatta arbetet förstås de egenskaper som diskuteras och den "information" som lyfts fram om kandidaten i ljuset av
anställningsbilden som helhet. Anställningsbilden som helhet kan därmed bli
mer avgörande för vilket beslut som fattas än enskilda egenskaper eller kriterier. För det andra kan anställningsbilden användas för att dra slutsatser som
inte nödvändigtvis styrks av konkreta indicier. Detta betyder att anställningsbilden allt mer avlägsnas från det kandidaten sagt och gjort under intervjun.
Bilden ges med tiden en självständig existens och blir allt mer oberoende av
"informationen", och kan därför i allt större utsträckning användas för att diskutera hur exempelvis en "duktig presentatör" brukar vara.
Anställningsbilden används också för att förflytta beslutsmötets fokus från
nutid till framtid. Med andra ord fastställer anställningsbilden inte enbart hur
kandidaten är, utan också hur kandidaten kommer att vara om han/hon anställs.
Deltagarna kan med anställningsbilden som utgångspunkt diskutera hur det
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skulle vara om kandidaten arbetade med specifika arbetsuppgifter i en specifik
arbetsgrupp. Kommer kandidaten, som saknar en viss kompetens, att klara av
arbetsuppgifterna? Kommer kandidaten, som inte är socialt inriktad, att klara
av att samarbeta med sina arbetskamrater? Kommer kandidaten, som inte har
erfarenhet av att arbeta som konsult, att kunna lära sig att göra bra analyser och
presentationer? Genom att diskutera denna typ av frågor kan deltagarna göra
prognoser på om kandidaten kommer att lyckas i sitt arbete eller inte. Därmed
närmar de sig beslutsmötets slutmål, nämligen att nå beslut om anställning.
Att deltagarna utmejslar en anställningsbild är med andra ord nödvändigt
för att de skall kunna fatta ett beslut. Den grundläggande anledningen till detta
är att anställningsbilden verkar reflexivt på det den beskriver, d.v.s. samtidigt
som den utmejslas utifrån "information" om hur kandidaten är så är denna
"information" inte en gång för alla given utan en produkt av anställningsbilden.
Reflexivitet innebär att redogörelser å ena sidan och det som redogörs för å
andra sidan är sammanbundna och att de ger upphov till varandra (Leiter 1980:
138-148). Kandidaten tolkas utifrån sammanhanget - anställningsbilden är
indexikal - men samtidigt lyfter tolkningen av kandidaten fram vissa aspekter
av sammanhanget (t.ex. att han sa eller gjorde "x") som väsentliga aspekter av
hur kandidaten är.
Detta betyder att beskrivningar inte bara handlar om eller avbildar något,
utan också att de glir något. De konstituerar det som beskrivs som något
bestämt (potter 1996a: 47-49). Anställningsbilden konstituerar med andra ord
kandidaten såsom han/hon beskrivs i bilden, som en person med vissa
bestämda egenskaper. När anställningsbilden etablerats är den inte längre
enbart en av flera möjliga beskrivningar utan en för tillfallet icke ifrågasatt bild
av kandidaten som han/hon är. Att deltagarna vet hurdan kandidaten är reducerar den osäkerhet som finns i all rekrytering och gör det möjligt för dem att
göra en prognos och fatta det rimliga beslutet.
Hur motiveras rekryteringsbeslut?
Anställningsbilden pekar alltså på ett beslut som i en given rekryteringssituation är det enda rimliga. Deltagarna ser med andra ord klart och tydligt vilket
beslut som är lämpligt, och deras diskussioner handlar därför om hur beslutet
skall motiveras snarare än vilket beslut som bör fattas (se figur 9.2).
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Anställningsbild
av kandidaten

Rekryteringsbeslut
om kandidaten

Beslutet motiveras
genom att repertoarer
används som argument

Figur 9.2 Beslutsfattande i rekryteringsprocessen

Deltagarna motiverar sina rekryteringsbeslut genom att stödja sig på olika
argument. Detta motiveringsarbete är flexibelt på flera olika sätt. De två föregående kapitlen har visat att det är ett brett spektrum av argument som diskuteras under beslutsmötena och att dessa argument utvärderas av deltagarna för
att avgöra vilka som bäst motiverar beslutet i ett visst sammanhang. Deltagarna
gör t.ex. skillnad på "publik", d.v.s. vem som beslutet skall motiveras inför. De
argument som deltagarna använder under mötena bedöms ofta vara olämpliga
att använda för att motivera beslutet inför kandidaten. Deltagarna motiverar
också positiva och negativa beslut på olika sätt. De negativa besluten motiveras
grundligt, medan de positiva besluten i större utsträckning kan motiveras av
anställningsbilden som helhet.
Beslutsmötena antyder att deltagarna ställs inför en särskilt känslig uppgift
när de skall motivera ett beslut att tacka nej. Att tacka nej till ett erbjudande är
generellt sett mer komplicerat än att tacka ja; medan ja tack-svar ges direkt och
är enkla ges nej tack-svar sällan utan en förklaring, och i denna förklaring tenderar personer att hänvisa till omständigheter som inte kan påverkas - som ligger utanför deras kontroll (Drew 1984). Också deltagarna tenderar att använda
tvingande argument när de skall motivera ett beslut att tacka nej, särskilt när de
tänker sig att förklaringen skall riktas till kandidaten. Vi såg exempelvis att deltagarna ville förklara beslutet att tacka nej till kandidaten Anneli med att de, av
försäkringsskäl, inte kan anställa en kandidat som är långtidssjukskriven, d.v.s.
med hjälp av repertoaren Rekrytering som organisationifråga (utdrag 5.1-5.4 i kapitel
7). Vi såg också att deltagarna ville förklara beslutet att tacka nej till kandidaten
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Evert med att han inte uppfyller kraven, d.v.s. med hjälp av repertoaren Rekrytering som att sätta rätt man på rätt plats (utdrag 6 i kapitel 7). Men det är inte
repertoarerna i sig som är tvingande - de görs tvingande när de används i ett
visst sammanhang. I Annelis fall anses repertoaren Rekrytering som att sätta rått
man på rätt plats vara ett mer personligt argument; i Everts fall repertoaren
Rekrytering som organisationsfråga. Aven repertoarerna är alltså indexikala och får
sin betydelse när de används i specifika rekryterings situationer.
Generellt sett syftar motiveringsarbetet till att rationalisera rekryteringsbesluten, d.v.s. deltagarna gör besluten förståeliga och rimliga. Men de visar i sitt
motiveringsarbete också, både inför sig själva och inför kandidaten, att de tar
hänsyn till relationen till kandidaten. De vill inte "såra" kandidaten eller framstå som okänsliga (se t.ex. utdrag 5.4 och 6 i kapitel 7). Motiveringsarbetet
innebär med andra ord en balansgång mellan att visa att man fattar objektiva
beslut och att visa empati.

Sammanfattning
Beskrivningen ovan av bedömning och beslutsfattande i rekryteringsprocessen
sammanfattas i figur 9.3.

Anstäl.lningsbilden
utmejslas genom att
egenska per fastställs

Anställningsbild
av kandidaten

Anställningsbilden
förankras genom att
indicier lyfts fram

Rekryteringsbeslut
om kandidaten

Beslutet motiveras
genom att repertoarer
används som argument

Figur 9.3 Bedömning och beslutsfattande i rekryteringsprocessen
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Figuren känns igen från kapitel 7 och 8, men de dubbelriktade pilarna har lagts
till för symbolisera hur tolkningen av egenskaperna och indicierna å ena sidan
och anställningsbilden å andra sidan ömsesidigt utvecklar varandra.

Bedömning och beslutsfattande i mångtydiga rekryteringssituationer
Avsnitten ovan beskriver en dokumentär tolkningsprocess som fungerar smidigt; tolkningsprocessen sker dock inte alltid lika friktionsfritt. Under de
beslutsmöten som behandlas i kapitel 8 uppstår osäkerhet i form av att egenskaperna och indicierna kan tolkas på flera olika sätt och att anställningsbilden
inte entydigt pekar på ett beslut. Mångtydigheten gör att deltagarna "hakar upp
sig" i olika steg i den dokumentära tolkningsprocessen: i utmejslandet aven
tydlig anställningsbild, i förankringen av anställningsbilden och i fastställandet
av rekryteringsbeslutet.
I kapitel 8 söks förklaringen till denna mångtydighet i deltagarnas bakgrundskunskap. För att tolkningsprocessen skall fungera smidigt krävs att deltagarna har en detaljerad bakgrundskunskap som ger processen en riktning
genom att instruera deltagarna i hur egenskaper, indicier och urvalskriterier
skall tolkas. Om bakgrundskunskapen är vag eller om deltagarna har uppenbart
olika bakgrundskunskap blir det alltså svårare för dem att tolka kandidaten och
att fatta ett beslut. Deltagarna kommer dock i samtliga fall fram till beslut beslut som de är överens om. Bristerna i bakgrundskunskapen förklarar varför
mångtydigheten uppstår, men inte hur mångtydigheten upplöses. Nedan skall
vi titta närmare på denna fråga.
Weick (1995) menar att det finns två sorters meningsskapande processer,
nämligen sådana som drivs av tro och sådana som drivs av handling. Dessa två
har olika utgångspunkter, men målet är detsamma: att knyta ihop tro och
handling och få dessa att stämma överens med varandra. Meningsskapande
som drivs av tro tar två olika former.
"Because heliefs vary among people, we should see orderly interaction around
arguing in an effort to reduce the variety in heliefs that are thought to he relevant,
variety in what is noticed, and variety in what is prophesied. When sensemaking
occurs, we may also see orderly interaction around expecting. ... given the preoccupation of organizations with foresight, strategic planning, prediction, and extrapolation, we might find that self-ful:filling prophecies become commonplace, deliberate tools when people focus on the future." ~eick 1995: 134)
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Även meningsskapande som drivs av handling tar två olika former.
"Sensemaking processes that originate in action involve committing and manipulating. Committing involves interpretation focused on explaining behaviors for which
people are responsible, And manipulating involves stabilizing an otherwise unstable
set of events so that it is easier to explain them." (Weick 1995: 135)

När det gäller vilken utgångspunkt meningsskapanclet tar skiljer sig beslutsmötena åt. Under beslutsmötena som karaktäriseras av att endast en anställningsbild och ett rekryterings beslut förs fram drivs meningsskapandet av handling
snarare än tro. Deltagarna uttrycker tidigt under mötena tydliga åsikter om
kandidaterna, och de orienterar sig efter vilka beslut som kommer att fattas.
Beslutsmötena karaktäriseras av att deltagarna förklarar vilka indicier som
anställningsbilderna bygger på och motiverar besluten, snarare än av att de
argumenterar kring vilken anställningsbilcl som är sann och vilket beslut som
skall fattas. Under de mångtydiga beslutsmötena, däremot, drivs meningsskapandet av tro snarare än handling. Det finns det som Weick kallar en variation
i tron - en variation i vilka anställningsbilder och rekryteringsbeslut som deltagarna för fram - och de argumenterar mot varandra för att minska denna variation och nå konsensus om beslutet.
Vid en viss tidpunkt ändrar dock de mångtydiga beslutsmötena karaktär.
Deltagarna måste fatta ett beslut - skall kandidaten erbjudas anställning eller
inte? Att inte fatta ett beslut är, som Weick skriver, att lämna framtiden öppen
och osäker: "an inabiliry or unwillingness to cboose, act, andjUstzfy leaves people with too
many possibilities and too few certainties" (ibid. 160). När beslutet fattas, d.v.s. när
denna handling utförs, sker en övergång från ett meningsskapande som drivs
av tro till ett som drivs av handling. För att se hur detta går till skall vi återvända till det första beslutsmötet i kapitel 8, där kandidaten Jonas diskuteras
(utdrag 1.1-1.6).
En jämförelse mellan det första och det sista utdraget visar att deltagarna
beskriver Jonas på ungefär samma sätt i de båda utdragen, exempelvis återkommer ordet "generalist". I övrigt finns dock betydande skillnader. För det
första är kunskapsanspråken olika. I det första utdraget uttrycker sig Oskar försiktigt - "J ag tycker lite grann att han är (.) han är en generalist". I det sista
utdraget finns dock ingen tvekan - "Nej det är en generalist, helt klart. Det (.)
det är det inget tvivel på". ILatour & Woolgars (1986) termer går deltagarna
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från kunskapsanspråket "jag tror att Je' till kunskapsanspråket "x är fakta,,25.
För det andra erbjuder Oskar i det första utdraget två möjliga tolkningar "Han kan säkert vara bra på mycket. (Ove: Ja) Han är en bra person, man kan
nog sätta honom på vad som helst (.) egentligen. Men samtidigt så (.) känner
jag att det som (.) det kan också bli så att han (.) inte är bra på nåt eller inte
passar in nånstans." I det sista utdraget har den senare av dessa tolkningar slagits fast - "Och jag ser liksom inte specifika (.) hålet i våran kompetens (.) där
han passar direkt in".

Anställnings bilden
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egenskaper fastställs

Rekryteringsbeslut
om kandidaten

Beslutet motiveras
genom att repertoarer
används som argument
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Anställningsbilden
utmejslas genom att
jämförelser görs

Anställningsbilden
förankras genom att
indicier lyfts fram

Figur 9.4 Beslut som drivande i bedömningen

I utdragen ser vi alltså en övergång i utgångspunkten för menings skapandet
från tro till handling (se figur 9.4). Övergången sker i början på utdrag 1.6 när
Oskar genom en jämförelse med en annan kandidat banar väg för ett beslut att
tacka nej till Jonas - "Mats var klockren. Honom hade man skickat rakt in,
direkt nytta av att skapa affärer och allting sånt. Jag ser inte det med (.) med
Jonas här. Så därför (.)". Denna övergång är betydelsefull då den upplöser
mångtydigheten som präglat diskussionerna om Jonas och de andra kandida-

25

Kunskapsanspråken kan göras mer eller mindre robusta: "[...], X, X is a fact, I know that X, I claim that X, I

believe that X, I hypothesize that X, I think. that X, I guess that X, X is possible" (Latour & Woolgar 1986).
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terna. Beslutet blir det Gubrium & Holstein (1997: 136) kallar "an incorrigible
feature orpattern into which other observations mustfit". Innan deltagarna har bestämt
sig för om beslutet blir positivt eller negativt, vet de inte om de mångtydiga
egenskaperna och indicierna, som kan tolkas både positivt och negativt, faktiskt skall tolkas positivt eller negativt. Det fattade beslutet grundlägger dock ett
mönster - en förmodad underliggande ordning - utifrån vilket egenskaperna
och indicierna tolkas, och i samma stund som dessa egenskaper och indicier
tolkas på "rätt" sätt blir de "bevis" på att rätt beslut fattats - de pekar på den
underliggande ordningen. Att Jonas utan tvivel är en generalist och att han inte
"passar direkt in" i kompetensstrukturen förklarar med andra ord varför
beslutet att inte anställa är rimligt.
I kapitel 8 diskuteras två praktiska lösningar som deltagarna kan ta till för
att enas om ett beslut som de kan handla utifrån. Den första är att behandla
anställningsbilden och rekryterings beslutet som två olika produkter. Deltagarna
övergår från att diskutera anställningsbilden till att fatta och enas om ett beslut.
Den andra är att ta det säkra före det osäkra. Deltagarna prioriterar riskreducering, vilket innebär att de hellre tar risken att tacka nej till en kandidat som kanske skulle ha levt upp till kraven än ja till en kandidat som kanske inte gör det.
Sett i ljuset av diskussionen ovan kan dessa två praktiska lösningar ses som ett
sätt att åstadkomma övergången i utgångspunkten för meningsskapandet. I
båda lösningarna finns en handlings orientering som gör att de kan gå från att
"bara" diskutera till att "komma fram till något".

Kontextualisering
Den ovillkorliga indexikaliteten gör att tolkning är ett lokalt arbete, som är
knutet till det sammanhang i vilket det sker. Att tolka något - ett objekt eller en
händelse - är att göra det meningsfullt genom att sätta in det i ett etnografiskt
sammanhang (Leiter 1980: 107-138). Bakgrundskunskapen är kunskapen om
detta etnografiska sammanhang. Några aspekter av mötesdeltagarnas bakgrundskunskap har berörts tidigare, både i detta kapitel och i de två föregående. Här behandlas innehållet i bakgrundskunskapen och hur den används
mer i detalj.
Redan i grovgallringen av ansökningshandlingarna görs en första bedömning av kandidaten, som definieras som "ointressant", "halvintressant", "jätteintressant" eller "tung". Genom granskningen vet deltagarna t.ex. om refe190

renserna som angivits är "bra" eller om kandidaten är "ostrukturerad". Denna
kategorisering påverkar den fortsatta rekryteringsprocessen, eftersom den
innebär att specifika förväntningar knyts till kandidaterna. En "tung" kandidat
förväntas presentera en bra lösning på caset, medan en kandidat vars ansökningshandlingar är "ostrukturerade" förväntas göra en ostrukturerad presentation. Fram till dess att det blir uppenbart att förväntningarna inte stämmer tolkas det som kandidaten säger och gör som exempel på att kandidaten är aven
viss typ.
Bakgrundskunskapen om kandidaten består dock inte enbart av första
intryck och biografisk information utan också av typifieringar av mer generell
karaktär. Exempelvis vet deltagarna att konsulter på vissa sätt skiljer sig från
anställda med fast arbetsplats, män från kvinnor, invandrare från svenskar och
personer med grekisk bakgrund från personer med irakisk bakgrund. Att en
kvinnlig kandidat inte "säljer sig själv" under intervjun kan därför tolkas just
mot bakgrund av att hon är kvinna. Eftersom deltagarna vet att kvinnor generellt sett talar mindre än män om vad de har gjort och vad de är duktiga på, kan
deltagarna tolka den kvinnliga kandidatens beteende under intervjun på lämpligt sätt (se utdrag 2.4 i kapitel 7).
Deltagarna har också bakgrundskunskap om arbetet som den rekryterade
kandidaten skall utföra. De vet vilka krav som arbetet ställer på de anställda,
vilka kriterier som kandidater ovillkorligen måste uppfylla för att prestera bra,
vilka kriterier som är önskvärda men mindre viktiga och vilken kompetens som
är svår att få tag på. Denna kunskap är nödvändig för att deltagarna exempelvis
skall kunna avgöra om en kandidat som saknar en viss teknisk kompetens ändå
kan anställas eller om det är en bra investering att utbilda en kandidat som saknar rätt kompetens men som har rätt personliga egenskaper.
En tredje typ av kunskap rör organisationen och arbetsgruppen som kandidaten eventuellt skall rekryteras till. Deltagarna har kunskap om vilka krav
ledningen ställt upp som skall gälla alla nyanställda, t.ex. om de i första hand
skall rekrytera akademiker, kvinnor eller personer aven viss ålder. De vet också
vilka personer som redan arbetar i arbetsgruppen, vilken kompetens och vilka
personliga egenskaper dessa personer har och hur väl personerna lyckas i sitt
arbete. De vet vilka specifika problem som arbetsgrupperna står inför, exempelvis om arbetsbelastningen är hög, om det finns konflikter i arbetsgruppen
och vad de i så fall beror på. Det är mot bakgrund av denna typ av kunskap
som deltagarna kan avgöra exempelvis om en viss kandidat passar in i organi191

sationen och arbetsgruppen, om kandidaten fyller en "lucka" i företagets kompetens och om de kan och skall anställa en person som är halvtidssjukskriven.
En annan typ av kunskap är den om de olika urvalsinstrument som
används - om anställningsintervjun, caseintervjun, pers onlighetsanalysen och
referenstagningen. Instrumenten fyller olika syften och ger olika typer av
information. Resultaten väger därför olika tungt och störst fokus läggs på
intervjuerna. Deltagarna tar också hänsyn till att resultaten kan påverkas av
olika faktorer. Att kandidaten är nervös i början på intervjun kan på så sätt tolkas som en förmildrande omständighet, men att kandidaten är nervös under
hela intervjun kan tyda på att han/hon inte är lämplig som konsult (se utdrag
2.4 i kapitel 8).
Deltagarna har även bakgrundskunskap som är knuten till deras positioner
och pragmatiska intressen. Exempelvis har cheferna som deltar i beslutsmötena en mer utvecklad kunskap än rekryterarna från personalavdelningen om
situationen i den specifika arbetsgruppen som kandidaten eventuellt skall
rekryteras till. Rekryterarna har i sin tur en mer utvecklad kunskap om rekryteringsarbetet i organisationen som helhet än cheferna har. Deltagarna vet också
detta om varandra: att de har olika intressen och att deras kunskap skiljer sig åt.
Det etnografiska sammanhanget är inte statiskt och består inte av ett visst
begränsat antal element som finns "där ute" och är givna en gång för alla.
Tolkning - att ett objekt eller en händelse sätts in i ett sammanhang - innebär
snarare att detta sammanhang mobiliseras. I och med det behandlas sammanhanget som om det fanns "där ute" - som fakta som styr rekryteringsprocessen. Beskrivningen av bakgrundskunskapen ovan bör därför betraktas som en
beskrivning av etnografiska detaljer som kan komma att lyftas fram. När
anställningsbilderna utmejslas i de olika rekryteringsfallen gärs olika detaljer
relevanta för att förstå kandidaten.
För ett exempel på hur bakgrundskunskapen används skall vi återvända till
mötet om kandidaten Anneli och se hur deltagarna fastställer vad det betyder
att hon är halvtidssjukskriven (utdrag 5.1-5.4 i kapitel 7). För det första mobiliserar de en kunskap om arbetsgruppen: arbetsbelastningen är periodvis hög.
De mobiliserar också en kunskap om arbetet, mer specifikt om vilken kunskap
och vilka personliga egenskaper som krävs: att man är insatt och klarar den
mentala pressen. De använder även en kunskap om deltidssjukskrivna personer: det kan vara svårt att pressa dem och de orkar i regel mindre. Till sist
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mobiliserar de en kunskap om organisationen: IT-Banken har avtal som gäller
försäkringar som kan sätta stopp för anställning av deltidssjukskrivna.
Med hjälp av denna varierande bakgrundskunskap kan alltså deltagarna
fastställa vad halvtidssjukskrivningen innebär. Det betyder inte att Anneli är
"dum" eller att hon inte har den kunskap som krävs. Det betyder dock att hon
förmodligen inte klarar den mentala pressen. Det betyder också att det kan
vara svårt att pressa henne, att hon förmodligen inte orkar springa "hit och dit
och fram och tillbaka" och att hon är "jättestrong" som kommer på intervju.
Slutligen betyder det att det kan uppstå problem med försäkringarna. Det sistnämnda är intressant inte minst eftersom det tydligt illustrerar att bakgrundskunskapen inte är given på förhand, utan att olika etnografiska detaljer görs
relevanta när de används för att tolka specifika kandidater (se utdrag 5.3).
Sammanfattningsvis är det genom kontextualisering, d.v.s. genom att saker
sätts in i ett sammanhang, som de tolkas. Deltagarna tolkar rekryteringssituationen genom att mobilisera specifika etnografiska detaljer. Sannolikt underlättas kontextualiseringen av att deltagarna med ett undantag arbetat tillsammans i ett flertal rekryteringsprocesser. Med tiden utvecklar de en bakgrundskunskap om varandra - om hur de andra brukar bedöma kandidater, brukar
uttrycka sig m.m, Att vissa egenskapsord, t.ex. drivande, förekommer i flera
olika beslutsmöten tyder också på att deltagarna utvecklar ett "språk" med vilket de kan diskutera kandidaterna.

En ständig retrospektiv-prospektiv grund i nuet
Tolkningen av de entydiga rekryterings situationerna visar att det är nödvändigt
att deltagarna utmejslar en anställningsbild för att de skall kunna fatta ett
rekryteringsbeslut. Detta beror, som konstateras ovan, på att anställningsbilden
verkar reflexivt på det den beskriver - den konstituerar kandidaten såsom en
person med vissa bestämda egenskaper. Eftersom anställningsbilden inte
längre endast är en av flera möjliga beskrivningar av kandidaten, d.v.s. på grund
av att det är tillräckligt bestämt hur kandidaten "är", blir det möjligt för deltagarna att fatta ett rimligt beslut. Samtidigt visar tolkningen av de mångtydiga
rekryterings situationerna att det är nödvändigt att deltagarna vet vilket beslut
som fattas, om det är positivt eller negativt, för att de skall kunna utmejsla
anställnings bilden. Det fattade beslutet grundlägger ett mönster utifrån vilket
egenskaperna och indicierna tolkas.
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I en process där bedömning och beslutsfattande flätas samman sker med
andra ord bedömningen med tanke på vilket beslut som fattas och beslutsfattandet med tanke på vilken bedömning som görs. I princip är det därför möjligt att i efterhand redogöra för beslutsmötet såväl genom att säga "kandidaten
var si och så, och därför bestämde vi oss för att tacka nej" som genom att säga
"vi bestämde oss för att tacka nej, och därför är kandidaten si och så". Att
deltagarna, liksom alla organisationsmedlemmar, är tränade i att ge rationella
förklaringar till sina handlingar innebär att det är den första förklaringen som
ges, men i praktiken är de två oskiljaktiga.
Hur anställningsbilden och rekryteringsbeslutet hänger samman kan förklaras närmare med hjälp av begreppet retrospektiv-prospektiv orientering. En
retrospektiv orientering innebär ett tillbakablickande, där man i nuet frågar sig
"vad var det (egentligen) som hände?". En prospektiv orientering innebär å
andra sidan ett framåtblickande. I nuet frågar man sig "vad kommer att
hända?". I den retrospektiva-prospektiva orienteringen som karaktäriserar all
handling ställs båda dessa frågor, eftersom det som görs nu måste vara
meningsfullt följdriktigt med hänsyn både till "det som hände" och "det som
kommer att hända" (Boden 1994). Eller, mer specifikt, "det som hände" och
"det som jag kommer att kunna redogöra för", eftersom handlingar i nuet
påverkas av vad som i framtiden kommer att vara möjligt att rimliggöra i ett
visst sammanhang (Heritage 1983: 119-120). Det som Heritage kallar standards
of accountability begränsar vilka handlingar som kan tänkas utföras: 'vårt nu ligger i vår framtid ", som Czarniawska-]oerges (1990: 125) uttrycker det.
Att handlingar är retrospektivt-prospektivt grundade i nuet innebär således
att "organizational actors fit earrent actions (and inactions) to some immediate problem in
ways that retrospective!J mesh with earlier actions andprospective!J will be seen to adequate!J
accommodate projeaed organizational!J sbared agendas" (Boden 1994: 21). Det innebär
att dåtid och nlltid ständigt och reflexivt knyts ihop. Eftersom detta alltid sker
utifrån nuets praktiska omständigheter, kommer tolkningen av "det som
hände" och "det som jag kommer att kunna redogöra för" att uppdateras allt
eftersom omständigheterna förändras.
När det gäller bedömning och beslutsfattande kommer denna retrospektiva-prospektiva orientering till uttryck i att mötesdeltagarna växelvis resonerar
enligt följande två linjer under beslutsmötena:
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1. I ljuset av att denna anställningsbild etablerats som sann, d.v.s. givet att
kandidaten är så här, och med hänsyn till hur denna beslutsprocess och
vi som beslutsfattare kommer att uppfattas, är det meningsfullt följdriktigt att fatta detta beslut, d.v.s. att "se" att anställningsbilden (egenskaperna och indicierna) pekar på detta beslut.
2. I ljuset av att detta beslut har fattats och är rätt och med hänsyn till hur
denna beslutsprocess och vi som beslutsfattare kommer att uppfattas,
är det meningsfullt följdriktigt att etablera denna anställningsbild som
sann, d.v.s. att "se" att egenskaperna och indicierna pekar på denna
anställningsbild (att kandidaten är så här).
Vilket beslut "detta beslut" är och vilken anställningsbild "denna anställningsbild" är fyller deltagarna i under processens gång. Att orientera sig
retrospektivt-prospektivt är således något annat än att rationalisera expostfacto.
Ex post facto-rationalisering sker när ett händelseförlopp väl har utspelats.
När det gäller bedömning och beslutsfattande innebär det att ett beslut som
redan fattats på vissa grunder motiveras på andra grunder för att det, i ett visst
sammanhang, skall framstå som rationellt och rimligt (Heritage 1983: 119-120).
Det är också något annat än att tidigt fatta ett beslut och sedan endast lyfta
fram information som stödjer detta beslut. I båda dessa fall är processen så att
säga låst, d.v.s. beslutet har fattats. Beslutsmötena, såväl de som karaktäriseras
av entydighet som mångtydighet, visar dock att det finns ett utrymme för deltagarna att under processens gång pröva och i vissa fall förändra både anställningsbilden och rekryteringsbeslutet, även om denna prövning aldrig är neutral,
eftersom den aldrig sker utan en förmodan om den underliggande ordningen.
Den dokumentära tolkningen är ständigt låst - för tillfället - men när sammanhanget förändras kan också den dokumentära tolkningen förändras. När "ny"
information kommer till, när "informationen" visar sig vara motsägelsefull, när
deltagarna kommer överens om att en viss aspekt är relevant, när de upptäcker
att de gjort olika tolkningar av t.ex. kandidatens egenskaper eller något kandidaten sagt etc, uppdaterar deltagarna det de vet om vilken anställningsbilcl som
är sann och vilket rekryteringsbeslut som är rätt (se figur 9.5).
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Figur 9.5 Bedömning och beslutsfattande med retrospektiv-prospektiv orientering

Ex post facto-rationalisering sker dock också, som vi har sett, när deltagarna väl
har enats om ett beslut. I ett flexibelt motiveringsarbete utvärderas olika argument, och vissa väljs ut för att användas internt, externt etc. Därför finns det
ett gap mellan beslutet och den officiella avrapporteringen av beslutet. Den
prospektiva orienteringen dröjer sig dock kvar. Motiveringsarbetet som görs
under beslutsmötena är en förberedelse, exempelvis inför att beslutet meddelas
kandidaten - "vad skall vi säga om kandidaten frågar varför han inte fick
jobbet?".
Motiveringsarbetet tar vid, när anställningsbilden och rekryteringsbeslutet
passar ihop - när bandet mellan tro och handling blivit starkare (Weick 1995).
Under de beslutsmöten som karaktäriseras av entydighet behöver deltagarna
inte ta mer än ett "varv" i figuren ovan för att detta skall ske. I de mer mångtydiga fallen går de dock flera "varv": de går från diskussioner om anställningsbilden till diskussioner om beslutet som gör det möjligt för dem att "se" vilken
anställningsbild som är sann, vilket i sin tur bekräftar att rätt beslut fattats. När
deltagarna är oense om anställningsbilclen medför denna rörelse att vissa uppfattningar om anställningsbllclen görs irrelevanta. Detta sker i beslutsmötet om
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kandidaten Henrik, där Mårtens bild av Henrik som "före detta IT-chef" ger
vika för de andra deltagarnas bild av honom som "dålig konsult", och i mötet
om kandidaten Kjell, där Camillas farhågor läggs åt sidan till förmån för de
andras positiva bild (utdrag 2.1-2.5 respektive 5.1-5.4 i kapitel 8).
Det finns också, som tidigare nämnts, en möjligilet till särkoppling mellan
anställningsbilden och rekryteringsbeslutet, d.v.s. till att fatta ett annat beslut än
det som anställningsbilden pekar på. En sådan särkoppling måste dock kunna
motiveras, inte minst prospektivt - "hur skall vi förklara att vi anställde kandidaten trots att han inte lever upp till kraven?". Ett sådant försök görs i mötet
om kandidaten Janis, där deltagarna dock konstaterar att redogörelsen "det var
så få sökanden" inte kommer att hålla, särskilt om J anis i framtiden definieras
som en felrekrytering och deltagarna anklagas för att ha "sänkt kraven" (utdrag
3.1-3.5 i kapitel 8).

Meningsskapande verktyg i rekryteringsarbetet
De som arbetar med rekrytering har till sitt förfogande en uppsjö av verktyg.
De har rekryteringsmodeller som talar om hur rekryterlngsprocessen skall
genomföras, kravprofiler som visar vilka krav som ställs på de sökande och
datorprogram som håller reda på information om de sökande. De har också
urvalsinstrument som mäter eller undersöker egenskaper av olika slag; i ITBanken och IT-Konsult är det främst anställningsintervjuer, caseintervjuer,
personlighetsanalyser och referenstagningar som används.
Dessa verktyg utgör praktiska hjälpmedel som underlättar arbetet med att
samla in, hålla reda på och sortera information om de sökande. Verktygen kan
också betraktas som en uppsättning regler om rekrytering och urval. Rekryteringsmodellen representerar exempelvis regeln "börja med att fastställa rekryteringsbehovet, upprätta därefter en kravprofil etc" (se tablå 2.2). Kravprofilen
representerar regeln "anställ endast om kandidaten uppfyller urvalskriterierna".
Anställningsintervjun representerar t.ex. regeln "anställ endast om kandidaten
passar in iföretagskulturen", caseintervjun regeln "anställ endast om kandidaten gör en bra presentation", personlighetsanalysen regeln "anställ någon av
dem som har en personlighet av typ x" och referenstagningen regeln "anställ
enbart om referensgivarna är positiva till kandidaten".
Hur rekryteringsverktygen fungerar som regler kan närmare beskrivas med
hjälp av de tidigare använda begreppen prospektiv och retrospektiv.
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Czarniawska-] oerges (1990: 112-116) använder dessa begrepp för att karaktärisera två olika sätt att betrakta formell rationalitet. För det första kan rationalitet
betraktas som en metod som leder till ett val av det bästa sättet att nå ett givet
mål. Det handlar alltså om en prospektiv, d.v.s. framåtblickande, rationalitet
som uppnås innan man handlar. För det andra kan rationalitet betraktas som
en metod som leder till ett val av det bästa sättet att presentera en handling
som om den låg i linje med den prospektiva rationalitetens regler. Här handlar
det alltså istället om en retrospektiv, d.v.s. tillbakablickande, rationalitet som
uppnås efter det att en handling utförts.
Ur ett traditionellt psykometriskt perspektiv utgör de regler om rekrytering
och urval som verktygen representerar riktlinjer för handlande; de talar om
vilka handlingar som är möjliga och vilka som är lämpliga. Verktygen har skapats för att standardisera och formalisera rekryteringsprocessen för att på så
sätt göra beslutsfattandet objektivt, d.v.s. för att minimera behovet av personlig
bedömning (se kapitel 2). Om verktygen används på ett korrekt sätt - vad som
är korrekt definieras av dem som skapat verktygen - determinerar de utfallet av
processen. Verktygen avgör med andra ord vem som skall anställas, och om
verktygen är bra kommer rätt person att väljas. Om exempelvis en kravprofil
upprättas och används på ett korrekt sätt, d.v.s. om regeln "anställ endast om
kandidaten uppfyller urvalskriterierna" följs, kommer en lämplig kandidat att
anställas. Sett utifrån detta perspektiv tillhandahåller alltså verktygen en prospektiv rationalitet - att använda verktygen är det bästa sättet att uppnå målet
att välja rätt person.
Den ovillkorliga indexikaliteten skapar dock, som vi ser i tidigare kapitel,
ett ständigt behov av tolkning. Verktygens regler minskar inte behovet av personlig bedömning, eftersom tolkning är en förutsättning för att reglerna skall
kunna följas. I varje enskilt rekryteringsfall måste deltagarna avgöra vad urvalskriterierna betyder och om de är lika viktiga, vad "passa in" och "en bra presentation" innebär och vad som räknas som bevis för att kandidaten passar in
eller är en bra presentatör. Att avgöra detta kräver kontextualisering, d.v.s. att
sammanhanget mobiliseras snarare än görs irrelevant. Reglerna "anställ endast
om kandidaten uppfyller urvalskriterierna", "anställ endast om kandidaten passar in i företagskulturen" och "anställ endast om kandidaten gör en bra presentation" kan med andra ord inte i sig determinera beslutet om anställning,
aven om verktygen används på ett korrekt sätt. Detta betyder dock inte att
verktygen inte har någon roll att spela i rekryterings arbetet. Verktygen används
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för att motivera redan fattade beslut, de begränsar vilka beslut som kan tänkas
fattas och de fungerar som meningsskapande verktyg. Detta diskuteras nedan.
Verktygen lovar en prospektiv rationalitet, men de kan också användas för
att uppnå en retrospektiv rationalitet. Ett visst beslut presenteras då som ett
resultat av att verktygen använts, eftersom att använda verktygen enligt den
prospektiva rationaliteten är det bästa sättet att nå målet att välja rätt person.
Med andra ord motiveras beslutet med hjälp av verktygen, även om det i själva
verket har fattats på andra grunder. De två föregående kapiden visar att exempelvis kravprofilen ofta används i detta syfte. Motiveringen att kandidaten inte
uppfyllde kriterierna i kravprofilen är användbar, inte minst för att den är
"godkänd" i diskrimineringssammanhang (se kapitel 10). Risken att en sådan
motivering ifrågasätts genom att en utomstående påstår att beslutet fattats på
andra (illegitima) grunder är alltså relativt liten. Även Silverman & Jones (1976)
och Salaman & Thompson (1978) har visat att kravprofiler på detta sätt kan
användas ex postfacto som retoriska hjälpmedel för att rationalisera redan fattade beslut.
Vilka beslut som helst kan dock inte motiveras med hjälp av verktygen.
Som konstateras i samband med diskussionen om retrospektiv-prospektiv orientering har begreppet prospektiv också en annan betydelse än den som diskuteras tidigare i detta avsnitt. Denna betydelse pekar på att förväntningar om
vad som i framtiden kommer att vara möjligt att redogöra för i ett visst sammanhang begränsar handlingsutrymmet i nuet. I rekryteringssammanhang
utgörs dessa standards of accountability (Heritage 1983: 119-120) till stor del av
rekryteringsverktygen. Kravprofilen. exempelvis, gör det därför svårt att fatta
ett beslut att anställa en person vars kompetens och personliga egenskaper
kraftigt avviker från urvalskriterierna (ett beslut som kanske "egentligen" fattas
utifrån icke arbetsrelaterade kriterier), då den inte kan användas för att motivera ett sådant beslut. På så sätt begränsar verktygen vilka beslut som kan tänkas fattas.
Verktygen spelar alltså olika roller, både prospektivt och retrospektivt både före och efter det att rekryteringsbeslutet fattats. Men verktygen hjälper
också deltagarna att tolka kandidaterna och fatta beslut om anställning medan
rekryteringsprocessen sker, d.v.s. medan de gallrar ansökningar, genomför
intervjuer, håller beslutsmöten, bedömer kandidaterna och fattar beslut. För att
beskriva denna roll återvänder vi till synen på rekryteringsverktygen som en
uppsättning regler.
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Leiter (1980: 190-200, 233-236) och Heritage (1984: 103-134) påpekar att
regler fungerar på två sätt: samma regler som vägleder handlande, vägleder
också aktörernas resonerande om de handlingar som utförs. Samma regler som
specificerar vilka handlingar som är möjliga och vilka som är lämpliga hjälper
med andra ord aktörerna att tolka de handlingar som faktiskt utförs. Reglerna
rekonstituerar det som sker som en situation av ett visst bestämt slag, och detta
sker oavsett om reglerna följs eller inte. På så sätt skapas "en känsla aven ordnad värld som kan ligga till grund för till synes rationellt handlande" (Swartling
1998:116).
Som en uppsättning regler utgör rekryteringsverktygen därmed inte enbart
riktlinjer för handlande utan också riktlinjer för att förstå det som sker i ett
visst rekryterings fall medan det sker. Med andra ord fungerar modellerna,
kravprofilerna och urvalsinstrumenten och de regler som de representerar som
menings skapande verktyg. Verktygen rekonstituerar rekryteringssituationen
genom att omforma myriaden av intryck av kandidaten till en specifik bild. I en
situation som är fundamentalt mångtydig - det finns ingen fast grund mot vilken den dokumentära tolkningens sanningshalt eller "riktighet" kan fastställas
- fungerar verktygen som tolkningsschema i en tolkningsprocess som utmynnar i en (mer eller mindre) entydig anställningsbilcl. Utifrån denna "ordning"
skapas en grund för nästa handling: att övertyga om att ett visst beslut är rätt,
att fatta ett visst beslut, att förklara varför man fattat ett visst beslut etc.
Att rekryteringsverktygen inte bara specificerar vad som borde ske, utan
även hjälper deltagarna att tolka det som faktiskt sker betyder också att deltagarna orienterar sig mot snarare än följer eller styrs av verktygens regler. Regler
determinerar inte längre handling, utan aktören står alltid, i varje stund, inför
ett val, som han/hon är ansvarig för (Boden 1994). I en specifik situation kan
deltagarna därför välja att anpassa sig till reglerna (t.ex. "vi tackar nej, eftersom
kandidaten inte uppfyller alla urvalskriterier"), justera dem (t.ex. "det vi menar
är nog egentligen att dessa tre kriterier är viktigast"), förändra dem (t.ex. "detta
urvalskriterium är i detta fall inte relevant, eftersom kandidaten kommer att
skaffa den kunskapen genom internutbildning") eller till och med att bortse
från dem (t.ex. "kandidaten uppfyller inte urvalskriterierna men vi tackar ja
ändå, eftersom han har andra viktiga kunskaper"). Hur reglerna kan och bör
uppfattas avgörs alltså när de används i lokala situationer.
För ett exempel på hur verktygen fungerar som meningsskapande verktyg
skall vi återvända till det första beslutsmötet i kapitel 7. Det handlar om kandi200

daten Gustav (se utdrag 1.1-1.4, 4.1-4.2). Där diskuterar deltagarna bland annat
Gustavs personlighetspro fil. En profil är i vanliga fall ett resultat aven personlighetsanalys som utförts, men den profil som diskuteras här är Gustavs förmodade profil. Eftersom deltagarna ännu inte tagit del av resultatet talar denna
personlighetsanalys inte om vilka handlingar som är möjliga och vilka som är
lämpliga (vilket beslut som bör fattas), d.v.s. den fungerar inte som en regel
som vägleder handlande. Däremot fungerar den som ett menings skapande
verktyg, då den hjälper deltagarna att omforma de olika intryck som Gustav
givit till en entydig anställningsbild.
Den förmodade personlighetsanalysen definierar Gustav som en viss typ
av person, nämligen en specialist. Den förklarar därmed "allt", som Ludvig
säger (utdrag 4.1). Den förklarar tidigare diskuterade egenskaper, exempelvis
att Gustav har "ett lite tillbakadraget sätt", inte är "överdrivet förändringsbenägen" eller "speciellt drivande". Den förklarar också varför han inte trivs med
att vara projektledare (utdrag 4.2). Mot bakgrund av kunskapen att Gustav är
en specialist snarare än en generalist blir de nämnda egenskaperna förståeliga.
Profilen förklarar dessutom varför dessa egenskaper, vilka enligt sunt förnuft
är negativt laddade, i själva verket är positiva. Gustav är inte kreativ och kommer inte med "omvälvande nya ideer". Han är istället en sådan person som
"levererar och levererar rätt" och som är "finurlig på det han håller på med"
(utdrag 1.3). Men profilen förklarar inte bara. Den banar dessutom väg för
nästa handling. Kort sagt hjälper den deltagarna att tolka rekryteringssituationen så att beslutet om anställning blir enkelt att fatta.
Att deltagarna ännu inte fått resultatet av personlighetsanalysen betyder att
den formellt sett inte kan användas som grund för att bedöma kandidaten och
fatta ett beslut om anställning. Distinktionen mellan förmodad och "verklig"
profil är dock i denna stund ointressant för deltagarna; de två antas överensstämma, även om Cecilia markerar att det finns en risk att de inte kommer att
göra det (utdrag 4.1). Profilen behöver således inte vara exakt och objektiv för
att den skall kunna hjälpa deltagarna att utmejsla en anställningsbild. Deltagarna ställer andra krav på verktygen än konstruktörerna. Om sedan den
"verkliga" profilen inte visar sig stämma med den förmodade, aktualiseras på
nytt frågan om vilken anställningsbild som är sann och vilket beslut som är
rätt.
Till sist kan noteras att deltagarnas beslut innebär ett "brott" mot verktygets regler för handlande, inte bara på så sätt att deltagarna inte utgår från det
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"verkliga" resultatet, utan också på så sätt att de väljer att tacka ja till Gustav,
trots att han inte är drivande, vilket är den typ av personlighet de brukar vilja
anställa (utdrag 1.2). Deltagarna orienterar sig mot denna regel - i detta fall
explicit när de tar upp avvikelsen - men de styrs inte av den och den determinerar inte beslutet. Regelns betydelse avgörs i det specifika fallet, och Gustav
förstås som ett undantag, då han har andra egenskaper som är viktigare.
Sammanfattningsvis spelar rekryteringsverktygen en viktig roll i bedömning
och beslutsfattande, men det är inte den roll som de som skapade verktygen
tänkte sig. Verktygen kan inte användas för att skapa objektiva bilder av kandidaterna och determinera besluten. Däremot är de hjälpmedel i deltagarnas
arbete med att utmejsla lokala anställningsbilder. För deltagarna, vilkas pragmatiska intresse först och främst är att fatta beslut, är det viktigare att verktygen hjälper dem att tolka kandidaterna än att de ger "korrekta" resultat (se
vidare kapitel 10).

Avslutande diskussion
Att skapa konsensus
Det primära syftet med beslutsmötena är, som konstateras tidigare, att fatta
beslut om kandidaterna. Att alla är överens om vilket beslut som skall fattas är
inte något som uppgiften i sig kräver. Ändå finns, som kapitel 7 och 8 visar, ett
starkt tryck att nå konsensus. Detta tryck resulterar i samtliga fall i att deltagarna enas om ett beslut, även i de möten där mångtydigheten är särskilt stor
och där deltagarna argumenterar för olika anställningsbilder och rekryteringsbeslut.
Trycket att nå konsensus uppstår delvis som ett resultat av att vissa antaganden måste göras för att rekrytering och urval skall vara meningsfullt. Att
genomföra en rekryteringsprocess är något annat än att göra ett slumpmässigt
val. För att rekryteringsprocessen skall vara meningsfull krävs att de som utför
den tror att det finns en kandidat som är, om inte bäst så bättre än de andra
och att det går att avgöra vilken denna är. Detta kräver i sin tur att det finns
ovillkorliga fakta om kandidaten, arbetet m.m. - fakta som alla kan se och därför enas om. Kandidaten harvissa egenskaper och är en viss typ av person, och
arbetet är aven viss karaktär. Om alla inte ser detta, har de uppfattat saker och
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ting fel, och då måste man antingen visa att de har fel genom att peka på bevis
eller göra deras uppfattningar irrelevanta (t.ex. "han har förblindats av att han
behöver få in en medarbetare i gruppen så snabbt som möjligt").
Trycket att nå konsensus är också ett resultat av hur ansvar tilldelas. Den
som står bakom ett beslut som betraktas som riskfyllt och dessutom gör det
mot de andra deltagarnas vilja hamnar i en svår position, inte minst eftersom
det är dyrt att anställa och ännu dyrare att felrekrytera. Om en rekrytering
genomförs trots att alla inte är överens om att den bör genomföras, riskerar
den att bli misslyckad, eftersom de resultat som en nyanställd presterar inte är
oberoende av den inställning hennes medarbetare har till henne. Och om
rekryteringen blir misslyckad så kommer deltagaren som drivit igenom beslutet
att tilldelas ensamt ansvar för att rekryteringen genomförts.
Det handlar dock inte enbart om ett sorts ekonomiskt ansvar, utan även
om ett moraliskt ansvar. Den oliktänkande deltagaren blir i de andras ögon
orsak till att de måste lägga mer tid än "nödvändigt" på att diskutera kandidaten och komma fram till ett beslut. Den oliktänkande agerar inte som en
lagspelare, d.v.s. en som följer den inofficiella normen "vi är överens om att
vara överens", utan komplicerar något som inte borde vara särskilt komplicerat
Gackall 1988). I bästa fall betraktas han/hon som "krånglig". Varför ser
han/hon inte det som är uppenbart för alla andra? Men den oliktänkande riskerar också att bli förklarad inkompetent, nämligen en person som inte kan
samarbeta i att åstadkomma en känsla aven ordnad verklighet. Krav på samarbete i detta är ett moraliskt krav som vi ställer på varandra (GarfinkeI1967).
Det finns alltså ett tryck att nå konsensus och detta utövar ett så pass stort
inflytande över beslutsmötena att konsensusskapande bör betraktas som en
uppgift som existerar parallellt med uppgiften att nå ett beslut. Konsensus är
således inte något som bara infinner sig för att deltagarna har samma anställningsbild och förespråkar samma beslut, utan är något som skapas aktivt av
deltagarna. För att uppgiften att nå konsensus skall lösas krävs ansträngning
(Edwards 1997: 114-141).
Ett första sätt att skapa konsensus är att demonstrera konsensus inför varandra. Detta sker främst genom gemensam beskrivning, upprepning och sammanfattning. Kapitel 7 visar hur gemensam beskrivning och upprepning verkar
för att externalisera. Genom att deltagarna tillsammans återger "det som hänt"
och förstärker varandras berättelser, skapar de fakta som alla "ser" och är
överens om. Att demonstrera konsensus kan till och med innebära att delta203

garna "upprepar" något som inte har sagts tidigare - "För att annars, som du
sa, som konsult så tycker jag att han är (.) den bästa intervjun j.ag har haft (Ove:
Mm) på den delen (.) tycker jag." (se utdrag 1.4 i kapitel 8).
Deltagarna sammanfattar också vid olika tillfällen under beslutsmötena
"vad de kommit fram till". Sammanfattningarna återger dock inte bara ett visst
resonemang, utan de förändrar det också. I sammanfattningen bevaras vissa
detaljer medan andra raderas, och på så sätt transformeras innebörden i det
som sagts (Heritage & Watson 1979). Genom deltagarnas sammanfattningar
transfonneras med andra ord mer eller mindre disparata intryck till en helhet
som de kan enas om. Ett kort exempel finner vi i mötet om kandidaten Henrik
(utdrag 2.1-2.5 i kapitel 8), där Mårten i slutet sammanfattar mötet i en kort
mening: "Som sagt, han är ingen klockren." Genom denna sammanfattning blir
det tydligt vilka aspekter som lyfts fram under mötet som de skall ta hänsyn till
(att han är en dålig konsult) och vilka de inte skall ta hänsyn till (att han har en
värdefull sakkunskap).
Ett andra sätt att skapa konsensus är att visa ett ogillande mot åsikter som
"går emot strömmen", antingen genom att peka ut dem som annorlunda eller
genom att förminska dem. I inledningen till mötet om kandidaten Henrik
(utdrag 2.1-2.5 i kapitel 8) pekas Mårten tydligt ut som en "oliktänkare" - "nej
men du står ut så du får börja". Därefter behandlas Mårten mötet igenom som
en oliktänkare, som de andra positionerar sig emot. I mötet om Kjell (utdrag
5.1-5.4 i kapitel 8) förminskas istället Camillas negativa synpunkter. Alla negativa egenskaper som Camilla tar upp tonas ner av Mårten. Eftersom de är
överens om att Kjell egentligen är en bra kandidat, finns ingen anledning att
lägga tid på att förfina anställningsbilden.
Redan i kapitel 6 konstateras att svaret på frågan "är 'deltagarna överens om
vilka som skall rekryteras" är ja. Beslutsmötena har dock visat att det inte är
fråga om att deltagarna "helt enkelt" tycker likadant. Konsensus måste skapas
aktivt.

Rekrytering som överläggning
I inledningen till detta kapitel används begreppet "överläggning" för att karak-

tärisera den bedömning och det beslutsfattande som sker i rekryterings-
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processen". "Att överlägga" är, som konstateras ovan, att noga diskutera igenom. "Noga diskutera" syftar här på att mötesdeltagarna under beslutsmötena
diskuterar vilka egenskaper kandidaterna har och vad det betyder att de har
dessa egenskaper; att de förankrar anställningsbilderna i "information" om
kandidaterna; att de prövar anställningsbilderna och rekryteringsbesluten; att de
förklarar gåtor och motsägelser; att de genom en retrospektiv-prospektiv orientering får anställningsbilden och rekryteringsbeslutet att passa ihop; att de tar
hänsyn till sammanhanget i vilket den specifika rekryteringen sker; att de motiverar rekryterings besluten; och att de använder rekryteringsverktyg för att tolka
kandidaterna.
Detta sätt att karaktärisera rekryteringsprocessen kan kontrasteras med de
två ansatserna som beskrivs i kapitel 2 (se tablå 9.2). Inom den första av dessa
- den psykometriska ansatsen - betraktas rekrytering som en informationsanskaffningsprocess. Bedömning sker genom att man väljer ut ett antal kriterier
efter vilka urvalet skall ske, använder olika urvalsinstrument för att undersöka i
vilken utsträckning kandidaterna har de egenskaper som krävs och väljer den
kandidat som i störst utsträckning har dessa egenskaper. Inom den sociala
ansatsen betraktas rekrytering som en process som skall leda fram till att ett
psykologiskt kontrakt etableras mellan den rekryterande organisationen och
den arbetssökande. I bästa fall skapas ett engagemang hos parterna och båda
utvärderar ett framtida samarbete genom att ömsesidigt utbyta realistisk information, diskutera arbetet och explicitgöra förväntningar.
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En anledning till att just detta begrepp valts är att det är en översättning av engelskans deliberation. Garfinkel

har berättat att han myntade begreppet etnometodologi när han studerade en jurys överläggningar. Heritage
(1984: 4) beskriver hur det gick till: "The term, Gårfinkel relates (Garfinkel 1974: 16), occurred to him as he
was writing up a story of jury deliberations. The jurors, he found, were preoccupied with a variety of
'methodological' matters such as the distinction between 'fact' and 'opinion', between 'what we're entitled to
say', 'what the evidence shows' and 'what can be demonstrated' (ibid.). The jurors worked with these kinds of
distinctions seriously and methodologically as part of a deliberative process which all of them knew to be highly
consequentia1 and through which they determined the reasonableness of particular evidences, demonstrations,
conc1usions and, ultimately, verdicts. These distinctions were handled in coherently organized and 'agree-able'
ways and the jurors assumed and counted upon one another's abilities to use them, draw appropriate inferences
from them and see the sense of them."

205

Antaganden

Människor och arbeten
Den
förändras inte; egenskapsykometriska
per kan mätas objektivt
ansatsen
etc. (se tablå 2.4)

Kärnan

Rekryteringsverktygens
viktigaste
funktion

Att predieera
arbetsprestation

Att ge valida
resultat

Den sociala
ansatsen

Människor och arbeten
förändras; självuppfattningen är viktig etc. (se
tablå 2.5)

Att etablera ett psykologiskt kontrakt

Att möjliggöra
informationsutbyte på lika villkor

Rekrytering
som
överläggning

Den ovillkorliga indexikaliteten; språket
används i syfte att konstruera specifika versioner av händelser och
objekt

Den dokumentära tolkningsmetoden; kontextualisering; retrospektivprospektiv orientering

Att möjliggöra
meningsskapande

Tablå 9.2 Rekrytering som överläggning och de två ansatserna

Skillnaderna blir tydliga inte minst när det gäller vilken roll rekryteringsverktygen har och hur de utvärderas. För att prediktion skall fungera måste rekryteringsverktygen ge valida resultat. I den sociala ansatsen är det istället informationsutbytet som står i centrum, eftersom en öppen och ärlig relation är en
förutsättning för att ett psykologiskt kontrakt skall kunna etableras. Detta
kapitel visar att rekryteringsverktygen fungerar som meningsskapande verktyg,
som hjälper deltagarna att resonera om kandidaterna och att omvandla de
många intrycken av kandidaterna till specifika bilder.
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10
Slutsatser och implikationer
Det första avsnittet i detta kapitel behandlar avhandlingens bidrag i förhållande
till rekryterings forskningen som diskuteras i kapitel 2 och 3. I två avsnitt därefter behandlas implikationer av modellen för rekrytering som överläggning för
praktikens rekrytering och urval. I ljuset av avhandlingens resultat diskuteras
först hur rekryteringsprocessen möjliggör eller förhindrar skapandet av mångfald i arbetslivet och därefter hur organisationer kan arbeta för att på olika sätt
förändra sitt rekryteringsförfarande.

Avhandlingens bidrag
De två ansatserna för rekrytering
Studierna i avhandlingen visar att rekrytering och urval sällan sker exakt enligt
de steg och principer som föreskrivs av urvalsmodellen och HRM-litteraturen i
vilken den psykometriska ansatsen är dominerande (se tablå 2.2). Noggranna
arbetsbeskrivningar görs sällan, och det är inte ovanligt att man använder sig av
gamla kravprofiler eller utgår ifrån personen som tidigare hade tjänsten när
man skall nyrekrytera. Dessutom är det inte enbart de urvalskriterier som
beskrivs i kravprofilen som styr vilket beslut som fattas. Rekryteringsprocessen
är generellt sett en mer informell och intuitiv process än den psykometriska
ansatsen gör gällande.
Att så är fallet är, åtminstone i ett internationellt perspektiv, ingen nyhet (se
t.ex. Morgan et al. 1983, Windolf & Wood 1988, Shackelton & Newell 1989).
Det är dock viktigt att notera att detta inte betyder att urvalsmodellen är okänd
för rekryterarna eller att den inte fått något genomslag. Tvärtom utgår rekryterarna från urvalsmodellen när de beskriver rekryterings förfarandet, och den
utgör också en betydelsefull organiseringsprincip för de rekryteringar som
genomförs (se kapitelS och 6). Det handlar alltså snarare om att formella och
informella rekryteringspraktiker existerar sida vid sida eller, som Boden (1994:
13) uttrycker det, om att vardagslivet är en blandning mellan formellt och
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informellt - det är "business as usual". Urvalsmodellen är förgivettagen, men
samtidigt är det också självklart för dem som arbetar med rekrytering att den
inte alltid kan eller ens bör följas.
Inte heller den sociala ansatsens modell för hur rekrytering bör bedrivas är
en oproblematisk beskrivning av praktikens rekrytering och urval (se tablå 2.3).
I modellen står informationsutbyte och en ärlig och järnlik relation mellan
parterna i centrum. Liksom den psykometriska ansatsen har den sociala ansatsen fått genomslag på så sätt att rekryterarna och mötesdeltagarna refererar till
dess centrala ideer, exempelvis att man måste betrakta och behandla den
sökande som en aktiv beslutsfattare och att man måste utbyta ärlig information. Studierna visar dock att rekryterarna och mötesdeltagarna också behandlar
rekrytering som en tvåstegsprocess - företaget beslutar först huruvida ett
erbjudande skall ges och därefter beslutar kandidaten om han/hon skall ta
erbjudandet eller inte - och att de också dels skiljer mellan sådant som man
"kan" säga till kandidaten och sådant som det är bäst att kandidaten inte vet,
dels utgår från att kandidaten gör likadant.
Flera av de antaganden som ansatserna bygger på problematiseras i
avhandlingen (se tablå 2.4 och 2.5). En grundläggande utgångspunkt för båda
ansatserna är att bedömare, med hjälp av rekryteringsverktyg, kan ta reda på
hur kandidaten faktiskt är. I den psykometriska ansatsen står kandidatens egenskaper i fokus, i den sociala ansatsen kandidatens beteende, men antagandet att
kandidaten har inneboende (om än föränderliga) kvaliteter och att det går att
avbilda dessa genom att samla information har de gemensamt. Denna avhandling har istället argumenterat att bedömare, med hjälp av rekryterings verktyg,
utmejslar lokala anställningsbilder av kandidaterna som verkar reflexivt på det
de beskriver. I bedömningsprocessen görs kandidaten till en person med vissa
bestämda egenskaper. Det har därför föreslagits att det är mer meningsfullt att
tala om hur information lyfts fram och görs relevant än att tala om hur den
samlas in och analyseras.
Beslutsmötena visar att egenskaper och kriterier är ovillkorligt indexikala
och att de inte kan, som de båda ansatserna antar, beskrivas i abstrakta och
allmängiltiga termer. Rekryterarna och mötesdeltagarna är vana vid att beskriva
egenskaper och kriterier i dessa termer, men beslutsmötena visar att deras specifika betydelse alltid måste fastställas lokalt. Detta blir särskilt tydligt när de
används för att beskriva och bedöma specifika kandidater - när frågan om vad
egenskapsorden och kriterierna betyder ställs på sin spets. Slutsatsen att kon-
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textualisering är en förutsättning för all tolkning problematiserar särskilt den
psykometriska ansatsens antagande om att egenskaper kan mätas objektivt,
utan hänsyn till de specifika omständigheterna.
De två uppsättningarna av antaganden bygger på olika ideal som forskarna
för in och som praktikens bedömare inte kan leva upp till. För den psykometriska ansatsen är detta ideal formell rationalitet, som gjorts till en icke ifrågasatt standard mot vilken rekryteringspraktiken jämförs. Jämförelserna leder
till att man identifierar och fokuserar på brister i rekryteringspraktiken. Man
har t.ex. funnit att rekryterare inte använder de mest valida urvalsinstrumenten
och har föreslagit att lösningen på detta problem är att förse rekryterarna med
mer information om vilka instrument som är mest valida. Den sociala ansatsen
har kritiserat rationalitetsidealet (den så kallade realistiska kritiken; se kapitel 2),
men har istället ersatt det med ett humanistiskt ideal. Den sökande bör betraktas och behandlas som ett subjekt vars rättigheter, t.ex. rätt till lika behandling,
måste skyddas. Även detta ideal har gjorts till en standard mot vilken praktiken
jämförs. Exempelvis har man funnit att rekryterare i sitt bedömningsarbete
påverkas av faktorer som vilket kön och vilken etnisk tillhörighet kandidaten
har och man har föreslagit att detta problem "can be remedied by good intetpersonal
relations and a new etbic" (Hollway 1984: 56).
Garfinkel (1967) har föreslagit att forskningen bör syfta till något annat än
att jämföra praktiken med idealiserade standarder. Istället bör vardagslivet stå i
fokus i studier av medlemmarnas meningsskapande metoder och "sunda förnuft". Mot bakgrund av detta uppmanar Boden (1994: 10) organisarionsforskare att föra in människan i organisationen igen - "we need to recognize, and take
very seriousfy indeed, the practical actiiities of real people engaged in concrete situations of
social action". Genom att titta igenom ett slags socialt mikroskop kan organisationsforskaren skapa en förståelse för hur organisationer "sker" stund för
stund. I denna avhandling har ett försök att på detta sätt - utan idealiserade
standarder och med fokus på detaljerna i den organisatoriska vardagen studera rekrytering och urval presenterats.

Organisationsstudier av beslutsfattande i rekryteringsprocessen
Rekryteringsforskning har alltså länge uttalat sig om hur beslutsfattande i
rekryteringsprocessen borde gå till. Rekrytering skall vara en formell process
där urvalsmodellens steg följs och beslut fattas enbart utifrån de urvalskriterier
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som beskrivs i kravprofilen. Studier av beslutsfattande i rekrytering har dock
enhälligt visat att rekrytering i praktiken snarare är en informell process.
Shackelton & N ewell, till exempel, ger följande beskrivning.
"Textbooks on selection suggest that there are two general ways in which decisions
can be made: the actuarial (statistical) and the clinical methods. The actuarial
method is generally considered to be the more 'scientific', since it is based on an
objective, statistical analysis of data about candidates. More importandy, in terms of
predieter reliability and validity, most reviews (...) provide evidence which clearly
favours statistical over clinical prediction. However, given the methods of selection
used by most companies (...) the use of techniques such as regression analysis
would be quite inappropriate. Hence, it is clear that most decisions are made, at the
end of the day, on the basis of 'gut feel' or intuition." (Shackelton & Newell 1989:

247)

Alternativet till att karaktärisera rekryteringsprocessen som en objektiv och
mekanisk process tycks alltså vara att karaktärisera den som en subjektiv process som är öppen för individuella tolkningar. Med ordet "subjektiv" betonas
antingen det "naiva" i bedömarnas beslutsfattande, d.v.s. att de påverkas av
personligt tycke, använder stereotyper, styrs av det första intrycket och gör
andra så kallade kognitiva felslut, eller det mer eller mindre "manipulativa",
d.v.s. att de fattar beslut som reproducerar befintliga maktstrukturer och sedan
rationaliserar besluten med hjälp av "legitima" argument. Morgan et al. (1983)
kan ses som företrädare för det "naiva" och Silverman & Jones (1976) för det
mer eller mindre "manipulativa".
Studierna i avhandlingen bekräftar att bedömning och beslutsfattande inte
är en helt formell och objektiv informationsbehandlingsprocess, men resultaten ifrågasätter också att det handlar om en subjektiv process där bedömarna
har möjlighet att fatta vilka beslut de vill, så länge besluten kan motiveras i
efterhand. För att illustrera detta ställs avhandlingens resultat i förhållande till
de resultat som Silverman & Jones (1976) presenterar (se kapitel 3).
Silverman & Jones menar att bedömarna redan under anställningsintervjun
fattade beslut om anställning och att de därefter processen igenom arbetade
med att ex postfacto bekräfta och motivera beslutet som rationellt. De fann att
två kriterier, acceptability och abrasiueness, spelade en särskilt stor roll i bedörnningen av kandidaterna, men också att dessa kriterier inte kunde predieera
huruvida en viss kandidat skulle erbjudas anställning. Kriterierna producerade
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inte rekryteringsbeslut, men däremot användes de som retoriska resurser för att
motivera redan fattade beslut.
Enligt den beskrivning Silverman & Jones ger är således rekryteringsbeslutet fattat redan innan bedömarna kliver in i beslutsmötena. Att de uteslutande fokuserar den retrospektiva dimensionen i bedömning och beslutsfattande innebär att de inte beskriver hur bedömarna kommer fram till besluten.
Att göra det, menar Silverman & Jones (ibid. 47), skulle kräva att forskaren så
att säga kryper in i hjärnan på bedömarna under anställningsintervjun.
Studierna i avhandlingen visar dock att beslutsmötena, särskilt de som
behandlas i kapitel 8, karaktäriseras av betydligt mer mångtydighet än
Silverman & Jones gör gällande. Avhandlingen föreslår dessutom att det är
möjligt att studera hur bedömarna bedömer kandidaterna och fattar beslut, inte
genom att avbilda kognitiva processer, utan genom att iaktta hur bedömare tillsammans under beslutsmötena pratar sig fram till anställningsbilder och rekryteringsbeslut. I kapitel 7-9 utvecklas en sådan tolkning, som beskriver bedömning och beslutsfattande som en process som är ständigt retrospektivtprospektivt grundad i nuet och som sker genom den dokumentära tolkningsmetoden och genom kontextualisering. Denna modell för rekrytering som
överläggning förklarar hur mötesdeltagarna med hjälp av rekryteringsverktygen
reducerar mångtydigheten så att ett beslut kan fattas. Det som sker under
beslutsmötena är således inte enbart en retrospektiv omskrivning av historien.
När inte enbart den retrospektiva utan också den prospektiva dimensionen
i bedömning och beslutsfattande fokuseras, blir också förståelsen för vilken
roll rekryteringsverktygen spelar mer nyanserad. Avhandlingen bekräftar att
t.ex. kravprofilen inte determinerar rekryteringsbesluten och att den används
som retorisk resurs för att motivera redan fattade beslut. Men studierna visar
också att kravprofilen begränsar vilka beslut som är tänkbara, eftersom ett
beslut måste kunna motiveras i framtiden och eftersom kravprofilen utgör en
viktig motiveringsgrund i rekryteringssammanhang. Bedömarna förhåller sig
således till rekryteringsverktygen, även om de inte styrs av dem.
Detta betyder inte att så kallade informella kriterier, d.v.s. icke arbetsrelaterade kriterier, inte påverkar rekryteringsbesluten. Exempelvis visar beslutsmötena att kandidatens förmåga att "spela spelet" är betydelsefull på så sätt att
kandidaten måste visa att harr/hon vet vad som förväntas aven kandidat som
är på anställningsintervju. Men inte heller sådana informella kriterier determi-
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nerar besluten. Hur viktigt det är att kandidaten kan "spela spelet" och vad
"spela spelet" innebär avgörs under beslutsmötena.
För att utvidga förståelsen för hur informella kriterier påverkar rekryteringsprocessen är det därför nödvändigt att studera bedömning och beslutsfattande medan det sker och belysa hur kriterier omsätts i denna process istället
för att, som t.ex. Silverman & Jones, anta att "selectors are predisposed to assess candidates in terms of tbeir likelihood not to bring into question the routine rules of the game as
played in the Organization" (ibid. 31). Eriksson (2000), till exempel, har på detta
sätt studerat hur kön konstrueras i rekryteringsprocessen och hur konstruktioner av kön i sin tur påverkar bedömningsprocessen. I denna avhandling har
diskursanalysen och etnometodologin tagits till hjälp för att belysa på detaljnivå
hur olika kriterier omsätts när kandidaterna konstrueras under beslutsmötena.
Studierna föreslår att föreställningar om exempelvis kön och etnisk tillhörighet
kan ses som bakgrundskunskap som påverkar hur formella kriterier tolkas i
både positiv och negativ riktning snarare än som, vilket är vanligt inom forskning om diskriminering (se t.ex. Jenkins 1986), informella kriterier som griper
in i bedömningsprocessen och väger minst lika tungt, om inte tyngre, än formella kriterier.
Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen till det pågående samtalet inom
rekryteringsforskningen genom att utveckla en modell för hur bedömning och
beslutsfattande går till; genom att lyfta fram beslutsfattandets retrospektiva och
prospektiva karaktär; och genom att erkänna rekryterarna och mötesdeltagarna
som kunniga aktörer. Avhandlingen visar tydligt att rekryterarna inte styrs av
kriterier, varken formella eller informella, eller av sina rekryteringsverktyg utan
tillsammans resonerar sig fram till rimliga anställningsbilder och rekryteringsbeslut.

Meningsskapande verktyg
I rekryteringsarbete figurerar i regel ett stort antal verktyg, framför allt olika
rekryteringsmodeller och urvalsinstrument. Tanken bakom dessa verktyg är att
standardisera och formalisera rekryteringsprocessen, att ge objektiv information om kandidaterna och att eliminera behovet av subjektiv bedömning. En
slutsats som dras utifrån studierna i denna avhandling är att verktygen inte kan
fylla denna roll. Att verktygen används och att de spelar en viktig roll i rekryteringsarbetet råder det dock inget tvivel om, även om det är en annan roll än
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den som de som skapade dem tänkte sig. I rekryterings situationer som är mer
eller mindre mångtydiga fungerar modellerna och instrumenten som hållpunkter och hjälpmedel i meningsskapandet, som hjälper deltagarna att skapa
lokala anställningsbilder av kandidaterna. Rekryteringsverktygen skapar en
känsla aven "ordnad värld" - av att man vet hur kandidaten är - utifrån vilken
det blir möjligt att agera.
Rekryteringsområdet är långt ifrån det enda där verktyg utvecklats för att
vägleda handling. Ur ett vidare perspektiv kan slutsatsen om rekryteringsverktygens meningsskapande roll sannolikt överföras till att gälla andra verktyg som
används i organisationer, inte bara på HRM-området utan också inom exempelvis strategi- och marknadsföringsområdena. Smircich & Stubbart (1985)
argumenterar t.ex. för att Strategic Management handlar om att organisationens
omgivning iscensätts snarare än observeras. Organisationen och dess omgivning finns inte "där ute", utan skapas genom sociala interaktionsprocesser. En
konsekvens av detta är att de verktyg som skall användas för att analysera den
självständigt existerande objektiva omgivningen snarare fungerar som en del av
iscensättandet. Därmed blir det relevant att tala om att verktygen konstituerar
omgivningen snarare än avbildar den "som den är".
Slutsatsen att managementverktyg inte har den avsedda funktionen innebär
således inte ett förkastande av verktygen utan snarare att den rationalistiska
ansatsens frågeställningar, t.ex. "fungerar de?", ersätts med andra, t.ex. "hur
fungerar de?". Denna avhandling skall ses som ytterligare ett led i detta
utforskande.

Rekrytering för mångfald
I detta och nästa avsnitt behandlas några implikationer som modellen för
rekrytering som överläggning har för praktikens rekrytering och urval. Många
organisationer i Sverige idag säger sig vilja öka mångfalden på arbetsplatsen.
Här diskuteras, i ljuset av avhandlingens resultat, hur rekryteringsprocessen
möjliggör eller förhindrar uppnåendet av detta mål och vilka förutsättningar
för diskriminering som rekryteringsprocessen direkt eller indirekt skapar, särskilt när bedömning och beslutsfattande sker i grupp.
Till att börja med vill jag poängtera att jag med diskussionen i detta avsnitt
inte på något sätt implicerar att rekryteringsprocesserna i någon av de organisationer som studerats generellt sett är diskriminerande eller att diskriminering
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förekom i någon av de åtta rekryteringsprocesserna som följdes i de två fallföretagen. Jag vill också poängtera att studierna i avhandlingen inte i första hand
syftat till att studera frågor som rör mångfald och diskriminering och att jag
inte i någon större utsträckning fördjupat mig på forskning inom området.
Trots detta kan det vara meningsfullt att mot bakgrund av avhandlingens studier av bedömning och beslutsfattande i rekryteringsprocessen resonera generellt kring hur rekryteringsprocessen möjliggör eller förhindrar skapandet av
mångfald i en personalstyrka och vilka förutsättningar för diskriminering som
rekryteringsprocessen direkt eller indirekt skapar, särskilt när beslutet om
anställning tas i grupp. Ett sådant resonemang är särskilt motiverat med tanke
på det empiriska materialets karaktär. De beslutsmöten som studeras i avhandlingen ger en närhet till "händelsernas centrum", d.v.s. en av de arenor där
bedömning och beslutsfattande inte bara diskuteras avskilt från praktiken utan
faktiskt sker, vilket inte är helt vanligt inom forskningen om rekrytering och
diskriminering (Collinson et al. 1990).
Generellt sett innebär mångfald att arbetskraften varierar med avseende på
exempelvis ålder, kön, samhällsklass, etniskt ursprung, religiös tillhörighet och
sexuell läggning. I Sverige är aktiva åtgärder för att skapa mångfald i arbetslivet
till stor del frivilliga, även om vissa minimikrav ställs27• Däremot är diskriminering i arbetslivet förbjudet. I "Rekrytera utan att diskriminera", en handbok
som 1999 gavs ut av JämO, DO, Hom0 28 och Handikappombudsmannen,
beskrivs diskriminering som ett brott mot principen om lika behandling.
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av kön,
etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Dessa lagar gäller
både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en
arbetssökande eller arbetstagare missgynnas genom att han/hon behandlas
mindre förmånligt på grund av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller
funktionshinder. Indirekt diskriminering, som tros vara det större problemet
(Höglund 2000), innebär att en arbetssökande eller arbetstagare missgynnas
genom att arbetsgivaren tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar

27

Till exempel är varje arbetsgivare skyldig att arbeta planmässigt och målinriktat för att främja etnisk mångfald

och jämställdhet (se Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet respektive Jämställdhetslagen).
28

Jämställdhetsombudsmannen GämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen

mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).
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personer med en viss etnisk tillhörighet, av visst kön, med viss sexuell läggning
eller med visst funktionshinder'",
Trots denna lagstiftning och trots aktiva åtgärder som genomförs för att
öka mångfalden i arbetslivet kvarstår ett antal problem som kan relateras till
kön, etnicitet, ålder och funktionshinder. Generellt sett handlar det om marginalisering, segregering och diskriminering. Specifikt handlar det för kvinnor
bland annat om så kallade glasväggar och glastak, för invandrare bland annat
om låg sysselsättningsgrad och svårigheter att få arbete som motsvarar yrkeskompetensen, för äldre bland annat om utestängning från arbetslivet redan
före 50-årsåldern och för personer med funktionshinder bland annat om
benämningen "svag grupp" och svårigheter att komma ut i arbetslivet (se de
los Reyes 2000 för en diskussion av dessa och andra problem).
de los Reyes (2000) menar att analyser av och diskussioner om mångfald i
stor utsträckning fokuserar på individer eller grupper av individer (exempelvis
"kvinnor" eller "invandrare") och på det som gör dessa individer annorlunda.
Iden om mångfald i arbetslivet bygger visserligen på iden att människor är
olika, men att diskussionen enbart fokuserar på olikheter får ett antal negativa
konsekvenser. För det första innebär det att ansvaret för ovan nämnda problem läggs på individer som är annorlunda, för det andra att olikheterna essentiaIiseras, d.v.s. betraktas som oundvikliga, naturgivna och inneboende hos den
annorlunda individen och gruppen. Förekomsten av olikheter är inte längre
föremål för undersökning utan tas istället för given. Dessutom leder fokus på
olikheter till att normen (svenska, icke funktionshindrade, medelålders män)
mot vilken olikheterna fastställs inte problematiseras. de los Reyes menar att
det är mer givande att istället fokusera de mekanismer som särskiljer och differentierar individer, d.v.s. de mekanismer som konstruerar exempelvis kvinnor
och invandrare som annorlunda i jämförelse med normen.
I detta sammanhang är studier av rekrytering av intresse. Det är känt att
vissa grupper av individer har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, även när deras kompetensnivå är hög, och frågan är om och i så fall hur
rekryteringsprocessen medverkar till detta. Frågan är alltså inte om det förekommer diskriminerande individer som gör att rekryteringsprocessen får dis-
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kriminerande resultat, utan huruvida rekryteringsprocessen i sig öppnar upp för
diskriminering exempelvis på grund av att den har en viss uppläggning, att
vissa regler gäller eller att vissa rutiner etablerats. Nedan diskuteras därför, i ljuset av studierna i denna avhandling, några av de möjligheter och hinder för att
skapa mångfald som rekryteringsprocessen ger upphov till.

Hinder för en ökad mångfald
Ett vanligt svar på frågan om hur diskriminering skall elimineras är att det bör
ske genom att rekryteringsprocessen görs formell och transparent (se t.ex.
Jenkins 1986). Av de rekommendationer ombudsmännen ger blir det tydligt att
detta även är deras hållning i frågan GämO et al. 1999). Med ett formellt förfaringssätt blir det svårare att dölja diskriminering och lättare för utomstående att
kontrollera att allt gått rätt till.
För Jenkins (1986) innebär formalisering dels att varje rekryteringsprocess
dokumenteras noggrant, dels att den psykometriska urvalsmodellen som
beskrivs i kapitel 2 implementeras till punkt och pricka. Alla urvalskriterier som
används skall vara tydligt och noggrant definierade. Dessutom måste de vara
motiverade; endast meriter och personliga egenskaper som faktiskt krävs för
att utföra arbetet får användas i urvalet, och vilka dessa är definierar arbetsbeskrivningen som bör ha skrivits i rekryteringsprocessens inledning GämO et al.
1999: 40). Detta innebär att vissa kriterier, exempelvis social kompetens och
personlig lämplighet", endast bör användas med försiktighet. När det gäller
urvalsmetoden är det viktigt att denna är valid och reliabel. Kandidatens meriter och personliga egenskaper bör på ett standardiserat och objektivt sätt mätas
och jämföras med urvalskriterierna, som inte bara skall vara tydligt definierade
utan också rangordnade i termer av vilken relativa vikt de skall ges (ibid. 54).
Sett utifrån detta perspektiv kan ett antal aspekter av rekryteringsprocessen
såsom den beskrivs i avhandlingen pekas ut som problematiska då de öppnar
upp för diskriminering, oavsett om de i det enskilda fallet utnyttjas för att diskriminera eller inte. Nedan diskuteras några av dessa aspekter.
Beskrivningen av rekryteringsprocesserna i de 28 organisationer som ingår
i studierna visar att dessa organisationer sällan gör det omsorgsfulla förberedel-
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searbete som enligt ombudsmännen krävs för att relevanta urvalskriterier skall
väljas ut, tydligt definieras och rangordnas. Detta gäller särskilt de kriterier som
rör personliga egenskaper, som sägs spela en stor roll i urvalet men som ofta
diskuteras under generella rubriker som "social kompetens" och "förändringsbenägenhet". Tolkningen av beslutsmötena visar att kriterierna är indexikala
snarare än universella. De definieras inte på samma sätt i alla situationer och är
heller inte alltid lika viktiga, utan den specifika betydelsen fastställs i varje
rekryterings situation. Detta gäller inte enbart de ovan nämnda vaga personliga
egenskaperna utan även relativt tydligt definierade kriterier som teknisk
kompetens.
Att bakgrundskunskapen spelar en stor roll i bedömning kan också det
öppna upp för diskriminering. Om bedömarnas bakgrundskunskap är vag, vilken den riskerar att vara när det gäller personer som tillhör underrepresenterade grupper, skapas problem med att bedöma kandidaterna. Det blir svårare för bedömarna att tolka det kandidaterna säger och gör och därmed att
fastställa vilka egenskaper de har och att bedöma vilken betydelse egenskaperna har.
Även anställningsbilden som helhet spelar, som vi har sett, en stor roll när
kandidater bedöms och rekryteringsbeslut fattas. När den väl utmejslats
används den av bedömarna för att tolka enskilda egenskaper och indicier och
för att avgöra vilket beslut som bör fattas. Om anställningsbilden är omsorgsfullt förankrad i indicier är detta sätt att tolka kandidaterna inte nödvändigtvis
problematiskt, även om det kan bli det när bilden så småningom allt mer
avlägsnas från det kandidaten faktiskt sagt och gjort. Om den däremot påverkas allt för mycket av nycker och första intryck kan detta lämna utrymme för
stereotyper och fördomar och därmed öppna upp för diskriminering.
Också när det gäller processens transparens finns en del potentiella problem. Att det finns olika argument som rekryterings besluten kan bygga på skapar en flexibilitet som kan utnyttjas bland annat för att skilja mellan intern och
extern motivering. Exempelvis kan ett beslut att tacka nej motiveras externt
genom hänvisning till att kandidaten inte uppfyllde kriterierna i kravprofllen,
vilket enligt ovan är en "godkänd" motivering, även om kriterier som inte ingår
och som vanligtvis inte får ingå i kravprofilen (t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller
omotiverade krav på social kompetens) i själva verket var avgörande för
beslutet. Beslutsmötena är normalt slutna för utomstående och de "spår" som
de lämnar efter sig i form av dokumentation och motiverade beslut kan lätt
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konstrueras i efterhand så att de uppnår de krav som ställs. Beslutsfattandet är
på så sätt icke transparent, d.v.s. det är svårt för utomstående att avgöra vilka
kriterier som "egentligen." styrde beslutet och att utvärdera om processen gått
rätt till. Detta betyder inte enbart att det finns utrymme för att fatta beslut som
tar hänsyn till otillåtna egenskaper, utan också att kandidaten inte får veta varför han/hon inte anställdes. Kandidaten klassificeras men vet inte hur denna
klassificering gått till.
Den sista aspekten av rekryteringsprocessen som skall diskuteras här har
att göra med att beslutsfattandet sker i grupp. Som beskrivs i tidigare kapitel
finns under beslutsmötena ett starkt tryck att uppnå konsensus. Detta och att
beslutsfattandet ofta sker under en upplevd tidspress gör att mötesdeltagarna,
när de känner sig osäkra på vilken anställningsbild som är korrekt och vilket
beslut som bör fattas, tar till två praktiska lösningar för att sätta punkt för diskussionerna. För det första övergår de från att diskutera anställningsbilden till
att diskutera beslutet. Motiveringen är att uppgiften är att fatta ett beslut som
är bra för organisationen, inte att till varje pris komma fram till en fullt detaljerad och rättvisande bedömning av kandidaten. För det andra beslutar de att ta
det säkra före det osäkra och tacka nej till en kandidat som väcker osäkerhet.
Givet att bedömare tenderar att ha lättare att bedöma personer som liknar
dem själva eller personer i deras närhet är det troligt att många "osäkra kandidater" kommer att vara sådana som inte liknar majoriteten. För dem kan de två
ovan nämnda lösningarna vara en nackdel. Exempelvis skulle det troligen vara
till dessa personers fördel att bedömarna lägger mer snarare än mindre tid på
att bedöma dem. Det skulle troligen även vara till deras fördel om olikheter i
deltagarnas åsikter lyftes fram snarare än förminskades. Med andra ord medverkar tidspressen och trycket att nå konsensus till svårigheter att rekrytera för
mångfald, även om det inte är säkert att dessa faktorer direkt öppnar upp för
diskriminering.
Leder formalisering av rekryteringsprocessen till mindre diskriminering?
Svaret på frågan om rekryteringsprocessen i sig kan skapa svårigheter att
rekrytera för mångfald och öppna upp för diskriminering är alltså ja. Utifrån ett
diskrimineringsperspektiv som poängterar vikten av att processen är formell
och transparent skulle alltså slutsatsen vara dels att beslutsprocessen måste
göras mer transparent, dels att organisationer måste bli bättre på att definiera
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och rangordna kriterierna som används, bättre på att bedöma endast utifrån
relevanta kriterier och bättre på att mäta kandidaternas meriter och personliga
egenskaper på ett standardiserat sätt (Ienkins 1986).
Att uppnå dessa mål kan dock vara svårt. Formella och informella rekryteringspraktiker tenderar, som också denna avhandling visar, att existera sida vid
sida (Silverman & Jones 1976, Salaman & Thompson 1978, Windolf & Wood
1988). Jenkins (1986) själv pekar på att det kan vara svårt för rekryterarna - de
som borde se till att rekryteringsprocessen är formell och transparent - att inte
påverkas av linjechefernas krav på snabba beslut, mindre byråkrati och mindre
insyn i processen utifrån. Att det inte finns någon entydig uppfattning om vad
kompetens är gör att det kan vara svårt att beskriva urvalskriterierna tydligt och
avgöra vilka som är relevanta. Därutöver pekar Höglund (1998) på att den vikt
som läggs vid kriterier som personlig lämplighet generellt sett ökat i förhållande till den. som läggs vid formell kompetens (t.ex. utbildning), vilket försvårar ytterligare.
.
Även utifrån ett etnometodologiskt perspektiv kan man fråga sig om den
grad av formalisering som krävs kan uppnås i praktiken. Eftersom språket
ofrånkomligen är indexikalt kan urvalskriterier inte definieras så tydligt att
ingen kontextualisering krävs för att de skall kunna användas. Alla åtgärder
mot indexikalitet är även de indexikala (Garfinkel 1967). Därutöver är typifiering en förutsättning för att tolkning skall kunna ske. Utan bakgrundskunskap
får den dokumentära tolkningsprocessen ingen riktning, och det är genom den
dokumentära tolkningen som det som möter oss görs begripligt, faktiskt (i
betydelsen att det uppfattas som fakta) och förståeligt (Leiter 1980: 166-174).
Men om målen kunde uppnås - skulle det leda till en minskad diskriminering? Medan de flesta är överens om att en helt informell och godtycklig
process markant ökar utrymmet för diskriminering, är enigheten inte lika stor
om att en formalisering av rekryteringsprocessen i sig verkligen leder till en
minskning av diskrimineringen (se Collinson et al. 1990: 70-82 för en översikt
över olika ståndpunkter).
Iden om formalisering som lösning på diskrimineringsproblemen bygger på
ett byråkratiideal - genom att ett antal regler ställs upp och efterföljs skall
effektivitet och rättvisa uppnås (jewson & Mason 1986). Effektivitet och rättvisa är dock mångfacetterade begrepp, och den byråkratiska regeln att endast
urvalskriterier relaterade till formell kompetens får användas vid rekrytering
leder inte i alla avseenden till ökad effektivitet (perrow 1986). Snarare kan
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homogenitet beträffande exempelvis etnisk tillhörighet öka en viss organisations möjlighet att nå de mål som ställts upp. Inte heller när det gäller rättvisa
pekar resultaten av ökad formalisering i en bestämd riktning, och i sin studie
fann Jewson & Mason (1986) att de vars rättigheter skulle "skyddas" genom
formalisering föredrog att informella metoder användes (ibid. 55). Medan formalisering kan leda till rättvisa och effektivitet ifrågasätter alltså Jewson &
Mason att formalisering ovillkorligt garanterar att dessa mål uppnås.
Det är heller inte säkert att en formalisering i praktiken leder till ökad
transparens. Jewson & Mason (ibid. 54-55) visar att formella regler kan manipu1eras och till och med användas för att dölja diskriminering. Att lagstiftning
och regler följs minutiöst betyder inte nödvändigtvis att utfallet kommer att
ligga i linje med det lagstiftarna önskar uppnå. Det är exempelvis inte helt
ovanligt att kravprofiler skrivs så att endast en person eller en viss typ av person kan komma ifråga, även om kravprofilen i sig är utformad i enlighet med
lagstiftningen, d.v.s. även om urvalskriterierna är tydligt definierade och håller
sig inom tillåtna gränser. I dessa fall kan formalisering till och med försvåra
försök att minska diskriminering och skapa mångfald, eftersom organisationen
så att säga har ett alibi - reglerna och lagarna har ju följts. I diskussioner om
formaliseringens konsekvenser får man alltså inte bortse från att relationer
mellan individer och grupper regleras av makt och auktoritet även i den rationella legala byråkratin (se även Salaman & Thompson 1978, Ferguson 1984).
Sambandet mellan formalisering och diskriminering kan även problematiseras utifrån ett etnometodologiskt perspektiv. Målet med formalisering är en
objektiv rekryteringsprocess. Detta uppnås enligt beskrivningen ovan bland
annat genom att kandidatens meriter och personliga egenskaper mäts på ett
standardiserat sätt. Objektivitet uppnås alltså genom att bedömning sker utan
att hänsyn tas till sammanhanget i vilket det sker, d.v.s. utan kontextualisering.
Detta förutsätter dock att bedömningsprocesser som sker utan kontextualisering ("objektiva" sådana) alltid eller oftast leder till korrekta bedömningar
och att bedömningsprocesser som sker med kontextualisering ("subjektiva"
sådana) alltid eller oftast leder till felaktiga bedömningar. Att så är fallet ifrågasätter exempelvis Leiter (1980).
Leiter (ibid. 119-136) studerade hur förskolelärare använde ett diagnostiskt
test för att bedöma barnens reading readiness och för att därefter dela in dem i
grupper. Han fann att lärarna använde olika typer av bakgrundskunskap för att
tolka resultaten av det standardiserade testet. Resultaten tolkades bland annat
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genom att hänsyn togs till barnets bakgrund (t.ex. vilket språk barnet pratade
hemma), testets uppbyggnad (t.ex. vad testet mäter), barnets beteende under
testets genomförande (t.ex. om barnet svarade direkt eller föreföll gissa, om
han/hon av någon anledning var ledsen), barnets beteende i en normal klassituation (t.ex. om barnet normalt var duktigt och hade en förmåga att koncentrera sig) och sociala teorier (t.ex. att ett barn som utsätts för tryck hemifrån att
göra bra ifrån sig kan prestera dåliga resultat även om han/hon är duktig).
Leiter stannar dock inte vid konstaterandet att bakgrundskunskap användes i tolkningen av testresultaten. Han argumenterar dessutom för att detta var
en nödvändig förutsättning för att barnen skulle kunna placeras i rätt grupper.
Utan tolkning var testresultatens siffror mångtydiga, eftersom de inte talade om
vilken grupp som var lämplig för respektive barn. Testresultaten kunde visserligen användas för att "automatiskt" sortera in barnen i grupper, exempelvis
med hjälp av regeln "alla som presterar resultat över en viss nivå hamnar i
grtlpp A, alla andra i grupp B". Men detta förfaringssätt skulle i många fall leda
till att målet med övningen inte uppnåddes. Målet var nämligen att placera barnen i grupper som motsvarade deras förmåga och kunskap för att på så sätt ge
varje barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, och om siffrorna tolkades
"bokstavligt" skulle detta leda till att vissa barn hamnade i fel grupp - en grupp
som inte motsvarade deras behov. Leiter menar därför att kontextualisering
(att så kallade "subjektiva" tolkningar görs) inte är något som bör (eller kan)
elimineras från bedömningsprocessen. Kontextualisering undergräver inte
objektivitet, utan är snarare en förutsättning för objektivitet.

Möjligheter att öka mångfalden
Det finns alltså anledning att ifrågasätta att de krav som formalisering ställer på
rekryteringsprocessen kan uppfyllas och att formalisering ovillkorligt leder till
en minskning av diskriminering. Frågan är vilka andra alternativ som finns.
I diskussionen ovan konstateras att rekryteringsprocessen i sig kan skapa
svårigheter att rekrytera för mångfald. Samma aspekter som pekas ut som problematiska då de öppnar upp för diskriminering kan dock också motverka diskriminering. Exempelvis konstateras att det kan vara problematiskt att anställningsbilden som helhet spelar en stor roll, om den inte är förankrad. Studierna
i avhandlingen visar dock att bedömarna lägger stor möda på att förankra
anställningsbilderna i "information" om kandidaterna. Det problematiska ligger
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snarare i vilken information som lyfts fram och hur denna information tolkas,
och en diskussion om detta måste inbegripa en diskussion om bakgrundskunskap och kontextualisering.
Ovan dras slutsatsen att det är problematiskt att bakgrunds kuns kapen om
vissa kandidater är vag, eftersom det då blir svårare för bedömarna att utmejsla
anställningsbilder av kandidaterna. Att generellt eliminera kontextualisering är
dock också problematiskt, dels på grund av att kontextualisering är en förutsättning för att bedömningar överhuvudtaget skall kunna göras, dels på grund
av att kontextualisering - som Leiter (1980) argumenterar - är nödvändig för
objektivitet. Det som" öppnar upp för diskriminering är att bedömarnas bakgrundskunskap är just vag och det som krävs är därför att denna bakgrundskunskap byggs ut. Här finns åtminstone två alternativ.
Det första är att bygga ut enskilda personers bakgrundskunskap. Detta har
vissa likheter med det som brukar kallas attitydförändring. Attitydförändring
implicerar dock att utgångspunkten är negativa attityder, och att skapa en mer
positiv inställning till olikheter kan vara svårt om det inte finns en vilja hos
personen i fråga att förändras. Höglunds (1998) genomgång av svensk forskning om diskriminering av invandrare i arbetslivet pekar dock på att diskriminering oftast sker omedvetet, d.v.s. utan att de som diskriminerar har en intention att diskriminera. Här kan en utbyggd kunskap om och större erfarenhet av
möten ansikte-mat-ansikte med personer med olika förutsättningar påverka de
bedömningar som görs i en positiv riktning", Exempelvis blir det lättare att
bedöma det kandidaten säger och gör under anställningsintervjun och att
avgöra vilka egenskaper det pekar på. Det blir då lättare att "se" vilken kompetens kandidaten har.
Det andra är att bygga ut bakgrundskunskapen i organisationen som helhet. Om det inom organisationen finns en variation med avseende på exempelvis ålder, kön och etnisk tillhörighet förbättras organisationens förmåga att
bedöma variationen hos de sökande. Med andra ord krävs olikheter för att
kunna bedöma olikheter. Frågan är dock hur en rörelse i denna riktning skall
sättas igång. Ett sätt är att bedömning och beslutsfattande sker i grupp, ett
annat att grupperna som arbetar med rekrytering är så allsidigt sammansatta
som möjligt, vilket ombudsmännen också rekommenderar GärnO et al. 1999:
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35). Motiveringen till att ha allsidigt sammansatta grupper är ofta att detta leder
till att slutresultatet blir mer "neutralt" - betydelsen av "subjektiva" inslag som
individuella värderingar, åsikter och attityder minskar när olika värderingar,
åsikter och attityder beaktas. De subjektiva inslagen jämnar så att säga ut varandra. Diskussionen ovan antyder dock att det snarare är förmågan hos gruppen som helhet att bedöma olika kandidater som ökar när grupperna är allsidigt sammansatta.
Inte heller dessa alternativ leder till att diskriminering ovillkorligt minskar,
och resonemanget ovan innebär inte att alla formaliseringsåtgärder är betydelselösa eller att konkreta handlingsplaner inte behövs. Exempelvis leder formaliseringsåtgärder och konkreta hancllingsplaner till att de som arbetar med
rekrytering förpliktigas att vidta vissa åtgärder och till att diskriminering lyfts
fram som en väsentlig aspekt av rekryteringsprocessen - till att diskriminering,
om man så vill, mobiliseras som en del av rekryterings sammanhanget. Modellen för rekrytering som överläggning lyfter dock tydligt fram dem som arbetar
med rekrytering som aktörer. Ett ensidigt fokus på rekryteringsmodeller och
urvalsinstrument ger intrycket att det är dessa modeller och instrument som
fattar rekryterings besluten och att ansvaret för besluten bör läggas på dem.
Men det är trots allt människor som använder rekryteringsverktygen, bedömer
resultaten och fattar besluten, och därför är det av avgörande betydelse att
deras meningsskapande i rekryteringsprocessen och deras kunskap och kompetens fokuseras i diskussioner om hur rekryteringsprocessen och diskriminering fungerar.

Att förändra rekryteringsförfarandet
Det kan finnas olika anledningar till att en organisation vill förändra sitt rekryteringsförfarande. Kanske vill man få fler att söka, se till att man inte tidigt
sorterar bort kandidater som skulle kunna göra ett bra jobb eller minska risken
för felrekryteringar. Kanske vill man helt enkelt bli bättre på att hitta rätt personer. Målet kan också, som diskuteras i det föregående avsnittet, vara att
rekrytera för att öka mångfalden i personalstyrkan. I detta avsnitt diskuteras
några sätt att förändra rekryteringsförfarandet som framför allt rör bedömning
och beslutsfattande.
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Är mer valida urvalsinstrument den enda vägen?
Det är vanligt att diskussioner om hur rekryteringsprocessen bör förändras för
att bättre och mer rättvisa beslut skall fattas - objektiva beslut där rätt person
väljs - fokuserar på rekryteringsmodeller och, framför allt, urvalsinstrument.
Rekryterarna, som fungerar som en sorts kvalitetssäkrare, skall säkerställa att
den psykometriska urvalsmodellens olika steg följs noggrant (se t.ex. Ahrnborg
Swenson 1990). När det gäller urvalsinstrumenten handlar uppmaningarna till
rekryterarna dels om att de skall välja bättre, d.v.s. standardiserade, valida och
reliabla, instrument, dels om att de skall utöka sin kunskap om instrumenten
(se t.ex. Sjöberg 2000). Sökandet efter en bättre rekryteringsprocess blir med
andra ord ofta ett sökande efter bättre verktyg, en tendens som förstärks av att
rekryterarna ofta upplever att den information om kandidaterna de har tillgång
till är otillräcklig.
I ljuset av de studier som presenteras i denna avhandling finns det anledning att fråga sig vilka andra riktningar detta sökande skulle kunna ta. Att
bedömare har tillgång till bättre instrument har begränsad effekt när meningsskapandet kring instrumentens resultat är och måste vara viktigare än resultaten
i sig. Detta betyder inte att organisationer inte noga skall överväga vilka
instrument som används. Däremot bör inte diskussioner om hur rekryteringsprocessen kan förbättras enbart fokusera på rekryteringsmodellerna och urvalsinstrumenten i sig, d.v.s. på deras tekniska kvaliteter och användarnas kunskap
om dessa. Processens utfall är i stor utsträckning beroende av t.ex. vilka mål
man vill uppnå genom rekrytering, vem som använder instrumenten och hur
de används. Med meningsskapanclet i centrum blir det därför intressant att
fokusera diskussionen om förändring av rekryteringsförfarandet på det som
sker så att säga runt omkring verktygen.
Innan detta tas upp i nästa avsnitt vill jag dock resa frågan om "bättre"
urvalsinstrument alltid bör betyda mer valida urvalsinstrument. Rekryteringsprocessen drivs inte enbart av målet att hitta den kandidat som tros kunna
prestera det bäst resultatet, vilket i sin tur betyder att validitet inte är det enda
rimliga sättet att utvärdera om ett instrument är bra eller dåligt. En annan
"måttstock" är hur väl instrumentet främjar meningsskapande processer. Häri
ligger förklaringen till att ostrukturerade intervjuer fortsätter att vara det mest
använda urvalsinstrumentet, och inte sällan det enda instrument som används,
trots att dess prognostiska validitet är relativt låg (se tablå 2.1). Detta kan och
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har tolkats som att rekryterarnas kunskap om de olika instrumentens validitet
är bristfällig, men studierna i avhandlingen föreslår att det snarare handlar om
att ostrukturerade intervjuer ger ett rikt material utifrån vilket meningsskap-andet - diskussionerna om kandidaterna, anställningsbilderna och rekryteringsbesluten - kan ta avstamp.

Lärande i rekryteringsprocessen
I läroböcker om rekrytering är utvärdering i regel synonymt med validerings-

studier. Givet att validitet inte är det enda kriteriet som avgör om en rekryteringsprocess fungerar väl eller inte bör också andra typer av utvärderingar
kunna göras. En sådan skulle vara att reflektera kring gjorda rekryteringar och
fråga sig vilka mål man egentligen vill uppnå, om man uppnår dessa, vad man
gör och vad man inte gör. En systematisk utvärdering med reflektioner kring
processens olika steg skulle öka medvetenheten om vilka konsekvenser olika
rutiner, regler och uppläggningar har. På detta sätt skulle man kunna fånga upp
erfarenheter och skapa lärande kring rekryteringsprocessen. Rekryterare har
särskilt bra förutsättningar att initiera denna typ av lärande eftersom de har
erfarenhet av och överblick över rekrytering i organisationen i stort.
Rekryterare har dessutom ofta en helhetsbild av de enskilda rekryteringsprocesserna. De kan därför spela en viktig roll under processens gång genom
att lyfta fram meningsskapandet kring modellernas och instrumentens resultat.
De kan vägleda beslutsgrupperna i att under beslutsmötena undersöka t.ex. hur
slutsatser dras, vilka indicier som lyfts fram, hur bilder av kandidaterna formas
och hur bilderna påverkar beslutsfattandet. Att likställa intuition med godtycklighet är att bortse från att intuitiva bedömningar ofta bygger på tyst (bakgrunds)kunskap och erfarenhet. Dock finns det anledning att öka medvetenheten om vad dessa bedömningar bygger på.
Studierna i avhandlingen pekar på att tidspress och trycket att nå konsensus påverkar vilka beslut som fattas. I praktiken kan dessa två faktorer vara
svåra att eliminera, inte minst då de båda är kopplade till organisationens sätt
att fungera i stort. Men om man vill förändra rekryteringsprocessen finns det
anledning att ta de olika uppfattningarna om kandidaterna som uppstår på allvar istället för att förminska dem. Man kan till och med arbeta med att medvetet skapa olikhet i bedömningarna genom att involvera personer från olika
delar av organisationen - såväl rekryterare som chefer och blivande kollegor 225

och personer med olika bakgrund i processen. Dessa skall då inte enbart vara
involverade i olika steg i processen (först gör rekryterarna sitt arbete med att
gallra bland ansökningar, sedan gör linjecheferna sitt arbete med att intervjua
kandidaterna) utan faktiskt mötas för att diskutera kandidaterna. Ett eventuellt
mål att nå konsensus före processens slut kommer för den skull inte automatiskt att äventyras.
När det gäller mångfald har några åtgärder redan diskuterats tidigare i
kapitlet, För att lagarna om diskriminering skall följas och det frivilliga målet att
öka mångfalden skall nås måste dessutom kunskapen om diskriminering, särskilt indirekt sådan, öka bland dem som arbetar med rekrytering. Detta är det
första steget i att medvetandegöra diskriminering, vilket är viktigt då diskriminering tros ske omedvetet i stor utsträckning. Kunskap om innehållet i diskrimineringslagarna och om var gränserna för diskriminering går behövs för att
frågan om diskriminering överhuvudtaget skall resas och för att frågor om hur
rekryteringsprocessen kan förändras för att minska risken för diskriminering
skall kunna besvaras. Avgörande är dock att denna information görs relevant
genom att den knyts till det konkreta rekryteringsarbetet. Ingen av de åtgärder
som diskuteras ovan leder ovillkorligen till en minskad diskriminering. Men i
de fall där mångfald och eliminering av diskriminering är mål som man vill
uppnå är dessa åtgärder vägar att gå för att påbörja förändringen.

Denna avhandling har lyft fram de personer som arbetar med rekrytering och
satt dem, snarare än rekryteringsverktygen, i centrum. Bilden av bedömning
och beslutsfattande som en meningsskapande process och av modellerna och
instrumenten som meningsskapande verktyg innebär också att bilden av
rekryterarnas kompetens förändras. Rekryterarens roll blir att främja och medvetandegöra meningsskapande i rekrytering. Att öka denna medvetenhet är ett
första steg i att skapa en mer reflexiv rekryteringsprocess och därmed öka möjligheten att påverka vilka personer som rekryteras i en för organisationen önskvärd riktning.
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Appendix 1
Intervjuguide
Utgå från den senaste rekryteringen du jobbade med eller en typisk rekryteringsprocess.
När börjar en rekrytering? När slutar den?
Vilka steg ingår i en rekrytering? Hur hänger stegen ihop?
Vilka urvalsinstrument används? Hur? Varför?
Vilka viktiga (svåra, avgörande) moment finns?
Vad är viktigt för dig när du bedömer kandidater?
Vem är ansvarig för rekryteringsfrågor generellt?
Vem är ansvarig för den specifika rekryteringen?
Vilka andra aktörer är delaktiga i processen (hur och när)?
Brukar ni vara överens om vem som skall rekryteras?
Finns någon modell (riktlinjer, policydokument etc)?
Vilket syfte är det tänkt att den skall fylla?
Vilken spridning har den?
Vilka är kriterierna för en lyckad rekrytering?
Finns det något som är särskilt svårt med rekrytering?
Tror du att företagets sätt att rekrytera kommer att förändras i framtiden? Hur?
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Appendix 2
Transkribering
Vid transkribering följde jag Wetherell & Potter (1992), som förenklat
Jeffersons (1985) vedertagna riktlinjer för transkribering vid konversationsanalys. Målet var att återge vissa detaljer i samtalen men ändå göra utdragen
relativt lättlästa. Kommatecken, punkter och frågetecken lades till. Överlappningar noterades inte med sneds träck, utan fördes in direkt i texten inom
parentes f . Avbrutna meningar och felsägningar inkluderades, dock i mindre
utsträckning i intervjumaterialet än i beslutsmötena. Intervjumaterialet redigerades generellt sett mer hårt, eftersom det där framför allt var innehållet som
var av intresse.

För intervjuerna användes följande riktlinjer:
paus
text har utelämnats
frågor eller kommentarer från intervjuaren
(text)
ord som talaren betonar
text
tydliggörande information
[text]
markerar att talaren återger prat
'text'
För beslutsmötena användes följande riktlinjer:
(.)
kort paus
text har utelämnats
kort uttalande från annan än huvudtalåren
(text)
ord som talaren betonar
text
tydliggörande information
[text]
'text'
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markerar att talaren återger prat

Enligt Potter och Wetherells riktlinjer används / / för att markera överlappningar, medan jag har valt att

uteslutande föra in dem i texten inom runda parentes (text).
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Summary in English
Assessing candidates and their competence is a crucial element in the recruitment process. Although a variety of selection techniques may be used to
facilitate the process, many selectors find assessment difficult. "How do I
know for certain that this particular candidate is the right person for this particular job?", they often ask themselves. There is an endless amount of aspects
having to do with the candidate, the job, the organization and even society at
large to be considered. Although plenty of information may be available, this
information is often difficult to interpret.
Individual assessment is thus considered to be difficult. Selection is rarely
the work of one person alone, however. Instead, recruitment decisions are
generally made in groups, and studies show that selectors often find group
decision making a relatively easy affair. In the specific recruitment process,
recruiters, managers, colleagues and selection psychologists tend to agree on
which candidates should be offered employment. These somewhat contradictory observations raise a number of questions. What actually happens during
the meetings where recruitment decisions are made? How is inclividual uncertainty transformed into group confidence? How do selectors together decide
whether a candidate is sociable or reclusive, considerate or headstrong, responsible or undependable? How do selection techniques influence the decision
making process? These are some of the questions that this thesis aims to
answer.
Since the beginning of the twentieth century, research on recruitment has
been dominated by two approaches. The psychometric approach has its roats
in differential psychology and assumes that predicting job performance is the
main purpose of the selection procedure. The social process approach, on the
other hand, has its roots in social psychology and assumes that establishing a
psychological contract between the applicant and the organization is the main
purpose of the selection procedure. Although these two approaches have provided different ways of unclerstancling the nature of selection, both are orientecl towards practice and primarily concerned with making the recruitment
process more efficient. As a result, increasingly sophisticated selection techniques have been developed and we have a great deal of knowledge about how
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selection should be accomplished. However, the question of how selection is
accomplished in organizations of today has been neglected.
This thesis presents studies of recruitment practices in 28 organizations in
Sweden. Interviews with recruiters were carried out and tape-recorded in all of
these organizations. In addition, in-depth studies were conducted in two
organizations in the IT business. These studies comprised observation of
meetings which were held following employment interviews in order to decide
whether the candidates were to be offered employment. Eight such meetings,
in which recruiters as weil as managers and colleagues participated, were taperecorded.
The transcripts of the interviews and meetings were interpreted using a
discours e analytic method which comprised two stages. In the first stage,
attention was clirected towards "the general resources that are used to construct discourse and enable the performance of particular actions" (potter &
Wetherell 1993: 48). Following Gilbert & Mulkay (1984) and Wetherell &
Potter (1988, 1992), the interview transcripts were analyzed in order to identify
interpretative repertoires that recruiters employ in different contexts to justify,
evaluate and explain the recruitment process. In the seeond stage, the analysis
"concentrated more on the detailed procedures through which versions are
constructed and made to appear factual" (potter & Wetherell 1993: 49). Transcripts of the meetings were studied in order to describe how the selectors
constructed factual versions of the candidates and motivated recruitment decisions.
Eight interpretative repertoires that recruiters draw on in their descriptions
of the recruitment process are presented. These are recruitment as an emotional meeting between people; recruitment as matching the candidate with the
organization; recruitment as play-acting; recruitment as putting the right man in
the right place; recruitment as forming a professional judgement; recruitment
as making a financial investment; recruitment as an organizational concern; and
recruitment as securing support. These repertoires provide the recruiter with
building blocks that can be used flexibly to, for example, depict the recruitment
process as achieving both psychometric and social process ideals (formal
rationality and humanism, respectively).
Based on the studies of the meeting transcripts, a model of assessment and
decision making in the recruittnent process is presented. This model depicts
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recruitment as deliberation and emphasizes four aspects of assessment and
decision making (table 9.1). These four aspects are summarized below.
Assessment and decision making in the recruitment process is accomplished
•

through the documentary method of interpretation.

•

through the use of background knowledge.

•

retrospectively and prospectively.

•

through the use of selection techniques that function as sensemaking devices.

Table 9.1 Recruitment as deliberation

In the documentary method of interpretation, "appearances" are treated as
"pointing to" a presupposed underlying pattern. At the same time, "appearances" are interpreted on the basis of "what is known" about the underlying
pattern (Garfinkel 1967: 78). Selectors produce a version of the candidate by
establishing which attributes the candidate has and by determining the significance of these attributes. This is necessarily done locally, since the adjectives
used to describe the candidate are indexica1 (Garfinkel 1967, Heritage 1984).
The version that is produced is made to appear factual through a variety of
practices. By bringing up "information" about the candidate, for example what
the candidate has said and done during the employment interview, selectors
show that their version of the candidate is reasonable. Once a version of the
candidate has been produced and con firme d, this version is used to further
interpret the candidate's attributes and "information" about the candidate.
Background knowledge consisting of various ethnographic details is used
by the selectors in producing a version of the candidate and deciding whether
the candidate should be offered employment. While backgrouncl knowleclge is
used in every one of the meetings, the specific details comprising it vary. The
background knowledge can consist of information about the specific candidate, job, work team and organization, The selectors can also invoke background knowleclge about the selection techniques used and about each other as
selectors. Fol1owing Leiter (1980: 107-138), assessment is seen as consisting of
using background knowledge to form a context for producing a version of the
candidate and interpreting "information" about the candidate.
Previous research on recruitment has pointed out that there is a retrospective dimension to decision making. Silverman & Jones (1976) and Sa1aman &
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Thompson (1978) found that recruitment decisions that were made on certain
grounds were justified expostfacto on other grounds. The studies of the meeting
transcrlpts presented in this thesis confinn this result. The previously mentioned interpretative repertoires provide seleerors with different decision
making grounds that they invoke flexibly after the recruitment decision has
been made in order to motivate it, However, the studies also suggest that there
is a prospective dimension that needs to be considered and that the assessment
and decision making process is continuous!J retrospective-prospective. As Boden
(1994: 21) has pointed out, "organizational actors fit current actions (and inactions) to some immediate problem in ways that retrospectively mesh with earlier actions and prospectively will be seen to adequately accommodate projected organizational1y shared agendas". In establishing a certain version of the
candidate, selectors "rehearse" a certain recruitment decision, and in making a
certain recruitment decision, selectors "rehearse" a certain version of the candidate (c.f. Herltage 1983, Czarniawska-]oerges 1990). During the meetings,
the version of the candidate is made meaningfully consistent with respect to
the decision and vice versa. When for example "new" information is made
relevant or when the selectors express different opinions about the candidate,
the presupposed underlying pattern of the documentary interpretation is
brought up to date.
The role ascribed to selection techniques varies depending on the perspective taken on recruitment. In the psychometric approach, selection techniques
are seen as a set of rules that guide the production of action. On the basis of
the studies of the meeting trans crlpts, it is suggested that these techniques
instead function as a set of rules that guide reasoning about actions (Leiter
1980, Heritage 1984). As such a set of rules, selection techniques reconstitute
the features of the unfolding recruitment scene, and they do this regardless of
whether the rules are complied with or not. Psychological tests, for example,
transform myriads of impressions of the candidate into a specific version of
the candidate. This works to reduce ambiguity and thus lay a foundation for
the next action, be it convincing others that a certain decision is the right decision, making a certain decision or explaining why a certain decision has been
arrived at. To sum up, selection techniques playan important part in the
recruitment process, but the part they play is not the intended one. The techniques do not provide objective information about the candidates, nor do they
determine recruitment decisions. Rather, they function as sensemaking devices
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that aid selectors in producing factual versions of the candidates. This suggests
that selectors value other qualities in the selection techniques than those who
construct these techniques. For selectors, whose pragmatic interests lie in
arriving at recruitment decisions, the techniques' capacity to aid interpretation
of the candidates is more important that their capacity to produce "correct"
results.
The features of the model of assessment and decision making in the
recruitment process that is presented in this thesis can be clarified by comparing it with the two traditional approaches to recruitment (table 9.2). The model
of recruitment as deliberation problematizes the assumptions that underlie the
psychometric and social process approaches.

Assumptions

Essence

Themain
function of the
selection
techniques

The
psychometric
approach

People and jobs do not
change very much; individual attributes can be
measured objectively
etc. (Herriot 1992: 130131)

Predicting job
performance

To provide valid
results

The social
process
approach

People and jobs may
change; self-perceptions
are crucially important
etc. (Herriot 1992: 130)

Establishing a psychological conttact

To make the
exchange of
information on
equal terms possible

Recruitment
as
deliberation

Indexicality is without
remedy; specific versions of objects and
events are constructed
through discours e

The documentary
method of interpretation;
the use of background
knowledge;
retrospective-prospective
orientation

Toaid
sensemaking

Table 9.2 Recruitment as deliberation as compared to the two ttaditionai approaches
to recruitment

In the last chapter of the thesis, implications of the model of recruitment as
deliberation are explored. Firstly, the issue of diversity and discrimination is
touched upon. Formalization is often put forward as a strategy for eliminating
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unlawful discrimination in employment (Ienkins 1986). Others have problematized this position by pointing out that formalization is not a sufficient condition for the elimination of discrimination (jewson & Mason 1984). The studies
in the thesis add to the critique of the one-sided formalization position by
arguing that the use of background knowledge (i.e. taking the context in which
the specific recruitment case is embedded into account) is necessary for
assessments to be made - necessary, even, for making objective assessments
(c.f. Leiter 1980). Seconclly, practical efforts to improve the recruitment process are discussed. It is suggested that these efforts should be clirected towards
increasing reflexivity in the recruitment process rather than exclusively towards
improving the selection techniques used.
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