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SAMMANFATTNING	  
Det	  finns	  förhållandevis	  mycket	  forskning	  kring	  ämnet	  magkänsla	  kopplat	  till	  huruvida	  
den	  används	   i	  rekryteringssammanhang.	  Däremot	  har	  vi	   inte	  funnit	  någon	  forskning	  
som	  syftar	  till	  att	  undersöka	  vad	  magkänsla	  är.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  
magkänsla	   och	   definiera	   vilka	   komponenter	   den	   grundas	   i.	   Dessutom	   återfinns	  
ytterligare	   ett	   tema	   i	   uppsatsen;	   en	   studie	   kring	  magkänslan	   och	   hur	   den	  påverkar	  
beslutfattande	  i	  rekryteringsprocesser.	  	  
	  
Den	   här	   studien	   är	   kvalitativ	   och	   vilar	   på	   en	   induktiv	   ansats.	   Åtta	   personer	   som	  
genomför	  rekryteringar	  och	  är	  deltagande	  beslutsfattandet,	  har	  intervjuats	  kring	  vad	  
magkänsla	   i	   rekryteringssammanhang	   är	   och	   hur	   de	   använder	   magkänsla	   i	  
beslutsfattande.	  Resultatet	  analyseras	  genom	  tematisk	  analys	  och	  diskuteras	  mot	  den	  
teoretiska	  referensramen	  i	  uppsatsen.	  	  
	  
Resultatet	   visar	   att	   magkänsla	   i	   rerkyteringssammahang	   är	   svårdefinierat	   men	   kan	  
förstås	  genom	  att	  vara	  en	  del	  av	  människors	  jag	  och	  tidigare	  erfarenheter.	  Magkänsla	  
har	  även	  betydelse	  i	  beslutsfattandet	  i	  rekryteringsprocesser	  men	  samspelar	  med	  fler	  
komponenter,	  exempelvis	  kravspecifikationer,	  behov	  och	  tid.	  	  
	  
Nyckelord:	  Magkänsla,	   intuition,	  beslutsfattande,	  magkänsla	  och	  rekryteringsarbete.	  
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FÖRORD	  
Den	  här	  studien	  hade	  vi	  inte	  kunnat	  genomföra	  utan	  ett	  antal	  personers	  medverkan	  
och	  engagemang.	  Därför	  vill	  vi	  rikta	  ett	  varmt	  tack	  till	  våra	  informanter	  som	  hjälpt	  oss	  
med	  värdefulla	  tankar	  och	  svar.	  Utan	  er	  hade	  det	  inte	  blivit	  någon	  uppsats!	  Dessutom	  
vill	  vi	  givetvis	  tacka	  vår	  handledare	  Louise	  Svensson	  som	  varit	  ett	  hjälpsamt	  bollplank	  
genom	   hela	   arbetet.	   Tack	   också	   till	   våra	   studiekamrater	   som	   har	   bidragit	   med	  
stöttning	  och	  uppmuntran.	  	  
	  
Avslutningsvis	   vill	   vi	   tacka	   våra	   tålmodiga	   sambos	   som	   stått	   ut	   med	   två	   snurriga	  
uppsatshjärnor	  som	  har	  velat	  bolla	   idéer	   i	   tid	  och	  otid.	  Vi	   tackar	  också	  varandra	  för	  
ett	   gott	   samarbete,	   trots	   väderproblematik	   och	  diverse	  utflykter	   i	   arbetslivet.	   Stort	  
tack	  till	  samtliga!	  	  
	  
Maj	  2017	  
Linnéa	  Westergren	  och	  Olivia	  Tordön	   	  
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1INLEDNING 
Det finns många olika sätt och metoder att rekrytera på. Det finns mallar, 
verktyg och policys men oftast följer de på ett eller annat sätt “grundmallen” 
med annons, CV-granskning, intervju och referenstagning. En artikel av 
Matthews (2010) visar att många rekryterare använder det som kallas magkänsla 
mellan dessa steg för att sålla mellan kandidaterna. Magkänslans vara eller icke 
vara är omdiskuterad. En snabb googling på “rekrytering och magkänsla” ger 
oss 13 700 träffar (google.se, 2017-04-20) och det finns en uppsjö av mer eller 
mindre vetenskapligt beprövade argument om känslans för- och nackdelar. En 
överskådlig bedömning resulterar i att de som förespråkar användandet av 
magkänsla är mest förekommande.  
 
Att magkänsla är en viktig komponent förstår man också snabbt om man gör 
efterforskning kring beslutsfattande vid rekrytering. Det finns, som vi 
fortsättningsvis kommer att presentera, en hel del forskning kring rekrytering 
och många är överens om att magkänslan är betydelsefull. Mycket av 
forskningen berör felrekrytering och huruvida magkänsla är en orsak eller en 
hjälp i sammanhanget. 
 
Trots att magkänsla är svårdefinierat och inte riktigt går att ta på finns flera 
studier som visar på att användandet av den är utbrett och har en stor roll i 
bedömningen av vilken kandidat som erbjuds anställning. En svensk studie visar 
att 80 procent av Bauhaus, Icas och Systembolagets butiker tog hänsyn till 
magkänslan när de rekryterar (Danilov & Hellgren, 2010).  
  
De amerikanska professorerna Herbert och James hör historiskt sett till 
beslutsskolans förgrundsgestalter. Dessa två förklarar hur människan fungerar 
som beslutsfattare. De talar om “The economic man” och “The administrative 
man” och syftar då till deras resultat av forskningen kring att människan är 
begränsat rationell (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kort sagt handlar begränsad 
rationalitet om att människan är inkapabel att ta hänsyn till samtlig fakta och 
grundar då beslutet på till viss del fakta men också på tidigare erfarenheter. 
Resonemanget hjälper oss att förstå hur svårt det är för människan att göra 
objektiva bedömningar utan att ta hänsyn till egna erfarenheter. 
  
Att magkänslan används i denna stora uträckning gör att det blir intressant att 
undersöka vad magkänslan är och på vilket sätt den används i beslutsfattande. 
Magkänslan används givetvis i fler situationer än vid just beslutsfattande i 
rekryteringsprocesser, men det är i just den kontexten vi har valt att undersöka 
fenomenet. 
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Vårt intresse för ämnet väcktes under vår senaste rekryteringskurs. Vi fick där 
prova på att hålla en egen rekryteringsprocess och fick själva uppleva hur det är 
att välja mellan flera kandidater. Vi kom underfund med att magkänslan spelar 
en viktig roll och då fick vi genast många funderingar. Är det okej att gå på 
magkänsla? Och varför får vi, som intervjuare, inte alltid samma magkänsla 
efter att ha mött samma person? 
 
Varför är då ämnet intressant att forska vidare i om det nu redan finns tidigare 
forskning kring magkänsla i rekryteringssammanhang? Jo, anledningen är att det 
finns desto mindre vetskap om vad just magkänsla är. Vad grundar den sig på? 
När kommer den? Hur känns den? Att studera magkänsla sociologiskt innebär 
att förstå hur magkänslan påverkas av hur vi som individer socialiseras in i hur 
vi ska tänka, känna och agera i samspel med samhället och andra individer, likt 
Mead’s (2009) tankar om kring den symboliska interaktionismen. Goffman 
(2014) skriver om sociologisk dramaturgi och vi kan förstå att detta även sker i 
våra arbetsliv. Vi tror att magkänsla har grund i det sociala samspelet människor 
dagligen är deltar i. En annan sociologisk grundtanke är att det är våra tidigare 
erfarenheter som styr vårt handlande. Bourdieu (1997) förklarar detta genom 
teorin om habitus, där en persons “ryggsäck” fylld med tidigare erfarenheter styr 
vårt handlande. Det innebär att magkänslan måste studeras utifrån dels ett 
mikrosociologiskt perspektiv men också ett från ett makroperspektiv. Detta 
eftersom magkänsla kan ses som något som konstrueras både inifrån människor 
och egna erfarenheter, men kan också tolkas som en följd av samhälleliga 
strukturer.  
 
Vår studie försöker således att reda ut och definiera vad magkänsla ur ett 
sociologiskt perspektiv egentligen är i rekryteringssammanhang och hur vi kan 
förstå den, trots att forskning ofta menar att magkänsla är något odefinierbart. 
Dessutom syftar studien till att undersöka om, och i så fall hur, magkänslan 
påverkar beslutsfattande i rekryteringsprocesser.  

1.1 Syfte och frågeställningar; 
Syftet är att från ett sociologiskt perspektiv undersöka hur magkänsla kan 
definieras och vilka komponenter den grundar sig i och dessutom undersöka i 
vilken utsträckning den påverkar beslutfattande i rekryteringsprocesser.  
 
Frågeställningar; 
 *Hur definierar rekryteringsvana personer magkänsla i samband med 
rekrytering? 
 *På vilket sätt har magkänsla betydelse för beslutsfattandet i 
rekryteringsprocesser? 
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1.2 Avgränsningar 
För att avgränsa urvalet till uppsatsen har vi valt att prata med personer som 
genomför rekryteringar regelbundet och som även är deltagande 
beslutsfattandet. I studien har vi valt att inte ta hänsyn till vad genus eller ålder 
har för påverkan på empirin. Dessutom gör studien inte någon begränsning i 
organisationstyp. Vi har träffat informanter inom både privat och offentlig 
sektor. 

1.3 Disposition 
Genom studiens gång har vi kontinuerligt arbetat tillsammans. Vi har träffats 
regelbundet två till tre gånger i veckan där vi diskuterat och arbetat fram text. Vi 
har även genomfört intervjuerna ihop. Arbetet med transkribering av 
intervjuerna har vi delat jämnt mellan oss. 
 
I kapitel ett redogörs studiens problembakgrund och forskningsfenomen. Här 
redogör vi även för varför ämnet är sociologiskt relevant och ett dagsaktuellt 
ämne att studera. I uppsatsens andra kapitel beskrivs befintlig teori och tidigare 
forskning kring magkänsla och beslutsfattande i organisationer. Uppsatsen följer 
två teman; då ett av våra mål är att studera magkänsla påverkan på 
beslutsfattande behöver vi inledningsvis definiera magkänsla. Således redogör vi 
för relevant forskning och befintliga teorier kring fenomenen magkänsla först 
och därefter gör vi samma sak kring beslutsfattande i organisationer, som alltså 
är vårt andra tema. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning kring området. 
 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras studiens vetenskapliga grunder och 
därefter studiens metodologi. I metodkapitlet beskrivs urval, intervju- och 
analysmetod samt de etiska förhållningssätten. Efter metodkapitlet presenteras 
studiens resultatdel. Även där har vi delat upp empirin i två delar som följer 
tidigare teman; magkänsla och magkänslans påverkan i beslutsfattandet. 
Avslutningsvis återfinns uppsatsen diskussionskapitel, där vi knyter samman 
den teoretiska referensramen med empirin. 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel redogör vi för ett urval av teorier som kan hjälpa oss att förstå 
magkänsla och beslutsfattande. För att kunna förstå magkänsla och 
beslutsfattande i rekryteringsprocesser, inleder vi med att övergripande 
beskriva hur en rekryteringsprocess ser ut.  För att på smidigast sätt redogöra 
för teorin har vi som tidigare nämnt delat upp kapitlet under två huvudteman. 
Det första reder ut begreppet magkänsla. Här beskriver vi den symboliska 
interaktionismen och teorier om jaget, “I” och “me” samt intrycksstyrning. 
Vidare presenteras även begreppet habitus som kan hjälpa oss att förstå vilken 
betydelse sociala normer och strukturer -som är ovan människans inverkan- har 
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för vårt handlande och tänkande. Fortsättningsvis följer vi upp med huvudtema 
två; beslutsfattande och förklarar då olika processer för beslutsfattande. 
Dessutom presenterar vi tidigare forskning inom ämnena. 

2.1 Rekryteringsprocesser 
Rekrytering handlar enligt Nilsson (2011) om att hitta de individer som behövs 
för ett företag och urval är avgörande för vem som slutligen får anställning. 
Rekryteringsprocessen är till för att säkerställa sökande till en tjänst och att 
dessa har den kompetens som tjänsten kräver (Nilsson 2011) 
 
Andersson, Hallén och Smith (2016) beskriver att första steget i en 
rekryteringsprocess är förarbetet. Kompetensbehovet analyseras för 
organisationen och en kravprofil eller befattningsbeskrivning skapas. Vid 
förarbetet bör även metod för urvalet bestämmas. Det andra steget i processen 
handlar om sökprocessen. Här bestäms vilka sökvägar företaget ska använda sig 
av för processen och om företaget själva kommer hålla i rekryteringens alla 
delar eller anlita extern hjälp, exempelvis rekryteringsföretag. Därefter 
förmedlas information om organisationen och tjänsten till sökande på ett 
lämpligt sätt. Detta kan vara dels genom personliga möten med kandidater eller 
via interna och externa forum i form av annonsering. Efter 
informationsförmedlingen sker insamling av data och information om 
kandidaterna och sedan påbörjar bedömningsarbetet. Denna del av 
rekryteringsarbetet kan då exempelvis bestå av CV-granskning, 
bakgrundskontroller, intervjuer och referenstagning. Slutligen fattas ett beslut 
om vem som ska erbjudas anställning. Beslutsfattandet sker då med hjälp av 
underlag från kandidater som varit aktuella till den kravprofilen som eftersökts  
(Andersson et al., 2016). 

2.2 Symbolisk interaktionism 
Ritzer (2009) menar att den symboliska interaktionismen bidragit med flertalet 
intressanta och viktiga idéer till sociologin. Den symboliska interaktionismen 
skiljer sig från den tidigare behaviorismen som präglade sociologin. Den 
symboliska interaktionismen skiljer människan från djuren genom att människan 
har en tankeförmåga som formas genom social interaktion, vilket djuren saknar. 
Genom den sociala interaktionen lär sig människor mening och symboler som 
gör det möjligt att utöva kommunikation. Människor kan även förändra eller 
modifiera de symboler eller mening som används i handling och interaktion 
beroende på hur individer tolkar situationen. I synsättet är det även 
sammanflätade handlings- och interaktionsmönster som bildar grupper och 
samhällen (Ritzer, 2009). 
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2.2.1 Jaget 
Boman (2014) beskriver Mead’s tankar om att samhället börjar träna oss redan 
när vi föds. Vi socialiseras, lär oss språk och tecken, vi övar på olika gester och 
syftet med detta är bland annat att människan ska se sig själv som en unik 
individ. Mead menar att den här socialisationen handlar om att utveckla jaget. 
Människan konstruerar sig själv genom att leva sitt liv och formar genom livet 
sig själv med levda erfarenheter och känslor (Boman, 2014). Ritzer 
(2009)  menar att jaget är en stor del av Mead’s tänkande och är i grunden 
förmågan att se sig själv som objekt. Jaget är unikt på så sätt att det kan vara 
både subjekt och objekt. För att en människa ska kunna ha ett jag måste 
individen kunna gå ”utanför sig själv”. På så sätt utvärderar individen sig själv 
och blir då även ett objekt för sig själv. Människan kan inte uppleva sig själv 
direkt utan detta sker genom andra människor, då genom att se på sig själv 
utifrån andra personers synvinkel och på så sätt betrakta sig själv. 
 
Ett av Mead’s mest välkända begrepp är om den generaliserade andre som är en 
del av hur människan utvecklar jaget. Den generaliserade andre är attityderna 
hos samhället som en stor helhet. Genom att överta rollen som den 
generaliserade andre antar människan attityderna hos den sociala grupp som 
denne tillhör, utefter de aktiviteter som gruppen verkar i och antar dess attityder 
mot sig själv. Människan antar andras individuella organiserade attityder och på 
så sätt bli en generell återspegling av det systematiska mönstret av socialt 
beteende i samhället. Genom den generaliserade andre kan människan se sig 
själv och sitt beteende ur samhällets generella uppfattning och anpassar sig 
därefter. För att ha ett jag behöver individer alltså vara en del av en gemenskap 
och styras av de attityder som gemenskapen delar. Genom den generaliserade 
andre inverkar gruppen på individers beteende (Ritzer, 2009). 

2.2.2 ”I”och”me”  
Mead delar in jaget i två dimensioner eller processer som kallas ”I” och ”me”. 
”I” är en människas direkta och omedelbara respons till andra, en förmåga som 
jaget behöver för att respondera på de aktiviteter som pågår här och nu. 
Människan vet inte i förväg hur ”I” kommer att agera och är heller inte helt 
medveten om sitt ”I”. Därför överraskar människan sig själv med sina 
handlingar och känner sitt ”I” efter att handlingen genomförts (Ritzer, 2009; 
Boman, 2014). 
 
”Me” däremot ses som samhällets representant hos människan. ”Me” innehåller 
normer, erfarenheter, värderingar och känslor som individen upplevt tidigare. I 
”me” finns organiserade uppsättningar av andras attityder som människan själv 
antar och vi kan då förstå att ”me” är upptagandet av den generaliserade andre. 
Till skillnad från ”I” är människan medveten om sitt ”me” och innefattar 
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medvetet ansvar. ”I” är inget som existerar i sig självt utan reagerar mot 
”me”.  ”I” framträder som en konsekvens av ”me” som enbart bidrar med 
tidigare erfarenheter som råd och stöd till jaget, efter tidigare erfarenheter, 
allmänna normer samt värderingar som råder i samhället (Ritzer, 2009; Boman, 
2014). 
 
Jaget består alltså, men inte enbart, av flera positionsbyten mellan ”I” och ”me” 
och förändras genom att ”I” i nutid tar över samspelet från dåtidens ”me”. På det 
här sättet förändras människors sätt att handla mot omgivningen. ”Me” gör det 
således möjligt för individen att vara bekväm i tillvaron i samhället och ”I” gör 
att förändringar i samhället är möjliga (Ritzer, 2009; Boman, 2014). 

2.2.3 Inryckstyrning  
Lögdlund och Bergkvist (2014) beskriver Goffman och hans dramaturgiska 
perspektiv som en av de mest framträdande teoretikerna inom det 
mikrosociologiska fältet. I det dramaturgiska perspektivet redogör Goffman för 
hur individer presenterar sig själva i mötet med andra. För att göra ett tydlig 
redogörande av det sociala mötet lånar han då begrepp från teaterns värld som 
exempelvis scener, aktörer och roller. Begreppet roll kan beskrivas som en 
uppsättning av kända och allmänna regler för hur en rollinnehavare ska agera i 
vissa situationer. Det kan vara hur olika roller ska spelas, när en roll ska spelas 
och genom vårt uppträdande kommer vi förverkliga förväntningar som är knutna 
till vår roll. Deltagare i uppträdandet räknar med att beteende sker i enlighet 
med den aktuella rollen och felsägningar eller uppenbart felaktiga fakta kan få 
stora konsekvenser för våra försök att verka trovärdiga (Lögdlund & Bergkvist 
2014). 
 
Goffman (2014) beskriver att när individer möts försöker de få upplysningar om 
varandra eller tillämpa upplysningar de redan har. Goffman talar om 
intrycksstyrning, som handlar om att styra våra intryck passande för vår roll till 
vår publik. Intrycksstyrning är på så sätt något som medvetet och planerat sker i 
det vi säger i form av verbala uttryck och även saker vi gör i form av gester som 
har syfte att få andra att uppfatta oss som vi vill. Goffman skiljer även på att 
sända uttryck och att avge uttryck. Att sända uttryck är alla avsiktliga uttryck, så 
som det vi säger och hur vi agerar i vissa situationer. Men det handlar även om 
attribut som våra kläder och den miljö vi valt för situationen. Att avge uttryck 
handlar däremot om det som vi sker från oss oavsiktligt i sociala sammanhang 
när vi spelar vår roll. Det kan exempelvis vara på det sätt vi gestikulerar eller ett 
tonläge när vi talar. Kanske har vi ett för högt tonläge när vi ger svar på frågor 
eller darrar på rösten när vi talar, vilket är något som vi inte styr över och är då 
exempel på oavsiktliga uttryck. Dessa aspekter vid en intrycksstyrning är 
således viktiga för att vi ska kunna avge trovärdighet i vår roll, samtidigt som 
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det kan finnas uppenbara tecken som visar på konflikt med det intryck vi 
försöker förmedla (Goffman, 2014). 

2.3 Habitus 
Habitus beskrivs av Nordmark (2014) som ett centralt begrepp hos Pierre 
Bourdieu. Enligt Bourdieu är det inte möjligt att skilja på aktör och struktur i 
samhället eftersom strukturer internaliseras i individen, såväl kroppsligt som 
mentalt. Medveten och omedveten kunskap om samhällets strukturer förenas 
således i individens medvetande och kropp. Habitus är då ett resultat av 
individers bakgrund och erfarenheter, vilket påverkar hur individer handlar och 
upplever sin omgivning. Habitus beskrivs fortsättningsvis som en inskriven 
kunskap i individen, som utvecklas genom interaktion med den sociala världen. 
Interaktionen har gjort att individen lärt sig vilka handlingar och värden som 
utgör dessa sociala strukturer (Nordmark, 2014). 
 
I likhet menar Engdahl och Larsson (2011) att habitus är ett system av 
dispositioner som innebär att individen agerar på ett visst 
sätt.  Handlingsmönster, medvetna såväl som omedvetna, formas hos individen 
redan från barnsben, i skola och i hem och blir på det sättet inristat hos 
individen. De beskriver habitus som en slags ryggmärgskänsla som formar 
individens sätt att tänka, känna och slutligen handla (Engdahl & Larsson, 2011). 
 
Bourdieu (1997) menar att habitus är förklaringen till att en mänsklig handling 
är målinriktad utan att individen som handlar har målet helt klart för sig. Habitus 
beskrivs som de mentala och kognitiva strukturer vilka människor handskas med 
i den sociala världen och habitus kan även ses som ”sunt förnuft”. Det liv som 
individen har levt påverkar dennes åsikter och på vilket sätt denne handlar. Ett 
habitus får människan efter en längre tid i en särskild position inom den sociala 
världen. En individs habitus varierar således på hur individens position i denna 
värld ser ut. Det här betyder att alla individer alltså inte har samma habitus och 
därmed kan habitus förstås även som ett kollektivt fenomen. Habitus kan 
beskrivas som den sorts mänskligt handlande som påverkas av föregående 
handlingar som blivit förvärvade, sträcker sig mot framtiden och är dynamiskt 
av sitt slag. Ibland är det öppet framträdande, men verkar även i mer latent form 
som icke öppet framträdande och reglerar då element i handlingen (Bourdieu, 
1997).  

2.4 Beslutsfattande i rekryteringsprocesser 
Beslutsprocesser är något som dagligen pågår i organisationer och företag. Vi 
kan således inte bortse från dess påverkan och hur viktigt det är att beslut fattas 
på rätt grunder och är gynnsamma. Detta gäller även beslut i 
rekryteringssammanhang. Vad är det som ligger till grund för besluten i 
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rekryteringssammanhang och hur människan kan göra dessa på bästa sätt, för 
organisationen och företagets bästa? Lika väl som vi kan anta att det är lönsamt 
för organisationen med rätt beslut, kan vi förstå att felaktiga beslut i sin tur kan 
vara kostsamma och förödande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

2.4.1 Vad är ett beslut? 
Till en början bör vi reda ut vad som definierar ett beslut. Ett beslut kan enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2014) förstås som valet mellan ett eller flera olika 
alternativ där valet i sin tur leder till en förpliktelse till handling. Det innebär att 
beslutet förväntas att bli uppföljt med handlingar och praktiska åtgärder för att 
förverkliga de intentioner som ligger i valet. Beslut kan även förstås genom att 
se på det slutresultatet av en process (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Beslut i 
rekryteringssammanhang kan vi då förstå genom en slags slutprodukt av 
rekryteringsprocessen. 

2.4.2 Economic man-modellen -perfekt rationalitet 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är tanken vid beslutsfattande att individer 
handlar rationellt central. Att handla rationellt betyder att vi som individer 
förväntas handla förnuftigt. Det anger hur vi ska fatta beslut om vad som bör 
göras när vi står inför diverse problem. Beslutsfattaren förväntas att bedöma 
situationen och ta ställning, kartlägga olika alternativ och lösningar. 
Konsekvenser av olika lösningar ska även värderas och ställas mot varandra. 
Slutligen ska det bästa alternativet som har de bästa konsekvenserna väljas 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Bolman och Deal (2012) styrker detta tankesätt 
om att beslutsprocessen ska vara rationell, när de talar om det strukturella 
perspektivet i organisationer. I det här perspektivet ses beslutsfattaren som en 
rationell sekvens som syftar till att identifiera rätt beslut. I det strukturella 
perspektivet i organisationer ses även rationaliteten som nyckeln i hur 
organisationer fungerar bäst. Rationalitet ska även ges företräde framför 
personliga preferenser och yttre tryck (Bolman & Deal, 2012). 
 
Fortsättningsvis beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014) en klassisk 
beslutsteori, den så kallade economic man-modellen, som bygger på ett 
antagande om att människan kan handla helt rationellt. I denna modell förväntas 
beslutsfattaren ha klara mål och full information om alla tänkbara konsekvenser 
och alternativ. Beslutsfattaren kan även i sin tur rangordna alla alternativ från 
det minst önskvärda till det mest attraktiva och väljer slutligen det alternativ 
som är bäst för att nå målet. Den här modellen förutsätter tydliga mål, tydliga 
preferenser då man vet vad man föredrar, att alla alternativ kan jämföras med 
varandra och att personen har tillgång till all information. 
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Vidare beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014) ideal som utgör grunden för 
föreställningen om rationalitet. Människan fångar upp alla viktiga problem och 
skiljer ut dem från de oviktiga och beslutsfattaren gör en klar och objektiv 
bedömning. Beslutsfattaren har även tydliga mål och preferenser och vet således 
exakt vad man vill och vad man letar efter. All relevant information om 
alternativ och konsekvenser ska även samlas in. Slutligen väljer beslutsfattaren 
det bästa alternativet och beslutet verkställs såsom de var avsedda. 
 
Fortsättningsvis menar författarna att man skulle kunna tro att människan 
handlar fullständigt irrationellt, med tanke på de ideal som förespråkas för 
perfekt rationalitet. Men modellen är inte tänkt som en beskrivning av 
verkligheten utan visar snarare ett ideal att eftersträva när beslut fattas och hur 
individer bör resonera och fatta sina beslut. I verkligheten är det svårt att handla 
efter idealet om perfekt rationalitet, då flera omständigheter gör detta svårt. 
Realiteterna kring idealen är motsägelsefulla och resulterar i att vi ofta lägger 
stor vikt i det vi kan relatera till, människan påverkas av de situationer vi mött 
och stött på tidigare. Hur situationen förstås beror även mycket på hur den är 
formulerad vilket påverkar vår objektivitet. Upplevs situationen som ett 
formulerat problem, anses det även vara detta, även om det kunde betraktas som 
en möjlighet. Det är inte heller alltid som mål och preferenser är så tydliga vi 
önskar. Vid insamling av all information söker vi då ofta enbart där vi stött på 
liknande problem tidigare (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

2.4.3 Administrativ man-modellen - begränsad rationalitet 
Vi kan då förstå att människan är begränsad rationell att fatta sina beslut. 
Jacobsen och Thorsvik (2014) menar dock att det inte betyder att människan 
handlar irrationellt, aldrig värderar olika alternativ i situationer eller ser efter 
konsekvenser och ställer dessa mot varandra. Men ingen person kan handla fullt 
rationellt eftersom ingen har fullständig information om alla tänkbara 
konsekvenser eller lösningar för att kunna genomföra det val som ger maximal 
nytta. Människan är begränsad rationell och går således under administrativ 
man-modellen. 
 
Administrativ man-modellen innebär att beslutsfattare har mål men ofta är de 
oklara och skiftade. Vi bedömer alternativ efter hand som man har förmåga att 
behandla dem och bedömer vissa möjliga lösningar och konsekvenser av 
alternativ vid tillfälle. Ofta väljer beslutsfattaren det första tillfredsställande av 
alternativen som dyker upp. Det här beslutsbeteendet kallas för “satisfierande” 
och innebär att man väljer det alternativ som är tillräckligt bra utan att 
egentligen veta om det verkligen är det bästa alternativet. Beslutet är fortfarande 
ett resultat av val mellan flera alternativ men istället för att försöka välja det 
bästa alternativet, tar beslutsfattaren det första tillfredsställande alternativet som 
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erbjuds. Modellen medför att informationen som beslutsfattare exponeras för 
och vilken ordningsföljd som alternativ presenteras är avgörande för vilket 
beslut som fattas vid satisfiering som metod. Beslutet präglas då av ett visst mått 
av osäkerhet (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

2.4.4 Garbage can-modellen 
Jacobsen och Thorsvik (2014) menar även att många organisationer och företag 
får uppleva situationer som präglas av osäkerhet. Det kan vara svårt att fastställa 
var problemet egentligen ligger och vilka alternativa lösningar som finns att 
tillgå. I den praktiska vardagen för många företag fattas även ett stort antal 
beslut i ärenden som växlar över tid, med flera beslutsfattare och dessutom fritt 
handlingsutrymme för var och en av dem. I dessa fall kan garbage-can modellen 
för beslutsfattandet uppstå. På grund av de komplexa och skiftande situationerna 
är beslutsfallen inte ett resultat av beslutsfattarnas medvetna val utan snarare 
resultatet av samspel mellan skiftande situationsvillkor och beslutsfattares 
handlingar. Det sker ofta när mycket aktiviteter är igång samtidigt vilket gör att 
möjligheterna att skaffa sig full överblick och styra eller påverka 
beslutsprocessen är begränsad. 
 
I garbage can-modellen beskrivs hur olika strömmar som är oberoende av 
varandra flyter genom organisationen. Det kan vara strömmar av olika 
beslutsmöjligheter, olika problem, olika beslutsfattare och olika lösningar, utan 
direkta samband. Situationerna är oklart definierade och det blir då ingen större 
stabilitet. Beslut sker således när de flytande strömmarna kopplas samman; 
beslutsfattare eller deltagare som bär på problem och lösningar, träffas vid ett 
beslutstillfälle. Sammankopplingen kan exempelvis vara ett resultat av tid och 
rum. Ett visst antal personer som har olika typer av problem och personer med 
diverse lösningar, träffas på en beslutsarena där ett beslut kan tas. 
Beslutsärendena blir här papperskorgar som deltagare tömmer sina problem och 
lösningar i, oberoende som beroende av varandra. Tillfället uppstår just för att 
de aktuella personerna har tid till det och råkar befinna sig på samma ställe. I 
praktiken kan beslutsfattare således bestämma sig för olika lösningar innan de 
egentligen formulerat problemet. Beslut inträffar ofta utan förvarning, när det på 
en och samma gång råkar finnas ett problem, en lösning, ett beslutstillfälle och 
en legitim beslutsfattare (Jacobsen & Thorsvik, 2014).   

2.5 Tidigare forskning  
Matthews (2010) redogör i artikeln “Taking care with recruitment” om olika 
åsikter om rekrytering och magkänsla. Artikeln vilar på en studie som 
genomfördes med hjälp av enkäter via webben, som i sin tur tog cirka 10 
minuter för informanterna att besvara. 
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Matthews artikel gick mycket ut på att utmana det som kallas “the hit and miss 
approach”, som handlar om att arbetsgivaren väljer kandidater som är 
intressanta med hjälp av sin magkänsla istället för fakta. I många fall är 
frestande för arbetsgivare i mindre företag att ge jobbet till den första personen 
man finner lämplig, istället för att gå igenom samtliga ansökningar. Detta kan 
även leda till att en anställning genomförd på magkänslan kan orsaka stor 
förödelse i en liten organisation. 
 
Matthews (2010) menar att rekrytering som bygger på magkänsla är något som 
vi bör undvika. För att visa på den här problematiken ytterligare, presenterades 
statistik från företaget OPP. Statistiken visade på att hela 71 % av linjecheferna 
skulle ändra sina tagna beslut kring en anställning om de erbjöds en chans att 
ändra sig. Runt 39 % av dessa chefer menar att de litar på sin magkänsla när de 
behöver genomföra viktigare beslut inom rekrytering. Det var runt en fjärdedel 
av dessa chefer som menade att “tycka om någon” är en väldigt viktig faktor vid 
dessa beslut. Det var även flertalet som ångrar att de genomförde impulsiva 
bedömningar och att senare ångrar beslutet. 
 
Av den anledningen visar resultatet i studien att små och även medelstora 
företag använder sig av magkänslan vid rekryteringsprocessen och även att de 
impulsiva beslut som tas kan resultera i flera konsekvenser, det kan bli både 
kostsamt och problematiskt. Detta då arbetsgivaren eller chefen som fattat 
anställningsbeslutet ångrar sitt beslut längre fram (Matthews, 2010). 
 
Danilov och Hellgren (2010) definierar i sin forskningsrapport magkänslans roll 
i rekryteringssammanhang. De menar i sin studie att magkänslan hos några av 
de personer som deltagit studien, beskrivs som en känsla som kommer ur en 
tidigare upplevd situation. Några andra i studien menar däremot att magkänsla 
inte alls är något som går att relatera till tidigare erfarenheter. 
Sammanfattningsvis visar studien att magkänsla är svår att definiera och 
konkretisera. Därmed är det även svårt att veta exakt var känslan kommer ifrån. 
Personerna som deltagit i den här studien menar att magkänslan även är svår att 
lita på då den legat till grund för både bra och mindre bra rekryteringar som 
genomförts under åren. Resultatet för studien visar att magkänslan har en stor 
roll vid bedömningen av arbetssökande i rekryteringssammanhang, trots att den 
är svårförståelig och svår att beskriva (Danilov & Hellgren, 2010). 
 
Miles och Sadler-Smith (2014) genomförde i deras studie intervjuer på HR-
specialister och chefer från olika organisationer i syfte att ta reda på användning 
av magkänsla vid anställningsbeslut. De valde även att annonsera deltagande till 
studien via sociala medier för att få en större spridning vilket också gjorde att 
deltagarna hade olika bakgrunder, samtidigt som de hade likheten av erfarenhet 
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vid anställningsbeslut. De intervjuade 13 deltagare och varje intervju varade i 
cirka 45 minuter. Informanterna ombads att förbereda sig med genom att tänka 
och ta med sig på två specifika rekryteringsprocesser, en med ett positivt utfall 
och en med ett negativt utfall. 
 
De diskuterar problematiken hur deras informanter beskrev magkänsla som svårt 
att förklara, förstå eller kvantifiera, och är icke-medveten vilket gör den ännu 
svårare att lokalisera. De beskriver magkänsla som ett beteende eller agerande 
som sker utan medvetenhet ifrån rekryterarens sida utan verkar snarare som en 
omedveten handling. Att agerandet sker på ett omedvetet sätt är även det som 
gör magkänslan så svår att beskriva och förklara. 
 
Resultaten av studien visade att deltagarnas användning av magkänsla påverkas 
av rekryterarens eget självförtroende och begränsade resurser i processen. 
Magkänsla användes som en indikator för att främst bedöma prestation, 
personlighet och göra en bedömning om personen passar in i arbetsmiljön. 
Studien visade även på att magkänsla används med viss försiktighet. Deltagarna 
var medvetna om sina gränser, risken för fördomar och svårigheterna att 
motivera användning av magkänsla. Avslutningsvis poängterar Miles och 
Sadler-Smith (2014) att rekryterare bör handla med försiktighet när det gäller 
känslobaserad erfarenhet som inte grundats på relevant lärande eller giltiga 
erfarenheter (Miles & Sadler-Smith, 2014). 
 
Meagher (2017) genomförde en studie för att undersöka olika faktorer som 
påverkar tre delar av urvalet och beslutsfattandet i rekryteringsprocessen. De tre 
delarna i processen som studerades var granskning av CV, granskning av det 
personliga brevet samt det personliga intervjutillfället. Totalt deltog 12 personer 
i studien och deltagarna var rekryterare eller chefer som hade ansvaret för att 
anlita aktuell personal. Samtliga deltagare intervjuades genom 11 öppna frågor 
som baseras på forskarens egna erfarenheter i rollen som rekryterare, men även 
från inhämtad litteratursökning. 

Resultatet visar att när en arbetssökande inte kan skriva ett bra CV eller 
personligt brev, får detta negativa konsekvenser som avspeglas på olika sätt. 
Ofta resulterar detta i att personen inte kallas till en personlig intervju och då 
inte heller erbjuds ett arbete. I intervjutillfället visar även studien att rekryterare 
eller ansvariga chefer ofta identifierar fler kvalifikationer hos personerna de 
möter än vad som eftersöktes från början. Exempelvis personlighetsdrag och bra 
kommunikationsförmåga. Slutligen visar studien att många av rekryterarna eller 
cheferna som deltog i studien fattar sina slutliga beslut baserat på deras 
magkänsla.  
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Meagher (2017) resonerar kring magkänslans påverkan i studien och skriver då 
om ett samband mellan hur väl rekryteringsprocessens steg följs som påverkar 
användandet av magkänslan. Ofta när deltagarna beskrev att de inte alltid 
utnyttjade den typiska rekryteringsstegen, då i form av CV-gransking, gransking 
av personligt brev och personlig intervju, föll det slutliga beslutet om oftare på 
rekryteraren eller deltagarens magkänsla (Meagher, 2017). 
 
I artikeln “Feeling the Right Personality. Recruitment Consultants’ Affective 
Decision Making in Interviews With Employee Candidates” presenteras 
resultatet av Kinnunens och Parviainens (2016) studie. Forskningen bygger på 
tio intervjuer med rekryteringskonsulter som har blivit utfrågade kring hur de 
använder magkänsla som verktyg för att hitta rätt kandidat i 
rekryteringsprocesser.  
  
Kinnunen och Parviainen (2016) definierar i studien magkänsla som 
rekryterarens förkroppsligade känslor. Resultatet visar att rekryteraren 
identifierar olika detaljbeteenden hos kandidaten och även microkroppsrörelser 
hos den arbetssökande. Dessa beteenden kan påverka rekryteraren att känna 
“goda vibrationer” eller en “märklig känsla”. Beroende på rekryterarens känsla 
av kandidaten avgörs huruvida denne går vidare i processen eller ej. 
  
Studiens resultat visar även att rekryterare gör sina bedömningar grundat på 
tidigare förkroppsligade erfarenheter hos rekryteraren själv. Dessutom förklarar 
studien att hård konkurrens i verksamheterna bidrar till att rekryterarna pressas 
till att på kort tid finna en kandidat som ska överensstämma såväl med de 
kunskapsmässiga kraven som de personlighetsmässiga. Detta leder till att 
rekryterarna grundar sina beslut på stereotyper av den ideale arbetaren 
(Kinnunen & Parviainen, 2016).  
 
Kahneman (2013), Lindelöw (2016) och Thaler och Sunstein (2009) beskriver 
två olika system som vi använder när vi gör bedömningar. Genom att förstå hur 
människan använder dessa två system kan vi också förstå hur det går till när 
människor gör bedömningar av andra individer. System 1 fungerar som att vi 
använder den informationen som finns tillgänglig för ögat. Utifrån den 
informationen bildas en sammanhängande berättelse, en slags sanning, som vi 
bedömer som trovärdig om vi finner att informationen är logisk. System 1 är 
utformat för att dra snabba slutsatser från knappa bevis och gör bedömningen på 
det. Så länge berättelsen uppfattas som rimlig av beslutsfattaren fyller vi i 
kunskapsluckorna själva. I system 1 är det känslor och personliga erfarenheter 
som styr handlandet. Det innebär att det finns gott om utrymme för 
feltolkningar. Utan system 1 skulle människan vara långsam och snudd på 
handlingsförlamad. Beslut skulle ligga väntande i avvaktan på kompletterande 
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information och mycket skulle gå oss förbi (Kahneman, 2013; Lindelöw, 2016; 
Thaler & Sunstein 2009). 
 
Till skillnad från system 1 så använder vi system 2 när vi gör mer avvägda 
bedömningar grundat på mer information. Här sker inget per automatik. 
Information bearbetas istället och kräver mental ansträngning från 
beslutsfattaren. Vi använder system 2 för att exempelvis tänka i flera led eller 
motstå en impuls från system 1. System 2 förbrukar mer energi varför vi är 
sparsamma och använder system 1 i den mån vi kan. Dessutom är system 2 
känsligt för avbrott och störningar vilket innebär att vår förmåga att göra flera 
saker samtidigt under tiden vi använder system 2 blir begränsad. System 1 och 2 
samspelar. För det mesta räcker system 1 till för människan när beslut ska fattas. 
Och enligt Kahneman (2013) är det bra, många av besluten under en dag är 
triviala och där behöver vi inte använda det något trögstartade och 
energikrävande system 2 (Kahneman, 2013). 
 
 Lindelöw (2016) förklarar vidare att vi i vår vardag förlitar oss på det snabba, 
automatiska tänkandet i stor utsträckning. Det hjälper oss att förstå vår omvärld 
och att ta beslut i alla möjliga situationer. Ett exempel på en situation där 
människan i stor uträckning använder system 1 är när vi ska välja parti att rösta 
på. Att göra komplicerade politiska poänger som kandidat alltså inte att föredra 
(Thaler & Sunstein, 2009). 
 
Andersson, Hallén och Smith (2016) förklarar på ett liknande sätt människans 
två olika beslutssystem men benämner fenomenet istället som oreflekterad 
kontra reflekterad magkänsla. På samma sätt som Kahneman (2013), Lindelöw 
(2016) och Thaler och Sunstein (2009) beskriver Andersson et al. (2016) 
processerna vi använder vid beslut i vardagen som två delar vi växlar mellan. 
Det intuitiva och behavioristiska beteendet används av den oreflekterade 
magkänslan och mer avvägda beslut av den reflekterade känslan (Andersson et 
al., 2016).  

3 METOD           
I detta kapitel beskrivs studiens metod. Först redogörs uppsatsens vetenskapliga 
grunder i form av ett hermeneutiskt synsätt, följt av den induktiva metodologi 
som uppsatsen vilar på och därefter studiens design i form av kvalitativ metod. I 
kapitlet beskrivs även reliabilitet och validitet, följt av det praktiska 
tillvägagångssättet i form av urval och datainsamlingsmetod. I studien har vi 
intervjuat åtta rekryteringsvana personer. Avslutningsvis redogörs även hur 
uppsatsen tillämpat de etiska principerna. 
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3.1 Vetenskapliga grunder 
Bryman (2011) beskriver hur epistemologi handlar om vad som är eller vad som 
betraktas som kunskap inom ett ämnesområde. Epistemologi handlar om den 
verklighet som finns runt oss och hur kunskapen om världen kring oss kan 
förvärvas. Om den sociala verkligheten kan eller bör studeras i likhet med de 
metoder, principer och den verklighetsbild som tillämpas inom 
naturvetenskapen, är av vikt inom det epistemologiska området. Bryman 
presenterar två områden inom epistemologin, positivism och 
tolkningsperspektivet (Bryman, 2011). 
 
Bryman (2011) förklarar att positivismen är den ståndpunkt inom epistemologin 
som står för att det är viktigt att följa naturvetenskapens synsätt och metoder för 
studier av den sociala verkligheten och dess sociala företeelser. Thurén (2007) 
menar att positivismen bygger på det som våra sinnen kan iaktta och logistiskt 
räkna ut det som undersöks i forskning. Positivismen förespråkar ofta ett 
deduktivt angreppssätt genom framställande av hypoteser som likställs och 
prövas mot verkligheten och att dessa ligger till grund för kunskap. Positivismen 
ser även på vetenskapen som objektiv, det vill säga att vetenskap är och ska vara 
värderingsfri och ska inte förlita sig på spekulationer och känslor. Positivismen 
ska på ett naturvetenskapligt vis granska forskningsempirin (Bryman, 2011; 
Thurén, 2007). 
 
Tolkningsperspektivet eller även kallad interpretativism är en ståndpunkt inom 
epistemologin som till skillnad från positivismen bygger på förståelse och 
tolkning. Inom teorin är uppfattningen att människor och samhällsvetenskapen 
som studieobjekt i grunden skiljer sig från naturvetenskapen och studier av den 
sociala verkligheten bör därmed ha en annan logik gällande 
forskningsprocessen. Till skillnad från positivismen har interpretativismen 
vanligtvis ett induktivt angreppssätt där forskaren studerar och analyserar 
verkligheten vilket leder till ny kunskap (Bryman, 2011).  
  
Hermeneutik är ett synsätt som används inom tolkningsperspektivet. Att forska 
hermeneutiskt innebär att forskaren tolkar och förstår texter och 
forskningsempiri och försöker på så sätt förstå upphovsmannens mening med 
texten utifrån det perspektiv som denne haft. Weber förklarar detta genom 
begreppet Verstehen som betyder just förståelse på tyska. Forskaren avser då att 
förstå kontexten i texter, i vilket sammanhang vissa beteenden återfinns och 
varför (Bryman, 2011).  
  
I den här studien används ett interpretativistiskt synsätt där vi med hjälp av 
insamlat intervjumaterial tolkar informanternas upplevelser av 
forskningsproblemet. Vi genomför egna tolkningar av forskningsmaterialet 
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arbetar härigenom hermeneutiskt. Vi valde att arbeta hermeneutiskt då vi tror att 
vi på lättast sätt kan förstå våra informanter genom tolkning av deras 
upplevelser. Om vi hade utgått från ett positivistiskt synsätt tror vi att viktiga 
fynd hade kunnat gå oss förbi då vi upplever att positivismen är mer “fyrkantig” 
i vårt fall och inte tillåter forskaren att tänka utanför det som bokstavligen 
uttrycks i empirin. Då positivismen inte förespråkar att forskningen ska grunda 
sig i spekulationer och känslor hade det följaktligen blivit svårt att studera vårt 
forskningsproblem som handlar om just en känsla. 
 
Bryman (2011) menar att ontologi behandlar frågor om sociala företeelsers art 
och natur, och hur de kan eller ska uppfattas. Frågan är om sociala företeelser 
och aktörer ska uppfattas som objektiva enheter med en yttre verklighet eller om 
det i motsats ska uppfattas som konstruktioner som i sin tur är uppbyggda på 
sociala aktörernas uppfattningar och handlingar. Det här gör att vi kan förstå att 
de i huvudsak finns två inriktningar eller ståndpunkter inom ontologin, 
objektivism och konstruktionism. 
 
Objektivismen innebär att sociala aktörer möter företeelser i form av yttre fakta 
som är skapad på förhand och ligger utanför aktörernas intellekt (Bryman, 
2011). Gustavsson (2004) menar i likhet med Bryman (2011) att inom 
objektivismen existerar den materiella och begreppsliga verkligheten oberoende 
av det mänskliga medvetandet (Gustavsson, 2004). Den yttre verkligheten kan 
därför inte påverkas av aktörerna och de sociala företeelserna har alltså en 
existens som är oberoende av sociala aktörer. 
  
Bryman (2011) förklarar hur konstruktionismen däremot står för att de sociala 
företeelserna och deras mening är något som de sociala aktörerna bildar och 
påverkar. I det här synsättet ger de sociala aktörerna mening och innebörd till de 
sociala företeelserna som ständigt konstrueras och revideras. Inom 
konstruktionismen ifrågasätts åsikten om att det finns en yttre opåverkbar 
verklighet som på förhand är givna, istället är det något som den sociala aktören 
skapar och inte blir helt och hållet styrd genom (Bryman, 2011).     
 
Den ontologiska ståndpunkten för studien blir till viss del problematisk. Vi tror 
inte att magkänsla kan förstås genom att enbart konstruktionistisk tänka att 
fenomenet magkänsla är inifrån kommande som människan själv konstruerar 
och skapar. Den är det delvis, men en del bygger också på yttre 
påverkansfaktorer som inte går att förklara konstruktionistiskt. Magkänslan 
måste också förstås genom samhälleliga konstruktioner som ligger ovan 
individens intellekt då vi ser att alla har en unik magkänsla och då mer 
objektivistiskt. I den här uppsatsen ser vi att vi är tvungna att förhålla oss till 
båda perspektiven. Då fenomenet magkänsla är abstrakt och svårt att mäta anser 
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vi att den bäst förstås genom tolkning av upplevelser snarare än att genom 
logiska resonemang. Om vi hade resonerat utifrån ett objektivistiskt synsätt 
torde magkänslan vara densamma hos oss alla och vara mätbar, då den är fri från 
individens egna intellekt. Eftersom att alla människor har olika magkänsla kan 
vi därför inte göra det förenklade antagandet. Vi har i denna studie som avsikt 
att undersöka hur magkänslan kan förstås, och för att göra detta har vi behövt 
förhålla oss till både objektivistiska som konstruktionistiska förhållningssätt. I 
denna studie har vi kombinerat synsätten men som studien fortsättningsvis 
kommer visa har vi landat i att vårt forskningsproblem främst förstås genom ett 
konstruktionistiskt perspektiv men med inslag av objektivism.  

3.2 Metodologi 
Bryman (2011), Molander (2003) och Thurén (2007) menar att förhållandet 
mellan teori och praktik och det sättet vi drar slutsatser kan beskrivas genom två 
sätt, genom deduktion och induktion.  
  
Vid deduktiv forskningsansats dras logiska slutsatser utifrån det vi redan vet 
inom ett område samt från de teoretiska övervägandena inom området. En 
deduktiv ansats innebär att hypoteser prövas genom empirisk granskning för att 
sedan falsifieras eller betraktas som giltig sanning i dess sammanhang. Teori 
och hypoteser styr således datainsamlingsprocessen (Bryman, 2011; Molander; 
2003; Thurén 2007).   
  
Den induktiva ansatsen innebär däremot att vi uppfattar teori och forskning på 
ett sätt där teorin är resultatet av en forskningsansats. Vid induktiv ansats 
genomför forskare observationer och tar fram resultat som sedan analyseras mot 
teori. Forskare drar således allmänna och generella slutsatser utifrån det resultat 
som framkommit i en studie. Observationen och resultatinsamlingen sker 
således innan teoriinsamlingen och utgör mycket av den teoretiska reflektionen 
(Bryman, 2011; Molander; 2003; Thurén 2007).   
  
Bryman (2011) menar att den deduktiva ansatsen kan innehålla drag av induktivt 
tänk, exempelvis när forskaren beskriver följderna av resultatet av en studie och 
kopplar tillbaka till den teori som låg bakom undersökningen. Förhållandet 
mellan teori och praktik kan således ses som deduktiva och induktiva tendenser, 
än en entydighet som alltid är gällande. Även den induktiva ansatsen kan 
sannolikt innehålla deduktiva tendenser och inte vara helt induktiv av sitt slag. 
Dels av den anledningen att ytterligare information och resultat kan behövas 
samlas in efter den teoretiska reflektionen och även i den teoretiska vetskap 
forskare innehar vid studiens början (Bryman, 2011). 
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Den här studien bygger på en induktiv ansats med mindre deduktiva inslag. 
Studien är induktiv av sitt slag då den baseras på inhämtad empiri som vi tolkat 
och sedan analyserat mot teori och tidigare forskning. Vi har förhållit oss 
transparenta gällande teorier och tidigare forskning vid inhämtningen av empirin 
i form av intervjuer, för att kunna forska med en så öppen och bred blick som 
möjligt. Genom att forska induktivt har vi inte låst oss till tidigare teorier som är 
risken vid deduktiv forskning. Vårt förhållningssätt har hjälpt oss att förstå vårt 
komplexa och relativt outforskade forskningsproblem. Samtidigt är studien är 
deduktiv i det avseendet att vi under empiriinsamlandet haft våra 
“teoriglasögon” på oss då vi tidigare är bekanta med relevanta teorier genom vår 
studietid. Vår utgångspunkt har i det inledande stadiet varit att vi ska förhålla 
oss induktiva för att på så sätt minska risken för att gå miste om information och 
tolkningar som kan vara en risk vid deduktivt arbetssätt. Samtidigt kan vi förstå 
förhållandet mellan vår ofrånkomliga förförståelse och empirin. Vi har under 
empiriinsamlandet insett att vi således blivit mer deduktiva än vad vi avsåg från 
början. Som exempel kan nämnas då ett par informanter började tala om 
“erfarenheter som en slags ryggsäck”, ja då har det varit svårt att undgå att tänka 
“habitus”. Det har inneburit att vi vid dessa tillfällen ställt följdfrågor som kan 
bekräfta teorin.    

3.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod                                                              
Bryman (2011) beskriver kvantitativ metod och att denna används främst inom 
naturvetenskapliga områden för att studera och insamla numerisk data. 
Vanligtvis använder forskaren en eller flera hypoteser som testas mot 
verkligheten i till exempel en enkät. Genomgående i den kvantitativa metoden är 
att forskaren strävar efter att finna samband i sitt material för att på så sätt föra 
logiska resonemang kring resultatet (Bryman, 2011). För att forskningen ska bli 
trovärdig är det av stor vikt för forskaren får så många respondenter som möjligt 
då denne avser att uttala sig om olika attityder och förhållanden. Om 
forskningen bygger på ett lågt deltagande med låg svarsfrekvens ökar risken för 
att forskningen ger ett missvisande resultat (Bryman, 2011). 
	    
Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en forskningsstrategi som 
lägger större vikt på ord än på kvantifiering och betonar ofta ett induktivt 
synsätt. Den ontologiska ståndpunkten beskrivs ofta som konstruktionistisk då 
sociala företeelser är ett resultat av samspelet mellan individer, inget som är 
åtskilt utanför dem. Epistemologiskt brukar även den kvalitativa 
forskningsstrategin ha ett tolkningsperspektiv eller interpretativistiskt perspektiv 
vid synen på verkligheten, då grunden ofta ligger på förståelsen av hur individer 
i en viss miljö tolkar denna verklighet. Vid kvalitativ forskning ligger vikten vid 
hur individer uppfattar och tolkar den sociala verklighet de befinner sig i 
(Bryman, 2011). Dalen (2008) styrker vikten av hur individer tolkar sin sociala 
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verklighet i kvalitativ forskning och menar att av målen för en kvalitativ 
forskning är att nå insikt om fenomen som rör situationer och personer i deras 
sociala verklighet. Ofta är syftet att få en djupare förståelse om hur människor 
anpassas efter deras livssituation, denna dimension brukar i sin tur kallas för 
livsvärld. Vid ett kvalitativt angreppssätt fokuserar forskaren på 
upplevelsedimensionen och då inte bara en beskrivning av de förhållanden som 
människor lever under (Dalen, 2008). 
  
Starrin och Svensson (1994) menar att en av de största skillnader mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskning har att göra med mätprecision. Vid en 
kvalitativ studie är data som framkommer en grov skattning medan vid 
kvantitativa studier är data snarare en precis skattning. Skillnader mellan 
forskningsmetoderna är även hur den kvalitativa forskningen beskrivs som 
subjektiv medan den kvantitativa forskningen beskriv som mer objektiv och 
oberoende av subjektiva upplevelser (Starrin & Svensson, 1994). Bryman 
(2011) menar att skillnader mellan de två metoderna även tydligt upplevs genom 
forskarens uppfattning eller deltagarnas uppfattning. I en kvantitativ forskning 
är det ofta forskaren som styr då dennes intressen och frågor är det som 
strukturerar undersökningen, medan det i en kvalitativ undersökning är 
deltagarnas uppfattningar och perspektiv som blir en utgångspunkt (Bryman, 
2011).  
 
Vi har valt en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod då vi tror att 
forskningsproblemet bättre kan besvaras och förstås med kvalitativt 
tillvägagångssätt eftersom att vår studie präglas av en komplex 
forskningsproblematik. Vi vill ta reda på upplevelsen av magkänsla snarare än 
att bekräfta och kvantifiera dess förekomst, vilket gör att en kvalitativ metod är 
att föredra. Vi vill förstå magkänslans påverkan i beslutsfattande i 
rekryteringsprocesser och då vi inte på förväg vet vilka upplevelser som finns 
kring rekrytering och magkänsla tror vi att forskningsfrågan bäst besvaras med 
öppna frågor som tillåter respondenten att svara fritt. Detta anser vi fungerar 
bäst i en kvalitativ metod som inte färgas av några förbestämda enkätfrågor. Då 
en kvantitativ metod i stor grad innebär att forskaren prövar hypoteser mot 
tidigare forskning passar det inte denna studie då vi vill förhålla oss öppna för 
olika upplevelser av problemet. Vi eftersträvar inte att söka samband i 
forskningen, snarare är vi intresserade av vilka olika upplevelser som finns 
bland våra informanter. Dessutom tror vi att vi genom en kvalitativ metod inte 
riskerar att låta våra förutfattade meningar styra empirin, vi värdesätter istället 
informanternas upplevelser av fenomenet högre och låter dessa styra åt vilket 
håll forskningen leder. Fördelen med kvalitativ metod är också att vi kommer 
närmare våra informanter och vi kan då får ärligare svar och genom dessa förstå 
forskningsproblemet bättre. 
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Kvasikvantifiering beskrivs av Bryman (2011) som en metod när forskaren 
använder termer som många, ofta och några för att genomföra sin forskning. Det 
innebär att forskningen får inslag av kvantifiering, men målet vid 
kvasikvantifiering är att försöka styrka sina argument snarare än att kvantifiera 
empirin (Bryman, 2011). I den här studien använder vi oss av 
kvasikvantifiering. Som ett exempel på det har vi i den här studien ställt frågan 
“Kan du uppskatta ditt användande av magkänsla från 1-10”. Vi har då inte haft 
för avsikt att mäta och kvantifiera resultatet. Ändamålet har snarare varit att få 
en första uppskattning från informanterna så att vi kunnat gå vidare i intervjun 
med en första grund att stå på och även att kunna återkomma och knyta an till. 
Ytterligare ett exempel på vårt användande av kvasikvantifiering är hur vi valt 
att sammanställa resultatet. Vi har här delat upp resultatet i olika delar där vi går 
igenom resultat med mindre, mer och mest inslag av magkänsla inom 
studiens huvudtema två där vi presenterar resultat för magkänsla som en 
ingrediens i beslutsfattandet. 

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteratursökning 
För att få kunskap om vårt forskningsområde har vi sökt i olika databaser, 
exempelvis SCOPUS och DIVA-portalen, på nyckelord som magkänsla, 
intuition, känsla, beslutsfattande, rekryteringsprocesser, 
rekryteringssammanhang. Vi har även sökt i tidigare känd litteratur både i form 
av kurslitteratur från tidigare kurser, då dessa har relevans för området, men 
även allmän litteratur vi tidigare inte stött på.  

3.3.2 Urval 
I kvalitativ forskning kan urvalet genomföras med hjälp av målinriktat eller 
målstyrt urval, vilket innebär ett icke-sannolikhetsurval. Vid ett målinriktat urval 
vill forskare välja ut informanter till undersökningen på ett strategiskt sätt så att 
dessa är relevanta för de forskningsfrågor som utgör studien, och syftet är alltså 
inte att välja deltagare på ett slumpmässigt sätt. Vid ett målstyrt urval söker 
forskare mer variation och att medlemmarna från urvalet skiljer sig från 
varandra, för att säkerställa variation även i resultatet. Då forskaren har vissa 
forskningsmål i åtanke väljs personer, platser, organisationer och liknande ut för 
att de är av relevans för den sociala företeelse som avses undersökas i studien 
(Bryman, 2011). 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av ett målinriktat urval. Det innebär att vi 
har vänt oss till informanter som vi på förhand tror har kunskap och erfarenhet 
av vårt forskningsområde. För att få informanter till studien har vi genom eget 
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kontaktnät samt genom tips från kurskamrater kommit i kontakt med åtta 
personer. Dessa åtta har alla vana av regelbundet rekryteringsarbete. Bland 
respondenterna har vissa arbetat med rekrytering en kortare period och vissa har 
jobbat med det i så gott som hela yrkeslivet, cirka 20 år. Dessutom skiljer det sig 
i informanternas olika befattningar, några arbetar på bemanningsföretag och 
rekryterar dagligen medan några är mellanchefer som inte rekryterar fullt så 
ofta. Kön och ålder på våra informanter varierar, dock är endast två av åtta 
informanter män. Innan vi tog kontakt med våra informanter diskuterade vi vilka 
vi skulle vilja komma i kontakt med. Det är även en blandning av organisationer 
i offentlig och privat sektor. Storlekarna varierar även i informanternas 
organisationer, från lite mindre till större. Vi beslutade att vi gärna ville ha så 
stor spridning som möjligt för att nå en högre reliabilitet samt att ha störst chans 
att få så många upplevelser av fenomenet som möjligt. Därutöver tänkte vi att 
det eventuellt kunde finnas skillnader i hur olika organisationer och 
yrkeskategorier resonerade om magkänsla och ville av den anledningen inte 
begränsa oss till en organisation eller yrkeskategori. 
 
Vi tog en första kontakt med informanterna via mail. Vi stämde av med dessa 
åtta huruvida intresse funnits för att delta i vår studie. I den inledande mailet 
bifogade vi ett missiv (se bilaga 1) där vi kortfattat beskrev studiens syfte samt 
hur materialet skulle behandlas. När informanten tackat ja bestämde vi tid och 
plats för intervju via mail. I samtliga intervjuer har vi varit på plats hos 
informanten på dennes arbetsplats i någon typ av konferensrum eller kontor. 
Intervjuerna har spelats in med ljudupptagare och materialet har sedan 
transkriberats i nära anslutning efter intervjun. 

3.3.3 Datainsamlingsmetod 
Som tidigare nämnt vill man i den kvalitativa forskningen förstå 
undersökningspersonernas synvinkel utifrån deras omvärld och detta kräver en 
datainsamlingsmetod som söker dessa svar. Det finns enligt Bryman (2011) 
flertalet angreppssätt för att nå den information som eftersöks, bland annat 
deltagande observation och fältforskning. En av de mest använda metoderna 
som används i den kvalitativa forskningen för att samla in data är att använda 
sig av intervjuer (Bryman, 2011). Dalen (2008) tar upp vikten av att välja rätt 
form av intervju i förhållande till det tema som forskaren önskar belysa och även 
till vilken målgrupp forskaren riktar sig åt. Det finns skillnader mellan de mer 
öppna och de mer strukturerade intervjuerna. Målsättningen för den öppna 
intervjun är att få informanterna att prata så fritt som möjligt medan vid den mer 
strukturerade intervjun är mer inriktad på vad forskaren valt i förhand. Den mest 
använda formen en delvis strukturerad intervju eller en semistrukturerad 
intervju, där specifika teman som ska beröras tas upp men samtidigt ges inslag 
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av stor frihet för intervjupersonerna att utforma sina svar, vilket gör intervjun 
flexibel (Dalen, 2008). 
 
I den här studien har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 
Detta innebär att vi utgår från intervjumall som vi sammanställt innan första 
intervjun. Mallen utformades med hjälp av att vi läste flertalet andra uppsatser 
och fick en uppfattning av hur en bra struktur kan se ut. Därefter skapade vi vår 
egen guide med frågor som vi kommit fram till tillsammans. Vi har använt 
intervjuguiden i alla våra intervjuer men haft ett liberalt förhållningssätt till den. 
Vi har använt mallen som en grund och utvecklat och frågat vidare om vi 
upplevt att det förbättrat innehållet i intervjumaterialet. Det är viktigt att tänka 
på att studien fortfarande håller en hög validitet och mäter det som avses mätas 
vid semistrukturerade intervjuer, men då forskningen är induktiv är det 
betydelsefullt att ny information inte går förlorad till följd av en strukturerad och 
strikt intervjumetod. Vår intervjuguide (se bilaga 2) grundar sig på frågor 
formulerade för att få svar på våra frågeställningar och intervjuguiden delades 
upp i teman. Inledningsvis i vår intervjuguide ställde vi frågor kring 
informanternas tolkningar kring kandidater, detta för att närma oss ämnet 
magkänsla utan att pressa informanterna om ämnet direkt. Därefter behandlar vi 
frågor om begreppet magkänsla, även benämnt som intuition eller känsla. 
Avslutningsvis ställde vi frågor som rör magkänslans betydelse och roll vid 
beslutsfattande. Samtliga intervjuer har spelats in på båda våra mobiltelefoner, 
för att säkerställa att båda haft tillgång till materialet. Vid samtliga intervjuer har 
vi bett om informanternas medgivande till inspelning. Vid intervjutillfällena har 
vi delat upp intervjuguiden och dess frågor mellan oss för att tillsammans leda 
intervjun på ett bra sätt. Vi hade även på förhand kommit överens om att båda 
kan och skulle be om förtydliganden eller ställa kompletterande frågor om så 
behövdes. 

3.3.4 Analysmetod 
Vi har transkriberat intervjumaterialet efterhand som vi genomfört intervjuerna 
och skedde i nära anslutning till intervjutillfället. Detta för att undvika att 
glömma bort eller gå miste om mindre subtila detaljer som annars kunde gått oss 
förbi. Detta skedde även löpande och delades mellan oss. När samtliga 
intervjuer var transkriberade träffades vi och diskuterade innehållet. Redan vid 
det här tillfället kunde vi urskilja återkommande svar, som exempelvis att 
många informanter talade om erfarenhet, ärlighet et cetera. Bryman (2011) 
beskriver ett lämpligt sätt att sammanställa analysmaterial genom att arbeta efter 
teman för att på så sätt få en övergripande bild av materialet. Bryman (2011) 
kallar detta för tematisk analys (Bryman, 2011). Vi valde att inspirerades av 
detta och skrev därför efter transkriberingen ut varsitt exemplar av samtlig 
transkribering och läste igenom dessa innan påbörjandet av 
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reslutatframställningen. Vi kunde urskilja olika teman och även subteman och 
analysen har följt dessa, som exempelvis “svar med mindre inslag av 
magkänsla”. Svar som berörde ett visst tema eller subtema, strök vi över med en 
färg för att överskådligt kunna sammanställa svar inom samma tema. Därefter 
ställdes de teman och subteman vi hittat vid varandra och därefter började vi 
söka efter relevant, befintlig teori och tidigare forskning som kan hjälpa oss att 
besvara våra frågeställningar. För att på ett tydligt sätt redogöra för vår empiri 
har vi valt att lyfta ut citat från materialet. 

3.4 Forskningskvalitet  
Thurén (2007) förklarar reliabilitet som tillförlitlighet. Det innebär att 
mätningarna är korrekt gjorda. Har en god reliabilitet uppnåtts i en studie 
innebär det att slumpfaktorer minskat och resultatet blir mer tillförlitligt. Har 
flera forskare som använt samma metod kommit fram till samma resultat kan det 
visa på att reliabiliteten är hög vilket är eftersträvansvärt (Thurén, 2007). Även 
Bryman (2011) beskriver reliabilitet som ett mått om forskningsresultatet är 
stabilt över tid eller ej (Bryman, 2011). 
                                                                              
Både Thurén (2007) och Bryman (2011) fortsätter att beskriva validitet som 
hänger ihop med reliabilitet men syftar istället för att undersöka huruvida 
forskningen mäter det som är avsett att mätas. För att nå god validitet i en 
kvantitativ studie är det exempelvis viktigt att enkätfrågorna är utformade på ett 
sätt som gör att de är menade att mäta vad som avses mätas (Thurén, 2007; 
Bryman, 2011). Kvale (1997) menar att en försvårande faktor för validitet för 
kvalitativa forskare i jämförelse med kvantitativa forskare, är att urvalet i de 
kvalitativa forskningarna ofta kan vara begränsat (Kvale, 1997). 
 
Bryman (2011) delar upp den kvalitativa forskningens validitet och reliabilitet i 
extern och intern. Extern reliabilitet innebär forskarens möjlighet att upprepa 
undersökningen och få samma resultat. Det kan vara svårt att säkerställa en hög 
extern reliabilitet då det inte alltid är möjligt att genomföra exempelvis en 
intervju på exakt samma sätt i samma miljö. Intern reliabilitet innebär att 
forskarna sinsemellan kommer överens om hur tolkning av hur 
undersökningsmaterialet ska genomföras så att det blir en så enhetlig bedömning 
som möjligt.                                             
                                                            
Om det finns en bra överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 
teoretiska idéer som uppstår, utgörs en bra intern validitet. Det är även den 
interna validiteten som är en styrka i den kvalitativa forskningsansatsen. Vid 
externa validiteten avses däremot hur generaliserbara resultaten är till andra 
situationer och sociala miljöer (Bryman, 2011). 
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För att studiens validitet ska bli så hög som möjligt har vi dels fört en dialog 
med varandra för att säkerställa att våra tolkningar av teorier och begrepp är 
likartade. Vi har på så sätt undvikit att tolka teorier olika oss mellan. Innan vi 
genomförde våra intervjuer har vi också testat vår intervjuguide på varandra och 
även låtit studiekamrater granska den. Slutligen har vi resonerat med vår 
handledare för att undvika misstolkningar av intervjufrågorna. Under 
intervjuerna har vi förtydligat för våra informanter ifall det är något som 
informanten inte uppfattat eller förstått. Därigenom har både vi och 
respondenten “talat om samma sak”.  

3.5 Forskningsetik 
Vid genomförande av forskningsstudier är det viktigt att följa de riktlinjer och 
praxis som finns för etiska ställningstagande (Bryman, 2011). Det finns många 
anledningar till det. Ett grundläggande skäl är att det är viktigt att säkerställa att 
forskaren kan yttra sig fritt och inte heller låter sig påverkas av andra 
intressenter. För att forskningen ska vara tillförlitlig och sann krävs det att 
riktlinjerna hålls efter och att det finns granskningar som säkerställer äktheten. 
Stora krav ställs därför på forskaren och enligt Gustafsson, Hermerén och 
Pettersson (2011) är de krav som ställs på forskarna väl förankrade i de normer 
och värderingar som finns i vårt samhälle. 
 
Bryman (2011) beskriver fyra forskningsetiska principer som studien tagit 
hänsyn till. Gällande informationskravet ska information om undersökningens 
moment, syfte och att deltagande av studien kan avbrytas och är helt frivilligt, 
redogöras för deltagare. Samtyckeskravet avser informanternas bestämmande 
över sitt eget deltagande och konfidentialitetskravet ställs för att uppgifter om 
deltagare ska behandlas med försiktighet och konfidentiellt. Nyttjandekravet 
avser att uppgifter som insamlats för studien endast får användas för de 
forskningsändamål de avser och inget annat (Bryman, 2011).   
 
I vår studie har vi noggrant tagit del av de etiska forskningsprinciper som finns 
och därefter utgått från dem när vi genomfört studien. Vi har i ett inledande 
stadie skrivit ett informationsmissiv som delats ut till intervjupersonerna för att 
de ska få information om studiens syfte och vad deltagandet innebär. I missivet 
upplyser vi också om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst 
informanten vill. Därmed har vi förhållit oss till informationskravet och även 
samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi behandlat 
intervjupersonernas svar konfidentiellt och de har varit anonyma. Ingen 
information som kan göra att informantens identitet avslöjas har använts i 
färdigställande av rapport. Därmed har vi valt att utelämna information om titel, 
ålder och liknande på intervjupersonerna vid citat i resultatkapitlet. Vi uppfyller 
nyttjandekravet i vår studie då materialet enbart kommer att presenteras i en 
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sammanställd rapport i form av en kandidatuppsats. Det transkriberade 
materialet kommer endast användas i detta syfte i form av citat och kommer 
därför inte utlämnas.   

4 RESULTAT 
I följande avsnitt presenterar vi resultaten från intervjuerna. Vi inleder med att 
beskriva vilka branscher vi valt och varför. Vidare presenterar vi våra olika 
intervjupersoner och till sist går vi igenom intervjuresultatet. För att göra 
materialet mer överskådligt har vi delat upp resultatdelen i teman. Först 
redovisar vi för den del som handlar om begreppet magkänsla, därefter går vi in 
på området som rör magkänslans betydelse och roll vid beslutsfattande. För att 
på ett tydligt sätt redogöra för vår empiri har vi valt att lyfta ut citat från 
materialet. 

4.1 Bakgrund kring våra informanter och organisationer 
De personer som varit informanter för denna studie har som tidigare nämnt 
kommit från olika branscher för att bredda information och därmed hjälpa oss 
att söka svar på våra frågeställningar. Vi har pratat med informanter inom privat 
sektor såväl som offentlig sektor. Vi har varit i kontakt med informanter inom 
bankväsendet, inom ett universitet, inom en kommun och inom ett 
bemanningsföretag. Våra informanter arbetar i branscher med varierande 
storlek. 
 
Samtliga åtta informanter har erfarenhet av rekryteringsprocesser och är även 
med i beslutsfattandet vid anställning i rekryteringssammanhang. Av 
informanterna är det blandat om hur länge man arbetat med rekrytering, vi har 
fått stor spridning av erfarenhet inom rekryteringsprocessen, då mellan två år till 
20 år. Av informanterna är det även en spridning gällande befattning. Vi har 
prata med informanter som sitter i chefspositioner och med personer som är i 
renodlade rekryterings-befattningar. Det här gör att vi dessutom lyckats få en 
spridning över hur ofta personerna arbetar med rekryteringar. Några arbetar med 
detta dagligen och några mer sällan, dock regelbundet med flera rekryteringar 
om året. 
 
Utbildningsmässigt skiljer det sig även mellan informanterna. Vi har pratat med 
personer som har gymnasial utbildning och personer som har någon form av 
högskoleutbildning. 

4.2 Vad är magkänsla? 
Utifrån vår intervjuguide har vi ställt olika typer av frågor till våra 
intervjupersoner. För att närma oss ämnet magkänsla utan att direkt vägleda 
svaren och tankebanorna, valde vi att inte benämna fenomenet som magkänsla 
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utan inledde med att fråga våra informanter hur de gör sina tolkningar av 
kandidater i rekryteringsprocessen. Flertalet av informanterna berättar att de 
lägger vikt på många olika aspekter. Allt ifrån att komma i tid till intervjun, 
hålla ögonkontakt, vad kandidaterna har för kläder, till vad referensen har att 
säga om kandidaten. Följaktligen är det många olika avvägningar som görs när 
en rekryterare får en känsla och gör en bedömning. En informant beskriver 
följande: 
 

Vi försöker tolka hur de säger saker, vad de säger och varför de säger det. 
Men jag tror man får ju en bild och man får en känsla. 

 
Informanten beskriver i ovanstående citat hur hon får en “bild” och en “känsla”. 
Denna känsla grundar hon på sina egna tolkningar av personen. 
 
För att få en uppfattning av vad magkänsla egentligen är för våra informanter, 
bad vi dem slutligen att beskriva vad det är för dem och att de fick beskriva 
magkänsla med deras egna ord. Många av våra informanter hade svårt att 
beskriva, sätta ord på och konkretisera vad magkänsla egentligen är för dem. 
Flera svarade att det var något som bara fanns där, som känns i magen. Vi har 
även fått andra svar där vi kan förstå magkänsla och se dess samband i en 
interaktion med andra. En informant beskriver såhär; 
 

Den träffar ju omedelbart på något sätt. Det är ju inte en känsla som du 
bygger upp under ett samtal. Den träffar ju dig… Jag skulle inte vilja säga 
att det är som när man blir blixtkär i någon som man kan säga, men det är 
något som träffar en. Något som spelar på någonting man känner att ”Ah. 
Det där var bra”, eller ”Det här känns inte, det är något som skaver lite, det 
känns inte äkta”.  Man blir lite misstänksam eller så. Så magkänsla är ju 
både negativ och positiv. 

 
Informanten beskriver här att hon får en känsla som träffar henne omedelbart. Vi 
kan förstå att informanten får det som hon kallar magkänsla direkt och får den 
utan att tänka. Inte heller reflekterar informanterna om magkänsla på djupet. 
Flera informanter menar att de känner bara rent intuitivt en känsla som antingen 
är positiv eller negativ. När informanterna talar om magkänsla har de inte heller 
tillgång till mycket information när de gör deras tolkning, utan menar att 
magkänslan kommer direkt, i vissa fall redan i första mötet. Vidare förklarar en 
av våra informanter att magkänsla, den här snabba, intuitiva känslan inte alltid 
är till en fördel. Flera informanter menar att den ibland kan ge en orättvis 
nackdel för personer de träffar. En av våra informanter resonerar om 
upplevelsen att en person som denne snabbt fått en känsla av kan få en orättvis 
uppförsbacke. 
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Jag är ju en människa med jättestora spröt, jag kan ju känna av saker och 
ting utan att personer sagt något, jag känner ganska mycket. Så jag har nog 
ganska lätt att få en känsla innan om det här är bra eller dåligt vilket inte 
alltid är så himla bra för att om jag får en dålig känsla direkt är det ju svårt 
för personen att vända det. Det gäller att hitta, att låta personen öppna sig 
och komma till sin rätt även om jag trott något. 

 
Resultatet visar även att informanterna gör en mer noggrann avvägning av vad 
de egentligen tolkar hos personerna och handlar mer analytiskt. Flera av våra 
informanter beskriver hur de vrider och vänder på svar för att få en sådan 
korrekt och rättvis bild som möjligt. Resultatet visar att ju mer information som 
finns tillhanda desto säkrare blir bedömningen av kandidaterna. När vi försöker 
förstå magkänsla genom vår empiri landar vi ofta i tankar och svar om 
informanternas tidigare erfarenheter. Flera av våra informanter talar om vad de 
vet sedan innan och om olika scenarier som inträffat då de känt på ett visst sätt. 
Det finns även informanter som beskriver hur de upptäckt magkänslan och även 
lagt märke till samspelet magkänsla och erfarenhet. En informant beskriver 
exempelvis på följande sätt; 
 

Om jag tänker tillbaks på alla rekryteringar jag gjort, och där jag har känt att 
det känts bra, det är ju dom medarbetarna som det har funkat väldigt bra för 
sen. Och där man varit lite osäker, eller fått en annan känsla, så har det varit 
medarbetare som jag kanske inte borde ha anställt. 

 
Vi kan då förstå att magkänsla har ett samband med personens tidigare 
erfarenhet. Resultatet visar att informanternas erfarenheter påverkar hur de 
upplever sin magkänsla och situationen med den arbetssökande. Många av 
informanterna upplever att magkänsla är den känsla som uppstår och finns inom 
dem. Att detta är något som finns bara finns där hela tiden och som dyker upp i 
dem på ett abstrakt vis. Resultatet visar även att informanter har olika slags 
magkänsla beroende på tidigare erfarenhet, som även den skiljer sig mellan 
individer. Vissa informanter menar att det har påverkan på sin magkänsla 
beroende på hur länge eller hur mycket du arbetar med rekrytering. Samtidigt 
som magkänsla är något som individer alltid bär med sig. Vi kan se liknande 
resonemang i vad följande informant beskriver; 
 

Om man tänker i relationer, så tar man ju också med sig erfarenheter, om 
man har en kraschad relation bakom sig, så ligger ju det i ryggsäcken precis 
som allt, och det är ju ingen skillnad i arbetslivet. Du har ju alltid din 
ryggsäck med bra och dåliga grejer som hänger med i livet. 

 
Vi har frågat våra informanter om de tror att man kan träna upp sin magkänsla 
eller om den är konstant, liksom medfödd. Vi har i många fall fått svaret att 
magkänslan tränas upp genom erfarenheter. En magkänsla kan infinna sig och 
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rekryterare beskriver att de litar mer på den ju mer erfarenhet de har. De vet helt 
enkelt vad som historiskt sett fungerat och vice versa. Vi kan förstå att individer 
i rekryteringssammanhang samlar på sig erfarenheter som hjälper personen att 
tolka olika sammanhang i vardagen. En av våra respondenter uppger att hon tror 
att magkänslan till viss del är medfödd. Informanten menar följande;   
 

Jag vet inte om det är magkänslan man tränar upp, utan det är ju 
erfarenheten, jag vet ju vad jag ska läsa av, jag vet var jag ska sätta in 
stöten. 

 
Hon menade att magkänslan är något som man har eller inte har. Däremot tyckte 
hon likt de andra att magkänslan går att träna upp genom erfarenheter. Vi har ett 
ytterligare exempel på resonemanget att känna av människor är något som finns 
hos vissa individer och inte hos andra. En informant beskriver följande; 
 

Jag känner ändå jag är en bra människokännare. Jag tror inte alla har det. 
Vissa människor bara kan känna hur en person är bara beroende på hur den 
är. 

 
Några av våra respondenter svarade att det är viktigt med att kandidaten är ärlig. 
Det upplevs som viktigt att de signaler som sänds ut i exempelvis Cv:t 
överensstämmer med den bild rekryteraren får under intervjun. En av 
informanterna resonerade på det här sättet; 
 

Men just det här av att man inte riktigt... Det stämmer inte riktigt av det jag 
har läst och av det jag ser. Det är någonting som inte stämmer. 

 
En av våra respondenter talar exempelvis om att det är viktigt att en bifogad bild 
på kandidaten är verklighetstrogen. Om bilden visar sig vara en försköning av 
kandidaten, kan det inte uteslutas att andra uppgifter som kandidaten förmedlar 
även de är falsifieringar. Känslan av att något inte stämmer resulterar i en 
negativ magkänsla. Samma resonemang har informanterna när det gäller att 
kunna svara på frågor på ett konkret sätt. Resultatet visar att om individer i 
rekryteringssammanhang inte kan framställa sig på ett ärligt sätt, får 
rekryteraren ofta en sämre magkänsla. 

4.3 Magkänsla och beslutsfattande 
Nu har vi gått igenom det första temat för uppsatsen gällande vad magkänsla 
egentligen är och går nu in på vad magkänsla har för betydelse i 
rekryteringsprocesser. För att på ett överskådligt sätt beskriva vilka olika 
upplevelser vi fått av forskningsproblemet har vi valt att sammanställa resultatet 
i tre olika delar. Dessa delar har i sig varken mer eller mindre “vikt” utan visar 
bara på olika uppfattningar. För enkelhetens skull kommer vi följaktligen först 
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att presentera undertema ett; empiri med mindre inslag av magkänsla som 
ingrediens. Därefter redogör vi för empirin för undertema två; resultat med mer 
inslag av magkänsla. Det sista undertemat berör slutligen det resultat där 
informanterna redogör för beslutsfattande med mycket inslag av magkänsla. Vi 
inleder dock med en generell sammanställning av hur rekryteringsprocessen ser 
ut i de olika organisationerna. 
 
Vi bad våra informanter att beskriva hur rekryteringsprocessen såg ut på deras 
arbetsplats. Resultatet visar att processerna ser liknande ut i våra informanters 
organisationer, detta trots olika branscher. Innan rekryteringsprocessen startar 
beskriver informanterna att de får vetskap om att ett behov av arbetsresurs finns. 
Därefter ser processerna lite olika ut, i några organisationer vänder man sig i det 
här stadiet till en HR-enhet, i andra till en extern aktör för bemanning, och i ett 
par organisationer sköter rekryteraren hela förfarandet själv. Gemensamt för 
våra respondenter, oavsett hur processen ser ut fram till intervju, är att de alla 
håller i intervjun och sitter i en beslutfattande position och avgör om anställning 
ska erbjudas eller ej. 
 
Samtliga informanter använder någon typ av mall eller metod under 
rekryteringsprocessen och då även under intervjun. Flera informanter beskriver 
hur arbetssökande de träffar ibland får genomföra arbetsprover och 
personlighetstester. Informanterna för ofta ett resonemang kring att använda 
olika prover och tester för att kontrollera och säkerställa trovärdigheten i den 
information de fått.  
  
För att få en första indikation på hur stor betydelse magkänsla har för 
beslutfattandet ställde vi den enkla frågan; på en skala från ett till tio, hur 
mycket använder du magkänsla i ditt beslutsfattande? Vi ställde frågan med 
avsikt att på ett överskådligt vis få en bild av hur informanter själva upplever 
magkänslans betydelse. Vi ställde även frågan för att få en tolkning av huruvida 
informanterna över huvud taget uppfattar att de använder magkänsla, utan att för 
den sakens skull lägga en värdering i den exakta siffran (1-10). Resultatet visar 
att alla våra respondenter uppskattar att de graderar sitt eget användande högt, 
vilket visar på en medvetenhet av användandet av magkänsla. En informant 
svarar på följande sätt;   
 

Ojojoj. Ja det är jättemycket magkänsla i beslutsfattandet. Jag skulle vilja 
säga 8. Men det är jag. 

4.3.1 Undertema 1 - resultat med mindre inslag av magkänsla 
För att besvara studiens frågeställning “på vilket sätt har magkänsla betydelse 
för beslutsfattandet i rekryteringsprocesser?” har vi valt att fråga våra 
informanter hur de går tillväga när de tar beslut. För att få svar på problemet har 
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vi inledningsvis ställt frågor om hur beslutsprocessen ser ut. Allt från vad som 
avgör om en kandidat erbjuds anställning till hur de jämför likvärdiga 
kandidater. En av våra informanter svarar; 
 

Jag väger ju in alla de aspekterna som vi pratat om nu, både referenser som 
vi pratade om, den dokumentation de kommit in med och personlighet 
förstås. 

 
Resultatet visar på att många använder sig av magkänsla men inte tar hänsyn till 
den fullt ut då deras rekryteringsprocess inte tillåter det. Några informanter som 
jobbat inom både privat och offentlig sektor säger att de i den privata sektorn 
tillåts använda magkänslan i större uträckning. Följande informant (som arbetar 
offentligt) säger följande; 
 

För att om jag ska följa min process så kan inte jag bara gå på magkänslan. 
 
Inom offentlig sektor krävs det att beslutet om vem som erbjuds anställning 
framför någon annan kan styrkas i en eventuell rättsprocess. En respondent 
svarar att hon använde magkänslan i mycket större utsträckning när hon jobbade 
privat. Inom statlig myndighet är det striktare. För att “komma runt” detta fick vi 
svaret från en annan informant att man redan i annonsen hänvisar till att stor vikt 
kommer läggas på personlig lämplighet. 
 

Ja i våra annonser står det oftast att vi lägger stor vikt vid personlighet och 
personlig lämplighet, just för att vi också ska kunna hänvisa till det om det 
blir någon tvist eller så. 

 
Flera informanter för ett resonemang där de menar att de tar hänsyn till samtliga 
aspekter de stött på under processen. Vid beslutsfattandet försöker de väga 
fördelar som talar för personerna och nackdelar som talar emot dem, mot 
varandra. I ett beslut för informanterna får vi uppfattningen om att det slutliga 
beslutet ska fattas mot behovet som uppstått innan processen börjat. 
Informanterna resonerar hur de går tillbaka och ser på vad det är för något de 
eftersöker i tjänsten som ska rekryteras. Följande informant svarade kortfattat på 
detta vis; 
 

Beslutet ska ju gå efter kravspecen. 

4.3.2 Undertema 2 - resultat med mer inslag av magkänsla 
Eftersom informanterna skattade sitt eget användande av magkänsla enligt 
tidigare svar så pass högt, men visar svar på att man ändå följer en strikt process 
väldigt noga, försökte vi komma in på mer aspekter som informanterna inte 
själva direkt tänker på. I ett försök att komma in på djupet och få våra 
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informanter att har ett resonemang kring vad som egentligen kan påverka 
beslutet som tas i rekryteringsprocessen gav vi informanterna ett scenario att 
utgå ifrån. Vi frågade informanterna; “Om du har två likvärdiga kandidater i 
form av kompetens eller utbildning, som gör att de bedöms likvärdiga rent 
formellt. Hur kommer du då fram till ett beslut?” 
 
Resultatet visar här på att magkänsla då har en större betydelse. Många 
informanter beskriver att när den arbetssökande kommit såpass långt i 
processen, är ofta känslan avgörande för beslutet som fattas. En informant 
beskriver det såhär; 
  

För då har du redan grundkraven, du har redan rätt kompetens, du har ändå 
skrivit ett personligt brev som gör att du har kommit dit du har kommit. När 
du väl sitter på den sista…. Då är det magkänsla. 

 
Som ovan nämnda citat visar kan vi förstå att magkänslan finns där -men det 
styr långt ifrån allt. Uppenbarligen finns fler aspekter att ta hänsyn till. När vi 
inledningsvis frågade våra informanter om hur de rankade sitt eget användande 
av magkänslan vid beslut fick vi fick förhållandevis höga svar. Det kan förstås 
vara en del av upplevelsen hos våra informanter, men som ovan beskrivit så 
finns det många andra perspektiv en rekryterare måste ta hänsyn till. En 
informant säger: 
 

För inom personlig assistans så behöver det ju inte handla om hur utbildad 
jag är som sjuksköterska eller undersköterska, det kan handla mycket mer 
om personkemi och såna grejer då, som gör att de passar bättre ihop med 
den här brukaren. 

 
Härigenom förklarar informanten hur tvådelat beslutet kan vara. Å ena sidan kan 
en viktig del vara hur kandidatens formella kompetens är. Vilken utbildning 
denne har och så vidare. Å andra sidan beskriver informanten hur viktigt det 
också är med personkemi och mjuka värden. När vi närmat oss fenomenet där vi 
förstått att magkänsla även spelar en roll i beslutsfattandet, frågade vi även 
informanterna om de tycker att magkänsla hjälper dem i deras beslutsfattande. 
Resultatet visar att så är fallet. Samtliga informanter menar att den hjälper dem i 
deras beslutsfattande och många menar att det är något som de tror på. Samtidigt 
är många informanter tydliga med att de inte bara kan ta hänsyn till magkänsla, 
men ändå är något man tror på. En informant beskriver det på följande sätt; 
 

Ja men att man använder magkänsla tycker jag ju verkligen inte är något 
man ska förneka, men sen får den ju inte ta överhanden. 
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Resultatet visar även att vissa informanter känner en slags ånger över sitt 
handlande då de följt andra påverkansfaktorer i deras beslut. Flera informanter 
för ett resonemang hur de anställt personer trots att de haft en magkänsla som 
sagt annorlunda. Resultatet visar även på konsekvenser kring vad som händer 
när de inte väljer att följa vad deras magkänsla sagt. En av våra informanter 
berättar följande; 
 

Jag tycker att magkänsla hjälper i mitt beslutsfattande. Och sen tror jag 
ibland så kan jag nog uppleva att jag har tagit ett beslut fast magen har känt 
något annat. Och då i efterhand så tänker man att man skulle gått på 
magkänslan. 

 
Här kan vi se hur vi informanten ändå önskar att denne inte var så styrd utöver 
sin egen känsla, utan ett slags bättre vetande. Det visar på ett resonemang att 
man borde litat på sig själv och inte samtliga hårdfakta som styr i 
rekryteringsprocessen som exempelvis utbildning eller andra kompetenser. Att 
känna något i beslutfattandet är således något som samtliga våra informanter 
gjort eller gör i deras beslutsfattande vid rekryteringsprocesser. Vi har även fått 
resonemang åt motsatt håll. Resultatet av studien visar även informanter som 
vågar lita på sin magkänsla, mer än hårdfakta. En informant menar följande; 
 

Men jag kan ju känna att om jag fått en bra känsla vid intervjun, och den 
visar att den har det vi söker och så ringer jag referenserna, kanske att det 
hänt något mellan de här personerna, så har jag faktiskt ändå gått vidare med 
kandidaten. Jag har faktiskt inte låtit referensen styra fullt ut där. 

  
I vissa fall kan vi förstå att informanterna trots information från referenser, 
vågar lyssna mer på vad de känner och deras magkänsla. Resultatet visar 
fortsättningsvis att det är många faktorer som väger i ett beslut, men att förneka 
sin magkänsla kan leda till både gott och ont, enligt informanternas upplevelser. 
  
Flera informanter för ett resonemang kring vad deras beslut får för konsekvenser 
och har detta som en utgång i sin egen magkänsla. Vissa informanter tycker att 
deras magkänsla är oerhört viktig, även i förhållande till andra 
påverkansfaktorer i beslutet. Vi kan tydligt se detta i informantens resonemang; 
 

Jag läser ju CV:n men det är inte lika viktigt för mig. Om det kommer en 
person med jättefin utbildning men det känns bara fel, då kan inte jag 
fortsätta. Det är oerhört viktigt med den här känslan. 

 
Den här informanten vill inte gå vidare med den arbetssökande på grund av sin 
egen magkänsla utan väljer då hellre bort personen, trots att personen då fyller 
grundkraven. Att ta hänsyn till alla aspekter i en rekryteringsprocess är således 
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även ett problem som många informanter talar om och att deras magkänsla ändå 
behöver få ta ut sin rätt.   

4.3.3 Undertema 3 - resultat med mest inslag av magkänsla 
Hittills har vi presenterat de svar vi fått som inte klingar “mitt-beslutsfattande-
hänger-på-magkänslan” och de som ligger någonstans mitt emellan. Vi förstår 
genom det senaste citatet ovan att beslutet någonstans bygger på bakgrund och 
formella kunskaper. Men i samma mening säger även informanten att det är 
känslan som allt handlar om. En kandidat kan se bra ut på pappret men om 
magkänslan är dålig är den avgörande. 
 
En annan viktig aspekt som framkommer i flera av våra intervjuer är att 
rekryterare bedömer det som snudd på omöjligt att intervjua alla sökande för att 
på ett rättvist och objektivt sätt ge alla samma chans. Av denna anledning blir 
känslan viktig för att kunna ta ett snabbt beslut som känns bra utan att för den 
skull träffat många kandidater och gjort ett gediget och tidskrävande 
rekryteringsarbete. Vi har även fått svar från informanter där vi kan förstå att 
magkänslan ändå spelar stor roll när det kommer till kritan. En av informanterna 
beskriver det så här; 
 

Man har inte tid att göra tio intervjuer och bara har en plats. Då är det ju 
väldigt få, då är det kanske en eller två som det gäller. Och det är ju den här 
känslan när vi ses, mötet…  

 
Vi kan få förstå att det är fler aspekter som påverkar magkänslans betydelse. Om 
inte tid eller möjlighet finns att varken intervjua eller ta in all information som 
behövs för beslutet, får magkänslan oftare styra beslutet. Följande citat beskriver 
hur vår informant inte kan tänka sig att anställa någon utan ett personligt möte. 
 

På något vis är det ju när man träffar den här personen, absolut det som ger 
någonting. Jag skulle aldrig kunna anställa någon på pappret. Aldrig. Inte en 
chans utan att jag träffat den. 

 
Som informanten berättar förstår vi att den bedömningen som omöjligen kan 
göras genom endast CV-granskning är viktigt. Att tolka en person och göra en 
bedömning av denne kan endast göras efter ett möte. Slutsatsen blir då att 
känslan som rekryteraren får av kandidaten har en väldigt stor betydelse. 
 
En av informanterna resonerar kring ett tillfälle då hon anställt en person trots 
att magkänslan var dålig. Anledningen till att hon gjorde det var att hon blev 
överväldigad av att hitta en kompetens hon trodde skulle bli svår att hitta. När 
sedan magkänslan inte var positiv beslutade hon sig ändå för att anställa. 
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Jag såg då en erfarenhet jag sökte, som vi absolut inte hade. Jag blev lite 
överväldigad att jag hittade egenskapen och tog den därför. Jag såg då förbi 
min magkänsla. Efter ett tag upptäckte jag ju det, att det här vart ju inte rätt. 

 
En informant återkommer till det vi presenterade under “Undertema 2”, 
nämligen hur det skiljer sig åt i den privata och offentliga sektorn. 
 

Alltså sånt här jobb gjorde jag ju aldrig när jag jobbade privat, kan jag ju 
säga. Då kan man gå lite mer på känsla. 

 
En informant tror själv att denne blev anställd till följd av rekryterarens goda 
magkänsla. Vår informant hade varken den utbildning eller erfarenhet som 
efterfrågades men blev ändå anställd. Informanten säger sedan; 
 

Så att jag tror det överlag, var man än är, att det är mycket känsla. Det tror jag. 
 
Av resultatet ovan kan vi se att magkänsla har en stor betydelse för 
beslutsfattandet i rekryteringsprocessen, på grund av flera anledningar. Att 
verkligheten ser ut på ett visst sätt kan vi förstå och att kunna ta in all 
information när inte tid eller möjlighet ges, ger således magkänslan större 
utrymme. Fler informanter har även resonerat om att det egentligen inte finns 
någon mening i att ta in individer på intervjuer för ett personligt möte om man 
ändå inte använder magkänslan i beslutsfattandet. 

4.3.4 Magkänsla och referenser   
Vi inledde arbetet med den här studien med avsikten att försöka förstå oss på 
dels magkänsla och hur det fungerar och också vad den har för betydelse i 
rekryteringsprocesser. Under våra intervjuer märkte vi att flera talade om något 
vi inte hade anat eller reflekterat över tidigare, nämligen referensernas 
betydelse. Informanterna pratar alla om att de har en magkänsla och att den 
betyder mycket i beslutsfattandet. Men vad som också är intressant är hur nästan 
alla talar om att de på något sätt vill ha den bekräftad. En av våra informanter 
beskriver magkänslan på följande sätt; 
 

Jag vill få både den positiva och negativa magkänslan bekräftad på något sätt. 
 
Resultatet visar att många av informanter har en magkänsla som anspelar på 
något hos informanten och redan här säger dem något, men informanten är inte 
redo att lyssna direkt. För att säkerställa vad känslan säger dem, vill de ha 
känslan och vad den säger bekräftad och då från en annan individ. Att bekräfta 
sin magkänsla görs främst på två sätt. Dels genom att vara två stycken som 
håller intervjun så att rekryterare kan diskutera känslan mellan varandra, men 
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den största delen av att få känslan bekräftad görs genom att ta referenser. En av 
informanterna beskriver följande; 

 
Och sen tar vi alltid referenser. Och referenstagningen är ju det som, en av 
de delarna som väger nästan tyngst. För du kan faktiskt säga att du kan en 
sak utan att det stämmer med verkligheten. 

 
Många av informanterna menar att de behöver, i likhet med ovan citat, få en 
uppfattning om huruvida den information som ges i rekryteringssammanhanget 
verkligen stämmer i verkligheten. Känslan som informanterna har är på ett sätt 
ogrundad och har uppkommit från information som ges men det är oklart om det 
verkligen stämmer överens med verkligheten. Fler informanter resonerar även 
om där de upplever en känsla men behöver få fram ett slags bevis på varför de 
känner som de gör och inte vill handla utefter den utan bevisa att den stämmer. 
En informant menar att; 
 

Jag kan ju ändå ha känslan men jag måste få den bekräftad. Om jag känner 
att, jag tror inte du håller de här tiderna eller det du säger känns 
jättemärkligt, så måste jag ju hitta beviset på det. 

 
Resultatet visar att beslutsfattandet ändå påverkas av magkänslan i förhållandet 
till vad referenspersonerna säger. Många informanter talar om att känslan alltid 
finns där men att vi kan förstå att den inte blir verklig fören den blir bekräftat. 
Känslan finns alltid med, men påverkar inte beslutet fören den blivit bekräftad 
och då verkställs. Det kan dels handla om att informanternas egen känsla 
förstärks och blir en bekräftad sanning, eller förändras efter samtal med 
referenspersonerna. Nedan presenterar vi ytterligare en informant som på ett 
målande vis beskriver att denne använder referenser för att få sin egen känsla 
bekräftad och hur det påverkar användandet av känslan; 
 

Sen brukar jag ju säga att, om jag har en bild och referensen har samma 
uppfattning om kandidaten så säger jag "Ja men vad bra, då förstärker du 
den bilden jag har". Så man använder den ju. Så den styr ju inte helt men det 
är med hela tiden. 

 
Av citatet ovan kan vi förstå att känslan som informanten har stärks och då 
används i samband med referentens information. Flera informanter menar även 
att de ofta har en känsla men ändå funderar på hur de ska gå vidare, trots att de 
ändå har en uppfattning från den hur de ska gå vidare. En informant beskriver 
tydligt resonemanget på det här sättet: 
 

Men om jag fått en sisådär känsla vid intervjun och sen så säger referensen 
ungefär likvärdigt. Jamen då är det ju inget att fundera på. 
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Citatet ovan visar att det finns en känsla som säger en sak, men ändå behöver 
bekräftas, trots informanten ändå är så pass nära beslutet som ska fattas. 
Resultatet visar att om informanterna har en bra känsla och får den positivt 
bekräftad från referenserna så handlar man därefter. De tar känslan i beaktande 
och har den med sig i sitt beslutsfattande, både om den styr mycket eller inte 
styr dem fullt ut. Informanter har resonerat på liknande sätt om de haft en dålig 
känsla, fått den bekräftad handlar då därefter. Vi har även fått resonemang från 
informanter som visar att de har en magkänsla och sedan vid bekräftandet av 
den får information som säger något annat, men ändå väljer att beslutat efter 
känslan. Det visar på att känslan inte alltid styr dem samtidigt som referensernas 
uppfattning inte alltid heller styr besluten. Oavsett hur informanterna väljer att 
handla sker det efter bekräftande av sin känsla. Vi kan se att de ändå behöver 
bekräfta eller stämma av med sin magkänsla, innan de handlar. 
 
Sammanfattning 
Från vårt resultat kan vi sammanfattningsvis konstatera att en gemensam 
nämnare verkar vara hur magkänsla kopplas samman och nästintill översätts 
med tidigare erfarenheter hos rekryteraren. Vi har flera informanter som berättar 
om att tidigare erfarenheter styr vilken typ av känsla som bildas av ett visst 
beteende. Ett scenario eller en upplevelse som rekryteraren har stått inför 
tidigare, och fått ett negativt resultat, kan då alltså bidra till en sämre magkänsla. 
Dessutom är det en gemensam uppfattning hos informanterna att magkänslan 
kommer direkt och är oreflekterad. Det upplevs som svårt att beskriva 
fenomenet - “det bara är ju där”. Vårt resultat visar att ju mer information och 
kunskap rekryteraren har om sin kandidat desto säkrare blir även bedömningen. 
Det är dock tidskrävande med stort informationsunderlag varför magkänsla 
används som en slags genväg. Magkänsla har betydelse för beslutsfattandet, 
men samspelar med fler faktorer som tid och fyndet kring referensernas åsikter.  

5 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer vi att genom vår teori, tidigare forskning och vårt 
resultat diskutera vårt forskningsproblem för att försöka besvara våra 
frågeställningar. Även i detta kapitel är ordningen uppdelad i de två 
huvudtemana som även följer våra två frågeställningar. Vi börjar med att 
försöka definiera vad magkänsla är genom våra informanters upplevelser av 
fenomenet. Därefter redogör vi för om och i så fall på vilket sätt magkänsla 
påverkar beslutfattandet i rekryteringsprocessen. I detta kapitel återfinns även  
vår metoddiskussion, våra slutsatser och till sist några avslutande reflektioner.  

5.1 Vad är magkänsla? 
I likhet med tidigare forskning av bland annat Miles och Sadler-Smith (2014) 
där informanterna i deras studie hade svårt att förklara magkänsla, hade många 
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av våra informanter även svårt att beskriva, sätta ord och konkretisera vad 
magkänsla egentligen är för dem. Vi tror att det här beror på att flera faktorer. 
Dels tror vi att magkänsla är något som verkar på ett omedvetet plan, alltså att 
informanterna inte direkt reflekterar över vad det egentligen är. Reflektionen av 
känslan kommer efteråt. Ändock ska vi försöka redogöra för vad magkänsla är 
för informanterna i den här studien. 
  
Den symboliska interaktionismen kan hjälpa oss att förstå vad magkänsla är. 
Hur vi styr våra intryck avgör vad mottagaren får för känsla av den personen 
som mötet sker med, alltså den som sänder uttryck (Goffman, 2014). Våra 
informanter har förvisso resonerat om att magkänslan träffar en direkt, utan att 
informanten kan avgöra varför. Däremot har informanterna även talat om hur 
magkänslan påverkas av hur bilden som informanten ger av sig själv visar sig 
stämma eller inte. Vi kan förstå detta rent bokstavligt; om en kandidat har 
lämnat en bild på ett cv som senare inte visar sig överensstämma särskilt bra vid 
det första personliga mötet, då påverkar det rekryterarens magkänsla negativt.   
  
Vi har i studien uppfattat hur informanter beskriver att de får en känsla, en bild 
och att det inte är något som man bygger upp under ett samtal, utan träffar oss 
direkt. Att magkänsla är något som spelar på något man känner. Vad är det då 
man känner eller som man tidigare känt? Vi kan tolka resonemanget i likhet med 
samspelet mellan ”I” och ”me”. Magkänsla anspelar på något som finns sedan 
innan, något av värderingarna, normerna som Mead beskriver finns hos jaget, i 
form av ”me” (Boman 2014; Ritzer 2009). Är det då ”I” som omedvetet vill 
agera och gör det så svårt att beskriva eftersom vi inte är medvetna om vårt 
”I”?  Ja, till viss del tror vi att det kan vara svaret. Som Mead beskriver ”I” och 
”me” (Boman 2014; Ritzer 2009) ser vi samband i informanternas svar om att 
informanterna gör en snabb intuitiv tolkning av personen och sedan göra en mer 
avvägd bedömning av vad de känner. När magkänslan först uppstår är det ett 
resultat av personens ”I” respons mot andra, som pågår här och nu. På liknande 
sätt förstår vi tolkningen som sker direkt genom Goffmans (2014) beskrivning 
av intrycksstyrning, där informanterna tolkar vad som uttryck som avges eller 
sänds. Däremot vid avvägningen vad som faktiskt känns och sker träder 
personens ”me” fram för att påminna oss om de normer och värderingar som vi 
ska ta hänsyn till. Exempelvis att informanterna snabbt gör en bedömning om 
ögonkontakt, kläder och liknande aspekter som anspelar mot en tolkning mot 
vad normer och samhället menar att de ska anamma för attityd kring de 
arbetssökande. Är då magkänsla resultatet av en persons ”I” och då en del av 
jaget? Vi kan tolka det som en betydande del, men det är långt ifrån vad som 
kan bekräfta hela upplevelsen om vad magkänsla är för våra informanter. 
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Som en parallell till tidigare forskning kan vi på liknande sätt som växelverkan 
mellan jagets ”I” och ”me” se kopplingen till Kahnemans (2013) beskrivning av 
hur människan som beslutsfattare navigerar mellan system 1 och 2. När 
informanten får sin känsla så kommer den utan att informanten hinner tänka. 
Utan att reflektera på djupet. De känner bara rent intuitivt en känsla som 
antingen är positiv eller negativ. Vi kan förstå att informanterna inte har tillgång 
till mycket information när de gör sina tolkningar. I system 1 bildar då 
beslutfattaren en uppfattning om en person grundat på sparsam info där 
informationsluckorna fylls i med egna sanningar (Kahneman, 2013). 
 
När informanterna ändå erkänner att de gör snabba bedömningar som ibland kan 
ge personerna de träffar en orättvis uppförsbacke, förklarar Lindelöw (2016) det 
genom den mer analytiska delen av människans beslutsfattande som system 2. 
Härigenom gör vi noggrant avvägda tolkningar. Vi vrider och vänder på svar för 
att få en så korrekt och verklighetstrogen bild som möjligt. Frågeförfarandet 
under en intervju hjälper rekryteraren att skapa en verklighetstrogen bild. Ju mer 
information som finns tillhanda desto säkrare blir bedömningen. System 2 är 
som tidigare nämnt betydligt mer energikrävande varför vi kan se att 
informanterna drar snabba slutsatser i form av en negativ eller positiv 
magkänsla. 
 
När vi i studien talar om magkänsla landar vi ofta i resonemang om erfarenheter. 
Att magkänsla har ett samband med tidigare erfarenheter, vad som tidigare varit 
kan vi tydligt ana i flera resonemang i resultatet. I likhet med Mead som menar 
att vi konstruerar oss själva, kan vi på ett liknande sätt tolka hur människan 
konstruerar sin magkänsla genom levda erfarenheter i rekryteringsprocesser 
(Ritzer, 2009; Boman, 2014). Exempelvis när våra informanter talat om 
situationer som de upplevt en bra magkänsla och det är de rekryteringarna som 
fungerat bra samt när situationen är åt andra hållet, med en dålig känsla och ett 
dåligt resultat. Magkänslan är då något som människan upplever genom tidigare 
erfarenheter. Det är nu vi kan förstå att individers habitus har betydelse för 
informanternas magkänsla. Detta eftersom det bland annat beskrivs som 
inskriven kunskap i individen, som utvecklas genom interaktion med den sociala 
världen (Bourdieu, 1997). 
 
Vi tolkar att magkänsla har ett samband med habitus när vi talar om hur 
erfarenheter påverkar magkänsla i dessa sammanhang. Det är då vi kan förstå att 
Bourdieus (1997) teori om habitus har betydelse för magkänslan då habitus är 
nära sammankopplat till erfarenheter (Bourdieu, 1997). Bourdieu menar att 
habitus är ett resultat av individers erfarenheter som påverkar hur individer 
upplever sin omgivning, vi kan uppfatta hur informanterna på liknande sätt 
upplever situationer med magkänsla beroende av sitt habitus. Många av 
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informanterna upplever att magkänsla är den känsla som uppstår och finns inom 
dem (Nordmark, 2014). I likhet med Bourdieu tolkar vi att habitus är något som 
för informanterna som “sitter i ryggmärgen” när de beskriver att magkänsla bara 
finns där och är något som de alltid bär med sig (Engdahl & Larsson, 2011). 
Tack vare sitt habitus kan informanterna genom social interaktion avgöra vad 
som de ska känna vid olika situationer, beroende på tidigare erfarenheter.  
 
Ett tydligt resonemang från vår empiri när vi talar om habitus är när en av 
informanterna talar om den ryggsäck som individer har med sig, fylld med allt 
vi gått igenom och som hänger med oss i livet. Habitus är resultatet av 
individers bakgrund och erfarenheter som är inskriven i individen och formar 
vårt sätt att tänka (Nordmark, 2014). Låt oss då tolka att magkänsla är ett 
habitus. Magkänsla är det inskrivna hos individen som formar vårt sätt att tänka 
och känna, samtidigt som det är, i likhet med Bourdieu (1997) en förklaring till 
att individen handlar utan att ha målet helt klart, som i bedömningen kring en 
arbetssökande. Rekryteraren bara vet vad som gäller. Magkänslan är negativ 
eller positiv som beskrivet av våra informanter men de har ändå inte helt klart 
för sig vad det ska göra med känslan, utan påverkas av tidigare handlingar. 
 
Habitus skiljer sig även enligt Bourdieu mellan individer, beroende på hur länge 
och vilken position de haft i den sociala världen (Bourdieu, 1997). Liknande 
resonemang hittar vi i vår empiri då informanterna har olika slags magkänsla 
beroende på tidigare erfarenhet. Vissa informanter menar att det har påverkan på 
sin magkänsla beroende på hur länge eller hur mycket du arbetar med 
rekrytering. Således styrs magkänsla av positioner i den sociala världen, i det 
här sammanhanget lång tid rekrytering, litar man mer på sin magkänsla som då 
stärks. 
 
Är magkänsla i rekryteringssammanhang något som man enbart bygger upp 
genom en längre tid i en position och om man har flera erfarenheter som 
bekräftar den? Är magkänsla lika med habitus? Till viss del, men inte heller 
detta kan ge ett fullständigt svar på fenomenet. Eftersom vi frågade 
informanterna om magkänsla är något som man kan träna upp, om den är 
konstant eller medfödd och vi tog emot blandade svar, håller inte heller detta 
argument att magkänsla enbart är något som är inskrivet hos människan. Vi har 
fått svar som menar att magkänsla är något som alla har, något som 
informanterna menar att vi kan träna upp. Om vi tolkar detta objektivistiskt 
skulle det betyda att det är strukturer i samhället som tvingar sig på oss aktörer, 
genom ett kollektivt fenomen som Bourdieu även beskriver att habitus kan vara 
(Bourdieu, 1997). Vi har i motsatts även fått resonemang om att magkänsla är 
något som man har eller inte har, antingen är man en bra människokännare eller 
inte. Det resonemanget går dock i motsats till att magkänsla är något helt 
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objektivt som styr oss. Hur kan det vara objektivistiskt om inte ens alla har en 
magkänsla? Vi uppfattar därför att magkänsla som fenomen i 
rekryteringssammanhang är något som både är konstruerat av oss men även 
något kollektivt som tvingar sig på oss aktörer. 
 
Något annat intressant som framkom i vårt resultat är hur upplevelsen av 
ärlighet spelar en stor roll för magkänsla. Om vår informant inte upplever 
personen i rekryteringssammanhang som ärlig eller trovärdig i vad den säger så 
händer något med magkänslan. Det här kan vi tolka ett som ett resultat av 
Goffmans (2014) intrycksstyrning och frågan om huruvida kandidaten sänder 
eller avger ett önskat intryck. Vi kan se det som en del av det dramaturgiska 
skådespelet som utspelas även i arbetslivet (Goffman, 2014). 

5.2 På vilket sätt och hur har magkänsla betydelse för beslutsfattande? 
För att kunna besvara hur magkänsla har betydelse för beslutsfattandet behöver 
vi veta hur beslutsfattande kan se ut organisationer. Vi har tidigare presenterat 
tre olika beslutfattande teorier som återspeglar full rationalitet och mer ett ideal, 
till modeller som visar på mindre rationalitet och istället visar på realiteten. 
Genom att se på likheter i modellerna mot vår empiri ska vi försöka reda ut på 
vilket sätt magkänsla har betydelse för informanterna i studien. 
 
För att förklara människors strävan mot att fatta ett välgrundat beslut beskriver 
Jacobsen och Thorsvik (2014) teorin de kallar för economic man-modellen. Vi 
kan i vårt resultat se kopplingar till våra informanters önskan om att fatta ett 
beslut på så mycket information som möjligt, vilket vi kan grunda i ett 
antagande att inte använda sig av magkänsla. Vi tolkar det även som Goffmans 
(2014) beskrivning om att ge ett bra intryck, då av sig själv som beslutsfattare i 
rekryteringsprocessen. Att då sända rätt signaler, som Goffman (2014) tala om 
intrycket som personen styr. Att spela sin roll som beslutfattare väl. Flera av 
informanterna säger att de tar hänsyn till samtliga aspekter från 
rekryteringsprocessen och väger dessa för och mot varandra. Detta sker alltså på 
ett sätt som beskrivs på liknande sätt i economic man-modellen där 
beslutsfattaren rangordnar alternativ från de minst önskvärda till de mest 
attraktiva (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Slutligen väljer rekryteraren det 
alternativ som enligt rangordningen är mest attraktiv. Vi förstår genom våra 
informanter att det finns en målsättning att fatta beslut på gedigen 
informationsgrund för att ta ett så välgrundat beslut som möjligt. 
 
Vi kan även tolka önskan att fatta ett rationellt beslut genom Mead’s tankar om 
den generaliserade andre (Ritzer, 2009). Att vara rationell är det som 
eftersträvas, inte bara hos den som fattar beslutet utan även något som förväntas 
i gruppen och samhället som personen integrerar med. Här förväntas 
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beslutsfattaren anamma det som gruppen av beslutsfattare, arbetssökande, 
medarbetar eftersträvar och förväntar sig; rättvisa och rationalitet, att alla 
aspekter tas i hänsyn. En rättvis process. Vi kan då anta att beslutsfattare, när de 
önskar uppleva till ideal om full rationalitet, även agerar utefter att de anammat 
den generaliserade andre.  
 
Economic man som en rationell beslutsfattande modell förutsätter som tidigare 
nämnt tydliga mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vi kan se ett samband i vårt 
resultat att informanterna i rektyreringssammanhang ändå har en uppfattning 
och en bild av vilken person de eftersöker till vilken roll. I 
rekryteringsprocessens talade många om det behov som uppstår och en 
kravspecifikation. Vi kan då tolka att personer i rekryteringssammanhang ändå 
eftersträvar den rationalitet i den klassiska beslutsmodellen på det sätt att ställa 
upp ett mål, en bild eller förväntan av vad som eftersträvas i processen. Det 
handlar även här om att som Goffman (2014) beskriver att både sända och 
försöka avge ett bra intryck, för att inte ge en missvisande bild av dels sig själv 
som beslutsfattare men även som kandidat. I vår empiri ser vi att informanterna 
går tillbaka och egentligen ser på vad det är de eftersöker, i likhet med de 
uppställda mål som economic man-modellen förespråkar. I det här 
resonemanget kan vi ändå förstå att magkänsla inte ges utrymme i 
beslutsfattandet, snarare vägs det vi tolkar som rationalitet före, alltså behovet 
som ställs mot alternativ som rangordnas och leder till ett välgrundat beslut. 
 
Vi kan även se i vårt resultat vilka konsekvenser som personer i 
rekryteringssammanhang upplever när de inte tar hänsyn till sin magkänsla och 
då handlar mer som Jacobsen och Thorsvik (2014) talar om rationellt. Eftersom 
flera av informanterna talar om hur de ångrar beslut de fattat när magkänslan 
sagt något annat, att det är de fallen som det funkat mindre bra med 
medarbetarna. I resultatet kan vi ibland även se hur informanterna önskar att de 
var mindre styrda till att fatta så rationella beslut. Kan vi då dra slutsatsen att 
beslut baserat på mindre magkänsla ger ett sämre utfall? Matthews (2010) talar 
motsägande i sin studie att flertalet chefer i efterhand snarare ångrar beslut de 
genomförde via impulsiva bedömningar, i motsats till vår empiri. Kan det vara 
så att det är dessa rekryteringar som blivit mindre lyckade på grund av dålig 
magkänsla är vad informanterna kommer ihåg? Vi kan egentligen inte helt 
fastställa att konsekvenser och ånger över ett fattat beslut som inte grundats nog 
mycket på magkänsla, är de enda fallen som personer i rekryteringssammanhang 
ångrar.  
 
Även det här ångrandet av beslutet som fattas, kan vi se ett samspel mellan 
beslutsfattarnas ”I” och ”me”, (Boman, 2014; Ritzer, 2009). Beslutsfattarens ”I” 
menar snabbt och intuitivt att det är något som inte stämmer, utan att sätta 
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fingret på vad det egentligen är och genererar då en magkänsla. Men därefter 
agerar processen ”me” i kontrast till ”I”, som menar på att personen kanske har 
allt som eftersöks, rationell, vad som förväntas av normer som en bra 
medarbetare och handlandet styrts då mer av personens ”me”, vilket gör att 
personen i efterhand ångrar att de inte lyssnade på sin magkänsla.  
 
Modellen economic-man förutsätter att en rad olika omständigheter gör det 
möjligt att fatta beslut rationellt och välgrundat (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Det som troligtvis är den största käppen i hjulet stavas tid. Det tar tid att vara 
helt rationell. För att nå en perfekt rationalitet innebär det ju att rekryteraren är 
tvungen att följa upp varje spår, rangordna alla aspekter och att lägga ner 
mycket tankeverksamhet åt rekryteringen. Vi förstår att det i praktiken är 
omöjligt att handla helt efter economic-man modellen, som snarare beskrivs som 
ett eftersträvbart ideal (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Däremot tycker vi att det är 
intressant att höra hur våra informanter ändå eftersträvar rationalitet som den 
klassiska beslutsteorin förespråkar. Det är tydligt att rekryterarna många gånger 
önskar att de hade mer tid att lägga på urvalsprocessen så att den blir 
hundraprocentigt korrekt genomförd. Vi förstår att economic-man är en modell 
som rekryterarna har som ett slags utopi. Den räcker emellertid inte för att 
förklara hur människor fattar beslut i rekryteringsprocesser. 
   
Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att i förhållande till economic man som 
förespråkar ett rationellt ideal, att människan ändå inte handlar irrationellt och 
väger olika alternativ i situationer samt ser efter konsekvenser som de ställer 
mot varandra. Vi har sett bevis på detta handlande i vårt resultat. De menar 
snarare att ingen person kan handla fullt rationellt eftersom ingen har fullständig 
information om alla tänkbara konsekvenser eller lösningar, vilket är ett 
handlande mer mot modellen om the administrativ man. Eftersom många 
informanter menar att när den arbetssökande kommit långt i processen att ofta 
känslan är avgörande för beslutet som fattas, kan vi se likheter med att handla 
dels mot en förespråkad rationalitet men även att magkänsla påverkar beslutet 
som tas i processerna. Alltså ser vi även likheter som förespråkas i 
administrative- man modellen. 
 
I administrative-man modellen är målen ofta oklara och skiftande (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Dessa kan ändras under processens gång beroende på vilka 
hinder som rekryteraren stöter på. I vårt resultat har våra informanter förklarat 
att de inledningsvis har en tydlig struktur för hur rekryteringsförfarandet är 
planerat att gå till väga. Det finns mallar, verktyg och kompetensprofiler. Men 
många gånger landar rekryterarna i att strukturen inte går att följa fullt ut. Det 
kan exempelvis vara en följd av att behovet plötsligt blir akut och att en position 
måste tillsättas fortare än vad en rekryteringsstrukturen tillåter.  Ibland kan 
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tidsbrist eller kanske bristen på kandidater resultera i att rekryteraren måste 
tänka utanför boxen och välja en person som skulle selekterats bort vid en 
perfekt uppnådd rationalitet. Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver modellen 
administrative-man och genom den kan vi förstå hur våra informanter resonerar 
kring att de också lägger vikt vid sina egna erfarenheter när de bedömer en 
kandidat. Har rekryteraren en bra erfarenhet av en person som har en viss 
utbildning, kompetens eller liknande så kan en annan kandidat tillskrivas samma 
positiva uppfattning bara för att de innehar samma utbildning. Kandidaten kan 
då bli vald till positionen på ett förhållandevis knapphändigt beslutsunderlag 
men rekryteraren är nöjd och har “fallit” för satisfiering, precis som beskrivs i 
administrative-man modellen. Detta kan vara en konsekvens av att rekryteraren 
vill upprätthålla en fasad av effektivitet. Goffman (2014) skulle måhända 
förklara detta fenomen genom det dramaturgiska perspektivet där rekryteraren 
vill undvika att “tappa ansiktet” och inte spelat sin roll som en bra beslutsfattare 
väl.  
 
En annan anledning som får oss att förstå varför mål är skiftande, är som när vi 
talar om hur tvådelad beslutssituationerna kan se ut. Å ena sidan är den 
förutbestämda profilen framlagd med formell kompetens och liknande värden, 
samtidigt som informanterna talar om hur viktig personkemi och mjukare 
värden är. Hur vävs då dessa mjuka värden in i den förutbestämda profilen eller 
enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) de mål som finns hos administrativ man-
modellen? Vi kan förstå att det är svårt att väva in något som exempelvis 
personkemi i en fast mall, när något som personkemi ändå påverkas av vilka 
individer som samspelar och är flytande. Vad är då viktigast? Att magkänslan 
säger att personen passar, trots att den saknar formell kompetens eller väljs 
personen då bort? Att magkänsla påverkar ett beslut kan vi förstå eftersom 
beslutssituationen sällan är så enkelt som att trycka på en knapp, men det är inte 
den verklighet vi lever i. Det här gör att vi förstår att målen ofta skiftar och blir 
mer oklara, även i den verklighet som våra informanter upplever. 
 
I administrativ man-modellen kan det även hända att beslutsfattare väljer det 
alternativ som är tillräckligt bra utan att veta att det egentligen är det bästa 
beslutet. Beslutet är egentligen ett resultat av det första tillfredställande 
alternativ som erbjuds. Vi kan se liknande sätt hur beslut fattas i den tidigare 
nämnda garbage-can modellen. Beslut inträffar ofta utan förvarning, när det på 
en och samma gång råkar finnas ett problem, en lösning, ett beslutstillfälle och 
en legitim beslutsfattare (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Alltså kan vi förstå att 
beslutsfattare i organisationer inte enbart går efter en hårt styrd bild eller version 
av ett mål för i vårt fall en annonserad tjänst, utan då organisationer är mer 
flytande och i förändring sker besluten genom olika strömmar. Vi kan också 
tolka handlandet i likhet med processen mellan ”I” och ”me”, när det gäller det 
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snabbt fattade beslutet, (Boman, 2014; Ritzer, 2009). Kanske menar 
beslutsfattarens ”I” att handlandet är lämpligt, att ta beslutet direkt när lösningen 
ändå finns, utan att processen ”me” kan bidra med normer och strukturer för hur 
beslutet borde tas. I garbage-can modellen beskrivs att de komplexa 
situationerna i beslutsfattandet inte ett resultat av beslutsfattarnas medvetna val 
utan snarare resultatet av samspel mellan skiftande situationsvillkor och 
beslutsfattares handlingar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Är det här då en 
liknande verklighet för våra informanter? 
 
I vår empiri har vi som tidigare nämnt landat att rekryteringsprocesser tar tid och 
våra informanter har talat om att man inte alltid har varken tid eller möjlighet till 
att läsa alla ansökningar och intervjua alla sökande för att på ett rättvist och 
objektivt sätt ge alla samma chans. Och varför ska detta vara nödvändigt när det 
är få platser som ska tillsättas. Kanske låter det hårt men vi förstår det som en 
del av den verklighet som våra informanter i vissa fall upplever. Det är även ett 
exempel på hur vi ser att även de strömmar som finns i organisationer kommer 
till verklighet för informanterna i deras beslutsfattande. I garbage-can modellen 
sker beslut när de flytande strömmarna av beslutsfattare och lösningar, träffas 
vid ett beslutstillfälle. Den här hopkopplingen kan exempelvis vara ett resultat 
av tid och rum (Jacobsen & Thorsvik, 2014). I vår empiri beskrivs hur ett beslut 
för en anställning grundades på en snabbt funnen kompetens som upplevdes 
vara svår att hitta och här kan vi förstå situationen genom det som beskriv i 
garabage can-modellen av strömmar som möts. En beslutsfattare står inför ett 
problem med en eftersökt kompetens och sammankopplas av en ström i form av 
lösningen med person som har kompetensen, finns just där. Sammankoppling av 
tid och rum. Att magkänslan varnade om något annat togs inte till hänsyn utan 
det resulterade till beslutet togs för anställning när lösningen på problemet fanns 
där. 
 
Vi kan även se i vårt resultat att om inte tid eller möjlighet finns att varken 
intervjua eller ta in all information som behövs för beslutet, får magkänslan 
oftare styra beslutet. För hur ska vi annars kunna arbeta eller ta ett beslut? Vi har 
sett och hört resonemang om att det är den här känslan när personerna ses, i 
mötet likt Goffman, Mead m.fl talar om i den symboliska interaktionismen 
(Goffman, 2014; Boman, 2014; Ritzer, 2009) som är avgörande. Vi kan då 
förstå att vi människor i mötet med vår magkänsla även blir ett verktyg för att 
fatta beslut i rekryteringssammanhang. Vi förstår det här som realistiskt på 
något sätt, vi är människor. Vi lever i en verklighet och kan inte bara stanna upp 
och inte känna efter, följa styrda mallar eller fasta rutiner. 

5.2.1 Magkänsla och referenser 
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Vad är det då egentligen som är viktigt i beslutsfattande i rekryteringsprocesser? 
Vi hade inte reflekterat över referensernas inflytande alls i studiens början, men 
det blev slutligen något vi landar i inom vår empiri. Men varför är referensernas 
åsikter så viktiga? Vi kan förstå referensernas påverkan på fler än ett sätt som vi 
nu ska presentera nedan. 
 
I vårt fall handlar det bland annat om att referensernas åsikter väger tungt i fråga 
om något som styr informanternas beslut. Vi har stött på resonemang om att 
informationen som ges i rekryteringssammanhanget behöver överensstämma 
med verkligheten. Även här stöter vi på resonemanget som Goffman talar om 
kring intryckstyrning. Det handlar om att styra rollen väl inför sin publik, vad vi 
säger, hur vi agerar för att uppfattas som vi önskar (Goffman, 2014). Det 
handlar dock inte om enbart skådespel i form av en osanning, att exempelvis 
säga att man är bra på att samarbeta trots att man inte är det och spela sin roll 
efter det för att erhålla anställning. Det handlar även om att är den arbetssökande 
faktiskt är bra på samarbete och då ska kunna spela sin roll för att visa på 
sanningen i den kompetensen. Men det här sociala spelet är något vi kan förstå 
att våra informanter är medvetna om. Att personer som söker jobb styr sina 
intryck för att göra så bra ifrån sig som möjlig i sin roll och vi tolkar det är 
därför referensernas åsikter spelar en så stor roll i frågan. 
 
Men det handlar således inte bara om att referensens åsikter väger tungt för 
beslutet utan vi ser även ett samband med hur individer i interaktion har ett 
behov att bekräfta sin känsla och då sig själva som beslutsfattare, mot andra som 
varit i liknande positioner som faktiskt anställt de som söker jobbet. När vi 
resonerar kring Mead's tankar kring jaget, som kan vara både subjekt och objekt, 
kan vi förstå den bekräftelse som sker i rekryteringssammanhanget (Boman, 
2014; Ritzer, 2009). I referenstagningen i processen har informanterna en 
magkänsla som säger något till dem och vid bekräftelsen av känslan utvärderar 
rekryteraren sig själv, alltså gör ett objekt för sig själv när de presenterar deras 
magkänsla kring den som söker jobbet. De pratar med referensen som antingen 
bekräftar känslan eller förändrar känslan med deras erfarenheter. 
 
Det här leder oss återigen in på Mead's tankar kring processerna ”I” och ”Me” 
(Boman, 2014; Ritzer, 2009). Resultatet visar att många av informanter har en 
magkänsla som anspelar på något hos informanten och redan här säger dem 
något, men informanten är inte redo att lyssna direkt. Här sker en direkt respons 
på det som sker här och nu, i likhet med personens ”I”. Men i handlandet sker 
ett samspel med personens ”me”, alltså då i konsekvens till vad som skett 
tidigare och vilka normer som finns kring beslutsfattandet. Alltså, ”I” gör en 
tolkning av personen och ger upphov till en magkänsla, men samspelar med 
”me” som gör att informanten inte kan lyssna på den helt. Exempelvis en darrig 
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röst som svar på om den arbetssökande är flexibel ger direkt upphov till en 
magkänsla som är sådär, men informanten lyssnar inte på denna direkt, eftersom 
normer och erfarenhet anspelar på att personen helt enkelt kan vara nervös och 
rekryteraren behöver bekräfta magkänslan. Men vi har även fått resonemang 
från informanter som visar att de har en magkänsla och sedan vid bekräftandet 
av den får information som säger något annat, men ändå väljer att beslutat efter 
känslan. Här har vi ett exempel på hur personens ”I” valt att handla utan att ta 
hänsyn till processen ”me” och de normer och värderingar som presenteras. 
Istället blir personens jag något rikare på att det faktiskt funkar att agera utan att 
helt gå på vad referenten säger. 
 
I vår empiri har vi stött på resonemang där rekryteraren har en magkänsla kring 
informanten och sedan får samma bekräftelse från referenten, att det då inte är 
något mer att fundera på. Men varför skulle det egentligen vara något mer att 
fundera på när rekryteraren ändå har sin egen uppfattning? Vi kan koppla 
bekräftelsen till hur Mead's idéer om den generaliserade andre agerar på 
individer. Genom att överta rollen som den generaliserade andre antar 
människan attityderna hos den sociala grupp som denne tillhör, utefter de 
aktiviteter som gruppen verkar i och antar dess attityder mot sig själv (Boman, 
2014; Ritzer, 2009). Vi ser då referenterna och rekryteraren de talar med i en 
social grupp som då har exempelvis gemenskapen att vara i arbetslivet och vara 
aktuell att arbeta med den arbetssökande. Vad sker då när rekryteraren talar med 
referenterna? Jo, man talar om personen som är aktuell för en anställning och 
magkänslan kring denne, vilka normer som finns hur en anställd ska vara i 
rollen som ska tillsättas. Efter det här så har vi i vår empiri sett hur rekryterarens 
egen känsla förstärks och blir bekräftad, eller förändras efter samtal med 
referenspersonerna. På så sätt kan vi alltså se hur genom anammandet av den 
generaliserade andre, inverkar gruppen på individers beteende och i det här 
fallet handlande i beslutsfattandet. 
 
Vi kan även förstå beteendet av att bekräfta sin magkänsla genom det bland 
annat Lindelöw (2016) talar om i samspelet mellan system 1 och 2. Vi kan förstå 
och tolka fenomenet genom att rekryteraren får en magkänsla genom system 1, 
där de använder sig av den information som tillgänglig där och då. Det här 
bildar i sin tur en sanning. Exempelvis en bra magkänsla kring den prestation 
som den arbetssökande gjort och bedömer den här informationen som logisk och 
det behövs egentligen inga mer bevis. Men även här sker ett samspel med 
system 2 som gör att inget sker per automatik. Här får rekryteraren tänka i fler 
led och göra en mer noggrann avvägning, stämmer verkligen informationen? För 
att bekräfta informationen och magkänslan, kontaktas därför referenser. Alltså 
uppstår magkänslan och uppfattningen genom system 1 men samspelar med 
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system 2 som mer söker mer avvägd information i fler led, då genom 
referenstagning. 
 
Bekräfta magkänsla och uppfattning mot referenserna är således något vi kan 
förstå på flera sätt. Det är en spännande aspekt som ändå visar på hur 
informanterna agerar med andra än att enbart förlita sig på sin egen känsla eller 
eget vetande. Även om människan som beslutsfattare kan tolkas som ensam i sitt 
beslut, finns många aspekter inblandade. Vi är människor som behöver bekräftas 
av andra, om det så är oss själva, våra känslor eller bedömningar styrs vi även av 
sociala och systematiska mönster utan att egentligen helt veta om det. 

5.3 Metoddiskussion 
Ett problem som vi stött på under vår forskningsprocess är hur vi ska förhålla 
oss ontologiskt. Vi inledde arbetet med att tänka konstruktionistiskt. Under 
arbetets gång, och framförallt under det granskande seminariet blev vi upplysta 
om att vårt förhållningssätt kunde framstå som konfliktfyllt. Hur menade vi 
egentligen när vi konstruktionistisk förklarade magkänsla som ett fenomen som 
människan skapar och konstruerar? Är det inte så att kultur och samhälle också 
har en inverkan på magkänsla som människan inte kan styra över? Vi fick helt 
enkelt stanna upp i processen och fundera på hur vi egentligen tänker. Vi 
landade till slut i att magkänsla är så pass komplext och konfliktfyllt att vi tror 
att det inte kan förenklas till att förklaras med renodlad konstruktionism. Vi tror 
heller inte att ett renodlat objektivistiskt förhållningssätt är rätt väg att förstå 
problemet. Lösningen har därför blivit att vi väljer att se på vårt forskningsämne 
ur båda synvinklarna. Ja -magkänsla skapas och kommer inifrån individen. Ja -
magkänsla skapas också ur samhälleliga konstruktioner som människan inte rår 
på av egen tankekraft. Vi har kommit fram till att vår ontologiska ståndpunkt 
helt enkelt är tudelad. Ett exempel på vår konfliktfyllda ontologi är vår teori 
kring I och me, som vi förstår som konstruktionistiskt. När vi däremot förklarar 
magkänsla genom habitus, måste vi också tänka att habitus också grundar sig i 
yttre påverkansfaktorer som inte är “individstyrt”, och därmed måste förklaras 
objektivistiskt. 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Anledningen är 
dels att vi tror att forskningsfrågan bäst besvaras med kvalitativa 
intervjumetoder samt att vi har ett synsätt där. Vi vill ta reda på upplevelsen av 
magkänsla och då bekräfta och kvantifiera fenomenet utan förklara och förstå. 
Vi vill att respondenterna ska ha möjlighet att svar fritt så vi inte undgår 
förståelse och uttryck för magkänslan. Vi vill därför inte på förhand utgå från en 
kvantitativt ansats för och färgas av några förutbestämda uppfattningar eftersom 
det inte samspelar med vårt forskningsproblem. Vi är medvetna om att vissa 
delar i uppsatsen kan tolkas som kvantitativt men vi bedömer dessa 
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kvasikvantitativa inslagen som givande och bidrar till större förståelse samt 
ökad tyngd. Vi har då försökt att påvisa tyngd i argument vi tagit fram som i sin 
tur då kan uppfattas som kvantitativt. Vi är medvetna om dessa inslag men 
tolkar detta mer som kvasikvantifiering och att styrka argument som 
uppkommer i studien, snarare än att kvantifiera dem.  
 
Denna studie utgår som tidigare nämnt ifrån ett tolkningsperspektiv, vilket 
innebär att studien bygger på tolkning och förståelse. Vi har antagit det här 
perspektivet för att de på bäst sätt kan svara på de komplexa forskningsansatser 
studien antagit. Eftersom det positivistiska synsättet förespråkar hur vetenskapen 
ska vara värderingsvir och fri från känslor, blev det helt enkelt svårt att anmana 
perspektivet. Om vi använt det positivistiska synsättet, skulle hela fenomenet 
om magkänsla nästan fallit bort.  
 
Som tidigare nämnt bygger studien bygger på en induktiv ansats med deduktiva 
inslag. Detta för att vi tror att vi kan uppnå ett bättre resultat med den induktiva 
ansatsen utan att missa något vid en renodlad deduktiv ansats. Däremot är 
studien även av deduktiva inslag i det avseendet att den med hjälp av teori och 
tidigare forskning hjälper oss att förstå forskningsproblemet bättre. Vi kan se 
både för och nackdelar med vår valda ansats. Vi är medvetna om att det 
deduktiva inslaget kan bidra till att vi på förhand kan ha uppfattningar kring vårt 
forskningsproblem. För att undvika att denna förförståelse hindrar oss att nå vårt 
mål att upprätthålla en hög validitet vid insamling av analysmaterial, för vi ett 
resonemang kring den teori som används vid analys. 
 
I valet av urval till studien kom vi efter en genomgång av olika alternativ fram 
till att det bästa alternativet är att använda ett målinriktat urval. Studiens 
omfattning och tidsram gör också att detta urval är mest lämpligt. I praktiken har 
det inneburit att vi har vänt oss till potentiella informanter vilka vi på förhand 
tror har erfarenheter kring forskningsproblemet. 
 
Genom detta urval kan studien uppnå en god validitet, alltså att studien 
undersöker det som vi verkligen vill undersöka. Vi har valt att vända oss till 
informanter som har erfarenhet av rekrytering, det kan exempelvis vara personer 
som arbetar med rekrytering dagligdags. Vi har vänt oss till olika branscher för 
en så stor spridning i våra informanters erfarenhet av rekrytering. 
 
I begynnelsen till denna studie övervägde vi om vi skulle vända oss till en 
specifik organisation, grupp eller liknande men med tiden kom vi fram till att ju 
större spridning av informanter desto större förståelse av problemet. I studiens 
avgränsning och urval valde vi att prata med personer med vana av 
beslutsfattande i rekryteringsprocesser som arbetar i olika organisationer. Det är 
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något som stärker studiens externa validitet som handlar om hur generaliserbara 
resultaten är till andra situationer och sociala miljöer, än om vi valt att 
informanter från enbart samma organisation och befattning. Men valet att vända 
oss till flera organisationer kan vara en nackdel. Eftersom resultatet bygger på 
empiri från flera olika företag och organisationer kan resultatet uppfattas som 
mindre enhetligt än vad som kan vara önskvärt. En kritiker skulle kunna mena 
att resultatet innebär rena tillfälligheter som inte är empiriskt trovärdigt. 
 
Studiens datainsamling genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
vilket innebär att vi utgår från en färdig intervjumall men har ett liberalt 
förhållningssätt till den. Vi har valt semistrukturerade intervjuer för att metoden 
gav oss möjlighet på ett friare sätt få värdefull information från informanterna 
än om vi enbart använt oss av strukturerade intervjuer. Eftersom vi inte på 
förhand genom vårt induktiva tänk inte visste vart vi skulle landa, gjorde vi detta 
val. Hade vi istället vetat och anammat redan erkända teorier och prövat dessa 
mot verkligheten hade vi genomfört strukturerade intervjuer med mera styrda 
frågor, på ett deduktivt sätt. Vi har använt mallen som en grund och utvecklat 
och frågat vidare om vi upplevt att det förbättrat innehållet i intervjumaterialet. 
Däremot har vi utgått ifrån en färdig intervjumall för att inte kasta oss helt ut på 
okänd mark, utan några ramar. Det är här vi även kan uppfatta de deduktiva 
inslag som hjälper oss i vår studie. 
 
I början av intervjuerna med våra informanter kände vi att vi ofta svävade iväg 
på andra fenomen än vad vi hade avsikt att prata om. Vi landade ofta i tankar om 
hur själva intervjutillfället ser informanterna och i deras vardag, vilket ledde till 
både intressanta tankar men även delar vi inte kände hade relevans för vår 
studie. Vi fick även vid några tillfällen frågor ställda tillbaka till oss, vilket 
ibland överrumplade oss. Men under processens gång lärde vi oss att hålla i 
taktpinnen under tillfället och prata om det som faktiskt var relevant för studien. 
Vi styrde samtalen varsamt utan att trampa någon på tårna eller gå miste om 
värdefulla tankar. Vi kan själva se en utveckling i vår forskningsprocess.    
 
Det är viktigt att tänka på att studien fortfarande håller en hög validitet och 
mäter det som avses mätas vid semistrukturerade intervjuer, men då forskningen 
är induktiv är det viktigt att ny information inte går förlorad till följd av en 
strukturerad och strikt intervjumetod. 
 
För att säkerställa att vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna har 
vi genomgående problematiserat och ifrågasatt hur vi ska tänka kring dessa 
överväganden. Exempelvis skickade vi ut ett missivbrev till våra informanter 
som förklarade att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst 
informanten önskar. Något som eventuellt skulle kunna tänkas vara ett hinder 
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för detta etiska krav är att vi sedan tidigare är bekanta med två av informanterna. 
Vi kan inte utesluta att de på något sätt känt sig tvingade att ställa upp som 
deltagare även om vi inte på något sätt har utövat påtryckning för att påverka 
deras beslut om att delta. Det här är inget vi märkt av i vårt arbete utan snarare 
en tolkning på problematik som kunde uppstått. Vi har tvärtom fått informanter 
som gärna velat delta och visat stort intresse på hur studien fortlöper.  
 
Dessutom förklarar vi i missivet vad som är studies syfte. Därmed bedömer vi 
att vi uppfyllt både informations- och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 
uppfyller vi då vi med stor försiktighet har behandlat uppgifter om deltagare och 
om informationen de lämnat. Under intervjutillfällena har vi inlett med att på 
nytt informera deltagarna om dessa överväganden och vi har även förklarat att vi 
avser att publicera studien vilket gör att den blir tillgänglig på internet. Samtliga 
informanter har godkänt detta och vi anser därför att vi även uppnått 
nyttjandekravet. 
 
För att studiens validitet ska bli så hög som möjligt har vi dels fört en dialog 
med varandra för att säkerställa att våra tolkningar av teorier och begrepp är 
likartade. Vi har på så sätt undvikit att tolka teorier olika oss mellan. Innan vi 
genomförde våra intervjuer har vi också testat vår intervjuguide på varandra och 
även låtit studiekamrater granska den. Slutligen har vi resonerat med vår 
handledare för att undvika misstolkningar av intervjufrågorna. Under 
intervjuerna har vi förtydligat för våra informanter ifall det är något som 
informanten inte uppfattat eller förstått. Därigenom har både vi och 
respondenten “talat om samma sak”. Vidare har vi beskrivit studiens 
tillvägagångssätt under avsnittet “praktiskt tillvägagångssätt” där vi redogör för 
forskningsprocessens utkomst.      

 

5.4 Slutsatser och avslutande reflektioner  
Syftet med denna studie är att från ett sociologiskt perspektiv undersöka hur vi 
kan definiera magkänsla och vilka komponenter den grundar sig i och dessutom 
undersöka i vilken utsträckning den påverkar beslutfattande i 
rekryteringsprocesser. Sammanfattningsvis definieras magkänsla som något som 
uppstår snabbt och finns inom oss. Det beskrivs som något som träffar 
människan direkt och inte byggs upp under ett samtal. Vi kan förstå detta som 
en del av jaget hos människor, där “I” samspelar med “me” men är långt ifrån 
vad som kan bekräfta hela sanningen om vad magkänsla är för våra informanter. 
Magkänslan är antingen negativ eller positiv och påverkas av tidigare 
handlingar. Magkänsla har ett samband med tidigare erfarenheter och vi kan 
förstå handlandet och känslan med begreppet habitus då magkänsla kan ses som 
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det inskrivna hos individen som formar vårt sätt att tänka och framför allt hur vi 
ska känna. Vi har därmed besvarat studiens syfte och frågeställning kring hur 
rekryteringsvana personer definierar magkänsla i samband med rekrytering. 
 
Eftersom användandet av magkänsla är komplext då magkänsla kan vara svårt 
att definiera och ibland agerar omedvetet, har vi skildrat hur vi kan se 
magkänsla i beslutsfattandet genom tidigare erkända modeller. Magkänsla ges 
utrymme i de modeller som mer återspeglar den verklighet finns i 
organisationen snarare än i modellen som återspeglar mer ett eftersträvbart ideal. 
I vår studie kan vi skildra hur informanterna även eftersträvar att arbeta och fatta 
beslut mot ett eftersträvbart ideal men ändå agerar mer mot hur verkligheten ser 
ut som styrs av komponenter som tid, behov och möjligheter. Magkänsla har 
betydelse i beslutsfattandet i rekryteringsprocesser men samspelar med fler 
komponenter, eftersom människan inte kan vara och agera fullt rationell. I de 
fall där det eftersträvbara idealet styr beslutsfattarna helt, får magkänsla mindre 
utrymme. I motsats sker då användandet av magkänsla mer när beslutsfattaren 
ges utrymme att känna, eller styrs av andra faktorer som tid och snabba beslut. 
Därmed sagt har vi besvarat frågeställningen kring på vilket sätt magkänsla har 
betydelse för beslutsfattandet i rekryteringsprocesser. 
 
Vi förstår det som att användandet av magkänsla är näst intill ofrånkomligt. Vi 
är alla tänkande människor som inte begåvats med egenskapen att stänga av våra 
tankar när det passar oss. Men är det här då något dåligt? Absolut inte. Vi tolkar 
det snarare som en verklighet som finns. Människan kan enligt tidigare nämnt 
inte vara fullt rationell, som beskrivs i tidigare rationella ideal eller modeller. 
Och det är just vad det är. Ett ideal. Genom att dra paralleller mellan full 
rationalitet som ett ideal och mindre rationalitet som en verklighet, kan vi 
således se samband med hur magkänsla har betydelse i informanternas 
verklighet, trots att ett ideal kanske säger något annat. 
  
Sammanfattningsvis gjorde vi även ett fynd när vi sökte efter fler faktorer som 
påverkar beslutsfattandet än om det var magkänsla, nämligen samspelet mellan 
magkänsla om referenser. I studien handlar det bland annat om att referensernas 
åsikter väger tungt i fråga om något som styr informanternas beslut. Men det 
handlar även om hur vi kan förstå att människan styrs vi av sociala och 
systematiska mönster utan att egentligen helt veta om det. Detta genom 
bekräftandet av sin magkänsla om en person de träffat mot vad referenserna som 
varit i kontakt med personen i dess arbetsliv tidigare bedömer. 
 
Att förstå magkänsla och konkretisera denna har varit en stor utmaning, större 
och svårare än vi anat från början. Samtidigt förstår vi att det är viktigt att närma 
sig fenomenet eftersom vi är människor som känner, tänker och lever i ett 
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föränderligt samhälle som präglas av normer, värderingar och faktorer om vad 
som ska påverka en rekryteringsprocess.   
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7 BILAGA 1 Missiv  
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Linköpings universitet som under vårterminen ska 
slutföra vår kandidatexamen genom att skriva en uppsats i kursen Ledning och 
strategiskt personalarbete. 
 
Studiens syfte är att undersöka fenomenet magkänsla och även användandet av 
den vid rekryteringsprocesser. För att genomföra studien planerar vi att intervjua 
personer med någon form av rekryteringserfarenhet. Det är här du kommer in i 
bilden! Vi uppskattar om du vill vara med och bidra med dina erfarenheter kring 
vårt forskningsområde. Vi beräknar att intervjun tar cirka en timme. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas av dig utan att 
en motivering behövs. Vi säkerställer att dina svar hanteras konfidentiellt, vilket 
innebär att namn, företag, platser och så vidare inte kommer att skrivas ut. Dina 
svar kommer således inte kunna härledas till dig. Resultatet av intervjuerna 
kommer att presenteras sammanslaget med korta citat och intervjumaterialet 
kommer endast att används i vårt examensarbete. 
 
Studien kommer att resultera i en kandidatuppsats som finns tillgänglig för dig 
på Linköpings universitet. Vi kommer att publicera uppsatsen när den är klar 
vilket innebär att den kommer finnas tillgänglig på internet. 
 
 
Hälsningar, 
Linnéa Westergren 
Olivia Tordön 
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8 BILAGA 2 Intervjuguide  
      
Bakgrundsfrågor/inledande frågor:   
  
Befattning? 
Ålder? 
Utbildning? 
Erfarenhet av rekrytering? 
Hur länge har du arbetat med rekrytering? Hur ofta arbetar du med rekrytering? 
      
-Hur ser rekryteringsprocessen ut på din arbetsplats? -Har ni någon mall/metod 
som verktyg? 
-Vilken är din roll i processen? 
(*-Vid urval) 
(*-Vid intervju) 
(*-Vid beslutsfattande) 
      
-I vilken utsträckning har du en bild av önskad kandidat redan innan den första 
intervjun? -Hur går det till i intervjun? Hur tolkar du IP? 
-Hur går det till när ni jämför de som varit på intervju? 
-Hur fattar du beslut i rekryteringssammanhang? 
      
- Hur beslutar du om två kandidater besitter samma utbildning och kompetens? 
Hur väljer du då mellan olika sökande? 
-Vad är det som gör att ni tycker er fatta rätt beslut? 
-Vad är det som ger/gör “rätt” känsla? 
      
-Hur skulle du beskriva “den där känslan som inte riktigt går att ta på”, 
magkänsla/intuition/fingertoppskänsla el liknande? (*-Exempel?) 
      
-Hur skulle du definiera “magkänsla” i rekryteringssammanhang? 
-Vad anser du kan ha påverkan på din “magkänsla”? (*-Exempel?) (*-
Utseende?) Kroppspråk? Socialt samspel? Svar?) 
-Finns det saker du påverkas av i din bedömning som ni inte talar om direkt? 
      
-Om du skulle uppskatta på en skala mellan 1 till 10, hur pass mycket använder 
du dig av din magkänsla? 
-Tror du att magkänslan hjälper dig i ditt beslutsfattande? 
-Vad tycker du generellt om att använda magkänsla vid rekrytering? Är det bra? 
Dåligt? V arför? 
-Är det något du vill tillägga, förtydliga eller ändra?   
  


