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Abstract 
 
There is a growing trend towards the use of headhunting as a recruitment practice in the labour 
market. This study aims to provide insights into the methods and role of headhunters in the 
recruitment process. The survey has partly been inspired by earlier research, but is mainly based 
on the knowledge, opinion and perceptions of five headhunters from five different companies 
that have been interviewed. The survey is a qualitative one based on an inductive research 
approach which means that empirical data has been gathered and analysed in parallel. The study 
is based on semi-structured interviews.  
 
The results show that headhunter work processes are characterised by standardised methods 
which follow specific steps in the recruitment process. Traditionally, headhunting is portrayed as 
a form of recruitment that relies heavily on networks and our survey shows how networks and 
networking in different ways are indeed important tools in their search process for candidates. 
However, the survey also shows that headhunters work process should not be defined by 
networks. In some parts of the process it could rather be portrayed as the work of a detective and 
a salesman. The most prominent role of headhunters is as mediators since they help to simplify 
and make exchanges possible between two parties on the labour market. Our survey has shown 
that there are four reasons why employers hire headhunters. The first is that employers need the 
skills that can only be found among candidates that are employed elsewhere and therefore are not 
actively looking for a new job. The second reason involves the employers wish to maintain good 
relationships when they recruit from competitors and companies they have close ties with. The 
third reason lies in the ability headhunters have to function as a professional intermediary. The 
fourth reason relates to the employers wish to achieve a recruitment policy based on objectivity. 
Therefore, a headhunter is useful in this respect because they should not share the emotional 
biases that the employer may have. 
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Sammanfattning 
 
Headhunting är idag en rekryteringsmetod som växer sig allt starkare på arbetsmarknaden och 
denna studie syftar till att belysa headhunterns arbetssätt och roll i rekryteringsprocessen.  
Studien har till viss del inspirerats av tidigare forskning, men har främst baserats på kunskapen, 
åsikterna och uppfattningarna av fem intervjuade headhunters från olika företag. Studien är 
kvalitativ med en stark induktiv ansats där empiri samlats in och analyserats i en växelverkan. 
Studien är grundad på semistrukturerade intervjuer.  
 
Resultatet visar hur headhuntern arbetar systematiskt i rekryteringsprocessens olika steg.  
Traditionellt betraktas headhunting som en form av nätverksrekrytering och resultatet visar att 
nätverk fungerar som ett viktigt verktyg i headhunterns arbete. Det är däremot inte headhunterns 
nätverk som definierar hennes roll och som gör henne attraktiv på arbetsmarknaden. Istället för 
nätverkare föreslår vi att headhuntern bör betraktas som en detektiv, försäljare och framförallt 
som en mellanhand då hon hjälper till att förenkla och möjliggöra utbytet mellan två andra parter 
på arbetsmarknaden. Studien belyser fyra huvudsakliga anledningar till varför företag använder 
sig av headhunting. Den första handlar om att kundföretaget behöver kompetens som endast går 
att finna hos kandidater som redan har arbete och därför inte aktivt söker nya jobb. Den andra har 
att göra med kundens önskan att kunna behålla goda relationer med de företag som de rekryterar 
sin kandidat ifrån oavsett om det är ett konkurrerande företag eller en samarbetspartner. Den 
tredje anledningen ligger i den förmåga headhuntern har att arbeta som en professionell 
mellanhand. Den fjärde anledningar har att göra med kundföretagets vilja att uppnå en så 
objektiv rekrytering som möjligt och att det då passar bra att ta in en headhunter som inte har 
några känslomässiga band till företaget i sig. 
 
Nyckelord: Headhunter, rekryteringsprocess, intuition, nätverk, strukturella hål och aktörskap. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Att lyckas få tag i och bevara de absolut bästa medarbetarna är idag en prioritering för många 
organisationer på arbetsmarknaden. Företagen konkurrerar om kandidater som kan fylla viktiga 
nyckelpositioner och felrekryteringar kostar företagen dyra summor. Det läggs stor vikt vid 
tillvägagångssätten för att hitta kandidaterna och en av de metoder som idag växer sig allt 
starkare är headhunting (Zackrisson 2006:11ff). Headhunters är specialister på 
rekryteringsområdet och hjälper företag att få fram lämpliga kandidater som de genom en vanlig 
jobbannons inte skulle kunna hitta. Genom headhunting kan företagen därmed få tillgång till 
kandidater som inte finns tillgängliga på marknaden (Granberg 2011:420f). Nätverk är av central 
betydelse i headhunterns arbete och det finns en uppsjö av av dem som är tillgängliga. Ett 
exempel är LinkedIn som används mycket flitigt av just headhunters (Zackrisson 2006:56f).  
 
Trots att headhunting och nätverk beskrivs ligga mycket nära varandra (Granberg 2011:421) så 
finns det emellertid forskning som pekar på att nätverk inte alltid är ett så centralt verktyget för 
headhuntern. Headhunters som rekryterar för högre chefsbefattningar söker inte främst efter 
kandidater, utan fungerar istället som medlare mellan kundföretaget och kandidaten. De 
strukturella hål som finns på arbetsmarknaden förhindrar ett direkt utbyte mellan företag och 
potentiella kandidater. Headhunterns deltagande i rekryteringsprocessen hjälper då till att föra 
samman de båda parterna genom att förenkla det komplexa steg som de annars själva skulle 
behöva ta för att kontakta varandra direkt. Headhunterns uppgift i rekryteringen blir också att 
omvandla kundens många önskemål om den perfekta kandidaten till en realistisk kandidatgrupp 
och att säkerställa att de besitter rätt erfarenhet och bakgrund (Khurana 2000). I dagens litteratur 
och forskning verkar det förekomma motsägande påståenden kring headhunterns roll och kring 
frågan om hur centralt nätverk är för deras arbete. Vi har också noterat att det endast finns en 
begränsad omfattning forskning kring hur headhunters faktiskt identifierar och väljer kandidater.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mot denna bakgrund anser vi att ytterligare forskning behövs på området och studien syftar 
därför till att belysa headhunterns arbetssätt och roll i rekryteringsprocessen.  
 
För att kunna fullgöra uppsatsens syfte har tre frågeställningar formulerats: 
        

! Hur beskriver headhuntern sitt arbetssätt? 
! Vilken roll har nätverk i headhunterns arbete?  
! Vad kännetecknar headhunters roll i rekryteringsprocessen? 

 
 

1.3 Avgränsning 
Empiriskt sätt har vi avgränsat oss till headhunters som kommer från Stockholm och Västerås. 
Då vi endast intervjuat headhunters så är studien också genomförd utifrån headhunters perspektiv 
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på sitt arbetssätt och sin roll i rekryteringsprocessen och vi diskuterar inte kundernas och 
kandidaternas uppfattningar. Teorin som används i studien har vi avgränsat till begreppen; 
rekryteringsprocess, intuition, nätverk, strukturella hål och aktörskap. 
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är skriven i sex stycken kapitel. Det inledande kapitlet introducerar läsaren till 
problemområdet, samt studiens syfte och dess frågeställningar. Det första kapitlet beskriver även 
uppsatsens avgränsning och disposition. I kapitel två presenteras tidigare forskning kring 
problemområdet och kring angränsande områden som relaterar till de frågeställningar som 
studien berör. I kapitel tre beskrivs det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av 
resultatet. Hur studien har utarbetats och genomförts beskrivs i metoddelen som utgör kapitel 4. 
Där beskrivs vilka instrument som använts, urval, etiska överväganden samt validitet, reliabilitet, 
generaliserbarhet och pålitlighet. Vi tar där även upp bearbetning av data och metodologiska 
reflektioner. I kapitel fem redovisas studiens resultat och dess analys i form av fem stycken 
teman och därefter lyfts slutsatserna fram som relateras till våra valda teorier. Detta följs upp av 
kapitel sex där slutresultatet förs samman, diskuteras och jämförs med tidigare forskning. 
Kapitlet avslutas med en förslagspresentation på framtida forskning inom området. 
 

1.5 Begrepp 
I vår studie kommer vi genomgående att använda oss av de två sociologiska begreppen nätverk 
och strukturella hål. Då nätverk kan anses vara ett brett och mångtydigt begrepp vill vi tydliggöra 
vilken betydelse det har i vår studie. En förklaring av begreppet strukturella hål följer även här 
då det kan tänkas vara ett främmande begrepp för läsaren. Nätverk kan förstås som en 
beskrivning av hur en grupp människor eller interaktioner är strukturerade i tid och rum. 
Nätverket används ofta för skvaller, utbyte av information eller tjänster och gentjänster mellan de 
enskilda individerna. En del nätverk är större än andra, vissa är täta och intensiva och består av 
människor som känner varandra och träffas dagligen. Andra nätverk är glesa och består av 
människor som känner få av de andra i nätverket. Dessa nätverk finns och aktiveras först när det 
sker något slags utbyte (Engdahl & Larsson 2011:153ff). Med strukturella hål menas det 
mellanrum som existerar mellan två olika aktörer som saknar starka kopplingar till varandra på 
ett specifikt område, såsom på arbetsmarknaden. Strukturella hål uppkommer i kraft av vem som 
känner vem. Detta strukturella hål kan utnyttjas av en tredje part som då kan dra nytta av att vara 
i detta strukturella hål och fungera som en medlande bro mellan dem (Burt 1992:34).  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning inom området headhunting. Vi börjar med att 
beskriva tillvägagångssättet för insamlingen av relevanta artiklar för att sedan presentera de 
valda forskningsstudierna. Till sist görs en sammanfattning och en reflektion kring den tidigare 
forskningen.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Då utbudet av forskning kring headhunters tillvägagångssätt vid rekrytering än så länge är 
begränsat så har vi i detta kapitel försökt få en övergripande bild av den forskning vi kunnat hitta 
i relation till problemområdet. Vi har sökt efter studierna genom databasen Sociological Abstract 
och i sökbasen Summon. Vi har använt oss av sökord såsom headhunter, headhunting, executive 
search, recruitment och rekrytering och alla fem forskningsstudier är amerikanska. Vi har 
emellertid även använt oss av ett stycke från Lindelöw Danielsson (2010) för att komplettera 
förståelsen kring intuition i rekryteringsprocessen. Anledningen till att vi endast använt oss av 
internationella artiklar är då vi inte funnit svenska studier som varit relevanta för vårt 
problemområde. Vi har delat upp vår tidigare forskning i fyra stycken teman vilka är 
headhuntern som mellanhand, urval i rekryteringsprocessen, intervju som urvalsmetod och 
personbedömning i rekryteringsprocessen.  
 

2.2  Headhuntern som mellanhand 
I sin kvalitativa studie utför Khurana (2000) en analys av ”executive search” företag och studien 
syftar till att introducera en alternativ roll som de kan behöva inta i sin position som tredje part. 
Det handlar då om rollen som mellanhand eller medlare mellan företag och kandidater för högre 
chefsbefattningar och författaren argumenterar för att ”executive search” företag, som också går 
under namnet headhunters, snarare har en kraft att föra samman aktörer än att skilja dem åt. 
Författaren har gjort en djupgående fältstudie på två av USAs fyra största ”executive search” 
företag och har under en 2-årsperiod samlat in data från arkiv, observationer och intervjuer. 
Intervjuerna var både formella och informella och utfördes på verkställande chefer, direktörer, 
personal inom research, konsulter inom research och kandidater.  

Den vanliga föreställningen om att headhunterns viktigaste verktyg i rekryteringsprocessen är 
nätverk finns det lite bevis för. Headhunters som arbetar med att tillsätta högre chefspositioner 
söker inte främst efter kandidater, utan verkar för att underlätta ett komplext utbyte mellan två 
parter och det är inte är ovanligt att de båda parterna som headhuntern befinner sig emellan redan 
är medvetna om varandra sedan tidigare. Studiens resultat pekar på tre faktorer som hindrar det 
direkta utbytet mellan företag och kandidater och som belyser varför ”executive search” företag 
behövs som mellanhänder inom marknaden för högre chefspositioner. Den första är att det endast 
finns ett litet antal företag som behöver tillsätta dessa slags befattningar och att det är få 
kandidater som passar dessa positioner, den andra faktorn har att göra med den risk som finns att 
affärsuppgörelser blir offentliga innan de är avslutade och den tredje faktorn handlar om de 
strukturella hål som finns på arbetsmarknaden och som förhindrar ett direkt utbyte mellan 
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företagen och kandidaterna. I rollen som förmedlare lägger headhuntern vikt vid parternas 
gemensamma intressen och för dem samman genom att förmedla vad de skulle kunna få ut av 
varandra. Genom att vinna de båda parternas förtroende så kan headhuntern minska osäkerhet 
genom att kontrollera den information som går mellan dem. I och med detta kan det även skapas 
ett förtroende mellan de båda parterna. Det är alltså genom att hjälpa till att korta avståndet 
mellan aktörerna som ”executive search” företag kan förekomma. Vid det inledande steget i 
urvalsprocessen av kandidater så utformas en gemensam kravspecifikation utifrån headhuntern 
och kundföretagets styrelse. Headhuntern har två mål vid den här fasen. Det första handlar om att 
skapa en resumé av den perfekta kandidaten där företagets strategiska och operativa utmaningar 
bedöms. Det andra målet för headhuntern är att få namn från styrelsen på potentiella kandidater. 
Få headhunters som arbetar för med att tillsätta högre chefsbefattningar startar sökningen från 
grunden och det är ofta troligt att kunden, liksom headhuntern, har en direkt idé om kandidater 
som skulle kunna passa positionen. I den första och generella sökningen så definieras 
kandidatspecifikationen och gruppen av potentiella kandidater. Här samlas även allmän 
information ihop om kandidaterna i gruppen, så som till exempel 
utbildningsbakgrund. ”Executive search” företag besitter ofta omfattande information om flera 
tusen toppkandidater. I den så kallade intensiva sökningen så handlar det om att samla ihop 
detaljerad och specifik information om kandidaten och att kolla referenser. Detta verkar dock 
vanligtvis utföras av kundföretaget. Headhuntern arbetar med att få fram den generella 
informationen och samla en grupp av kandidater. Det är deras ansvar att se till att bakgrund och 
erfarenheter hos kandidatgruppen är verifierade. Till skillnad från kunden så har headhuntern 
bredare kunskap kring processen att kunna översätta den ofta ganska petiga bild som kunden 
utformat av den perfekta kandidaten till en lista av potentiella kandidater. Headhuntern förlitar 
sig på företagets styrelse för att generera listan och många namn kommer från styrelsen själv, 
även om headhuntern också lägger till ett par egna alternativ (Khurana 2000). 
 

2.3 Urval i rekryteringsprocessen 
Rivera (2012) beskriver hur rekrytering i allmänhet är en form av “gatekeeping”, som erbjuder 
möjligheter till karriär för vissa grupper och samtidigt blockerar ingången för andra och där 
rekryteraren fungerar som “gatekeeper”. Riveras arbete (2012) är en kvalitativ fallstudie som 
baseras på materialet från 120 intervjuer med arbetsgivare från väl ansedda serviceföretag och 
från en deltagande observation på ett av företagen. Syftet med undersökningen är att undersöka 
hypotesen att en kulturell likhet mellan kandidater och rekryterare har en betydelse för 
anställningsbeslut (Riveras 2012:999).  
 
Trots att många forskare menar att rekryteringsbeslut baseras på en bedömning av kandidatens 
färdigheter, sociala nätverk och demografiska egenskaper, såsom ålder och kön, framstår 
rekrytering fortfarande som en oförklarad gåta. För att till fullo förstå hur rekrytering går till är 
det enligt forskaren viktigt att studera beslutsprocessen. Man bör analysera hur rekryterare 
utvärderar, jämför och väljer kandidater. Genom detta kan man avslöja mer subtila faktorer som 
kan bidra till rekryterarens beslut. Rekrytering involverar mer än bara kandidater, företag och 
kontexter. Det är också primärt en mellanmänsklig process. Jobbintervjuer är en avgörande 
komponent i rekryteringsprocessen där subjektiva uppfattningar om kandidaten ofta väger tyngre 
vid rekryteringsbeslut än kandidatens faktiska kvalifikationer. Många forskare har därför försökt 
uppmärksamma de mellanmänskliga dimensionerna av rekrytering. Forskning kring 
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mellanmänsklig dynamik visar att likheter mellan kandidat och rekryterare är en av de starkaste 
faktorerna för att rekryteraren ska fatta tycke för personen vid en arbetsintervju. Likhet i fråga 
om ras och kön, samt likhet i fråga om smak, erfarenheter, fritidsaktiviteter och presentationsstil 
fungerar som upphov till mellanmänsklig attraktion och forskarna menar hur kulturella likheter 
är speciellt viktiga. Att hitta likheter är bland det första människor gör på ett möte. Uppfattad 
likhet tros också vara viktigare än faktisk likhet vid rekryteringsbeslut, då uppfattningen att man 
har en delad kultur är av särskild vikt (Rivera 2012:1000ff). Även om humankapital, socialt 
kapital och diskriminering spelar kritiska roller vid rekrytering så spelar det också roll vilken 
kultur kandidaten har och om den delas med rekryteraren. Riveras (2012) forskning visar att 
rekryterare föredrog de kandidater som gav dem en känsla av trygghet, acceptans och spänning, 
snarare än de med bäst tekniska eller kognitiva kunskaper. Resultatet visar också att en delad 
kultur, speciellt i form av livsstilsmarkörer, hade en betydelse för anställningsbeslut. 
Rekryteringen liknade den bedömning människor gör när de väljer vänner eller kärlekspartners. 
Forskaren menar i relation till detta att låta rekryterare flexibelt definiera vilka meriter som är av 
vikt och välja de kandidater som personligen tilltalar dem kan skapa konflikter mellan de 
organisatoriska och personliga målen (Rivera 2012:1017ff).  

Utifrån bevis från en kvalitativ studie om headhunters vill Coverdill och Finlay (1998) ge en 
inblick i hur tjänstemäns karaktärer, färdigheter och förmåga att passa in i en organisation spelar 
roll vid rekryteringsurval (Coverdill & Finlay 1998:105). Denna studie är kvalitativ och bygger 
på bevis från 34 stycken semistrukturerade intervjuer med headhunters och 300 timmar av 
fältarbete som har utförts på fem stycken headhuntingföretag och på seminarier, föreläsningar 
och konferenser sponsrade av staten och nationella sammanslutningar av headhunters (Coverdill 
& Finlay 1998:109f). Artikeln syftar till att förbättra vår förståelse för urval av kandidater och 
genom författarnas empiriska analys och diskussion vill de försöka klargöra begreppet ”fit”, 
alltså ”att passa in”. Författarnas andra avsikt är att undersöka vilken roll kandidatens färdigheter 
spelar i urvalsprocessen (Coverdill & Finlay 1998:105ff). 
 
När headhuntern utför det första urvalet så ställs det endast generella krav angående erfarenhet 
och utbildning på kandidaterna. Denna grupp av kandidater blir väldigt homogen i fråga om 
färdigheter, men i den slutgiltiga urvalsprocessen verkar de generella färdigheterna spela mindre 
roll. För att plocka fram slutgiltiga kandidater visar resultatet att headhuntern istället använder 
sig av så kallade ”hot buttons”. ”Hot buttons” är högst specifika och klart utmärkande färdigheter 
som kundföretaget eftersträvar, men som ofta är okända för kandidaterna (Coverdill & Finlay 
1998:107). Kandidaters förmåga att passa in i organisationer spelar en kritisk roll vid 
urvalsprocessen av tjänstemän (Coverdill & Finlay 1998:123). Författarna hävdar att hur väl en 
kandidat kan komma att passa för en position på ett kundföretag bedöms utifrån två nivåer. Den 
första nivån handlar om hur väl headhuntern tror att kandidaten går ihop med de organisatoriska 
strategierna, normerna, värderingarna och kulturen. Den andra nivån handlar om personkemin 
mellan kandidaten och den eller de personer från kundföretaget som slutligen ska intervjua 
honom eller henne. Det handlar då inte bara om liknande karaktärer och personlighetsdrag utan 
även om sociala likheter, så som samma fritidsintressen. Att se till likheter som detta anses vara 
en viktig del av analysen för att headhuntern ska kunna finna den rätta kandidaten (Coverdill & 
Finlay 1998:112ff). Författarna beskriver vidare hur positionsbeskrivningar är viktiga för 
headhuntern när hon ska få ihop en grupp av potentiella kandidater, men att när det kommer till 
att välja en kandidat över en annan så räcker inte positionsbeskrivningen till som grund för 
beslutet. Anledningen till detta är att det vanligtvis finns ett antal kandidater som är kvalificerade 
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för rollen utifrån positionsbeskrivningen och headhuntern måste då istället använda sig av andra 
verktyg såsom “hot buttons” och personkemi för att kunna välja en kandidat över en annan 
(Coverdill & Finlay 1998:117).  
 

2.4. Intervju som urvalsmetod 
Kristof-Brown (1997) beskriver hur många forskare menar att en kandidats arbetsförmåga är svår 
att bedöma utifrån intervjuer, som anses vara en traditionell rekryteringsmetod. Det har därför 
forskats i nya metoder som visat sig bättre kunna förutsäga kandidatens förmågor. Trots detta 
använder många rekryterare ändå intervjun som urvalsmetod. Studien hävdar att detta beror på 
att chefer inte bara väljer kandidater utifrån hur väl de kommer att sköta arbetsuppgifterna, utan 
också beroende på hur väl de passar in i organisationen. Forskaren menar att intervjun som 
metod är bättre på att bedöma personens lämplighet i förhållande till organisationen, än att 
bedöma personens faktiska kunskaper (Kristof-Brown 1997:1f). Kristof-Browns (1997) arbete 
består av två studier där den första är kvalitativ och grundas på intervjuer med 32 rekryterare på 
fyra olika konsultföretag. Studien syftar till att undersöka vilka egenskaper rekryterare använder 
för att bedöma hur väl en kandidat passar in i organisationen och om dessa egenskaper är samma 
som i andra organisationer (Kristof-Brown 1997:37). Resultatet pekar på att kunskap och 
erfarenhet användes vid en bedömning av hur väl en kandidat passade för jobbet, och 
personlighet och värderingar hjälpte bedöma hur väl kandidater passade in i organisationen 
(Kristof-Brown 1997:116). Den andra studien använde kvantitativa metoder där rekryterare från 
två organisationer fick utvärdera 80 ansökningar (Kristof-Brown 1997:130). Undersökningen 
syftar här till att avgöra vilka av tre bestämda faktorer som hade en effekt på rekryterarens 
rekommendationer av kandidater. Den första faktorn handlade om huruvida en kandidat passar 
för jobbet, den andra om hon passar i organisationen och den sista handlade om en uppvisad 
likhet med rekryteraren. Resultatet visar att faktorn som rör hur väl en kandidat passar för jobbet 
mest påverkade vilka rekommendationer rekryteraren gav kring kandidater (Kristof-Brown 
1997:159ff).  
 
I studien beskrivs hur rekrytering i allmänhet handlar om att anställa personer som är ”precis 
rätt” för organisationen och detta anses handla både om hur väl personen passar in i 
organisationen och hur väl personen passar för arbetsuppgifterna och jobbet i sig. Företag har 
börjat intressera sig mer och mer för sådant som handlar om prestationer som går utöver 
arbetsbeskrivningen. Det kan till exempel handla om att representera företaget för kunder och 
omvärlden, att känna engagemang för företaget och upprätthållandet av goda arbetsrelationer. 
Dessa förmågor rör ofta alla inom en organisation och handlar därför mer om en lämplighet i 
förhållande till organisationen än om en lämplighet i förhållande till arbetet (Kristof-Brown 
1997:3). Författare har argumenterat för att en organisation kan stärka sin kultur genom att välja 
kandidater med värderingar, personligheter, mål och färdigheter som är förenliga med företagets. 
Dock finns det få empiriska studier som stödjer dessa argument och det spekuleras i om det inte 
snarare kan skada företag att bara anställa människor med liknande kulturell bakgrund. Detta 
beskrivs främst kunna bli ett problem i ledningsgrupper där en för homogen grupp kan leda till 
att alla tänker för lika. Emellertid finns det bevis för att en stark lämplighet i förhållande till 
organisationen är kopplad till större känsla av jobbtillfredsställelse, engagemang, motivation och 
sammanhållning i arbetsgruppen. Det verkar också minska känslan av stress och minska viljan 
att säga upp sig. Dessutom visar studien hur de anställdas omsättning i allmänhet är beroende av 
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att personen passar in organisationen. Stämmer inte organisationens mål med individens finns en 
stor risk att personen också lämnar företaget (Kristof-Brown 1997:6f).  
 

2.5  Personbedömning i rekryteringsprocessen 
Lodato et al (2011) studie syftar till att undersöka varför somliga rekryterare föredrar att basera 
rekryteringsbeslut på intuition snarare än att använda evidensbaserade metoder (Lodato et al 
2011:352). Studien är kvantitativ där 206 chefer inom human resources avdelningar fick besvara 
ett antal enkätfrågor (Lodato et al 2011:355). I studien beskriver författarna hur många forskare 
menar att två system ligger till grund för människors beslutsfattande. Det första systemet 
karaktäriseras av associationer och intuition och präglas av ett holistiskt synsätt och det andra 
systemet baseras på analys, rationalitet och ett regelbaserat tänkande. Det intuitiva systemet är 
byggt för beslut som måste fattas snabbt och är baserade på känslor och tolkningar, medan det 
rationella systemet verkar på en medveten nivå, fungerar utefter logik och är associerat med 
analytiskt tänkande. Intuition kommer snabbt och är ofta svårt att artikulera och definiera medan 
analys sker i en logisk steg-för-steg process (Lodato et al 2011:354). Lindelöw Danielsson 
(2010) poängterar att i slutet av rekryteringsprocessen så kommer rekryteraren att ha fattat tycke 
för vissa kandidater, kanske inte för att de är de mest lämpade för den lediga positionen, men för 
att magkänslan säger så. Då intuition har en tendens att tilltala människan snabbt så är det av vikt 
att rekryteraren inte tar några beslut förrän hon i efterhand fått reflektera kring kandidaterna. 
Detta bör göras i förhållande till kravspecifikationen för att säkerställa att kandidaterna faktiskt 
uppnår de krav som fordras (Lindelöw Danielsson 2010:71) Hur väl man kan lita på 
beslutsunderlaget beror bland annat på hur väl man lyckas förhålla sig objektivt (Lindelöw 
Danielsson 2010:18).  
 
Lodato et al (2011) menar vidare att trots det faktum att det finns starka belägg för att analytiska 
metoder är effektivast vid personbedömning så tror många ändå att de kan förutsäga framtida 
beteenden med hjälp av intuition. Så även om forskning pekar på fördelen med standardiserade 
bedömningsmetoder, såsom test av personlighet och förmåga, används metoderna sällan av 
rekryterare. Bara en tredjedel av företag i USA använde standardiserade intervjuer som 
rekryteringsmetod vilket forskarna argumenterar beror på att många rekryterare föredrar en 
informell och social intervju (Lodato et al 2011:353f). Kontexten för en rekryterare kan vidare 
påverka vilket system denne väljer att använda i rekryteringsprocessen. Somliga har föreslagit att 
traditionella metoder, vilka ofta är standardiserade och syftar till att göra en analytisk och 
rationell bedömning av kandidaten, inte är tillämpningsbara när man anställer för högre 
chefspositioner. För att kunna bli aktuell för en sådan tjänst har personen i fråga troligtvis redan 
uppvisat sådana förmågor som standardiserade test kan mäta. Många menar att man istället 
behöver ha ett mer holistiskt synsätt när man rekryterar för sådana högre tjänster (Lodato et al 
2011:355). I studiens resultat framgår hur de som föredrog att använda intuition som grund för 
anställningsbeslut var de som tenderade att ta vardagliga beslut baserade på känslor, var mindre 
erfarna, arbetade på en mindre organisation samt saknade en avancerad yrkesmässig certifikation 
(Lodato et al 2011:359). 
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2.6 Sammanfattning och reflektioner kring tidigare forskning  
Utifrån tidigare forskning har vi fått en bättre förståelse av den forskning som idag finns på 
området. Headhuntern kan ses som en medlare mellan två parter som är nödvändig på 
arbetsmarknaden på grund av de strukturella hål som annars kan hålla företag och kandidater 
ifrån varandra. Att nätverk skulle vara det mest centrala i headhunters arbete verkar det också 
saknas evidens för. De kandidater som headhuntern väljer måste inte bara ha den rätta 
bakgrunden och kompetensen, utan hen måste även kunna passa in i organisationens kultur med 
dess värderingar och normer. För en bra matchning söker också headhuntern efter kandidater 
med rätt personlighet. 
 
Utifrån våra fem valda studier och de fyra teman som vi skapat så har kapitlet om tidigare 
forskning förmedlat hur man studerat headhunterns roll som medlare i rekryteringsprocessen och 
hur de fungerar som en bro över de strukturella hål som finns på arbetsmarknaden. Det har också 
visat sig att formella faktorer såsom utbildning och erfarenhet inte alltid väger tyngst vid det 
slutgiltiga valet av kandidater, utan istället så spelar subjektiva faktorer en betydande roll. I 
studiens diskussion hoppas vi kunna jämföra vårt resultat med den tidigare forskningen. Vi tror 
att ett jämförande kan öppna upp för intressanta skillnader, inte minst då den tidigare 
forskningen har sin utgångspunkt i amerikanska företag och samtliga av våra respondenter 
arbetar inom Sverige.  
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3. Teori 
Detta kapitel redogör för de valda teorier och begrepp som studiens resultatanalys knyter an till. 
Först beskrivs rekryteringsprocessens olika typer av arbetsmetoder som följs av en beskrivning 
om intuition som bedömningsmetod. Därefter redogörs för olika typer av teorier kring aktörskap. 
Till sist presenteras nätverk och dess betydelse på arbetsmarknaden som följs av teorin om 
strukturella hål. Efter den teoretiska genomgången följer en reflektion om studiens teoretiska 
ram.  
 

3.1. Rekryteringsprocessens olika typer av arbetsmetoder 
Det finns många modeller att välja mellan i rekryteringsförfarandet. Två modeller som båda 
använder sig av en hög grad av systematik är den kompetensbaserade rekryteringsmodellen och 
den systematiska rekryteringsmodellen (Lindelöw Danielsson 2010, Kahlke & Schmidt 2002). 
De båda fokuserar på flera urvalsmetoder i varje rekryteringsprocess. I den kompetensbaserade 
rekryteringsmodellen lägger rekryteraren vikt vid de kompetenser som är av värde för positionen 
genom att bygga upp en kompetensmodell. Dessa kompetenser blir sedan centrala vid en 
utformning av intervju, personbedömning och referenstagning. Befattningen och kandidaten 
beskrivs sedan utifrån kompetenser som har en direkt relation till yrkesutövandet, men också i 
termer av så kallade nyckelkompetenser som individen bör besitta för att kunna passa in i 
organisationskulturen (Lindelöw Danielsson 2010:29). I den systematiska rekryteringsprocessen 
utgörs själva arbetsanalysen av ett systematiskt insamlande av material kring den aktuella 
positionen som formar en bild av de nyckelkrav som kandidaten ska besitta (Kahlke & Schmidt 
2002:48). Arbetsanalysen anses vara grunden till bedömningsarbetet och som en metod för att 
öka chanserna att välja rätt medarbetare (Kahlke & Schmidt 2002:51,58). Kärnan i den 
systematiska rekryteringsprocessen är att förloppet består av flera metoder som belyser olika 
sidor hos kandidaten. Den vanligaste metoden vid urval och bedömning är intervjun (Kahlke & 
Schmidt 2002:285, 121). Risken med intervjuer är att rekryteraren lätt formar sig och sina frågor 
efter kandidaten, vilket kan leda till felbedömningar (Lindelöw Danielsson 2010:17). Intervjuer 
kan vara både strukturerade och ostrukturerade, men en strukturerad intervju utgör en bättre 
bedömningsmetod och karaktäriseras av att alla kandidater får samma frågor och att frågorna 
berör kompetenser (Kahlke & Schmidt 2002:124). Även i den kompetensbaserade rekryteringen 
poängteras att rekryteraren måste använda sig av samma frågor till alla kandidater för att därmed 
kunna bedöma kandidaterna utifrån samma dimensioner (Lindelöw Danielsson 2010:60). 
Personlighetstest har också blivit en vanlig metod i personbedömningen och används idag av 
många företag (Kahlke & Schmidt 2002:200) Tester och prov anses vara framträdande inte minst 
när det handlar om att försöka förutsäga vad en kandidat skulle kunna prestera i framtiden 
(Lindelöw Danielsson 2010:71). En tredje återkommande metod i rekryteringsförfarandet är 
referenstagningen. Vid användande av referenter är det av vikt att frågorna som ställs är 
strukturerade och relevanta för arbetets krav för att informationen som samlas in ska vara av 
betydelse. Referenstagningen är ett komplement i bedömningen och kan antingen styrka eller 
förkasta information som rekryteraren samlat in (Kahlke & Schmidt 2002:269). 
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3.2 Bedömning genom intuition  
Olve (1985) hävdar att intuition är viktigt i människors samlade bedömning då den hjälper oss att 
fånga upp faktorer som vi inte får med i våra rationella analyser. För att förstå vad som menas 
med intuition kan vi använda oss av den engelska definitionen som lyder ”the power or faculty of 
knowing things without conscious reasoning”. Vad det är som intuition specifikt kan fånga upp 
är dock svårt att veta. Det är även besvärligt att sätta fingret på när man kan lita på sin intuition 
då det sällan går att motivera för den. Vid rationella analytiska metoder kan vi istället motivera 
och försvara varför vi väljer alternativ A stället för alternativ B. Utifrån vår intuition verkar vi 
emellertid kunna ta till oss viss information, men på ett sätt vi inte kan förklara (Olve 1985:24f). 
Den intuitiva kunskapen handlar inte om en säkerhet utan mer om vad som är sannolikt och inte. 
Allmänbildning är ett exempel som visar på detta. Genom en människas allmänbildning kan han 
eller hon uppskatta vad som anses vara sannolikt. Allmänbildningen gör inte att människan vet 
den exakta informationen om ett visst fenomen, men det gör att hon eller han kan jämföra 
fenomenet med andra faktorer och därmed få fram en sannolikhet kring det aktuella ämnet, även 
om individen aldrig specifikt fått lära sig om det. På engelska kallas denna process för ”educated 
guesses” (Olve 1985:34f). Vid beslutstagande samlar människan på sig så mycket information 
som möjligt för att kunna göra valet och det helhetsintryck som hen tar in är till största delen 
intuitivt (Olve 1985:54). 
 

3.3 Aktörskap  
Meads modell om aktörer förklarar bland annat hur ett rollövertagande skapas när en aktör 
övertar andras förhållningssätt gentemot sig själv och omvärlden. Genom förmågan att överta 
olika roller blir de sociala strukturerna både begränsande och möjliggörande i relation till 
individen. Införlivar inte individen de sociala strukturerna skulle handlingar ske på måfå och 
utan mening. Meads binder samman rollövertagandet med det moderna samhällets specialisering 
och varje person fyller en specifik funktion och intar en viss roll. Inom arbetslivet innebär det att 
individen begränsas till en arbetsuppgift och det specialiserade samhället gör individerna 
beroende av varandra (Lundin 2001:55ff). Individen betraktar de gemensamma sociala 
strukturerna i samhället utifrån sin specifika sociala position och handlar utifrån de roller hon 
befinner sig i. Det finns emellertid en frihet att vara kreativ inom de sociala strukturernas ramar 
och kreativitet är också vad som definierar en aktör (Lundin 2001:61ff). Aktörens förmåga att 
handla på fler än ett sätt och hur aktören väljer mellan olika alternativ kan förstås utifrån två 
logiker. Enligt konsekvenslogiken väljer en aktör mellan olika alternativ genom att i 
valsituationer fråga sig: Vilka är mina handlingsalternativ? Vilka konsekvenser får de olika 
alternativen? Vilka är mina preferenser och mål?  Det alternativ som sedan väljs är det vars 
konsekvenser bäst överensstämmer med aktörens mål. Konsekvenslogiken kan kompletteras med 
lämplighetslogiken där aktören istället grundar ett val utifrån frågorna: Vilken typ av situation är 
det här? Vem är jag? Vad gör en sådan som jag i en situation som denna? Aktören väljer alltså 
det alternativ som bäst förmodas motsvara situationens krav (Johnson 2001:103).  
 
Tengblad (2006) beskriver att en aktör på arbetsmarknaden behöver skapa sig en förståelse av 
något som till en början framstår som obegripligt. Aktören ses som en uppfinnare, snarare än en 
upptäckare, och genom detta kan aktören uppnå en förståelse om ett fenomen eller en situation. 
Man lär sig av det man gör snarare än att man gör det man lär sig. Omgivningen och aktören är 
sammanvävda och det finns ingen skarp gräns mellan de två. Vad som är viktiga faktorer i 
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omgivningen och hur omgivningen ska förstås beror på vilka tolkningar en aktör gör av olika 
händelseförlopp. Aktören försöker tolka vad som är ett lämpligt handlingsmönster i en viss 
situation (Tengblad 2006:12ff).  
 
Strukturer skapas av människor och deras handlande vilket innebär att aktören och strukturen 
därför är sammanflätade. En aktörs handlingsfrihet handlar om relationen mellan aktörens 
egenskaper och strukturernas sammansättning (Lundquist 1984:13). Även om strukturerna 
påverkar aktörens handlingar så besitter aktören ändå alltid en viss grad av flexibilitet och 
autonomi (Lundquist 1984:5). De tre främsta faktorerna som påverkar aktören är socialisation, 
information och restriktion. Socialisation betyder att människan formas av sin miljö vilket skapar 
hennes verklighetsuppfattning. Information handlar om informationen kring strukturerna som 
aktören kan skaffa sig genom att studera strukturen eller få information av en annan aktör. 
Informationen påverkar sedan i sin tur vilka handlingar aktören anser är möjliga att utföra. 
Restriktioner handlar om de faktorer som kan hindra aktören att ta ett beslut om något eller 
handla på ett visst sätt (Lundquist 1984:11f). Det finns två typer av handlingar inom strukturen 
där den ena är strukturellt tvingande handlingar vilka leder till att strukturen upprätthålls. Den 
andra typen av handlingar handlar om de som är strukturellt möjliga handlingar. Dessa 
karaktäriseras av sådana handlingar som inte är tvingande och där aktören tillåts en viss 
autonomi (Lundquist 1984:14f).  
  

3.4 Nätverk och dess betydelse för arbetsmarknadens aktörer   
Ett nätverk förstås vanligtvis som en beskrivning av hur en grupp människor eller interaktioner 
är strukturerade i tid och rum. Nätverket används ofta för skvaller, utbyte av information eller 
tjänster och gentjänster mellan de enskilda individerna. En del nätverk är större än andra, medan 
vissa är täta och intensiva och består av människor som känner varandra och träffas dagligen. 
Andra nätverk är glesa och består av människor som känner få av de andra i nätverket. Dessa 
nätverk finns och aktiveras först när det sker något slags utbyte. Ett nätverk utgörs av de två 
komponenterna noder och länkar. I ett socialt nätverk består noderna ofta av en enskild individ i 
ett nätverk, men det kan också vara familjer, organisationer och städer. Utbyten flödar i nätverket 
genom länkar. Flöden kallas det utbyte av information, tjänster eller varor som länkarna består 
av (Engdahl & Larsson 2011:153ff). 
  
Vår tids gemenskaper sammanbinds av “svaga band” som är löst sammansatta och 
specialiserade. Dessa band binder samman människor som är geografiskt utspridda och som 
endast delar specifika intressen eller aktiviteter med varandra. Vi växlar därför mellan flera olika 
nätverk för att få tillgång till ett brett utbyte av information, tjänster och varor. Nätverk har alltså 
stor betydelse inom andra områden än de känslomässiga, de har även en ekonomisk betydelse 
(Wellman 1999). Det sker på arbetsmarknaden idag en snabb framväxt av nätverkande och 
flexibel arbetskraft som verkar oberoende av tid och rum. Informationsteknologin har bundit 
samman rumsligt åtskilda platser och skeenden och möjliggör nätverksformationer. Den 
traditionella industrin måste anpassa sig till den nya tidsåldern och bli flexibel i sin produktion. 
Den måste utveckla företagsnät och nätverksföretag som är mer inriktade på process än uppgift 
samt ha bred kontakt med kunder och leverantörer (Engdahl & Larsson 2011:331).   
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3.5 Personliga kontakter och strukturella hål  
Möjligheten att få arbete och kunskap om arbetsmarknaden beror på våra personliga kontakter. 
Med rätt kontakter kan man få information om var och när man ska söka arbete och vilka 
arbetsgivare man kan kontakta. Denna information leder till ett försprång och de “svaga band” 
som skapas mellan bekanta har därför en betydelse också för näringslivet i stort. År 1970 i USA 
fick 20 procent ett nytt jobb genom arbetsförmedlingen och andra formella kanaler. 20 procent 
fick jobb genom att själv presentera sig för företag och hela 60 procent fick sina arbeten genom 
ytliga kontakter som kännetecknas av svaga band (Granovetter 1995:17f).   
 
I anknytning till begreppet nätverk har forskarna beskrivit begreppet strukturella hål. Burt 
(1992:1) menar att strukturella hål uppkommer i kraft av vem som känner vem. Dessa 
strukturella hål existerar där två olika grupper på ett specifikt område saknar starka kopplingar 
till varandra. Hålen kan fungera som möjligheter för att vinna information och kontroll och 
tillgången till dem avgör en aktörs konkurrensfördelar. En aktör på arbetsmarknaden kan träda in 
i ett strukturellt hål mellan två andra aktörer för att medla mellan dem. När man tar denna 
möjlighet fungerar man som entreprenör och man genererar vinst genom att vara i en position 
mellan andra (Burt 1992:34). Antalet strukturella hål ökar ofta med storleken på nätverket och 
det är hålen som är nyckeln till informationsfördelarna. Dessa fördelar maximeras i ett stort och 
brett nätverk med kontakter aktören litar på. En aktör kan expandera sina nätverk genom att 
lägga till fler och fler kontakter genom kalla samtal, medverka på sociala tillställningar och 
genom att ansluta sig till grupper. Nätverk expanderar genom en snöbollseffekt där en vän leder 
till en till och så vidare (Burt 1992:16).  
  
Begreppet strukturella hål pekar alltså på hur de största fördelarna med en nätverksrelation finns 
i de positioner som förenar två eller flera nätverksstrukturer som för sig har starkare band men 
där banden mellan dem är glesare och flödena mindre. I sådana nätverksstrukturer med glesa 
band mellan dem fokuserar aktörerna främst på sina egna grupper och bryr sig mindre om vad 
som sker i andra grupper. Att vara i en position mellan flera olika grupper gör att dessa personer 
framstår som kunniga och de förstår grupper på deras villkor. De har därför goda möjligheter att 
agera som medlare. Dessa personer har också en större möjligheter att skapa kreativa idéer 
genom att bygga broar över de strukturella hålen. En person i en sådan position har tillgång till 
mer information och har fler alternativ och kan därför lättare se nya möjliga kombinationer. 
Medlaren har också förmågan att objektivt hjälpa till för att mildra eventuella konflikter mellan 
parterna (Engdahl & Larsson 2011:158ff).  
 

3.6 Reflektioner kring teoretisk ram  
Genom den valda teoretiska inramningen har vi skapat oss en förståelse kring hur det finns olika 
typer av arbetsverktyg och bedömningsmetoder som kan användas vid ett rekryteringsförfarande. 
Lindelöw Danielsson (2010) beskriver hur rekryterare ska sträva mot att arbeta efter en 
systematik och tillämpa strukturerade metoder vid intervju, personlighetstest och 
referenstagning. Genom att använda en genomgående struktur och ställa liknande frågor till alla 
kandidater kan man också bedöma dem efter samma dimensioner. Där rationella analyser 
misslyckas att fånga in faktorer menar Olve (1985) att intuition kan hjälpa oss att göra en samlad 
bedömning om något. Bedömningar som bland annat baseras på intuition är däremot svåra att 
motivera för. Intuition som hjälpmedel i headhunterns arbete kan därför tänkas vara svårt att 
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använda om kunden kräver att headhuntern motiverar för de kandidater som valts ut. 
Headhunting ses traditionellt som en typ av nätverksrekrytering och därför redogör teoridelen 
även för nätverksteori. I avsnittet kring nätverk och strukturella hål beskrivs hur möjligheten att 
få information på arbetsmarknaden beror på våra personliga kontakter (Granovetter 1995:17f). 
Mellan olika grupper som saknar kopplingar till varandra skapas strukturella hål som 
headhuntern kan använda till sin fördel. Genom att befinna sig emellan flera olika grupper får 
man tillgång till mer information som kan skapa konkurrensfördelar då man vet mer än de som 
inte befinner sig i ett strukturellt hål. I ett större nätverk ökar också antalet strukturella hål och 
genom kalla samtal och genom att medverka på sociala tillställningar kan headhuntern ansluta 
sig till fler grupper. En headhunter är en aktör på arbetsmarknaden som måste anpassa sig till och 
agera utifrån de krav som finns i deras arbete. Teorin kring aktörskap menar att headhunters kan 
tolka situationer på olika sätt och hur de utifrån tolkningen försöker avgöra vad som är ett 
lämpligt handlingsmönster i en specifik situation (Tengblad 2006:12ff). Headhunterns 
handlingsfrihet handlar om relationen mellan headhunterns egenskaper och hur strukturer är 
sammansatta. Det finns tvingande handlingar och så finns det sådana handlingar där headhuntern 
tillåts en viss frihet och autonomi (Lundquist 1984:14f). I studiens resultatavsnitt önskar vi sätta 
den teori vi här diskuterat i förbindelse med de resultat undersökningen genererat. 
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4. Metod 
Vår studie har ett induktivt förhållningssätt. Detta betyder att vår ansats varit övervägande 
empirinära. Till viss del har vi inspirerats av den aktuella litteraturen inom detta 
forskningsområde, men i stort sett har vi styrts av det empiriska materialet. Genom vårt 
förfaringssätt kommer vi i den fortsatta forskningsprocessen att befinna oss i en växelverkan 
mellan insamling av data och analys. Det betyder att analys av data inleds så fort vi samlat in en 
viss del av data och denna analys kommer sedan att ligga till grund för vår nästa datainsamling 
(Bryman 2002: 373). 
 

4.1 Instrument 
Då vår studie har en induktiv karaktär inleddes arbetet med en bred frågeställning som under 
arbetsprocessen justerats. Efter att vi läst in oss på tidigare forskning som berörde 
frågeställningen så formade vi ett antal antaganden kring problemet. Utifrån dessa antaganden 
kunde vi sedan skapa en utgångspunkt för vår första insamling av data. En intervjuguide 
utformades till våra två första semi-strukturerade intervjuer med ett utforskande syfte. Efter en 
analys av det insamlade intervjumaterialet omformulerade vi studiens syfte och intervjuguiden 
reviderades till våra återstående tre intervjuer som även de hade en semi-strukturerad form. Vår 
semistrukturerade intervju var fokuserad på olika teman som vi ville beröra. Frågorna kom inte i 
samma ordning som i intervjuguiden och intervjupersonerna hade stor frihet att utforma svaren 
på ett personligt sätt. Intervjuprocessen var flexibel och frågor som inte fanns med i guiden 
ställdes, men de hade alltid en anknytning till något intervjupersonen sagt. I vår studie har vi 
främst utgått från intervjupersonernas kunskaper, åsikter och uppfattningar, men vi har även fått 
inspiration från tidigare forskning (Bryman 2002:301).  
 

4.2 Urval 
Studiens intervjupersoner är fem stycken headhunters, varav fyra stycken är ägare eller delägare 
på respektive företag. Dessa företag har mellan en till sju anställda, medan den femte 
respondenten är anställd på ett något större företag. Intervjuerna har utförts i Stockholm och 
Västerås. Vi fick tag på våra intervjupersoner genom att kontakta ett antal headhuntingföretag 
via e-post. Intervjustudien har genomförts efter ett så kallat strategiskt urval. Det betyder att 
undersökningens respondenter har förfrågats och är med i studien för att de besitter egenskapen 
av att vara headhunters. Det strategiska urvalet är ett icke-sannolikhetsurval (May 2001:121). 
Detta betyder att våra respondenter med stor sannolikhet inte representerar alla i 
headhunterbranschen (Bryman 2002:114). Detta då vissa enheter har haft större chans att komma 
med än andra (Bryman 2002:101) och vi är medvetna om att resultaten vi får fram bara kan 
generaliseras till den population där materialet har samlats in från (Bryman 2002:119). Av de 
medverkande i vår studie var en man och fyra kvinnor och de var spridda mellan åldrarna 32 till 
57 år.  
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4.3 Genomförande av intervjuer och etiska överväganden  
Intervjuerna utfördes under en treveckorsperiod och tog en timme vardera. Båda 
uppsatsförfattare var närvarande vid samtliga intervjuer. Vi utgick från vår intervjuguide och 
följdfrågor som hade koppling till intervjupersonernas svar ställdes av båda uppsatsförfattarna. 
Alla intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplatser i enskilda rum för att ha möjlighet att 
tala ostört. Alla respondenter gav godkännande till att intervjun spelades in vilket gjordes med 
hjälp av två telefoner och en dator. Både uppsatsförfattarna förde även anteckningar under 
intervjuns gång. Intervjupersonerna informerades om att studien är induktiv och att forskningens 
syfte därför skulle kunna komma att ändras under studiens gång. Vi beskrev emellertid vilket 
syfte vi utgick från vid den aktuella tidpunkten då intervjun hölls. Samtliga respondenter var 
medvetna om att sin medverkan i studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 
intervjun om de så önskade. Vi informerade även intervjupersonerna om deras konfidentialitet, 
alltså att deras namn och företagets namn inte skulle nämnas i uppsatsen. Därefter försäkrade vi 
intervjupersonerna att intervjumaterialet endast skulle behandlas av oss och att det endast ska 
användas för undersökningens ändamål och behandlas konfidentiellt. Dessa etiska aspekter 
beskrivs som de fyra forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning som ska 
följas under arbetets gång (Vetenskapliga rådet 2002). Vid förfrågan var samtliga respondenter 
intresserade av att ta del av den slutgiltiga uppsatsen. Vi har valt att inte närmare redogöra för 
respondenternas ålder och bakgrund då vi bedömer att branschen är så pass liten att en tydligare 
presentation skulle kunna riskera att röja deras identiteter.  
 

4.4 Kvalitetskriterier  
Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och pålitlighet är vanliga begrepp för att beskriva vilken 
kvalitet en studie innehar (Bryman 2002:97). Med validitet menas hur studien och den metod 
som studien använt verkligen undersökt det som studien hade som avsikt att undersöka (Fejes & 
Thornberg 2009:218). För att öka studiens validitet omformulerade vi intervjuguiden efter våra 
första två intervjuer för att få fram bättre frågor i relation till vårt problemområde och därmed 
minska risken för brister i datainsamlingen. Vi har även arbetat för att tydligt redogöra för vårat 
urval, hur vi samlat in och bearbetat data, hur data har genererats till ett resultat, samt hur vi 
utfört analysen. Detta, tillsammans med en tydlig presentation av resultatet, samt hur väl 
resultatet är grundat i insamlad data, är också faktorer som vi lagt vikt vid för att kunna förmedla 
att studien undersökt det som avsågs att undersökas (Fejes & Thornberg 2009:218). Forskaren är 
det centrala instrumentet i kvalitativ forskning och det är lätt hänt att han eller hon allt för snabbt 
får sig en uppfattning om vilket material som är betydelsefullt och vilket som är irrelevant. För 
att komma ifrån detta har vi lagt ner mycket tid på att gå igenom datamaterialet, både enskilt och 
tillsammans, för att kunna hitta intressanta delar och ledtrådar som i början av processen inte var 
så lätta att se (Fejes & Thornberg 2009:220). Under processens gång har vi varit medvetna om 
att egna värderingar kan komma att påverka studien. Vi hoppas emellertid på att våra egna 
värderingars influerande har kunnat hållas relativt låga då vi har haft ytterst lite förkunskaper 
kring området headhunting (Fejes & Thornberg 2009:221). 
 
Reliabilitet handlar om att studiens resultat är tillförlitligt och ska kunna upprepas oberoende av 
vem som utför undersökningen. Intervjuer är dock alltid unika då de bygger på samspel i olika 
sociala miljöer. Det blir därför svårt att säkerställa reliabiliteten då möten mellan människor 
aldrig kan bli exakt likadana (Bryman 2002:257). Vi är medvetna om att denna faktor gör vår 
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kvalitativa studie svår att replikera då en studie bara kan replikeras om resultatet inte är unikt för 
en situation eller beroende av forskarens person och uppfattningar etc. (Bryman 2002:270). Då vi 
båda uppsatsförfattare deltog på samtliga intervjuer och tillsammans gick igenom och kom 
överens om hur vi skulle tolka den data vi har fått in så har vi emellertid kunnat stärka studiens 
interna reliabilitet (Bryman 2002:257).  För att nå en god reliabilitet har vi också utgått ifrån 
begreppet pålitlighet. För att öka studiens pålitlighet har vi lagt vikt vid att på ett fullständigt sätt 
presentera alla delar i forskningsprocessen, såsom problemformulering, hur vi valt 
undersökningspersoner och hur vi analyserat vår insamlade data och så vidare. Studiens delar har 
sedan också granskats av vår handledare, både under tidens gång och i slutskedet av studien 
(Bryman 2002:260f). När det i forskningssammanhang finns flera olika sätt att beskriva en social 
verklighet är det trovärdigheten i en forskares slutsatser som avgör hur acceptabla slutsatserna är 
för andra. Att skapa en tillförlitlighet i resultatet handlar om att låta respondenterna ta del av 
forskningsresultatet så de kan bekräfta att forskaren uppfattat deras sociala verklighet på rätt sätt 
(Bryman 2002:259). För att öka tillförlitlighet har vi därför skickat ut resultatet till varje 
intervjuperson för att ge dem en möjlighet att bekräfta eller dementera våra tolkningar.  
 
I forskningssammanhang handlar generalisering om i vilken omfattning resultatet kan tillämpas 
på personer och situationer som inte är en del av studien (Fejes & Thornberg 2009:228). 
Respondenterna i vår studie är inte representativa för en given population och vi är medvetna om 
att våra resultat således bara kan appliceras på de headhunters vi intervjuat. Vid kvalitativ 
forskning ligger emellertid fokus på att resultaten ska generaliseras till en teori snarare än till 
populationer. Vår studies generaliserbarhet ska därför bedömas efter kvalitén på de på de 
teoretiska slutsatser som vi dragit utifrån datamaterialet (Bryman 2002:271). Kring 
generalisering tas frågor upp angående hur forskningsresultatet är användbart, var och när det är 
användbart och vilka individer och grupper som kan ha användning för det (Fejes & Thornberg 
2009:228). För studiens generaliserbarhet kan läsaren utgå ifrån den situerade generaliseringen. 
Hon eller han ska då se studiens resultat som en tolkning av den process och den roll som vi har 
undersökt. Genom att läsaren tar del av tolkningen så kan han eller hon sedan känna igen sig i 
andra fall, med hjälp av den tolkning som vi har gjort, och det är då generaliseringen 
förverkligas. Logiken i detta sätt att generalisera ligger i läsarens sätt att tolka det band som går 
mellan studiens resultat och den situation som läsaren relaterar forskningen till (Fejes & 
Thornberg 2009:231).  
 

4.5 Bearbetning av data  
I kvalitativ forskning så är dataanalys den process där forskaren genom en systematik undersöker 
och samordnar det insamlade datamaterialet. Detta görs genom att bryta ner data till koder och 
enheter för att sedan försöka hitta väsentliga mönster. Det finns inte några självklara regler för 
hur bearbetning av data ska gå till och eftersom forskaren är det huvudsakliga instrumentet i 
kvalitativ forskning så beror analysarbetet också mycket på människan själv (Fejes & Thornberg 
2009:32). Båda uppsatsförfattarna har funnits närvarande och haft lika mycket ansvar över varje 
intervju. Transkriberingen har vi delat upp och gjort var och en för sig, men vi har tillsammans 
gått igenom dem i takt med att de färdigställs. Vi utförde vår databearbetning genom att 
bestämma oss för ett antal kategorier som kändes relevanta i förhållande till vårt syfte och 
problemområde. Vi bröt sedan ner våra intervjuutskrifter till dessa bestämda kategorier. Efter en 
andra genomgång av materialet kunde vi sedan koda ner det till ännu mer specifika kategorier 
och den stora mängd datamaterial som vi insamlat blev därmed hanterbart för det fortsatta 
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arbetet. I liket med vad Bryman (2002:384) rekommenderar så började vi med vår transkribering 
och utskrift tidigt i processen och kodningen gjordes efter hand då vi utförde våra fem intervjuer 
under en period på tre veckor. Genom detta arbetssätt kan förståelsen av data öka och det hjälper 
till i det teoretiska urvalet.     
 

4.6 Metodologiska reflektioner 
Vår studie började på ett öppet sätt med frågeställningar som formulerades efter hand. Vi är 
medvetna att det i en sådan typ av forskning kan vara svårt för läsaren att förstå varför vi 
slutligen valt detta tema och inte ett annat (Bryman 2002:269). För att anknyta till detta tror vi att 
den brist på tidigare forskning och teori vi funnit kring headhunters möjligtvis kan ha påverkat 
utformningen av vårt problemområde. Den knapphändiga tidigare forskning och teori vi fann 
resulterade i att vi till slut valde ett brett forskningsområde där syftet blev att belysa 
headhunterns arbetssätt och roll i rekryteringsprocessen. 
 
Den tidigare forskningen i vår studie är till största del skriven i USA och vi är medvetna om att 
det kan finnas skillnader i vilken roll en headhunter har i USA i jämförelse med i Sverige. 
Arbetsmarknaden i USA är mycket större än Sveriges och utifrån vår tidigare forskning har vi 
skapat oss en uppfattning att headhunterns arbetssätt i USA därför verkar skilja sig från hur 
headhunters i Sverige arbetar. Den jämförelse vi gör i diskussionen mellan tidigare forskning och 
våra resultat kan därför visa på skillnader som beror detta, snarare än att de headhunters vi 
intervjuat skiljer sig från headhunters i allmänhet. Utöver detta beskriver flertalet av våra tidigare 
forskningsartiklar hur rekryterare i allmänhet arbetar och vi förstår att det kan finnas en variation 
kring hur olika typer av rekryterare arbetar och att beskrivningarna i artiklarna därför kanske inte 
kan appliceras specifikt på headhunters.  
 
Vi är även medvetna om att en stor del av våra citat är tagna från intervjuperson nummer fem. Vi 
har reflekterat över orsaken till detta och kommit fram till att det har att göra med hennes 
övergripande förklaringar som på ett relevant sätt summerar en relativt stor del av de resultat 
som vi kommit fram till.   
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5. Resultat och Analys 
I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit utifrån analys av empiri. Resultatet är 
indelat efter de steg som vi urskiljt i respondenternas beskrivningar av rekryteringsprocesser. 
Efter varje del följer en analys av resultatet. 
 
Samtliga respondenter har presenterat hur de arbetar i rekryteringsförfarandet och vi har kunnat 
se klara likheter i rekryteringsprocesserna. Headhuntern gör först en analys i samarbete med 
kundföretaget för att sedan kunna utforma en kravprofil för positionen. Kravprofilen ligger sedan 
till grund för den kartläggning som görs vid sökandet efter potentiella kandidater. Vid urval av 
kandidater använder sig headhuntern i grova drag av verktyg såsom intervju, personlighetstest 
och referenstagning. Resultaten från dessa bedömningsmetoder ska sedan leda till fram till de 
bästa kandidaterna som headhuntern presenterar för kunden. Genom en garanti gentemot 
kundföretaget vill headhuntern säkerställa att kundföretaget får en ny kandidat om den första inte 
besitter tillräcklig kunskap för att klara av arbetet eller om hen säger upp sig inom garantitiden.    
 

5.1 Headhunterns analys av företaget och positionen 
Det första steget i headhunterns rekryteringsprocess är att analysera företaget och den position 
som företaget vill tillsätta. Flera av respondenterna poängterar att för headhuntern är analyssteget 
extra viktigt då hon där ska lyckas få fram en så smal och specifik kravprofil som möjligt utifrån 
kundens förutsättningar och önskemål, samt att kravprofilen sedan ska ligga som grund för 
sökarbetet. Samtliga headhunters menar att de i analysfasen måste vara i ett nära samarbete med 
kunden. För att samla in information intervjuar headhuntern representanter från kundföretaget 
och då i huvudsak personer med positioner så som rekryterande chef, personalchef, VD och 
representanter från företagets HR-avdelning. När det kommer till att tillsätta chefspositioner 
verkar det även vara av vikt att samtala med medarbetare som kommer att ledas av den kandidat 
som tillsätts. 
 

IP4. Man träffar rekryterande chef, personalchef brukar oftast var med, för oftast är det ju på 
chefsnivå som vi jobbar. Sen brukar vi också träffa någon från den grupp som kandidaten ska 
styra över eller så, så att man har lite fler input till rollen och tjänsten. 

  
Respondenterna menar även att headhuntern måste besöka kundföretaget för att där kunna känna 
av arbetsplatsen och för att kunna förstå vilken organisationskultur och vilka värderingar det är 
som råder. Besöket på företaget ger också headhuntern en möjlighet att samtala med medarbetare 
på plats. Ett par respondenter menar att just medarbetarna är till god hjälp för att kunna bygga en 
bild av företaget och dess kultur. 
 

IP3. Det blir lättare att lyckas med mer information. När jag är ute på företagen så vill jag kunna 
identifiera värderingar på företaget och sådana faktorer som man kan se som gemensamma för att 
man ska trivas på en arbetsplats så man kan ha med det i bilden när man träffar kandidater. 

 
Ett par av respondenterna poängterar att det i analyssteget är av stor vikt att vara ärlig mot 
kundföretaget och förklara vilka slags kandidater de tror att kundföretaget har möjlighet att 
attrahera. Kundföretaget kan ha många krav och önskemål och för att undvika att kundföretaget 
inte blir nöjd med de kandidater som presenteras i slutskedet så måste headhuntern redan i början 
av processen vara tydlig med vilka krav som är realistiska. Ett flertal av respondenterna lägger 
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vikt vid att kravprofilen är ett dokument som ska finnas med under processens gång och som de 
går tillbaka till för att säkerställa att kandidaterna har det som krävs. En av respondenterna lägger 
också vikt vid att kravprofilen är till god hjälp om man i slutänden av rekryteringen står och 
väger mellan flera kandidater, för att då kunna argumentera för varför den ena är mer lämplig än 
den andra. Å andra sidan poängterar en av respondenterna att kravprofilen inte är till särskild 
hjälp i denna typ av situation då de båda har kommit så pass långt att de redan borde uppnå alla 
krav i kravprofilen. För att kunna utforma kravprofilen förhör sig headhuntern om företagets 
bakgrund, verksamhet, avdelningen och hur rollen ser ut, samt vilken utbildning och erfarenhet 
som krävs. För headhuntern är det också av vikt att förstå vilka förväntningar som finns på 
kandidaten och vilka personliga egenskaper som hon eller han bör besitta. 
 

IP4. Finns tjänsten idag? Eller är det en ny roll? Och om den finns idag, hur ser verksamheten och 
gruppen ut idag, kontra vart den ska? För det är ganska viktigt. Vad är det den här personen ska 
göra? Arbetsprestationen? Är det att förvalta? Att förändra? Det kan ju se olika ut. 
 

När den utarbetade kravprofilen är klar skickas den tillbaka till kundföretaget för återkoppling 
och feedback. I detta skede kan kunden och headhuntern försäkra sig om att de förstått varandra, 
positionen och företagets behov på samma sätt. 
 
 IP4. Kravprofilen är ett levande dokument i början där man tänker att vi har ett första 
 möte där de beskriver verksamheten, avdelningen, rollen och förväntningarna. Så 
 kopplar jag på det jag kanske hör från rekryterandes chef, eller rekryterandes chefs chef 
 och kanske någon medarbetare, sen sammanställer man det och sen kan ju dom vara med 
 och tycka att det här har du missuppfattat eller så här menade vi. Det blir alltid mer 
 konkret när det kommer ner skriftligt. 
 
Hur pass omfattande kravprofilen är verkar dock skilja sig något hos respondenterna. En av dem 
menar att kundföretaget oftast vet vilka kompetenser de är ute efter, medan en annan respondent 
menar att kunden inte alltid är så säker på vad företaget egentligen är i behov av. Kravprofilen 
görs då relativt generell för att kunden inte senare i processen ska kunna ändra riktning. I 
kontrast till detta menar en tredje respondent att deras kravspecifikation är ett mycket omfattande 
dokument som beskriver allt från företagets kultur till specifika detaljer för rollen. 
 

IP5. Jag tror den är på 15 sidor totalt där den beskriver allt från företagets bakgrund, kultur, 
värderingar till när man går in på rollen specifikt, dem delarna, ledarskap kan det handla väldigt 
mycket om i den, ekonomiska delar och sådant.  

 
Hur lång period som analyssteget pågår verkar skilja sig något. Ett par respondenter menar att 
det tar en vecka, medan några också menar att det beror på om man känner kunden sedan tidigare 
och i så fall hur väl man känner kunden. En respondent menar att man kan korta ner tiden som 
läggs på kravprofilen vid uppdrag hos återkommande kunder. En annan menar att hon inte alltid 
behöver ett möte med kundföretaget vid ett uppdrag om det är så att hon känner företaget 
tillräckligt bra sedan tidigare, då hon redan vet vad de vill ha. 
 

5.1.1 Analys 
Av resultatet har det framkommit att den kravprofil som tas fram, i och med headhunterns analys 
av kundföretaget och positionen, ligger till grund för headhunterns arbete under 
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rekryteringsprocessen. För att kunna ta fram denna kravprofil måste headhuntern som aktör 
skapa sig en förståelse för någonting som än så länge är obegripligt (Tengblads 2006). Under 
analyssteget är ett nära samarbete mellan headhuntern och kundföretaget viktigt för att 
headhuntern ska kunna få en förståelse för företaget och positionen och för att kunna omvandla 
de krav och önskemål som kundföretaget har till realistiska krav som kandidaterna ska nå upp 
till. För att kunna skapa sig en förståelse måste viktiga faktorer tolkas för att aktören därefter ska 
kunna komma fram till ett passande handlingsmönster i processen Tengblads (2006). 
Kravprofilen är ett dokument som headhuntern går tillbaka till under rekryteringens gång för att 
checka av de krav som kandidaterna måste uppnå. För att kunna skapa kravprofilen intervjuar 
headhuntern representanter från kundföretaget för att kunna få en förståelse för företaget, 
verksamheten, rollen och de förväntningar som den nya medarbetaren ska kunna uppnå. 
Headhuntern besöker också företaget för att på plats kunna få en förståelse för organisationens 
kultur och värderingar, vilka anses vara viktiga faktorer för att en kandidat ska kunna passa in i 
företaget. Headhunterns insamlande av informationen kan relateras till Lundquists (1984) 
beskrivning av aktören vars handlande vägleds utifrån den information hon kan samla in genom 
observationer och möten med andra aktörer, samt hur hennes handlingar begränsas utifrån de 
restriktioner hon ställs inför. I likhet med den kompetensbaserade rekryteringsmodellen 
(Lindelöw Danielsson 2010) så kräver inte befattningar endast faktorer såsom utbildning och 
erfarenhet utan även så kallade nyckelkompetenser som kandidaten måste besitta för att kunna 
passa in i organisationskulturen. Vid uppdrag hos återkommande kunder kan det i analyssteget 
lämnas rum åt viss flexibilitet i rekryteringsprocessen. Om headhuntern sedan tidigare besitter 
tillräcklig kunskap om kundföretaget så kan tiden som spenderas kring att utforma kravprofilen 
ibland kortas ner. Kahlke & Schmidt (2002) menar emellertid att arbetet i analysfasen utgör en 
viktig del i rekryteringens bedömningsarbete och för att rätt medarbetare ska kunna väljas. Att 
korta ner analysarbetet kan därmed tänkas påverka både bedömningen av kandidaterna och 
chansen att kunna välja den bästa kandidaten för positionen. 
 

5.2 Headhunterns sökande efter kandidater 
  

5.2.1 Kartläggning  
Alla headhunters använder kravprofilen som den bas som avgör vart headhuntern kommer att 
leta och vilka kvalifikationer denne kommer att söka efter. Det handlar här om att försöka göra 
en kartläggning av branschen och olika typer av fält för att hitta de kandidater de tror passar för 
tjänsten. Alla headhunters ville till detta steg ha ungefär två veckor till förfogande då de flesta 
hävdade att de arbetade efter en tydlig systematik. De använder en sökstrategi som de inte vill 
frångå, och då tar processen cirka två veckor. 
  

IP3. Först måste jag göra en kartläggning. Vissa kanske jobbar på måfå, och tänker hoppas vi 
hittar någon här, att man inte vet vad man gör, men vi jobbar ju systematiskt, det är det här 
företaget de här kompetenserna. Det finns mycket information på nätet, men allt finns inte på 
Linkedin så då måste man bli lite detektiv. Vi jobbar utifrån en systematik, men sen varierar ju 
den efter uppdragsgivaren. 
  

Där de allra flesta menade att sökprocessens systematik kan förändras beroende på uppdrag 
svarade en headhunter från det största företaget att det enda som förändras är valet av den person 
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som blir ansvarig för uppdraget. Detta företag arbetar branschinriktat och har ett flertal 
headhunters på varje område. I övrigt svarade de flesta att de arbetar relativt självständigt med ett 
uppdrag, utom två headhunters som hade en researcher till hjälp. 
  
Samtliga respondenter beskrev vidare hur sökningen främst består av att kontakta personer som 
redan har ett arbete och inte aktivt söker jobb. De flesta påpekade att dessa kandidater som redan 
har ett jobb de är nöjda med kräver en viss tid för att landa i ett nytt jobberbjudande. De 
poängterade att det därför är viktigt att headhuntern, trots tidsramen, är tålmodig innan han 
försöker boka en intervju. 

  
IP5. För blir man kontaktad, man är ganska glad och nöjd där man är idag och tycker att det är ett 
bra företag man jobbar inom, och så dyker det upp en möjlighet. Då måste man landa i det för att 
man i slutändan ska säga ja till erbjudandet. Då behöver man ha lite tid. Så ringer man tillbaka två 
dagar senare, så hon får tänka, innan det blir lite mera push på att ta in till intervju. 
  

5.2.2 Diskreta arbetsmetoder 
Enligt somliga respondenter nämner kunden ibland det specifika företag de vill att headhuntern 
letar i. Då kan deras arbete handla om att kartlägga vilken personal på företaget som kan vara 
intressant och sedan kontakta dem. Flera av respondenterna beskriver hur det ibland händer att 
de letar bland kundens konkurrenter och då blir deras roll att fungera som en professionell 
mellanhand. Alla poängterar hur det här är viktigt att arbeta diskret när man kontaktar personal 
från konkurrenter och många väljer att nämna företagets namn först när kandidaten är 
intresserad. 
  

IP5. Att man som kundföretag inte kontaktar kandidater själv kan bero på flera saker och det ena 
är ju förstås att man kanske halvkänner eller känner till varandra, är leverantör, eller man kan ju 
ha någon halv-affärsrelation eller hel-affärsrelation för den delen. Det kan vara konkurrenter som 
man absolut inte vill ringa. Plus att det blir mycket mer professionellt om någon kan ringa och ta 
det här samtalet på ett professionellt sätt. 

  
De flesta headhunters får ett startarvode vid sökningens början. Förändrar kunden sedan 
kravprofilen när sökningen påbörjats menar alla att de då kan behöva ta ett nytt startarvode, 
eftersom de måste börja om med sökningen. 
 

IP2. Vi gör först en egen kravprofil som är väldigt generell. Vissa grejer kanske står, ”behöver 
inte kunna”, måste kandidaterna sedan kunna det är det så stor skillnad och då måste vi ta en ny 
startavgift isåfall.   

  

5.2.3 Nätverk 
Som en del av sökningen använder alla sina egna olika nätverk. De flesta använder bland annat 
sociala nätverk till hjälp, där LinkedIn är den viktigaste plattformen. Somliga använder sina olika 
nätverk för att därifrån få tips om lämpliga kandidater. För vissa handlar det om deras personliga 
nätverk, som kretsar kring tidigare kollegor, tidigare kunder samt vänner och bekanta. Tre 
headhunters är också medlemmar i, eller samarbetar med ett slags officiellt nätverk. 
Medlemmarna i dessa nätverk är den typen av personal som arbetar inom den bransch 
headhuntern främst rekryterar inom. 
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IP5. Vi har ett executive nätverk knytet till oss, jag tror det är 80 medlemmar idag av ”executive” 
personer, vd:ar, ledningsgruppspersoner i en massa företag, så vi har lite olika träffar och de 
fungerar också som tipsgivare till oss. Vi kontaktar dem som en del av kartläggningen. Dem som 
vi tror kan tipsa om just den här rollen då. 

  
Två headhunters uttryckte hur personerna från dessa nätverk främst fungerar som tipsgivare för 
lämpliga kandidater. Den tredje headhuntern beskrev hur nätverket används för att bli attraktiv ur 
kandidatens perspektiv. Hennes headhuntingföretag är rekryteringspartner till nätverket och det 
är henne medlemmarna kontaktar när de söker jobb.  
  

IP1. Jag har ett nätverk för ---chefer, där är det 4500 som är med. Det är nätverk som gör att de 
träffas, går på event, utbyter erfarenhet. och dem är vi rekryteringspartner till. När de ska söka 
jobb vänder de till oss. Det är ett nätverk vi samarbetar med för att bli attraktiva utifrån 
kandidatens perspektiv. De söker upp oss. Och dem jobbar vi väldigt aktivt med, just dem 
kompetenserna. 

  
Trots att nätverken verkar vara en viktig komponent i headhunterns arbete dementerar flertalet 
respondenter att headhunting är en form av nätverksrekrytering. De beskriver snarare att 
headhunting handlar om att göra en ordentlig kartläggning av tjänsten som kunden söker där 
nätverket används för att hitta kandidaterna. För att sedan få kandidaterna intresserade av 
tjänsten handlar headhunterns roll om att fungera som en försäljare.  
 

IP2. Kontaktar man kandidater som man pratat med några gånger så har ju de mycket högre 
förtroende för mig än någon annan. Så det är ju genom nätverk vi hittar kandidater på, men det är 
inte dem sätten vi får in kandidater på utan det är ju headhuntingbiten, att ringa och prata och 
sälja in tjänsten.  

  

5.2.4 Exklusivitet  
Nästan alla headhunters önskar att ha ensamrätt om uppdragen de åtar sig. De vill inte att 
kundföretaget anlitar flera olika headhuntingföretag på samma uppdrag. Att välja att inte söka 
kandidater åt en kund parallellt med andra headhuntingföretag handlar för många om att vårda 
både deras och företagets varumärke.  
 

IP3: Jag jobbar bara där jag har exklusivitet. Ska man anlita oss, ska man anlita oss först. Är man 
inte nöjd kan man avsluta samarbetet men jag jobbar inte parallellt med andra. Man kommer 
ringa samma kandidater och det blir oseriöst. Och synd för har man ett bra varumärke behöver 
man inte göra på det sättet. Men alla förstår inte det, inte heller alla HR personer, de säger ”men 
har vi tre som letar så hittar vi fler”, men det blir bara sämre för alla. 

  
Arbetar man inte exklusivt med kunden menar alla dessa headhunters att deras företag riskerar 
att uppfattas som oseriöst bland kandidater.  
 

5.2.5 Analys 
Resultatet uppvisar att respondenterna använder ett systematiskt tillvägagångssätt i sökarbete. De 
flesta upplever emellertid att tillvägagångssättet kunde komma att anpassas utifrån kundföretag 
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och uppdrag. Deras arbete präglas av att söka efter kandidater som redan har ett arbete och inte 
aktivt söker jobb. Headhunters väljer sökstrategi utifrån de mål som kunden har satt upp och det 
kan därför tänkas att hon handlar i enlighet med konsekvenslogiken där ett alternativ väljs utifrån 
vad som bäst motsvarar situationens krav (Johnson 2001). I enlighet med aktörsteori kan 
headhuntern skaffa sig information som påverkar vilka handlingar headhuntern anser är möjliga 
att utföra (Lundquist 1984). När sökningen väl startat försöker headhuntern bibehålla en viss 
riktning där startarvodet fungerar som den mekanism som försöker förhindra att kundföretaget 
ber headhuntern ändra sökstrategi. Nätverket är inte vad som definierar en headhunter, utan 
headhunterns roll verkar snarare handla om att kartlägga tjänster och sälja in dem för kandidaten. 
Alla beskriver emellertid på olika sätt hur nätverk och nätverkande är ett viktigt verktyg i 
sökarbetet. Genom att vara medlem i olika typer av sociala nätverk expanderar headhuntern sin 
kontaktkrets och dessa kontakter används sedan främst i syfte att få tips om kandidater till 
headhunterns uppdrag. Möjligheten att få kunskap om arbetsmarknaden beror på våra personliga 
kontakter. Med rätt kontakter kan man få information som kan leda till försprång (Granovetter 
1995) och genom att växla mellan flera olika nätverk går det att få tillgång till ett brett utbyte av 
information, tjänster och varor (Wellman 1999). Burt (1992) menar vidare att en headhunter med 
ett brett kontaktnät och som befinner sig i en position mellan två olika typer av nätverk som 
saknar starka band till varandra kan vinna konkurrensfördelar. Dessa headhunters har större 
möjligheter att skapa kreativa idéer genom det informationsflöde de olika grupperna tillför och 
fungera som medlare då de förstår grupperna på deras villkor. Att headhuntern fungerar som en 
mellanhand eller förmedlare förklaras genom IP5s beskrivning av den kontakt de har med 
kandidater från kundens konkurrenter. I situationer där kundföretaget önskar anställa personal 
från konkurrerande företag kan det ibland vara otänkbart att kunden själv tar den inledande 
kontakten med kandidater då det skulle riskera att skada de relationer kundföretaget har med sina 
konkurrenter. Headhuntern kan där hjälpa företaget med det känsliga rekryteringsarbetet och 
genom sina diskreta arbetsmetoder fungera som en professionell mellanhand.  
 

5.3 Headhunterns tillvägagångssätt vid urval 
 

5.3.1 Den första kontakten 
Ett par av respondenterna menar att den första kontakten med potentiella kandidater ska vara helt 
förutsättningslös. Vikten ligger då istället i att kunna skapa en dialog och förhöra sig om vem 
personen är, var personen idag befinner sig yrkesmässigt och hur personen tänker inför 
framtiden.  
 

IP5. Den första kontakten sker väldigt, vad ska jag säga, man ringer och ställer frågor om 
personen, vi ringer inte och säljer på en roll utan vi vänder alltid på det och frågar - vi ser att du är 
där och där i den här rollen, trivs du bra? 

 
Till skillnad från en vanlig rekrytering där kandidaterna har ansökt om tjänsten så nämner ett par 
respondenter att det första mötet inom headhunting istället handlar om att berätta om 
kundföretaget och att sälja in uppdraget hos kandidaten. Ett par respondenter menar att sättet att 
sälja in uppdraget på dock skiljer sig beroende på bransch och position. En chef kan lockas 
genom att få chansen att göra karriär medan till exempel ingenjörskandidater istället kan lockas 
genom möjligheten att få jobba med specifika tekniska projekt. För att kunna förmedla en 
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förståelse av positionen och företaget till kandidaten så måste headhuntern vara väl insatt i 
verksamheten. 
 

IP5. Halva tiden av det mötet kan gå åt att prata och skriva om företaget och om personen över 
huvud taget vill gå vidare. Och det här innebär ju också att man måste vara väldigt insatt i 
företaget och dess kultur för att kunna ge en ärlig bild. 

 

5.3.2 Intervjun 
Fyra av de fem respondenterna använder sig vid urvalet av tre gemensamma verktyg. Det första 
verktyget är intervjun. Tre av respondenter har beskrivit att de använder sig av strukturerade 
intervjuer som utgår från kravprofilen. Alla kandidaterna ska alltså svara på samma typer av 
frågor. Styrkan i den strukturerade intervjun verkar ligga i möjligheten att sedan jämför de olika 
kandidaternas svar med varandra för att kunna skapa en objektiv bedömning. 
 

IP5. Man har ju alltid en subjektivitet och det kommer man ju aldrig ifrån men man får minska 
den så mycket som möjligt och det är ju en del av att ha det väldigt strukturerat att man kan 
jämföra svaren med varandra. Att alla får samma möjlighet att ge svar på samma typ av frågor. 

 

5.3.3 Personlighetstest 
Det andra verktyget är olika typer av tester och det mest förekommande är personlighetstest. En 
respondent lägger särskild vikt vid att tester hjälper till att få en objektiv bedömning av 
kandidaten. En annan respondent menade emellertid att hen inte använde sig av personlighetstest 
och detta för att undvika risken att en kandidat, med annars goda kompetenser, inte anställs på 
grund av dåliga resultat på personlighetstestet. I kontrast till detta menade två av respondenterna 
att de alltid använde sig av tester för att kvalitetssäkra kandidaten. En respondent påpekar att det 
är extra viktigt med tester när det handlar om chefsrekryteringar för att kunna säkerställa och 
verifiera sitt beslutsunderlag väl. Vid chefspositioner verkar förutom personlighetstestet även 
kapacitetstest och urspårningstest förekomma. Två andra respondenter menade att det var upp till 
kunden att bestämma om de ville att headhuntern skulle använda sig av tester eller inte. 
 

IP3. Så som jag ser på tester, det är bra för mig själv, det kan hjälpa mig att se mer, jag kanske 
gillar av någon anledning som jag inte vet varför, han kanske påminner av min bror 
undermedvetet, även om man jobbar med rekrytering länge så måste man inse att alla kan göra 
misstag, ibland gillar man en viss person, ibland inte, och för att inte mäta in det är det bra att ha 
en metod som alla blir värderade efter. Det hjälper till. Men ett test kan inte garantera att det inte 
blir en felrekrytering, det kan det ju bli ändå. 

 

5.3.4 Referenstagning 
Det tredje verktyget är referenstagning. Den respondent som inte använder sig av detta verktyg 
anser att referenstagningen säger relativt lite om kandidaten, framförallt då de bestämmer 
referenser själva. Istället så lämnar hen den delen till kundföretaget om de specifikt skulle önska 
att diskutera något med en referens. Bland de fyra andra respondenterna så används 
referenstagningen som en självklar del i rekryteringsmetoden, men på lite olika sätt. En av 
respondenterna menar att referenstagningen är en del av urvalet och därmed så kontaktas 
referenterna under samma fas som intervjuer och tester utförs. En annan använder referenter 
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både vid urvalet och sedan också i slutet av processen. Två andra respondenter menar emellertid 
att referenstagningen alltid sker efter att kandidaten presenterats för kundföretaget. 
 

IP5. Det vi då gör är referenstagning på slutkandidaten. Och det gör vi helst bara på en. 
Referenser ska man inte överutnyttja utan det ska man göra när det är skarpt läge tycker vi. Och 
vi tar fem referenser. Vi pekar ut vilka referenser vi vill ha. 

 
En respondent menar att referenstagningen är särskilt viktig om alla slutgiltiga kandidater ligger 
på samma poäng efter intervju och tester. Då kan referentens ord väga tungt. En annan menar att 
referenser inte är avgörande och att de alltid är subjektiva. Då det inte är aktuellt att kontakta 
referenser på kandidatens aktuella arbetsplats så kan det också ha gått en längre period sedan 
kandidaten och referenten arbetade tillsammans. 
 

IP4. Referenser är ju också subjektivt. Det är ju också viktigt att någonstans tänka, vad är det här 
för person, vilket förhållande har de haft, hur länge har de känt varandra. För det kan ju också 
stjälpa ibland. Och det kan ju ha hänt saker på fem eller tio år åt båda hållen. 

 
En av respondenterna menar att hen arbetar med en referensintervju där referenten inte har 
möjlighet att mörka någonting. En annan menar att de frågorna som ställs till referenten alltid 
formas utifrån kandidatintervjuerna.  
 

5.3.5 Beslut om kandidater 
När kandidaterna har kommit till stadiet av intervjuer och tester så når de också upp till de 
villkor som finns med i kravprofilen. Ett par av respondenterna menar emellertid att kandidaterna 
sällan besitter samma typ av bakgrund, men att kompetenserna i detta stadiet ofta väger relativt 
lika. Att välja ut vilka kandidater som ska presenteras för kunden endast utifrån kravprofilen blir 
därför svårt eftersom alla krav redan är säkerställda. Vid valet av de slutgiltiga kandidaterna kan 
headhuntern istället behöva se till vilka kandidater som egenskapsmässigt skulle kunna passa 
positionen bäst och en respondent menar att det är personligheten som blir det som är helt 
avgörande i slutänden. 
 

IP5. Kan man inte skilja dem på kraven då, det kan vara att det skiljer i antal år och lite sådär, 
men att de är ganska lika i erfarenhet och bakgrund och så, då blir det ju de personliga 
egenskaperna, drivkraft och motivation och dem delarna som man sitter och tittar på. 

 
Två av respondenterna menar att det inte är ovanligt att de använder sig av magkänslan i detta 
skede. Att använda sig av sin intuition verkar framför allt förekommande om hen står och väger 
mellan två kandidater som anses vara likvärdiga. I kontrast till detta menar en respondent att om 
headhuntern står och väger mellan två kandidater så är det istället upp till kunden att ta ett beslut. 
Då får headhuntern istället presentera en till kandidat än var det var tänkt från början. Ett par av 
respondenterna lägger vikt vi att headhuntern i varje beslut måste kunna argumentera för sitt val. 
Att det alltid finns en subjektivitet med i bilden är självklart, men de anser inte att detta bör visas 
mot kunden. Det bör också tilläggas att vi har hittat en avvikelse i arbete kring urval och detta är 
vid uppdrag inom IT. Två av respondenterna har uttryckt att det är en bransch med få kandidater 
att välja mellan. De personliga egenskaperna verkar därför spela en mindre roll och det är istället 
kandidatens kompetenser som räknas vid urvalet. I och med detta menar en av respondenterna att 
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hens uppgift inte blir att gallra ut de absolut bästa kandidaterna, utan istället är målet få ihop 
tillräckligt många kandidater som besitter de kraven som kundföretaget efterfrågar. 
 

5.3.6 Analys 
I resultatet kan vi se att headhunterns roll i urvalsprocessens första del blir att agera säljare åt 
kundföretaget. Till skillnad från en traditionell rekrytering där kandidaten själv visat intresse för 
tjänsten så måste headhuntern istället lyckas sälja in uppdraget till kandidaten. För att lyckas med 
detta måste headhunterns säljteknik anpassas utifrån vilken position och bransch uppdraget 
gäller. Vid urval av kandidater framkommer det att alla använder sig av ett klart tillvägagångssätt 
kring vilka metoder som ska brukas i processen och i de flesta fall handlar det om intervju, tester 
och referenstagning. Strukturerade intervjuer utgör bättre bedömningsmetoder än ostrukturerade 
(Kahlke & Schmidt 2002) och flera av respondenterna har beskrivit att de alltid använder sig av 
strukturerade intervjuer där samma frågor ställs till alla kandidater. Att använda sig av olika 
tester i urvalet kan bland annat hjälpa till att förutse vad kandidaten skulle kunna utföra i 
framtiden (Lindelöw Danielsson 2010). En respondent menar att tester är extra viktigt för just 
chefspositioner för att headhuntern ska kunna verifiera sitt beslutsunderlag väl. För ett par 
respondenter verkar det emellertid finnas viss plats för flexibilitet när det kommer till dessa 
tester. Istället för att ha det som en obligatorisk del av bedömningsprocessen låter de istället 
kunden bestämma om kandidaten ska genomgå testerna eller inte. För nästan alla respondenter så 
används referenstagningen som en metod i urvalsprocessen. Referenten kan antingen styrka eller 
förkasta den information som headhuntern förhör sig om och referentens ord blir en 
kompletterande del av bedömningen (Kahlke & Schmidt 2002). Vid ett beslutstagande så samlar 
människan på sig information för att kunna välja det bästa alternativet och det helhetsintryck som 
människan får av fenomenet är till största delen intuitivt (Olve 1985). Utifrån resultatet har vi 
sett en tendens till att vissa headhunters använder sig av intuitionen, eller magkänslan som de 
benämner det, i slutet av rekryteringsprocessen om det kommer till att göra en bedömning mellan 
två kandidater som är relativt likvärdiga. De båda kandidaterna besitter då de krav som fordras 
och headhuntern kan därför inte ta ett beslut utifrån kravspecifikationen. Magkänslan kan då bli 
det verktyg att använda sig av.  
 

5.4 Headhunterns kandidatpresentation inför kunden   
Samtliga headhunters hade som målsättning att presentera två till fem kandidater. Skulle någon 
hoppa av i detta steg finns det alltså flera att välja mellan. Finns det fler intressanta kandidater än 
fem menade de flesta att även dem presenteras, en situation som emellertid är ovanlig för många 
respondenter. Somliga headhunters menade att de föredrar snabba processer och presenterar sina 
kandidater efter ungefär en månad, medans andra behöver cirka sex veckor till sitt förfogande. 
Tiden mellan kandidatpresentation och anställning varierar emellertid beroende på 
uppdragsgivare.  
  

IP5. Och det tar ungefär sex veckor så har vi kandidatpresentation. Och sen det här med 
anställningsprocess det sker sig ju, det sker sig ju olika i olika företag. Det kan ta väldigt olika tid. 
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5.4.1 Objektivitet i rekryteringsprocessen 
Efter intervjuer och eventuella tester menade samtliga headhunters att de resonerar om de olika 
kandidaterna tillsammans med kunden. Många anser att det i detta steg är viktigt att rent 
objektivt presentera kandidaterna och dess olika styrkor, för att sedan låta kunden göra en 
bedömning. Det är alltid kundföretaget som tar det slutgiltiga beslutet om anställning, men 
headhuntern kan ibland argumentera för att en kandidat passar bättre utifrån deras bedömning. 
Somliga respondenter menar att det även ibland kan vara svårt att veta vem som egentligen har 
makten att fatta beslutet i företaget och om den personen är mest lämpad att göra det. 
  

IP3. Så först hade jag bra kontakt med svenska HR men sen danska HR och sen kommer dem 
från England och det var en av dem som hade mycket makt och dom andra lät sig dojjas runt. 
Men då får jag säga att – “hallå det här blir inte seriöst, nu har vi gjort alla tester och kan inte bara 
skicka ut honom för då är det ingen mening att vi gör allt det här om ni skickar ut honom på 
grund av hårfärg”, eller nåt sånt där. Då får man ta den diskussionen. 
  

Två headhunters resonerade vidare kring objektivitet och upplever att många företag önskar göra 
objektiva rekryteringar och menade att det är just därför de anställer en extern rekryterare.  
  

IP5. Jag tycker faktiskt inte att det är så svårt att förhålla mig objektiv, om man har ett tydligt 
underlag, med tydliga frågor att följa, och det är ju just därför man ska anlita en extern rekryterare 
för vi har inget känslomässigt band till rollen eller företaget eller så, utan vi vill vara objektiva i 
det. 

 

5.4.2 Headhuntern som mellanhand 
Ett flertal headhunters beskrev hur de vid kandidatpresentationen ofta fungerar som en 
mellanhand i förhållande till kunden och kandidaten. Detta märktes tydligast gällande den 
headhunter som bara rekryterar inom IT.  
 

IP2. Ja vi är ju som en mellanhand en medlare och det största problemet för oss är att en kandidat 
kommer på en intervju och frågar - “Berätta varför jag ska jobba här!” Och kunden känner 
likadant - “Ja men berätta varför du vill jobba här!” - “Ja men jag har inte sökt jobbet.” Att det 
låser sig åt båda håll och då får man förklara för kandidaten och kunden att ingen kommer att 
komma till dem. Om de inte är intresserade och kanske inte vet så mycket kan de behöva en 
introduktion för att förstå storheten varför man vill jobba där. Och då är vår roll att verkligen 
fungera som medlare och det är minst lika mycket mot kunderna. 
  

Vidare menade ett flertal headhunters att de försöker förbereda både kunden och kandidaten 
inför kandidatpresentationen. Genom att uppmärksamma kandidaten på frågor som kunden 
kunde komma att ställa, och samtidigt ge tips till kundföretaget vad de borde fråga om i relation 
till varje kandidat så är headhunterns roll i detta steg att medla mellan parterna och få dem 
intresserade av varandra. Med de respondenter som inte fick jobbet är det viktigt att fortfarande 
hålla en positiv dialog med, menade en headhunter.  
 

IP1. Och de som ej fick jobbet försöker jag inte säga något negativt utan istället säga du vet, du 
var ju jätteuppskattad men nu dök den perfekta kandidaten upp som har exakt det den söker. Jag 
ljuger inte, jag letar efter de argumenten. 
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Två respondenter menade att det handlar att tänka långsiktigt kring kandidaterna. Genom att 
vårda relationerna till kandidaterna är förhoppningen att de också kommer tillbaka till nästa gång 
de söker jobb. 
 

5.4.3 Analys 
Det framgår av resultatet hur de flesta headhunters i detta steg upplever sig befinna sig i en 
position mellan kunden och kandidaten och där ingen av parterna är viktigare än den andra. 
Headhuntern presenterar kandidaten för kunden och kunden för kandidaten utifrån den 
information om de båda parterna headhuntern har samlat in. Engdahl och Larsson (2011) menar 
att en person som är positionerad mellan två olika grupper kan uppfattas som kunnig och förstår 
gruppen på deras villkor. De har därför också goda möjligheter att fungera som medlare. 
Headhuntern besitter kunskap om både kundföretagets och kandidatens olika egenskaper och 
somliga påstod sig därför kunna göra en mer samlad bedömning av kandidaterna. Trots att det 
alltid är kundföretaget som tar det slutgiltiga beslutet kring en anställning menade somliga 
respondenter att de kan argumentera för att en kandidat passar bättre utifrån deras bedömning. 
IP1 och IP5 upplever att en anledning till varför kundföretag anställer externa rekryterare är för 
att företag önskar att rekryteringar baseras på objektiva bedömningar. Headhunterns 
medvetenhet om kundens önskan om objektivitet i rekryteringen kan tänkas få headhuntern att 
känna en plikt att kunna presentera ett objektivt beslutsunderlag, och därmed blir det också 
objektiviteten som kunden indirekt betalar för. Olve (1985) menar också att endast beslut som är 
baserade på rationella och analytiska metoder är av sådant slag att de går att motivera för.  
 

5.5 Headhunterns garanti gentemot kunden 

5.5.1 Garanti 
Fyra av våra fem respondenter är egna företagare och det poängteras av flera att det alltid handlar 
om att hålla kunden säker och nöjd. En respondent poängterar därför att hon aldrig 
rekommenderar någon som hon inte tror kommer att kunna klara av jobbet. Kvalitén skulle då gå 
förlorad och kunden skulle inte återkomma. Respondenten poängterar att det kostar hen mer att 
misslyckas med ett uppdrag än att tacka nej till ett. Samtliga respondenter har en garanti 
gentemot sina kunder. Tre av respondenterna har en garanti på sex månader. Hos de två andra 
respondenterna varierar garantin från tre till sex månader hos den ena och från sex till nio 
månader hos den andra. Ett par respondenter menar att en sex månaders garanti brukar vara 
standard i branschen då det i vanliga fall utgör provanställningstiden. Om kandidaten inte klarar 
av arbetet eller om hen av någon annan anledning avslutar anställningen inom tiden för garantin 
så tar headhuntern utan kostnad fram nya kandidater till kunden. Flera av respondenterna 
poängterar att detta händer ytterst sällan och om det händer så är det vanligare att det sker på 
grund av yttre omständigheter än på grund av att kandidaten besitter bristande kunskaper i 
arbetet. 
 

IP1. Skulle det mot förmodan hända något så har vi 6 månaders garanti och då tar vi fram nya 
kandidater utan kostnad, fast vi enligt avtal kunde hävda att vi levererat, men så gör man inte, vi 
vill ju finnas där. Det är inte så att leveransen är klar när anställningsavtalet skrivs. 
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5.5.2 Uppföljning 
Under tiden för garantin nämner flera av respondenterna att de utför regelbundna uppföljningar. 
En eller två uppföljningar under garantins gång är vanligt och ibland även uppföljning efter 12 
månader. Ett par respondenter påpekar att headhuntern fungerar som en medlare även under 
tiden för garantin om det skulle finnas funderingar och frågor angående något specifikt i tjänsten. 
Headhuntern kan då hjälpa till med informationsutbytet mellan parterna.  
 

IP5: Vi är ofta lite medlare om det är någonting - “Ja, men jag hade faktiskt blivit 
lovad det här och jag har inte sett någonting av det”. Då kan man liksom hinta lite till 
chefen och hjälpa till på traven. 

 
En respondent nämner dock ett problem som framför allt kan uppstå vid rekrytering av chefer. 
Hen menar att det ibland förekommer att kandidater för en chefsposition hastigt slängs in i sin 
nya roll utan upplärning av företaget. Detta då det verkar finns en uppfattning om att chefer är 
helt självgående och denna missuppfattning kan leda till att kandidaten fallerar. Respondentens 
företag har därför även en ”on-boarding” tjänst där en konsult hjälper till att få in dem i 
organisationen utifrån en specifik metodik. Respondenten poängterar dock att detta inte är något 
som företagen gärna betalar extra för. 
 

5.5.3 Analys 
Då alla våra respondenter har en garanti så verkar det inte heller finnas mycket plats för ett 
misslyckande. Kundföretaget vet att genom att anställa en headhunter så får de en kandidat 
säkrad även om hon eller han lämnar anställningen inom garantin. Sex månaders garanti verkar 
vara standard, men två av respondenterna menar emellertid att de är flexibla och bestämmer sin 
garantitid utifrån det uppdrag de tar sig an, även om det sker inom vissa ramar. Genom att 
systematiskt göra uppföljningar efter att anställningsavtalet är skrivet så kan headhuntern också 
försäkra sig om att de båda parterna är nöjda och headhuntern kan hjälpa till om det finns 
funderingar kring anställningen som kandidaten och kundföretaget inte vill ta upp med varandra 
direkt. Även under garantitiden verkar alltså behovet av headhuntern som medlare förekomma. I 
likhet med Engdahl och Larsson (2011) kan detta tänkas förekomma då headhuntern, även under 
garantitiden, fortfarande står i en position mellan de båda parterna och därför fortfarande anses 
vara kunnig och väl medveten om de båda parternas villkor i processen. Headhuntern som 
medlare kan då hjälpa till vid till exempel konflikter utifrån en opartisk syn.   
 

5.6 Slutsatser  

5.6.1 Headhunterns arbetssätt 
 

 
Figur 1. Modell över rekryteringsprocessens olika steg 
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Headhuntern beskriver sitt arbetssätt som en sammanhängande process med fem viktiga steg som 
måste utföras för att processen ska kunna föras framåt. Varje steg innehåller uppgifter som ska 
utföras och mål som ska uppfyllas för att nästa steg ska kunna intas. Hur headhuntern arbetar i 
varje steg beror emellertid på vilken kund som headhuntern arbetar med och vilken bransch 
kunden är aktiv inom. Headhuntern måste kunna anpassa sitt handlingsmönster efter 
kundföretagets krav. Utmärkande för headhunterns arbetssätt är också förmågan att kunna skapa 
sig en förståelse om kundföretaget och positionen som de önskar att tillsätta. I 
rekryteringsprocessens första steg, analys, skapar headhuntern sig en bild av företaget, 
verksamheten, positionen och vilka förväntningar som finns på den nya medarbetaren genom att 
intervjua representanter från kundföretaget. Headhuntern besöker också företaget för att själv 
kunna skapa sig en uppfattning om organisationskulturen och de värderingar som råder. Hon 
tolkar de olika krav som kundföretaget redogör för och den typen av krav som inte tydligt 
presenteras, men som ändå är av vikt för att kundföretaget ska bli nöjd med rekryteringen, såsom 
att kandidaten ska passa in i organisationen etc. Detta är viktiga faktorer för att headhuntern 
sedan ska kunna skapa en kravprofil. I rekryteringsprocessen andra steg, sökning, gör 
headhuntern en kartläggning för att identifiera var en lämplig kandidat kan tänkas finnas. Ibland 
kommer kunden med egna tips på både företag och intressanta kandidater. Headhunterns 
arbetssätt måste här, bland annat, anpassas till det faktum att de till största del söker efter 
kandidater som inte själva aktivt söker jobb. Headhunterns personliga nätverk och dess 
medlemmar kan hjälpa henne i sökarbetet genom att bidra med värdefulla tips om lämpliga 
kandidater eller genom att medlemmarna själva är intressanta för tjänsten. Eftersom headhuntern 
ibland söker bland kundföretagets konkurrenter är det viktigt att de inte för tidigt ger ut för 
mycket information om kundföretaget till kandidaterna. Denna diskreta arbetsmetod har 
uppmärksammats som ett utmärkande drag för headhunten sätt att arbeta. Vid 
rekryteringsprocessens tredje steg, urval, använder headhuntern systematiska 
bedömningsmetoder såsom strukturerade intervjuer, tester och referenstagning. Att arbeta 
systematiskt i urvalet verkar handla om headhunterns vilja att kunna visa upp en objektiv 
bedömningsgrund för kunden vid kandidatpresentationen, som är processens fjärde steg. 
Headhuntern har även en garanti gentemot kunden som går ut på att nya kandidater tas fram om 
den kandidat som kundföretaget anställer inte klarar av arbetet eller om kandidaten säger upp sig 
från kundföretaget inom tiden för garantin. Att göra en uppföljning kring hur det går på företaget 
för den anställde kandidaten är rekryteringsprocessen femte och sista steg.  
 
 
 
 



 31 

 
 
Figur 2. Modell över headhunterns arbetssätt 
 
Figur 2 illustrerar hur informationen som headhuntern samlat på sig leder till en kravprofil. De 
olika kraven i kravprofilen fungerar som restriktioner headhuntern måste anpassa sitt 
tillvägagångssätt till i rekryteringsprocessen. Headhuntern anpassar sig efter kravprofilen för att 
nå de mål som kunden har satt upp och därmed begränsas headhunterns handlingsfrihet. Hur 
mycket flexibilitet i arbetet som headhuntern uppskattar sig ha beror på hur pass specifik eller 
generell kravprofilen är.  
 

5.6.2 Nätverkets betydelse 
I sökarbetet använder sig headhunter av sociala nätverk så som till exempel LinkedIn för att 
kunna hitta kandidater, men de använder sig också av stora personliga nätverk och 
branschrelaterade nätverk. Att få tips om potentiella kandidater är en av anledningarna till att 
headhuntern kontaktar människor inom sitt nätverk, men det verkar även finnas andra viktiga 
betydelser till varför headhuntern använder sig av nätverk, såsom erfarenhetsutbyte med andra 
headhunters eller ledningsgrupper för att kunna öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden 
gentemot kandidater. Den traditionella synen att headhunting är en nätverksrekrytering verkar 
headhuntern dock ta avstånd från och istället läggs förslaget fram att headhunting borde ses som 
ordentliga kartläggningar av roller och positioner och där försäljning i ett senare steg är en viktig 
komponent.  
 

5.6.3 Headhunters roll 
Det centrala i headhunterns roll på arbetsmarknaden verkar idag handla om att förenkla det steg 
som två andra parter annars skulle behöva ta för att kontakta varandra direkt. Anledningen till att 
dessa parter inte kontaktar varandra direkt och att en tredje part därför är nödvändig i 
rekryteringen kan bero på flera anledningar. Först och främst kan steget mellan de två parterna 
vara komplicerat på grund av att de kandidater som besitter den kompetens som kundföretaget 
söker, inte aktivt letar efter jobb och därför inte finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Detta kan 
relateras till Burts (1992) resonemang kring strukturella hål som menar att en headhunter kan dra 
nytta av att kunden och kandidaten saknar kopplingar till varandra. Headhuntern kan fungera 
som den bro som sammanbinder de två grupperna. En annan anledning till varför ett företag inte 
kontaktar kandidater själv kan handla om att kunden är mån om sina relationer till andra 
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konkurrenter. Genom en professionell mellanhand i form av en headhunter kan rekryteringar av 
kandidater från konkurrerande företag ske med en högre grad av diskretion.  
 
Headhunters arbete kan förstås som ett detektivarbete då de kartlägger branscher och utefter 
detta sedan söker efter kandidater. Genom headhunterns kunskap kring att kunna kontakta dessa 
kandidater och föra ett professionellt samtal så kan de också förmedla ett bra intryck av 
kundföretaget då de indirekt blir företagets ansikte utåt. Headhuntern beskriver sig själv som en 
säljare och det visar sig inte minst när hen ska sälja in uppdraget hos kandidaten. Att vara en 
skicklig säljare är av vikt för att kunna övertyga kandidaten att den aktuella tjänsten är något att 
satsa på. Resultatet framhäver headhunterns roll som medlare genom att hon kontrollerar den 
informationen som går mellan kundföretaget och kandidaten. Det är upp till henne att göra de 
båda parterna nöjda genom att förmedla vad de båda önskar att få ut av varandra. Att 
headhuntern kan förhålla sig objektivt i rekryteringen verkar vara en av anledningarna till att 
kundföretag använder sig av dem. Då de inte har några känslomässiga band till företaget och då 
de använder sig av systematiska metoder så kan de också argumentera för att de är en objektiv 
part i processen.  
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6. Diskussion  
I följande kapitel hålls en avslutande diskussion kring de resultat som presenterats i föregående 
kapitel. Avsnittet är indelat i två delar som syftar till att besvara studiens frågeställningar. 
Kapitlet avslutas sedan med förslag på vidare forskning inom problemområdet.  
 

6.1 Rekryteringsprocessen 
Slutresultaten visar att headhunterns analys av företaget och positionen kan ses som stommen i 
hens arbete då det är där som headhuntern omvandlar kundföretagets krav och önskemål till en 
realistisk kravprofil. Kravprofilen skapas av headhuntern, men alltid i samarbete med 
kundföretaget som sedan också godkänner den färdiga profilen. Utifrån kundföretagets 
förutsättningar så är det i analyssteget också upp till headhuntern att förmedla till kunden vilka 
krav som det realistiskt sätt går att ställa. Headhunterns förmåga att översätta önskade krav till 
realistiska krav stärks även av Khuranas (2000) studie som menar att headhuntern har en bredare 
kunskap än kundföretaget i att översätta den specifika bild som kunden målar upp av den 
önskade kandidaten till en lista av verkliga kandidater. Om headhuntern och kundföretaget anser 
sig känna varandra väl så kan headhuntern ges förtroendet att göra egna tolkningar angående 
positionen och företagets behov och arbetet med kravprofilen kan därmed också effektiviseras. 
Då analyssteget anses vara både grunden i bedömningen av kandidater och en metod för att öka 
chansen att välja rätt medarbetaren (Kahlke & Schmidt 2002) så kan det emellertid tänkas att 
flexibiliteten i detta steg riskerar att försämra bedömningen i rekryteringen, snarare än att 
effektivisera processen. När företag låter rekryteraren definiera vilka av kandidatens meriter som 
är av vikt menar Rivera att det också kan uppstå en konflikt mellan rekryterarens personliga mål 
och kundföretagets mål (2012).  
 
Själva systematiken i sökprocessen ligger i headhunterns användande av kravprofilen i 
kartläggningen, men då kundföretagens krav ser olika ut så behöver headhuntern också kunna 
vara flexibel i vilka tillvägagångssätt hon använder för att nå upp till kundens förväntningar. 
Headhuntern samlar in all information om kandidaten som är av betydelse för positionen. Det 
handlar då inte bara om bakgrundsinformation såsom utbildning och kompetens, utan även också 
om ytterst specifik information om personen som är av betydelse för att kandidaten ska kunna 
passa in i organisationskulturen. I våra slutsatser kan vi se likheter i Khuranas (2000) studie då 
den också menar att det inledande steget handlar om att kunna få en förståelse för vem det är som 
företaget söker. Studien menar emellertid att headhuntern endast samlar in bakgrundsinformation 
och att den mer specifika informationen samlas in av företaget själv vilket är något som våra 
resultat alltså inte visar på. Våra slutresultat menar även att företagen ibland har idéer om vilka 
kandidater som de tycker är intressanta för tjänsten och som de specifikt vill att headhuntern ska 
kontakta, eller att kunden har utsett ett specifikt företag där de vill att kandidaterna ska komma 
ifrån. I relation till detta menar Khurana (2000) att det vid tillsättande av högre chefspositioner är 
vanligt att kundföretaget kommer med egna förslag på kandidater som skulle kunna tillsätta 
positionen och att de båda parterna känner till varandra sedan tidigare. 
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Headhuntern använder sig av flera metoder i urvalsprocessen såsom strukturerade intervjuer, 
olika former av tester och referenstagning för att lyckas utvinna flera dimensioner av 
kandidaterna. Genom att endast använda standardiserade och systematiska rekryteringsmetoder 
kan det tänkas att headhuntern kan argumentera för att hon är en objektiv part i processen. 
Headhuntern upplever att det är av vikt att faktiskt ha ett objektivt beslutsunderlag att luta sig 
mot vid kandidatpresentationen för att kunna redogöra för kunden varför de gjort en viss 
bedömning. I relation till detta menar Lodato et al (2011) att det endast genom standardiserade 
bedömningsmetoder går att göra analytiska och rationella bedömningar av kandidater. I 
slutsatsen har det framkommit att magkänslan emellertid kan komma till användning när 
headhuntern i den slutgiltiga urvalsprocessen står och väger mellan två kandidater som är relativt 
likvärdiga. För att inte riskera att utgå från sin intuition menar Lindelöw Danielson (2010) att 
man vid beslutsfattandet bör gå tillbaka till kravspecifikationen för att säkerställa att kandidaten 
har de krav som krävs för att inte ta ett förhastat beslut. För en headhunter kan det emellertid 
vara meningslöst att gå tillbaka till kravprofilen för att göra ett val mellan två kandidater då de 
båda har kommit så pass långt i processen att de antagligen redan besitter de krav som 
kravprofilen tar upp. Detta kan relateras till Coverdill och Finlay (1998) studie där headhunters 
menar att positionsbeskrivningar bestående av krav på utbildning och erfarenhet endast är till 
hjälp när headhuntern ska utse potentiella kandidater, men att de inte går att använda när en 
kandidat ska väljas över en annan. Detta då kandidaterna vid denna fas vanligtvis redan uppnår 
de önskade kvalifikationerna som finns med i beskrivningen. Istället så kan då faktorer såsom 
personkemin spela in i beslutet. För just chefspositioner menar även Lodato et al (2011) att 
rationella bedömningar inte alltid är tillämpningsbara i beslutsfattandet då denna typ av 
kandidater troligtvis redan uppfyller sådant som rationella bedömningar kan mäta. De lyfter 
istället fram hur intuition kan fungera som ett verktyg för att bedöma denna typ av kandidat.  
 

6.2 Headhunterns roll och nätverkets betydelse i headhunterns arbete 
Traditionellt betraktas headhunting som en form av nätverksrekrytering, en syn som emellertid 
kan tänkas ha kommit att förändrats i samband med den digitala utvecklingen. Med sociala 
nätverk som till exempel LinkedIn som är tillgängliga för alla kan man fråga sig vad det är som 
gör att kundföretagen inte själva kontaktar kandidaterna utan tar hjälp av headhunters eller andra 
externa rekryterare. Resultatet visar att nätverk fungerar som ett viktigt verktyg i headhunterns 
arbete, men att det däremot inte är vad som definierar en headhunters roll och gör dem attraktiva 
på arbetsmarknaden. Istället för nätverkare föreslår vi att headhuntern istället ska betraktas som 
en detektiv och försäljare, men framförallt som en mellanhand.  
 
Våra slutresultat visar att det finns fyra huvudsakliga anledningar till varför företag använder sig 
av headhunting som alla på olika sätt knyter an till headhuntern som mellanhand. Den första 
anledningen är att kundföretaget behöver kompetens som endast går att finna hos kandidater som 
redan har arbete och därför inte är arbetssökande. Den andra har att göra med kundens önskan att 
kunna behålla goda relationer med de företag som de rekryterar sin kandidat ifrån oavsett om det 
är ett konkurrerande företag eller en samarbetspartner. Headhuntern kan då utföra det hela med 
en högre grad av diskretion. Den tredje anledningen ligger i den förmåga headhuntern har att 
arbeta som en professionell mellanhand. De har mer erfarenhet kring hur kandidater ska 
kontaktas och hur samtalet ska föras för att kandidaten ska få en så professionell bild som möjligt 
av tjänsten och företaget. Detta kan relateras till Lundins (2001) resonemang om att aktörer i 
arbetslivet begränsas till sina arbetsuppgifter och därför blir beroende av andra aktörer i det 
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specialiserade samhället. Den fjärde anledningen har att göra med kundföretagets vilja att uppnå 
en så objektiv rekrytering som möjligt och att det då passar bra att ta in en headhunter som inte 
har några känslomässiga band till företaget i sig. 
 
Vi kan relatera dessa fyra nämnda anledningar till Khuranas (2000) tidigare forskning som 
beskriver hur headhuntern besitter en roll som hjälper till att korta avstånden mellan två andra 
parter på arbetsmarknaden. Att en tredje part som denna behövs har att göra med de strukturella 
hål som finns mellan alla de aktörer på arbetsmarknaden som saknar koppling till varandra. 
Headhunterns roll kan därmed beskrivas vara den mellanhand som underlättar det steg som de 
båda parterna annars skulle behöva ta för att kontakta varandra (Khurana 2000). Strukturella hål 
skapar möjligheter för headhuntern att fungera som entreprenör då hon utnyttjar det faktum att de 
två grupperna saknar band eller kopplingar till varandra och skapar en företagsamhet kring det. 
Genom att besitta stora nätverk ökar också antalet strukturella hål som headhuntern kan dra nytta 
av (Burt 1992). Det lyfts således fram i slutsatserna hur headhuntern behöver kunna inta flera 
olika roller under rekryteringens gång. Det centrala i headhunterns roll som aktör idag handlar 
om att kartlägga branscher, sälja in tjänster och framför allt att fungera som en mellanhand, 
snarare än att med hjälp av stora personliga nätverk hitta de bästa kandidaterna. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
En intressant aspekt som uppkom under studiens första intervjuer var hur headhuntern tänker 
kring frågor om diskriminering och mångfald. Vi fick uppfattningen att diskriminering lätt kan 
förekomma i rekryteringsprocessen och då framförallt om kunden har specifika krav och 
önskemål som kandidaten måste nå upp till och om detta görs utan hänsyn till lagar om 
diskriminering. Vårt förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka om och i så fall hur 
headhunters arbetar för att motverka denna diskriminering. Ett andra förslag till fortsatt 
forskning är om och i så fall hur headhuntern arbetar för att främja mångfald hos kundföretagen. 
Detta då flera av våra respondenter besitter uppfattningen att kunder gärna anställer kandidater 
som är så lika dem själva som möjligt. Av studien framgår vidare hur somliga respondenter 
endast samarbetar med företag från specifika branscher medans andra arbetar med kunder från 
olika områden. Ett tredje förslag på fortsatt forskning är därför att undersöka skillnader i 
rekryteringsprocesserna mellan headhunters som arbetar branschinriktat och headhunters som 
arbetar inom flera branscher, då vi fått uppfattningen att deras arbetssätt ibland kan skilja sig 
något.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  
 
Presentation 
Presentera syftet med undersökningen och de etiska aspekterna och fråga om det är okej att 
intervjun spelas in.  
 
Inledande frågor 
Vill du berätta lite om er verksamhet? 
Hur går processen till - från det att ni får ett uppdrag av klienten till att ni presenterar 
kandidaterna för dem? 
 
Standardiserade metoder 
Använder ni er av någon specifik rekryteringsmodell? 
Använder ni er av tester som till exempel psykologiska tester i bedömningen av kandidater? 
Hur använder ni er av olika rekryteringsverktyg? 
Hur arbetar du för att kunna bedöma kandidaterna så objektivt som möjligt? 
Går det att vara helt objektiv i sin bedömning? 
 
Intuitiv bedömning 
Berätta vilken betydelse kandidatens personlighet har vid en rekrytering! 
Händer det att du tar beslut angående kandidater utifrån magkänslan? 
Vilken betydelse har personkemi i ditt arbete? 
Berätta vilken tidsram ni har för att hitta en kandidat! 
Vilken roll spelar tidsaspekten i ditt arbete? 
Tror du att den typ av personal du rekryterar påverkar den metod du använder? 
T.ex Ändrar du metod när du t.ex rekryterar chefer? 
 
Beslut 
Om du har en grupp med kandidater som alla besitter liknande meriter, vad går du då efter vid 
beslutet om vem som du ska presentera för klienten? 
Vilka kvalifikationer väger tyngst vid ett rekryteringsbeslut? 
Hur tänker du kring frasen ”människor anställer dem som är lika en själv”? 
 
Nätverk 
Berätta vilken betydelse ditt kontaktnät har vid rekrytering! 
 
Kultur 
Vad har klientföretagets normer och värderingar (kultur) för betydelse i ditt arbete? 
Till exempel vid search och bedömning av kandidaten? 
 
 


