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Sammanfattning 
Arbetet är en kvalitativ undersökning om uppfattningarna kring orsakerna till felrekryteringar. 
Totalt sex intervjuer har genomförts med tre rekryterare från bemannings- rekryteringsföretag 
samt med tre organisationer som har erfarenhet av felrekrytering då de anlitat externt 
rekryteringsföretag. Genom att jämföra rekryterarnas och organisationernas erfarenheter har 
vi velat ta reda på och belysa vilka problem som kan uppstå i rekryteringsprocessen. Som vi 
ser det, och som framhålls i teoriavsnittet, är arbetsanalysen, kravprofilen, kommunikationen, 
organisationskulturen samt matchningsmodellen faktorer som inverkar på denna process. 
Bemannings- och rekryteringsföretagens uppgift är att hitta rätt man till rätt plats och vad vi 
erfarit utifrån intervjuerna är att detta ibland kan gå snett. Utifrån de intervjuer som 
genomförts samt teorierna nämnda ovan har vi kommit fram till olika slutsatser, så som att 
begreppet felrekrytering är svårdefinierat och att rekryterarna och organisationerna har olika 
uppfattningar om vad orsakerna till felrekryteringar är samt att bristande kommunikation 
kring organisationskulturen kan leda till felrekrytering. 

 
Nyckelord: Felrekrytering, kommunikation, organisationskultur, matchning. 



  
  
  
 

Abstract 
This essay is a qualitative study regarding opinions about what causes wrong fit recruitments. 
A total of six interviews have been performed of which three where recruiters from 
staffing/recruitment companies and three represented his/hers organization experienced in 
wrong fit recruitments when consulting an external recruitment company. 
Our intention with this essay is to find out, and throw light upon, problems arising in the 
recruiting process by comparing recruiters and organizations experiences regarding wrong fit 
recruitments. As we se it, factors affecting the recruitment- process are job analysis, 
requirements- profile, communication, organization- culture and matching of candidates and 
organization. Accordingly, these subjects are the topics of the theory section in this study. The 
task of the recruitment companies is to find the right man to the right place. We have learned 
from the interviews that this is a process that can sometimes go wrong. Conclusions drawn 
from our theories and interviews are that the concept of wrong fit recruitment is hard to 
define. Recruiters and recruiting organizations also have different opinions about what causes 
wrong fit recruitments. Lack of ability to successfully communicate prevailing organization- 
culture is also a cause to wrong fit recruitments. 
 
Keywords: Wrong fit recruitment, communication, organization- culture, matching.



  
  
  
 

Förord
Denna uppsats är ett resultat av vårt examensarbete som genomförts på Arbetsvetenskapliga 
programmet, vid Institutionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad. 
Examensarbetet genomfördes under höstterminen 2007 och omfattade 30 poäng. 
  
Vi vill i detta förord ägna ett stort tack till alla som hjälpt oss under arbetets gång och bidragit 
till att undersökningen kunnat genomföras. Vi vill speciellt tacka alla de personer ute på 
organisationerna som tagit sig tid att träffa oss och dela med sig av sina kunskaper.  
 
Vi vill även tacka till vår handledare Jonas Carlsson som hjälp oss med goda råd och 
kommenterat vårt arbete ända fram till slutet.  
  
Halmstad 
2008-01-03 
 
Mikael Nilsson 
Carola Olofsson
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Inledning 
"De är dyra, de missar talanger och är dessutom subjektiva. Kritiken var hård när P&L lät 

medlemmarna på hrsociety.se säga sitt om rekryteringskonsulter. Även en uppsats från 
Malmö Högskola ger branschen skarp kritik". 

(Dunås, 2007) 
 
 

"En felrekrytering kostar i genomsnitt 700 000 kronor". 
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2006) 

 
Många organisationer anlitar externa rekryteringsföretag för att få hjälp med att finna rätt 
individ till rätt plats. Hjälpen kan bestå i sparad tid, pengar, resurser, men även kompetens 
som man själv saknar för att bedöma mjuka faktorer, det vill säga sådant som inte går att läsa i 
form av examensbevis. Om organisationen inte är nöjd med resultatet av en 
rekryteringsprocess innebär det bortkastad tid och pengar. En felrekrytering beräknas, enligt 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2006), kosta cirka 700 000 kronor. Detta är tid och pengar 
som kan användas till annat. Problematiken kring att finna rätt individ till rätt plats bör alltså 
vara intressant för flera aktörer i rekryteringsprocessen. 
 
En undersökning gjord av HR Society tillsammans med Netsurvey (Dunås, 2007) visar att det 
finns ett stort missnöje bland bemanningsföretagens kunder vad gäller den externa 
rekryteringen. Kunden menar att de är dyra, missar talanger och går för mycket på magkänsla 
och att detta bidrar till felrekryteringar. Några intervjuade rekryterare från olika 
bemanningsföretag menar istället att kunden inte tar kravprofilen på tillräckligt stort allvar 
och att detta är orsaken till att de inte hittar rätt kandidater. 
 
För att en sökande till en tjänst verkligen skall passa in i en organisation krävs mer än 
efterfrågad utbildning, arbetslivserfarenhet och ett välskrivet personligt brev, där personen på 
ett trevligt sätt berättar till exempel hur flexibel han/hon är. Att göra första urval utifrån det 
kunden söker baserat på utbildning, erfarenhet, ålder eller kön är en relativt enkel uppgift, om 
än något tidskrävande och kostsam. Men att verkställa hållbara rekryteringar, så att den 
vinnande kandidaten även matchar organisationskulturen, samt att personkemin med 
arbetskollegor stämmer är besvärligare att avgöra. Med hållbar rekrytering menar vi att 
resultatet av en rekryteringsprocess, (dvs. en eller flera kandidater från den externa 
rekryteraren presenteras för kunden), skall fungera även efter några månader. Kommer 
personen alltid att vara så glad och positiv som han/hon påstår sig vara och inom vilka 
områden är den sökande till exempel flexibel? Alla? Är det säkert att samtliga i den sökande 
organisationen alltid är så glada, positiva och utåtriktade som de säger vid framtagandet av 
kravprofilen? Saker som arbetsuppgifter, ansvar, tid för inskolning, kanske skiljer sig från 
papperet när personen väl börjar på sitt nya arbete. 
 
De flesta organisationer hamnar förr eller senare inför en situation där den måste förändras för 
att möta omvärldens krav. Men det är i dessa situationer som det ibland kan uppstå 
svårigheter. I och med förändringar ändras normer, värderingar och idéer och på så sätt också 
sättet att arbeta. Allt sker successivt och det kan därför vara svårt för organisationen att veta 
vart de kommer att vara om till exempel två år. Organisationskulturen förändras i takt med att 
medarbetare slutar och nya anställs och att hitta nya medarbetare som passar in i den kultur 
som organisationen vill ha är svårt. Kanske kan det till och med vara så att organisationen inte 
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själva vet vad de söker. Även om de vet vad de söker så måste de lyckas att kommunicera 
dessa krav till rekryteraren och denne skall i sin tur kommunicera vidare till en eller flera 
kandidater hur han/hon har upplevt organisationskulturen när de varit ute och besökt 
organisationen. 
 
I föreliggande uppsats kommer frågor som dessa att undersökas och diskuteras. 

Begreppsdefinitioner 

Extern rekrytering 
Begreppet extern rekrytering kan användas i två olika bemärkelser. En organisation kan 
rekrytera personer internt inom organisationen men även söka personer utanför 
organisationen. Då pratar man om intern och extern rekrytering. I denna uppsats används 
begreppet extern rekrytering med betydelsen att en kund anlitar en extern rekryterare. 

Extern rekryterare 
Den aktör i rekryteringsprocessen som har fått ett uppdrag av kunden att finna en eller flera 
kandidater som matchar de krav som kunden ställer på den lediga tjänsten. 

Kund 
Den aktör i rekryteringsprocessen som anlitar en extern rekryterare för att få hjälp med att 
finna lämpliga kandidater till en ledig tjänst inom deras organisation. 

Kandidat 
Person som söker en utannonserad tjänst. 

Syfte och Problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka grunderna till felrekryteringar, kommunikation mellan 
organisation och rekryterare samt ta reda på hur man kan förmedla en organisationskultur på 
bästa sätt för att minska felrekryteringar. 
 
För att besvara vår problemformulering har vi brutit ner den i följande frågeställningar: 
 

• Vad betyder felrekrytering? 
• Vilken roll spelar kommunikation vid felrekrytering? 
• Vilken roll spelar organisationskultur vid felrekrytering? 

 
Avsikten med vår studie har inte varit att generalisera våra resultat på liknande verksamheter, 
utan syftet har varit ta upp problematiken kring felrekryteringar till debatt för att öka 
förståelsen mellan externa rekryteringsföretag och organisation samt underlätta för framtida 
samarbeten. 
 
Tidigare studier har genomförts på alltifrån hela rekryterings- och urvalsprocessen till att se 
till den problematik som kan uppstå i olika delar vid denna process. Det har skrivits mycket 
om diskriminering och mångfald i samband med rekrytering. Flera tidigare studier har även 
gjorts med en psykologisk infallsvinkel där man fokuserat mycket kring risker med att vara 
för subjektiv som extern rekryterare och gå för mycket på magkänslan. Diskriminering och 
mångfald kommer vi dock inte att belysa i denna uppsats. 
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Vi inriktar oss på kunder som anlitat externa rekryterare och där någon av aktörerna upplever 
att en felrekrytering har inträffat. För att reda ut vad som ligger till grund för felrekryteringar 
föreställer vi oss att felrekryteringar härstammar från arbetsanalysen, kravprofilen, 
kommunikation mellan organisation, kandidater och rekryterare samt organisationskulturen. 

Teoretisk referensram 

Rekrytering 
Enligt Bergström (1998) har begreppet rekrytering sitt ursprung i den militära terminologin. 
Den militära rekryteringen av soldater till olika funktioner krävde en fördelning av människor 
utifrån kriterier som maximerade deras effekt. Bolander (2002) menar att begreppet vanligtvis 
används för att beteckna hela rekryteringsprocessen med arbetsanalys, kravprofil, skaffa 
kandidater (rekrytering), behandla ansökningshandlingar (urval), intervjuer mm. En väl utförd 
rekryteringsprocess kan leda till att organisationen har möjlighet att finna rätt medarbetare 
med rätt kompetenser. I och med att organisationen anställer de rätta medarbetarna förbättras 
inte bara organisationens möjlighet att överleva på längre sikt, utan också möjligheterna att 
genomföra önskvärda organisatoriska förändringar och att bli både mer effektiv och lönsam. 
 
Vid rekrytering blir det allt vanligare att man anlitar ett rekryteringsföretag som i sin tur 
annonserar eller söker i sina egna databaser efter lämpliga kandidater. Kundföretaget får då ett 
antal kandidater presenterade för sig som det sedan kan gå vidare med i egna intervjuer 
(Lindelöw Danielsson, 2003). 

Felrekrytering 
Att rekrytera eller byta ut medarbetare kostar stora summor. En felrekrytering kan kosta 
någonstans mellan en kvarts och en miljon, men kan lätt uppgå till ännu högre belopp. 
Kostnaderna ligger delvis i den felrekryterade medarbetarens underprestation men det 
tillkommer även kostnader för bland annat annonsering, tid för behandling av ansökningar 
etc.(Lindelöw Danielsson, 2003). 
 
Tabell 1. Sammanställning över kostnader för en felrekrytering (Lindelöw, Danielsson, 2003) 
Underprestation hos den gamla medarbetaren 50 000 - 250 000 
Tid för förhandl, diskussioner och ev stöd eller hjälp till medarb. som inte
fungerar 

20 000 - 40 000 

Avgångsvederlag 0 - 300 000 
Inhyrning av ersättare under en mellanperiod 0 - 90 000 
Annonsering 40 000 - 100 000 
Tid för behandling av ansökningar 10 000 - 30 000 
Tid för intervjuer 20 000 - 40 000 
Eventuella professionella personbedömningar (en eller flera slutkandidater) 10 000 - 40 000 
Underprestation hos den nya medarbetaren under en upplärningsperiod 30 000 - 100 000 
Summa 180 000 - 990 000 

 
Men många felrekryteringar beror på ett dåligt förberedelsearbete snarare än på olämplig 
intervjuteknik. Felrekryteringar kommer alltid att finnas, även bland de mest kunniga och 
rutinerade rekryterare. Det är helt enkelt svårt att veta om du valt rätt person även om du går 
igenom en rekryteringsprocess till punkt och pricka. Ingen kan ju veta hur en människa 
kommer att agera och reagera i framtiden. Men genom att arbeta systematiskt och planmässigt 
kan du minska risken för att du ska rekrytera fel. Det viktigaste är enligt Hallén (2005): 
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• Att göra en ordentlig och genomarbetad kravprofil för den tjänst som ska tillsättas.  
• Att genomföra en strukturerad intervju. 
• Att jämföra kandidater genom ett bedömningssystem utifrån vad som är viktigt för 

tjänsten. 
• Att så gott som möjligt bortse ifrån tendens till godtycke. 

 
Det ligger inte bara i organisationens vinning att lägga ner omsorg på att hitta rätt medarbetare 
för rätt tjänst, utan naturligtvis lika mycket i den enskilda individens intresse. Samtidigt är 
man sällan beredd att ge en uppriktig bild av sina egna svagheter, drömmar och förhoppningar 
som inte är i likhet med det man tror väntas av en. Både rekryteraren och den intervjuade 
spelar en sorts teater och risken är att det uppstår missförstånd på vägen. Den öppenhet och 
generositet eller anpassningsbarhet man uppvisar under det korta intervjutillfället krymper 
ofta när arbetet blir vardag. Sällan får man en realistisk bild av arbetets begränsningar, 
organisationskulturens nackdelar eller chefens egna baksidor under en anställningsintervju. 
Ingen tjänar ju på att få ett jobb de inte klarar av eller passar för i en miljö som inte är rätt för 
dem. Det är en dyrköpt lärdom att hamna fel, att långsamt inse det, säga upp sig, ta adjö och 
sedan anpassa sig efter nya omständigheter. Det kostar inte bara tid utan även oro och energi 
som man ofta inte har. Det är så mycket bättre om man kan förutsäga åtminstone en del av 
dessa missbedömningar och undvika sådana felsteg (Lindelöw Danielsson, 2003). 

Teman 
Vi har byggt vår studie kring olika teman som innefattar faktorer som vi menar bidrar till att 
kunden inte alltid är helt nöjd med resultatet av en rekrytering. Utifrån tidigare studier 
föreställer vi oss att dessa faktorer har en betydande inverkan på rekryteringsprocessen och 
därmed bidrar till felrekryteringar. 

Arbetsanalys 
Arbetsanalysen är en tjänstebeskrivning som ligger till grund för utförandet av kravprofilen. 
Det är här viktigt att organisationen inte bara fokuserar på vad den nya medarbetaren ska 
arbeta med utan också på vilken personlighet och utvecklingspotential individen ska ha. 
Personen ska också passa in i den organisationskultur som råder för att uppnå en så bra 
matchning som möjligt. 

Kravprofil 
Kravprofilen är en viktig del i rekryteringsprocessarbetet. Det är en slags kompass för den 
externa rekryteraren för att veta vad organisationen söker. Risken är dock att kravprofilen kan 
bli en lång önskelista och/eller inte stämmer överens med vad organisationen egentligen 
söker. 

Kommunikation 
Under utformandet av arbetsanalysen och kravprofilen är det en fördel om kund och extern 
rekryterare förstår varandra och inte pratar förbi varandra. Även kommunikationen mellan 
extern rekryterare och kandidater skall fungera. Detta kanske ses som självklarheter men det 
finns många fällor att trampa i om man inte är medveten om dem. Dessa fällor kommer vi att 
benämna som kommunikationsstörningar. 
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Organisationskultur 
Organisationskultur består av de normer, värderingar och idéer som en organisation innehar. 
Detta begrepp menar vi är en stark källa till att rekryteringar inte alltid infriar de förväntningar 
man hoppats på. Felkällor som kan uppstå är att man inte lyckats förmedla 
organisationskulturen på så sätt att den speglar verkligheten. Detta kan bero på bristande 
insikt, ovetskap om den egna organisationen eller olika kommunikationsstörningar. 

Felrekrytering 
Ofta måste rekryteringsprocessen ske snabbt och det är bristen på tid som kan leda till att 
misstag görs. Men vad är det egentligen man är missnöjd med vid en felrekrytering? 
Begreppet felrekrytering behöver inte innebära att nyanställningen blev en total katastrof utan 
det kan vara små saker som efter en tid kommer till ytan, som inte känns helt rätt för någon 
eller några av parterna. Orsakerna kan vara många men slutsatsen är densamma, den nya 
medarbetaren och organisationen fungerar inte ihop. Det finns därför en bra anledning att 
uppmärksamma hur rekryteringsprocessen går till i praktiken och vad som kan gå snett. 

Arbetsanalys 
För att kunna placera rätt person på rätt plats räcker det inte bara med kunskap om den 
sökande, utan det krävs en minst lika genomgripande insikt om de krav som arbetet ställer och 
vad det är för organisationskultur som råder. Det skulle kunna påstås att människan bara är 
halva ekvationen, sammanhanget den människan skall passas in i är den andra halvan och det 
är bara genom att fylla båda delarna av ekvationen som man kan komma till en hållbar 
slutsats (Lindelöw Danielsson, 2003). 
 
Vad en arbetsanalys kan innehålla beror givetvis på vilken tjänst som ska tillsättas. Dessa 
punkter kan enligt Hallén (2003) användas som en checklista: 
 

• Utbildning. Vilka krav ställs på formell utbildning? Finns det andra likvärdiga 
utbildningar förutom universitetsutbildningar? 

• Arbetslivserfarenhet. Vilken typ av arbetslivserfarenhet bör eller måste finnas? 
Behövs någon branscherfarenhet? 

• Kunskapskrav. Inom detta område ingår mer specifika kunskapskrav som exempelvis 
språk eller kunskap om ett speciellt datasystem. 

• Personlighet. Fundera över den totala bilden av vad som anses behövas, inte enbart för 
att klara av arbetsuppgifterna. Det kan vara till exempel vara viktigt att ta hänsyn till 
den sociala atmosfären både i gruppen och på arbetsplatsen samt 
organisationskulturen. 

• Utvecklingspotential. Arbetslivet är sällan oföränderligt och på de flesta arbetsplatser 
är utveckling och förändring ett konstant tillstånd. Detta måste tas i hänsyn vid 
rekrytering av ny personal. Vad uppskattas personen att göra om fem år? 

 
Organisationer har ofta mycket kunskap om sig själv som ligger outtalad och så många 
förväntningar som man inom organisationen inte stämt av med varandra. Ofta handlar det om 
att organisationen själv måste tänka efter. Men åsikterna om innehållet av tjänsten som ska 
tillsättas går nästan alltid isär beroende på vilket förhållande man har till 
befattningsinnehavaren. Alla dessa perspektiv har dock ett värde, för i det dagliga arbetet skall 
personen fungera med olika delar av personalen och tjäna organisationens syfte på fler än ett 
sätt. För att få en komplett bild av en befattning bör man alltså ha alla dessa perspektiv i 
beräkningen då man utformar en arbetsanalys. Så om det finns motsättningar i helhetsbilden 
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måste en bedömning göras för vad som är viktigast och därmed också måste prioriteras 
(Lindelöw Danielsson, 2003). 

Kravprofil 
Vad en kravprofil ska innehålla finns det olika uppfattningar om. En tumregel skulle dock 
kunna vara att rekryteraren ska kunna svara på alla de frågor som kandidaterna har om 
tjänsten. Vederbörande bör alltså ha en tydlig bild av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. 
Det förväntas också finnas uppgifter på vilka utmaningar tjänsten innefattar och vilka de svåra 
bitarna i tjänsten är.  
Den kandidat som anställs kanske vill gå vidare i sin karriär inom ett par år och då måste 
rekryteraren veta vilka karriärs- och utvecklingsmöjligheterna är. Ytterligare information som 
behövs är utbildningsnivå, erfarenheter, preferenser på kön och/eller ålder.  
 
Vanliga problem som kan uppstå vid framtagandet av kravprofilen är att den riskerar att bli en 
lång önskelista, där alla goda egenskaper man kan komma på radas upp utan någon egentlig 
innebörd. Organisationen har kanske inte tänkt igenom vad som faktiskt krävs för den aktuella 
tjänsten eller på vilket sätt dessa måste uppnås. Då finns risken att standarduttryck som låter 
bra används istället för det som egentligen är betydelsefullt för tjänsten. I värsta fall kan 
kunden ha skapat en kravprofil som är så orealistisk att det är omöjligt att hitta någon som 
svarar mot den. Då måste kraven ses över och organisationen bör tänka igenom vad som 
verkligen är viktigt och vad som bara är önskvärt. På det här sättet kan kraven rangordnas. 
Kraven ska sedan fungera som underlag och blir ett verktyg för en rekryteringskonsult att nå 
ut och hitta den rätta medarbetaren. (Lindelöw Danielsson, 2003). 
 
I kravprofilen är det också bra att veta hur själva tjänsten ser ut och miljön runt omkring. Hur 
ser till exempel organisationen ut? Finns det konflikter i organisationen? Vad är det för typ av 
ledarskap som krävs och som förväntas? Hur ser organisationskulturen ut? Om du söker en 
medarbetare till en mindre organisation måste kandidaten veta hur det är att arbeta i en sådan 
miljö. Organisationskulturen är därför en viktig del i kravprofilen (Zackrisson, 2006). 
 

Organisationskultur 
Begreppet organisationskultur är förmodligen det svåraste att definiera av alla organisatoriska 
begrepp. För vissa organisationsforskare har begreppet kultur bibehållit sin koppling till det 
intellektuella och konstnärliga. De flesta andra har dock fokuserat på en tolkning av kultur 
som en speciell livsstil för en grupp eller en sammanslutning. Därför brukar begreppet 
organisationskultur beteckna livsstilen i en organisation. De flesta organisationsforskares 
definitioner av organisationskultur refererar till något som är gemensamt för 
gruppmedlemmarna eller delas av dem, nämligen innebörder, antaganden, tolkningar, normer, 
värderingar och kunskaper. Att dela en kultur betyder att varje medlem deltar i och bidrar till 
kulturmönstret i stort, men de individuella medlemmarnas bidrag och erfarenheter är inte 
identiska. Kulturen lämnar utrymme för likheter, men ger också sitt stöd åt och förlitar sig på 
skillnader (Hatch, 2002). 

Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att något blir 
gemensamt. Det betyder att vi både delger information och delar med oss av något, bland 
annat innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att kommunicera 
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är att prata och agera i förhållande till varandra. Kommunikation är grunden till de relationer 
vi har till andra människor. Den är en bas för vår identitet och en förutsättning för grupper och 
deras funktion samt effektivitet. Kommunikation är den mänskliga aktivitet som vi har störst 
erfarenhet av och den är en ständigt pågående process (Nilsson och Waldemarson, 1994). 
 
Man kan definiera kommunikation som en process där två eller fler personer skickar budskap 
till varandra. Det är här de visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och situationen 
samt vilket innehåll de lägger in i sina budskap. Men sällan uppfattar mottagaren budskapet 
exakt som sändaren menat (Nilsson och Waldemarson, 1994). 
 
Alltfler inser att det är en tillgång att vara en god kommunikatör. Konsten att kommunicera är 
inte någon naturlig eller medfödd begåvning utan vi lär oss att kommunicera. Det handlar om 
att skapa och utväxla betydelser. Men när vi talar till någon är vi lika engagerade i att försöka 
förstå vad den andre säger som att själv tala. Människor har ett stort behov av att tillskriva 
betydelser i alla handlingar. Det är förmodligen oundvikligt att vi gör det, men det är i grund 
och botten bara ytliga intryck det rör sig om och somliga kommer säkerligen att vara felaktiga 
(Lindelöw Danielsson, 2003). 

Icke-verbal kommunikation 
Vid kommunikation mellan människor är den icke-verbala kommunikationen ett 
samlingsnamn för alla budskap utan ord, det vill säga alla de budskap som inte innefattas i 
ordens bokstavsbetydelse. Den icke-verbala kommunikationen beskrivs alltså utifrån hur 
människor beter sig och hur vi reagerar på dessa beteenden. Det kan vara de tankar, känslor 
och upplevelser som visar sig genom kroppsliga uttryck som förmedlas tillsammans med det 
talade språket. På samma sätt som språket förmedlar ord mellan människor, förmedlar det 
icke-verbala språket känslor. Detta sker bland annat genom ansiktsuttryck, minspel, 
ögonkontakt/blickar, kroppsspråk, gester och tonfall med mera. Det finns regler för hur vi 
använder oss av icke-verbal kommunikation, till exempel hur vi använder vår röst, miner och 
gester för att ge tilläggsinformation till det som sägs (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

Kommunikationsstörningar. 
Språket är ett verktyg som möjliggör komplex kommunikation men innebär också en allvarlig 
begränsning. Störningar kan bero på missförstånd, feltolkningar, svikna löften och skilda 
intressen som både kan förvärras eller lindras av kommunikationen. Innebörder är ofta 
kopplade till situationer och sammanhang och därför kan ett och samma ord betyda helt olika 
saker vid olika tidpunkter, även för samma människa. Vad man menade igår behöver inte vara 
det man menar idag. Det är därför viktigt att aldrig avsluta tolkningsprocessen av vad andra 
menar, att ständigt undra om vi förstått, missuppfattat eller feltolkat (Nilsson och 
Waldemarson, 1994). 
 
Men hur kan vi veta att vi menar samma sak bara för att vi använder samma ord? Hur kan vi 
veta att vår subjektiva bedömning av någonting uppfattas likadant av någon annan? 
Människor förändras och därmed också deras åsikter, uppfattningar och uttryckssätt. 
Förståelsen och associationer av ett ord kan ju skilja sig från en person till en annan men det 
behöver inte betyda att någon har fel men vi kommer ändå att prata förbi varandra (Lindelöw 
Danielsson, 2003). 
 
Olika typer av kommunikationsstörningar enligt Nilsson och Waldemarson (1994): 
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• Outtalade förutsättningar. Vi är snabba med att dra slutsatser av det vi sett och 
observerat, men också av det vi så att säga sett indirekt. 

• Ofullständiga budskap. Utelämnar viktiga delar som mottagaren behöver för att göra 
en riktig tolkning av det som sändaren säger och menar. 

• Tankeläsning. Att inte sända något budskap alls men tänka på något och kräva att den 
andre ska uppfatta det. 

• Dimridåer. Det är svar som på ytan verkar vara som vanligt, men när vi funderar på 
dem hittar vi ingen klar innebörd. 

• Sidospår. Svar som halkar in på en liten detalj i det som sagts och som innehåller 
långa utläggningar med irrelevanta vinklingar. 

• Bekräftelse. Att inte bekräfta den andre skapar störningar och gör relationen diffus 
eller dubbelbottnad. 

Matchningsmodellen 
Den traditionella urvalsmodellen består av en mängd sofistikerade och systematiska tester där 
individer söks som passar in i organisationens existerande normer och värderingar men också 
individer med grundvärderingar som passar in i den önskade affärsorienteringen. Kritiker 
menar dock att denna modell bygger på antaganden om: 
 

• att människor inte förändras mycket över tiden 
• att det är möjligt att göra objektiva bedömningar av individer 
• att bedömningarna kan användas för att förutsäga individens prestationsförmåga 

 
Matchningsmodellen är en modell som växt fram ur en kritik av den traditionella 
urvalsmetoden och utgår från att rekrytering är en social process, där anställningsbeslutet sker 
genom en ömsesidig matchningsprocess, genom vilken individer väljer organisationen och 
organisationen väljer individer. Matchningsmodellen leder, till skillnad från den traditionella 
urvalsmodellen, till ett större hänsynstagande till arbetstagarens intressen genom att erbjuda 
möjligheter för den sökande att själv välja och därigenom skapa större möjligheter att uppnå 
målsättningen att matcha individens normer och värderingar med företagets kultur.  
 
Förespråkare för matchningsmodellen menar att det är meningslöst att lägga ned tid på att 
försöka välja ut den bästa sökande om han/hon inte är intresserad av att arbeta i 
organisationen. Idealet är att anställningsintervjun skall föras genom ett ostrukturerat samtal, 
där deltagarna talar med varandra utan att det går att urskilja vem som intervjuar vem. Båda 
ger och tar lika mycket, och ingen har ansvar för att föra samtalet vidare i riktning mot målet. 
(Bergström, 1998). 

Material och metoder 

Urval av respondenter 
Inom kvalitativa studier är urvalet av respondenterna en viktig och väsentligt del av 
undersökningen. Får forskaren fel respondenter i sitt urval kan det bidra till att hela studien 
inte blir pålitlig i förhållande till den frågeställning man har. Därför är det av vikt att urvalet 
av respondenter inte sker slumpartat utan efter uppsatta kriterier så att de äger rätt kunskap om 
den företeelsen som man ska undersöka. Om man hittar rätt respondenter medför det även att 
informationsinnehållet och äktheten ökar (Holme & Solvang, 1997). 
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För att komma i kontakt med lämpliga respondenter satte vi oss ner och funderade på vilken 
typ av rekryteringsföretag och organisationer vi ville komma i kontakt med. Utefter detta har 
vi utformat kriterier och önskningar som följer: 

Rekryterare - kriterier 
Följande kriterier ställdes för rekryterarna: 

• Respondenten ska ha erfarenhet av externt rekryteringsarbete på rekryterings- 
och/eller bemanningsföretag.  

• Respondenten ska själv ha erfarenhet av felrekryteringar eller vetskap om 
felrekryteringar inom det egna rekryteringsföretaget. 

Rekryterare - önskan 
En önskan fanns om: 

• Att respondenterna ska arbeta på olika rekryterings- och/eller bemanningsföretag. 
• Att respondenterna ska ha olika lång erfarenhet av rekryteringsarbete och gärna olika 

bakgrund vad gäller utbildning.   
• Att organisationen ska vara belägen i Halmstad. 

Organisation - kriterier 
Följande kriterier ställdes för organisationerna: 

• Organisationen ska ha erfarenhet av att anlitat ett externt rekryteringsföretag. 
• Organisationen ska ha erfarenhet av felrekrytering från ett externt rekryteringsföretag. 

Organisation - önskan 
En önskan fanns om: 

• Att finna organisationer som är verksamma i olika branscher, både inom den privata 
och offentliga sektorn. 

• Att organisationen ska vara belägen i Halmstad. 
 
Då kraven på att hitta rätt respondenter vad mycket specifika gav det oss ett begränsat urval. 
Vi bestämde oss därför att i första hand höra bland våra vänner och bekanta om de kände till 
någon som passade in på dessa kriterier. Metoden för urvalet blev därför ett 
bekvämlighetsurval, även kallat tillfällighetsurval. I denna typ av urval väljs individer som är 
tillgängliga. Fördelen men denna metod är enkelheten och användbarheten vid begränsade 
resurser, både ekonomiska och tidsmässiga. Nackdelen är dock en risk för att resultatet inte 
bli representativt då till exempel många i ens bekantskapskrets har samma drag (Bryman, 
2001). Vi bedömer dock att personligheten hos de rekryterare vi intervjuat sannolikt har 
liknande drag men att detta är på grund av att yrket i sig kräver att man är utåtriktad och 
tycker om att arbeta med människor.  
 
Urvalet resulterade i tre rekryterare från olika bemannings- och rekryteringsföretag samt tre 
representanter från tre olika organisationer. Rekryterarna har en anställningstid mellan 1-6 år. 
De tre representanterna från de olika organisationerna har erfarenhet av en eller flera 
rekryteringsprocesser i samarbete med bemannings- och rekryteringsföretag. 
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Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på så sätt att vi båda medverkade vid varje intervjutillfälle. Detta 
för att inte gå miste om värdefull information som lätt kunnat försummas om bara en av oss 
deltagit vid intervjuerna. Innan intervjuerna bestämde vi att en av oss skulle ha den ledande 
rollen för intervjun och den andre ansvaret för dokumentationen. Samtliga intervjuer har 
genomförts på respondentens arbetsplats för att undvika skilda förutsättningar för intervjuns 
tillvägagångssätt. 
 
Inför intervjuerna utformades två olika intervjuguider, en till rekryteringsföretagen och en till 
organisationerna (se befogade bilagor 1 & 2). Dessa designades efter olika områden som vi 
ville att intervjuerna skulle hållas inom. Detta för att inte ha för alltför strukturerade frågor 
som lätt kan hämma datainsamlingen i form av att intervjupersonen skulle komma att ta upp 
egna viktiga ämnen. De områden vi valt att strukturera intervjuguiderna efter är: 
 
Rekryteringsföretag: Organisation: 

• Kravprofil 
• Kommunikation 
• Företagskultur 
• Felrekrytering 
• Återkoppling 

• Felrekrytering 
• Företagskultur 
• Arbetsanalys 
• Kravprofil 
• Kommunikation 

 
Intervjumaterialet dokumenteras med anteckningar och självklart minnen och intryck av det vi 
själva upplevt och uppfattat under själva intervjun. Vi har valt att ta anteckningarna direkt på 
dator vilket medför att vi snabbare kan anteckna det respondenten säger och får tid över till att 
anteckna egna tankar och funderingar under intervjun gång. Medvetenheten finns att om en 
bandspelare används hade den kunnat fånga upp ännu mer information men då skulle kanske 
den intervjuade ha känt obehag i situationen (Bell, 2000). Istället valde vi att dokumentera 
samtliga intervjuer på samma sätt för att undvika eventuella olikheter i intervjuernas 
förutsättningar. 
 
Forskning är en grundläggande nödvändighet för både individen och samhällets utveckling. 
Man skulle kunna säga att samhället och dess medlemmar har ett befogat krav på att forskning 
bedrivs och att den inriktas på betydelsefulla frågor och att den dessutom håller en hög 
kvalité. Detta krav brukar kallas för forskningskravet och den medför att vetenskap och 
metoder utvecklas och förbättras. Dock finns det också ett krav inom forskningen som ska 
skydda individen, det så kallade individkravet. Detta krav är till för att individer inte ska 
utsättas för psykisk eller fysisk skada i form av till exempel förödmjukelse eller kränkning. 
Dessa krav brukar även kallas för de forskningsetiska principerna och har som syfte att ge 
normer för förhållandet mellan forskare och respondent.  
 
De forskningsetiska principerna består enligt Vetenskapsrådet (2002) av fyra huvudkrav och 
dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Vad beträffar informationskravet har vi informerat respondenterna om uppsatsens syfte och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har blivit upplysta om att deras medverkan 
har varit frivilligt och att de när som helst får avbryta sin delaktighet. Vi har därför i enlighet 
med samtyckeskravet fått ett godkännande av varje respondent i samband med bokning av 
intervjuerna att delta i undersökningen. Vi har upplyst deltagarna om att deras medverkan är 
helt anonym och att varken namn eller företagsnamn kommer att nämnas i uppsatsen. Detta 
beslut tog vi själva innan intervjuerna för att undvika att respondenterna hade olika 
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uppfattningar om anonymiteten. Det kändes därför bäst att låta samtliga deltagare vara 
anonyma och på så sätt också skydda att känslig information skulle läcka ut. Våra uppgifter 
på respondenterna kommer därför att hållas konfidentiellt och inte användas i något annat 
syfte än i denna uppsats i enighet med nyttjandekravet. 

Analysmetod och tolkningsmetod 
När intervjufasen är avslutad måste datan organiseras och systematiseras. Organiseringen av 
datan har som syfte skapa ordning bland datan och ge en överskådlighet och systematik. 
Analysen innebär att datan ges en praktisk och tolkningsbar form så att intervjuutfallet nu kan 
relateras till den ursprungliga problemställningen (Backman, 1998). 
 
Sammanställningen av intervjuerna genomfördes strax inpå intervjun. Det för att snabbt få ner 
de tankar och funderingar vi haft kring samtalet och kunna fylla på med ytterligare 
anteckningar som inte hann skrivas ner under själva intervjun. Att vi tog anteckningarna 
direkt på datorn underlättade sammanställning och vi har därför bara i efterhand strukturerat 
upp texten så att den blir mer lättläslig. Efter sammanställningen har vi arbetat med materialet 
i form av att vi gjort meningskoncentering samt meningskategorisering. Med 
meningskoncentering menas att intervjumaterialet formuleras mer koncist. Långa utsagor 
pressas samman i kortare uttalanden och det väsentliga omformuleras i kortare meningar. 
Koncentreringen medför på så sätt att större intervjutexter kan reduceras till kortare och 
koncisare formuleringar. Risken med detta är dock att man riskerar att reducera för mycket 
text och att väsentliga uttalande inte kommer med (Kvale, 1997). Efter koncentreringen har vi 
kategoriserat vårt intervjumaterial, detta efter de teman som intervjuguiderna designats efter. 
För att illustrera vårt tillvägagångssätt av vår analys visas nedan en modell över hur materialet 
har bearbetats: 
 
 

 
Figur 1. Bearbetning av materialet. 
 
Vi har alltså i första hand sammanställt och jämfört rekryterarnas data inom varje tema som 
behandlades i intervjuguiderna. Därefter har vi bearbetat kundernas data på samma sätt inom 
de teman som ingick i deras intervjuguide. Efter det har vi sammanställt allt material, både 
från rekryterarna och kunderna, för att se likheter eller skillnader i uppfattning om 
kommunikation, kravprofil och så vidare. Slutligen har vi jämfört allt material mellan 
rekryterarna och kunderna mellan de olika ämnesområdena. Efter detta har vi kopplat 
intervjumaterialet till de teorier som vi redogör för ovan. 
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Metoddiskussion 
Oavsett undersökning så är det givetvis väldigt viktigt att undersöka det som avses att 
undersöka, det vill säga att man har god validitet. Vidare säkerhet krävs vad det gäller 
mätinstrumentets tillförlitlighet, alltså att god reliabilitet skall upprätthållas. Risken i den här 
typen av intervju är att intervjupersonen svarar på frågorna på ett mer politiskt korrekt sätt än 
att ange svar som är förenliga verkligheten. Detta påverkar således reliabiliteten negativt. För 
att undvika en sådan här felkälla är det viktigt att prata med rätt person, någon som är insatt i 
ämnet och har rätt kunskaper om området (Bryman, 2001). 
 
En nackdel av den kvalitativa undersökningen är att all data är subjektiv, all genererad data 
från en sådan här undersökning är subjektivt upplevd och subjektivt tolkad och oftast i flera 
led. Vi kan aldrig uppnå hundraprocentigt objektivitet eftersom allting är relativt och det 
gömmer sig alltid ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten. Dels ger 
intervjupersonen sin subjektiva uppfattning vid svaren på frågorna, det är även en subjektiv 
bedömning och tolkning av frågan i sig som ligger till grund för svaret. Det är inte alls säkert 
att intervjupersonen uppfattar frågan så som vi menade den. Vidare så skall vi i nästa led tolka 
dessa svar och då färgar ytterligare en subjektiv uppfattning resultatet. Vi kan aldrig ta bort 
vår subjektivitet men vi måste vara medvetna om våra utgångspunkter och förutfattade 
meningar (Starrin & Svensson, 1994). 
 

Resultat 

Rekrytering 
Anledningen till att kunderna väljer att ta hjälp av externa rekryterare är i huvudsak för deras 
kompetens och att rekryterarna ofta har lättare att bedöma kandidaterna. "De har bättre 
personkunskap och har lättare att genomskåda kandidaterna." Rekryterarna utför också ofta 
tester vilket kunderna inte anser sig kunna göra själva. Kunderna uppger även att det är en 
tidsbesparande handling då det ofta tar lång tid att utföra en rekryteringsprocess där många 
ansökningar ska ses över.  
 
Det framkom bland kunderna att de externa rekryterarnas arbete upplevs som ett löpande band 
och om kunden istället valde att avsätta egen tid till att själv hantera hela 
rekryteringsprocessen hade denna fortsatt leta efter en kandidat som kändes helt rätt. Risken 
är dock att det blir en alltför utdragen process, vilket det ofta inte finns tid till. Detta kan 
resultera i att kunden till slut kommer till en punkt där de måste välja någon även om de inte 
funnit rätt kandidat. 
 
Det framkom att kunderna anlitar rekryteringsföretag när de ska anställa alltifrån tjänstemän 
och medarbetare till golvet. "Rekryteraren ansvarar för hela rekryteringsprocessen då 
tjänstemän ska anställas. När tjänster på golvnivå ska tillsättas så hjälper rekryteraren endast 
till med annonsering och urval och sen får kunden ta över processen." Kunderna uppger att de 
oftast får ett antal kandidater att välja mellan. Antalet varierar och detta beror oftast på vilken 
typ av tjänst som ska tillsättas, ju mer avancerad tjänst desto fler kandidater presenteras. 
Därefter väljer kunden ut potentiella kandidater för intervjuer. 
 
Arbetsprocessen hos rekryteringsföretagen ser olika ut. Respondenten som arbetar enbart med 
rekrytering beskriver en detaljerad arbetsgång. "Vi intervjuar 10-15 kandidater sedan 
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presenteras 3-5 kandidater för kunden innan de får komma ut till organisationen. Sen går 
kunden vidare med två kandidater och därefter väljs den som passar bäst. Vi har ett avtal med 
kunden att hela rekryteringsprocessen ska ta 6-8 veckor. Vi stämmer hela tiden av med 
kunden om de gillar kandidaterna vi skickar, så vi vet att vi är på rätt spår. Kunden informeras 
löpande under hela processen om vad som händer”. 
 
Det tar normalt 2-3 månader från att kravprofil utformats till anställningsavtal är påskrivet. De 
som arbetar med både bemanning och rekrytering arbetar på olika sätt. Ett sätt förefaller vara 
att skicka en profil i taget som kunden får granska. Känner kunden att det känns bra så letar 
rekryteraren upp kandidater med liknande kvalifikationer. Upplever kunden dock att profilen 
inte stämmer överens med vad de söker så letar rekryteraren vidare och skickar en ny profil 
som förhoppningsvis stämmer bättre med vad kunden söker. Ett annat sätt uppges vara att 
skicka tre kandidater till kunden men antalet skiljer sig beroende på vilken typ av tjänst det är.  
 
Kundkontakten börjar för det mesta med att rekryteringsföretagets säljare bokar in kundmöten 
på olika organisationer för att marknadsföra sig och skapa kundrelationer. Sedan är det upp 
till kunden att kontakta bemanning/rekryteringsföretaget när de är i behov av deras tjänster. 
Rekryterarna anger att de ofta arbetar med flera rekryteringsuppdrag parallellt. De arbetar 
självständigt med uppdragen men bollar gärna erfarenheter och problem mellan varandra på 
kontoret. 

Felrekrytering 
Samtliga intervjuade kunder har varit med om felrekryteringar när de anlitat externa 
bemannings- eller rekryteringsföretag. En metod som uppges användas är att anlita ett 
bemanningsföretag i ett första skede för att säkerställa sig om att personen passar för tjänsten. 
Då får kandidaten sex månader på sig innan hon/han anställs att visa att denne passar in. Efter 
det utförs tester av ett anlitat rekryteringsföretag för att synliggöra eventuella avvikelser från 
det uppvisade beteendet. På så sätt kan de se om kandidaten verkligen uppvisat sitt rätta jag 
under prövotiden.  
 
Kunderna har olika uppfattningar om orsakerna till felrekryteringar. Samtliga är överens om 
att det är personliga egenskaper och värderingar hos den nyanställda som inte stämmer 
överens med deras organisation. En av respondenterna säger "Rekrytering ställer stora krav på 
relationen mellan rekryterare och kund, ofta är det personliga egenskaper eller klimatet som 
gör att personen inte passar in. Det är ju svårt för rekryteraren att fånga upp och uppskatta 
vem som kommer att passa in med den befintliga personalen. Det kan ju kännas bra vid 
intervjun men sen passar kandidaten inte i slutändan”. De har till exempel råkat ut för en 
kandidat som hade goda referenser och sa sig kunna allt möjligt, men det stämde inte med 
verkligheten. I kandidatens CV kunde man se att personen inte hade erfarenhet förutom hos 
just den tidigare arbetsgivaren. Respondenten menar att referenser på så sätt inte alltid är 
tillförlitliga då de vill kandidaten väl. En annan orsak kan vara att kandidaten inte fått de 
arbetsuppgifter som varit tilltänkta. "Det kan handla om en kommunikationsmiss eller att 
jobbet inte har utvecklats så som förutspåtts, situationen kan ha förändrats. Är det verkligen 
en felrekrytering då?" Respondenten uppger dock att de ofta kunnat avbryta 
rekryteringsprocessen innan det blir en så kallad felrekrytering. Ibland har det ändå hänt att de 
inte upptäckt på en gång att personen i fråga inte passat för tjänsten och har då blivit kvar i 
organisationen. Det har hänt att de i arbetsanalysen och kravprofilen angett att de söker en 
person vars tjänst ska utvecklas med ökat ansvar och arbetsuppgifter och kandidaten har 
godkänt detta men i efterhand inte varit villig att åta sig det ansvaret. 
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Orsakerna till felrekryteringar enligt rekryterarna behöver nödvändigtvis inte vara att kunden 
är missnöjd utan även kandidaten kan vara missnöjd. Det framkommer ett exempel om en 
nyrekryterad person som grät varje dag innan jobbet men kunden var jättenöjd med personen. 
”Det är då svårt att veta hur man ska agera” säger respondenten. Ska kandidaten ersättas då 
eller ska kundens tillfredsställelse gå i första hand? En annan orsak till felrekryteringar kan 
vara att kunden målar upp en kandidat som inte stämmer med det som tjänsten faktiskt går ut 
på. Kunderna är ibland stressade och ligger efter med arbetet och vill att kandidaten snabbt 
kommer in i arbetet, vilket kan bidra till för höga förväntningar. En person tilldelades till 
exempel faktureringsuppgifter på en gång och fick ingen upplärning. Kunden var missnöjd 
och klagade bara på den nyrekryterade. Här anser respondenten att det var kunden som gjorde 
fel. Kommunikation uppges också vara en bidragande orsak till felrekryteringar. Ibland kan 
det till exempel röra sig om missförstånd, att kommunikationen inte fungerar som den ska. 
Här berättar respondenten om en person som uppfattades som lat av chefen eftersom denna 
alltid stod sysslolös när chefen gick förbi. Men när de senare kommunicerade uppdagades att 
personen i själva verket var väldigt snabb och effektiv och därför fick stå och vänta på att få 
mer att göra. 
 
Det råder olika uppfattningar om hur lång tid det tar innan en felrekrytering upptäcks enligt 
kunderna. Det är först en inlärningsperiod och då måste personen få en chans att komma in i 
arbetet och kunna vara sig själv. Det kan röra sig om 1-6 månader och en orsak uppges kunna 
vara att alla förväntningar inte infrias i alla avseenden. Det har mest med personligheten att 
göra och då måste de fråga sig om de har för höga förväntningar. Passar kandidaten inte efter 
sex månader så måste de tänka över om personen ska fortsätta. Kanske är det så att personen 
inte passar in i organisationskulturen. 
 
Rekryterarna har också varierande svar på hur lång tid det tar innan de uppfattar att det är en 
felrekrytering men det ligger mellan 1-3 månader. De uppmanar alltid kunden att ringa till 
dem om det inte känns bra. Då diskuteras om en ny rekryteringsprocess ska inledas. Kunden 
har en garanti genom avtalet men den gäller bara om kunden gett sann information i 
kravprofilen. Garantin är på sex månader och är kunden inte nöjd så görs en ny rekrytering 
gratis. Rekryteraren brukar följa upp vid tre tillfällen efter själva rekryteringen och de hör då 
direkt om det fungerar bra eller inte. Ett annat sätt är att ge kunden pengarna tillbaka om det 
uppdagas inom en månad eller så erbjuds ny kandidat. Det förekommer även att 
rekryteringsföretag endast har garanti om kunden ber om det.  
 
Samtliga kundrespondenter uppger att kandidaten ersatts om de inte varit nöjda. Bland 
kundrespondenterna uppges att rekryteraren inte kommer tillbaka till dem men att 
rekryteraren ringer och frågar hur det går. Det sker dock ingen djupare analys utan kunden får 
helt enkelt säga till om det inte fungerar.  
 
Rekryterarna uppger att de vid eventuella felrekryteringar arbetar för att reda ut vad som gått 
snett genom att prata med kunden och gå igenom kravprofilen igen. Det framkommer också 
att kraven på tjänsten kan ha förändrats sedan arbetsanalysen upprättades eller att bristfällig 
kommunikation mellan kunden och den nyrekryterade kan vara problemet. Mycket löser de 
genom att bara prata med varandra. 
 
Rekryterarna brukar ventilera med varandra om vad som gått snett. Medarbetarna diskuterar 
öppet under hela rekryteringsprocessen och har något gått snett måste de ifrågasätta vad de 
gjort fel, vad hände, vad kan göras bättre och så vidare. Har det blivit fel så måste de rannsaka 
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sig själva, kanske ställa sig frågan: "Ska vi verkligen jobba med den här kunden? Det är inte 
bara kunden som väljer oss utan vi väljer också våra kunder." 

Arbetsanalys 
Alla kunder uppger att de utarbetar en grundlig arbetsanalys. Den respondent som använder 
sig av bemanning som ett första steg säger att deras arbetsanalyser ofta är mindre detaljerade 
än om de skulle rekrytera någon direkt. I arbetsanalyser uppger kunderna uppgifter om vad 
den tilltänkta ska göra, vilka arbetsuppgifter hon/han kommer att ha och hur denne ska vara 
som person. Det rör sig ofta om att ta fram en arbetsanalys för ersättningsbefattningar. 
Kandidaten ska passa in i organisationen men kundrespondenten menar att de nog är dåliga på 
att tänka i banorna vad gäller personlighetsdrag, det kommer mest upp i intervjusituationen. 
Det gäller att kandidaten är ärlig, det måste ju stämma för båda. Dessutom ska kandidaten och 
dennes blivande kollegor känna att det fungerar. 
 
"Kanske ska kandidaten inte bara kunna jobba med dessa arbetsuppgifter i framtiden. Det är 
då bra med någon som kan och vill konvertera till andra uppgifter." Kundrespondenten menar 
att organisationen är föränderlig och därmed sättet att arbeta. Det är därför bra att hitta en 
person med bred utbildning som är villig att kunna vara flexibel. "Det är viktigare att lägga 
tyngdpunkten på att kandidaten skall ha rätt inställning, personlighet och värderingar än 
utbildning vid framtagandet av arbetsanalysen. Utbildningen är en bra grund, en plattform för 
kunskap." 
 
Vid framtagandet av arbetsanalysen accentueras inte begreppet organisationskultur. Däremot 
pratas det i termer som "kommer den här personen att fungera i gänget, stämmer denna person 
med oss, vill han/hon jobba här i framtiden?". 

Kravprofil 
Det råder delade meningar bland rekryterarna om vem som har det övergripande ansvaret för 
hur väl kravprofilen utformas och efterföljs. Den respondent som enbart arbetar med 
rekrytering anser att det är deras ansvar. "Det är ju vårt arbetsredskap och kompass för vad 
kunden söker och det är utifrån kravprofilen vi utgår när vi söker kandidater. Vi 
sammanställer uppgifterna som kunden gett oss och frågar sedan om de tycker att vår 
bedömning stämmer överens med vad de söker för person." Rekryteraren uppger att kunden 
ibland målar upp en slags "superhero". Det är då deras ansvar att arbeta ner en mer realistisk 
bild och sen kan kunden ha önskemål. Rekryterarna brukar ofta trycka på att kunden kan 
erbjuda utbildning men inte ändra någons personlighet. Är man villig att lära så kanske 
utbildningskravet inte är det avgörande. 
 
Angående den tid som bör läggas ner på framtagandet av kravprofilen framkommer det bland 
rekryterarna att det beror på vilken tjänst som skall tillsättas. "Det viktigaste är att få rätt 
person på rätt plats. Utbildning är inte allt och ofta lär man sig mer på plats. Men självklart 
måste kandidaten ha en ekonomiutbildning om denne ska arbeta med ekonomi." Det sägs 
bland rekryterarna att de lägger ned den tid som behövs på kravprofilen men: "Ibland känner 
man att mer tid hade behövts men det är generellt bra. Om de inte lägger ner tillräckligt med 
tid så slår det ofta tillbaka på dem. Får de inte den information de behöver och det blir då 
svårare att hitta rätt kandidater. Kunden har ofta bråttom och vill att det ska gå fort men det är 
kravprofilen som gör att det blir bra."  
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Bland kunderna uttrycks det att tillräckligt med tid läggs på kravprofilen och att rekryterarna 
är noggranna. Det kan dock vara svårt att bedöma om rekryterarna uppfattat deras krav och 
önskemål rätt. Rekryteraren har ju faktiskt fått ett uppdrag och det är inte alltid så lätt att 
förstå väsentligheten, men de måste ändå ha kompetensen att förstå skillnaden mellan olika 
tjänster. Kunden vill därför gärna ha en rekryterare med samma bakgrund som tjänsten som 
ska tillsättas, annars riskerar de att inte få rätt typ av person. Risken är ibland att de missar när 
de ska vidarebefordra informationen till kandidaterna. 
 
Vad gäller brister i kravprofilen så berättas bland kunderna att man blivit tillfrågad "Vill ni 
verkligen ha någon personal?" Rekryteraren har sagt att kunden har för höga krav och menar 
att kunden söker en kandidat med så många olika egenskaper och kvalifikationer att de kan få 
problem att hitta någon som uppfyller dessa. Det påpekas även att rekryteringsföretagen har 
bristande mångfald i sina databaser. Kunden eftersökte någon med invandrarbakgrund men 
rekryteraren kunde inte erbjuda detta då de inte hade någon invandrare med rätt 
kvalifikationer för tjänsten. Vidare ställer sig kunden frågande till de frågor som rekryteraren 
ställer i kravprofilen. "Ställer denne de rätta frågorna? De har nog missat väldigt mycket."  
 
Rekryterarna menar att de inte får en helt klar bild över det kunden söker endast genom 
kravprofilen. Det går inte att beskriva bara på papper utan man får en mer fullständig bild när 
man pratar med kunden. Samtliga respondenter menar att man måste vara ute hos kunden för 
att få en känsla av vilka de är och vad de söker, känna på de mjuka bitarna och få en inblick i 
verksamheten. "Först träffar man chefen och sen andra anställda, ibland säger inblicken hos 
de anställda mer än vad chefen ger tecken på. Vi ska ju sen kunna förmedla till kandidaten 
vad det är för en arbetsplats." Många rekryterare har en nära relation med sina kunder och vet 
vilken typ av person de söker. "Vi sitter inte bara och matchar CV, det kan vem som helst 
göra." 

Organisationskultur 
Rekryterarna uppger att de alltid åker ut till kunderna och säger sig därför få en bra 
uppfattning om hur kundens organisationskultur ser ut. De låter kunden berätta och får på så 
sätt en inblick i deras verksamhet, hur de fungerar och arbetar. Någon menar att de har så nära 
kontakt med sina kunder att de säger sig kunna känna av vilka människor som kan tänkas 
passa in i deras kultur. En annan menar att de alltid pratar igenom organisationskultur 
tillsammans med sina kunder. 
 
Det framkommer bland kundrespondenterna att organisationskultur är något som alltid 
diskuterats med rekryteraren. De pratar om hur kunden är, hur de tänker, arbetar och vad de 
vill ha. "Företag skiljer sig beroende på verksamhet, ledning, tider och personalförmåner och 
detta är viktigt att förmedla till rekryteraren, till exempel hur ser utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheterna ut. Vi är ett exportberoende företag vilket präglar miljön, liksom 
språk därför kan också nationalitet vara viktigt." Samma kund har vid intervjutillfället en 
pågående rekryteringsprocess med en ny rekryterare som de aldrig tidigare anlitat. Den nya 
rekryteraren har varit hos kunden och känt av klimatet och respondenten säger att det ska bli 
intressant att se hur rekryteraren har uppfattat deras organisationskultur. 
 
Det skiljer sig dock huruvida begreppet organisationskultur togs upp under framtagandet av 
kravprofilen eller inte, menar kunderna. Den kunden som använder sig av bemanning i ett 
första steg och ett rekryteringsföretag som senare utför tester säger sig inte ha någon 
erfarenhet av att organisationskultur tas upp i den mån som kunden önskar. Kunden menar att 
djupintervjuer måste göras för att riktigt förstå en människa. Vidare tror kunden att bristande 
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kommunikation om organisationskulturen kan vara orsaken till att de fick erfara en 
felrekrytering. Kunden menar att rekryteraren kan komma dit och stämma av med olika 
nyckelpersoner, men att dessa personer inte representerar hela organisationen. En del 
medarbetare inom organisationen kan vara missnöjda och på så framställer den i dålig dager. 
Vidare anser kunden att det är bra med människor från olika kulturer och tror att ett ökat 
fokus på personliga värderingar kommer att ligga till grund för lyckade rekryteringar. 
 
Angående en definition på organisationskultur uppger rekryterarna olika svar: "Gud vad svårt, 
det har jag aldrig funderat över. Jag går alltid nollställd till en kund och har inga förutfattade 
meningar." En annan säger: "Det är de mjuka bitarna i rekryteringen. Mycket är bara en 
magkänsla, vad man känner." En annan uppfattning av begreppet organisationskultur var att 
det har med vilka personligheter som jobbar där att göra, stämningen på plats, andan och hur 
man behandlas.  
 
”Organisationskulturen delas av alla medarbetare men de har nödvändigtvis inte samma bild 
av hur organisationen ser ut” framkommer bland kunderna. Uppfattningen om kulturen är 
väldigt personlig, men den kund som från början tar in konsulter från bemanningsföretag 
upplever att de då får en känsla för om personen passar in. Stämmer inte värderingarna 
överens så märker kunden detta. Det är svårt för de anställda att sätta ord på vad till exempel 
organisationsandan är, men de har nog en slags bild av hur den ser ut. Ofta har till exempel 
VD:n sin bild av hur kulturen ser ut och hur denne vill att den ska vara. Kulturen finns i två 
lägen i deras organisation, den gamla och den nya. Den gamla innehas av medarbetare som 
arbetat inom organisationen i många år. De resonerar som att man inte behöver ändra något 
som har fungerat i alla år Kunden förespråkar en hög moral hos sina anställda men inte högt 
moraliserande, man ska inte peka och döma andra. Det är högt i tak och man kan kritisera 
chefen. 
 
Organisationskulturen beskriver hur deras organisation är menar en annan. Kunden är till 
exempel teknik- och produktionsinriktade och har fötterna på jorden. "Vi söker inte direkt 
teoretiker eftersom det rör sig om handgripligt arbete." Det har hänt att de nyrekryterade är 
alltför teoretiska för att passa in och detta tror kunden beror på kommunikationsbrist mellan 
rekryterare och dem själva. Vissa kandidater har haft en teoretisk bakgrund men kunden 
eftersöker mer praktiskt erfarenhet. De har dock haft samma rekryterare sen flera år och 
upplever nu att rekryteraren fått en bättre uppfattning om deras organisationskultur och vilken 
typ av personlighet som passar där. Respondenten menar vidare att alla medarbetare har 
ungefär samma grundvillkor men det skiljer sig nog med avseende på vad de jobbar med och 
vilken chef de har. Detta är faktorer som påverkar den enskilde, men mycket är ändå 
generellt. Inom organisationen finns många små avdelningar och det är därför extra viktigt att 
personkemin fungerar mellan befintlig personal och den nyrekryterade. "Vissa är sociala och 
vissa är inbundna. Vi hade till exempel en nyrekryterad social person som skulle jobba med 
en inbunden människa vilket inte fungerade. Klimatet blev inte trivsamt och den 
nyrekryterade valde därför att gå vidare." Men respondenten menar att man inte kan rekrytera 
efter att anpassa till bara en persons önskan.  
 
Risken för felrekryteringar är lika stor oavsett om man gör det själv eller om ett externt 
rekryteringsföretag anlitas anser den kund som använder sig av bemanning innan rekrytering 
sker. Respondenten menar att det är en större risk att rekrytera direkt än att först ta in en 
kandidat på prov via bemanningsföretag. De har anlitat rekryterare för deras kompetens men 
anser att organisationskulturen bör ingå mer i rekryteringsprocessen för att kunna matcha rätt. 
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Ytterligare en kundrespondent instämmer att risken är lika stor oavsett. Kunden menar att om 
rekryteraren har rätt kunskaper om området så finns det bättre chanser till en lyckad 
rekrytering. De vill gärna ha en rekryterare med teknisk bakgrund om de ska tillsätta en 
teknisk tjänst, annars finns risken att kommunikationen inte fungerar och att informationen 
inte kommer fram till kandidaten. Men det framkommer även bland kunderna att anlitande av 
externt rekryteringsföretag kan öka riskerna. Någon menar att det är större risk att anlita en 
extern rekryterare på grund av att deras sätt att arbeta kan liknas vid ett löpande band. 
Personen tror sig kunna göra ett bättre jobb då denne har bättre kännedom om sin verksamhet 
och vad de anser är viktigt.  
 
När det gäller att förmedla organisationskulturen anser samtliga rekryterare och 
kundrespondenter att det är viktigt att man är ärlig och inte håller inne med viktig 
information. En rekryterare menar att detta har förekommit men att de alltid uppmanar 
kunden att berätta sanningen. "Ofta frågar vi om det är många som sagt upp sig eller om det är 
många är sjukskrivna. Det gäller att vara öppna och ärliga mot varandra. Det ska ju stämma 
för både kunden och kandidaten." Bland kunderna nämns en risk i att man tänker för positivt 
och på så sätt förskönar sin framställning av organisationskulturen. Man lyfter fram saker som 
är bra medan man undanhåller saker som är mindre bra. 

Kommunikation 
Kundrespondenterna säger att det kan vara svårt att förmedla organisationskulturen till 
rekryteraren. Man kan till exempel vara färgad av hur man egentligen vill att det ska vara. Det 
uppges dock att rekryteraren vid något tillfälle har uttryckt att de haft för höga krav när 
kunden velat diskutera organisationskulturella frågor. 
 
Rekryterarna berättar att de alltid är ute och besöker kunden och på så sätt får en god inblick i 
verksamheten. Det blir lättare om de anlitats av kunden tidigare. Någon säger att om de 
rekryterat på fel grunder så märker de inte det förrän efteråt. Men ofta berättar kunden väldigt 
mycket om till exempel personalen, utbildningar kick-offer med mer. "Ibland blir vi oroliga 
över att de inte säger hela sanningen men ofta känns det som att de gett oss en bra bild."  
 
Kunderna tycker att det är viktigt att kunna kommunicera med sina rekryterare. Men det kan 
vara svårt om de inte har rätt bakgrund och de är måna om att få dit en rekryterare med 
passande erfarenhet. 
 
Kommunikationssvårigheter kan ibland uppstå enligt rekryterarna. De kan undvikas genom att 
rekryterarna till exempel delar in sina kundkontakter efter vilken typ av personlighet de har 
och sedan matcha det mot den som är ansvarig för rekryteringen. Bland rekryterarna påpekas 
att det inte bara är kunden som väljer dem utan vi väljer också dem. "Vi har också ett val och 
kan tacka nej till kunder", "Ibland klickar det inte och då känner vi att vi inte kan göra ett bra 
jobb åt kunden." Det framhävs också att det är viktigt att vara väldigt lyhörd. Många gånger 
har säljaren redan bildat sin uppfattning och förmedlat denna till rekryteraren. Orsaker till 
kommunikationssvårigheter förefaller enligt rekryterarna vara tidsbrist eller att man helt 
enkelt har alltför olika personligheter och på så sätt pratar förbi varandra.  
 
Rekryterarna uppger att de påverkas av hur kunden agerar och klär sig men att detta är en del 
av deras bedömning av hur kundens organisation ser ut. "Det är snarare signaler som man 
snappar upp. Men vi tittar mer på medarbetarna än på kontaktpersonen, som ofta är en chef. 
Men det är ju ändå första intrycket. Klädkrav är något som ingår i kravprofilen, så därför tar 
vi alltid reda på vad som gäller."  Det verkar finnas en medvetenhet om att man inte bör döma 
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folk efter utseendet men det kan vara svårt att undvika. Som en rekryterare säger: "Ser jag en 
ung poppig kille så har jag min uppfattning om honom. Jag är medveten om att jag dömer 
människor fort men ofta har jag rätt i mina bedömningar." 
 
Klädval är något som kunderna är medvetna om och reflekterar över. De tänker på hur 
kandidaterna ser ut och det är alltid vanskligt. "Kommer det någon med "fel" klädsel så undrar 
man ju, är det bara för intervjun eller går de alltid klädda så? Kommer det någon som avviker 
från redan anställda medarbetare så passar personen kanske inte för vår organisation, men de 
har haft kandidater som är mer stylade men som ändå passar in.” 
 
Vid utformandet av en kravprofil förefaller det vara vanligt att använda sig av 
standarduttryck. "Vi ber kunden att sätta sig ner innan och spalta upp kraven. Flexibel, 
noggrann, social är ord som ofta dyker upp. Sen bryter vi tillsammans med kunden ner orden 
och formulerar om och ställer följdfrågor, för att ta reda på exakt vad kunden menar med till 
exempel flexibel. Kravprofilen är det viktiga, men det går trender i vad som kunden tycker är 
viktigt. Social kompetens var populärt förut, försvann några år, men är tillbaka i 
kravprofilerna igen." 
 
Vidare sägs det bland rekryterarna att dessa standarduttryck ofta dyker upp när kunden 
beskriver sig själva. De kanske beskriver sig som "ett glatt gäng", men om detta inte stämmer 
med verkligenheten kommer kandidaten som matchats efter dessa kriterier inte att passa in. 
 
Det framkommer även en positiv sida av att använda sig av standarduttryck. Vid annonsering 
uppges det att rekryterare också använder sig av standarduttryck. "Vi använder oss av mycket 
klipp och klistra vid annonser. En risk med detta är att du får väldigt många svar på din 
annons men det är bättre att skriva en öppen annons och döma vid intervjun istället." 
 
Kunderna uppger att de ser brister i att använda sig av standarduttryck "Hur många kandidater 
skulle säga att de inte är positiva och socialt utåtriktade?". De flesta anser sig nog stämma in 
på denna beskrivning och dessa ord är vedertagna och allmängiltiga. Vidare uppges att: "Det 
finns hur många fallgropar som helst med standarduttryck eftersom många stämmer in med 
dessa kriterier." 

Återkoppling 
Återkopplingen från kunderna sker på olika sätt bland rekryterarna. Samtliga har kontakt med 
kunden efter rekryteringsuppdrag men förfarandet ser olika ut. Det kan ske genom 
telefonkontakt då rekryteraren ringer och stämmer av läget eller att rekryteraren åker ut på 
plats. Vissa har mer sporadisk kontakt med kunderna efter rekryteringen medan andra har en 
schemalagd uppföljningsbeskrivning som uppmanar till kontakt efter en, tre och sex månader.   
 
"Då får kunden och den nyanställde tillfälle att ge information om hur det går". De som har 
mer sporadisk kontakt uppger att de varje vecka är ute hos kunden och det ger kunden en 
chans att berätta hur det går.  
 
Skulle en kund vara missnöjd så kan de oftast lösa det genom att prata. "Kunden blir ofta som 
en kollega och det är därför lätt att föra en öppen dialog. Ofta har de fog att vara oroliga men 
vissa upplever jag överreagerar." Ibland händer det att kunden ringer och skäller på småsaker, 
men kunden har ju alltid rätt.   
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Samtliga rekryterare menar att de sprider information och sina erfarenheter om kunderna 
inom rekryteringsföretaget. Veckomöten förekommer då de pratar om kunderna och vad som 
händer. Har det gått snett så diskuterar man detta kollegor emellan. "Vi diskuterar öppet hela 
tiden, vad som gått fel och varför det hände." 

Analys & Diskussion 

Rekrytering 
I artikeln "Konsulten fångar inte de finaste fiskarna" (P&L, 2007) ställs frågan om vem som 
rekryterar bäst, du själv eller rekryteringskonsulten. I vår studie framkom det bland kunderna 
att de externa rekryterarnas arbete ibland kan upplevas som ett löpande band. Varför kunderna 
väljer att ta hjälp av externa rekryterare förefaller ha stora likheter i de orsaker som framkom i 
artikeln i P&L. Det är i huvudsak kompetensen och deras förmåga att bedöma kandidaterna 
som gör att kunderna väljer att anlita ett externt rekryteringsföretag. Som det framkommer 
både i artikeln i P&L och av kunderna så är det en tidsbesparande handling då det ofta tar lång 
tid att utföra en rekryteringsprocess där många ansökningar ska ses över. 
 
Som vi ser det finns det både för- och nackdelar med att anlita rekryteringskonsult eller att 
utföra rekryteringsarbetet själv. Fördelarna med att utföra arbetet själv kan vara att få bättre 
kontroll över arbetsgången och hur det fortlöper. Den som sköter rekryteringen har mer sin 
egen känsla att förlita sig till vilket framkommit vara det viktigaste i slutändan. Kanske lägger 
en egen företagare ner mer själ i att hitta rätt person. Det kan även vara bra att hålla sig ajour 
med arbetsmarknaden för att inte tappa sitt eget kontaktnät, samtidigt som kunden oftast har 
en klarare uppfattning om hur organisationen ser ut och hur arbetssättet där. 
 
Nackdelarna med att göra det själv kan vara en brist på erfarenhet och kunskap om 
människokännedom och eventuella fallgropar, samt att det kan bli svårt att nå ut till 
kandidater utanför sitt egna kontaktnät. Det är självklart bra att hålla sig uppdaterad med 
arbetsmarknaden och sina kontakter samtidigt som det är bra att få tillfälle att komma i 
kontakt med nya människor som kan tillföra nya tankar och idéer i kundens organisation. 
 
Ur aspekten tid och pengar känns det till en början självklart att man sparar pengar men 
förlorar tid genom att göra det själv och förlorar pengar men sparar tid genom att anlita en 
extern konsult. Men det beror mycket på hur rekryteringsprocessen genomförs och hur utfallet 
blir. 
 
Vi föreställer oss några enkla scenarion för att exemplifiera hur variablerna tid och pengar kan 
få olika konsekvenser beroende på hur rekryteringsarbetet fortlöper. Kunden kan spara tid 
genom att själv utföra rekryteringsprocessen om kunden får in ett fåtal ansökningar och hittar 
rätt kandidat med en gång. Detta leder till en kort process vilket innebär att kunden sparar tid 
och pengar. Men om kunden får in många ansökningar och inte hittar rätt kandidat så kan 
processen lätt bli utdragen och kunden riskerar att inte hitta någon kandidat alls. Skulle 
kunden istället anlitat en extern rekryterare så har kunden och rekryteringsföretaget ett avtal 
om att rekryteraren ska hitta en eller flera lämpliga kandidater inom en tidsram. Processen blir 
då kortvarig vilket leder till att kunden spar både tid och pengar. Kunden skulle dock förlora 
pengar om denne upplever att rekryteraren kräver alltför stort deltagande av kunden i 
processen. 
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Skulle rekryteringen dock leda till en felrekrytering, vare sig kunden utfört processen själv 
eller anlitat en extern rekryterare, så får detta oerhörda konsekvenser ur både pengar och 
tidsaspekten. Som det framgår av Öhrlings PricewaterhouseCoopers kan en felrekrytering 
kosta cirka 700 000 kronor och detta innefattar inte bara förlorade pengar utan även tid till att 
hitta en ny kandidat som ska inskolas. 
 
Bland de intervjuade kunderna så framkommer det att de gärna ser att rekryteraren har en 
passande bakgrund för att kunna förstå vad som är viktigt för den tjänsten som ska tillsättas. 
Kunden ser det som en fördel då rekryteraren kan avgöra vilka kompetenser och egenskaper 
som är värdefulla för den tilltänkta tjänsten. Rekryteringsföretagen förefaller dock ha olika 
värderingar om vad som är viktigt hos sina anställda. Bland de intervjuande rekryterarna 
uppmärksammade vi att samtliga har olika bakgrunder och utbildningar. Någon har anställts 
för sin beteendevetenskapliga utbildning och andra har arbetat sig fram genom att ha arbetat 
inom liknande områden som man sköter rekryteringen för. Arbetsprocessen hos 
rekryteringsföretagen ser olika ut vilket vi tror beror delvis på att två av de intervjuade 
rekryterarna jobbar med både bemanning och rekrytering. 
 
En intressant metod som en av kunderna använde sig av är att i första skedet anlita 
bemanningsföretag som tillsätter tjänsten under en sex månaders period. Efter denna tid utförs 
tester av ett rekryteringsföretag för att uppmärksamma eventuella avvikelser från det faktiska 
beteendet. Detta förfarande ser vi intressant då man ger kandidaten en slags prövotid där 
denne får chansen att visa om hon/han passar för tjänsten. Vidare tror vi liksom en av 
kunderna att ett ökat fokus på personliga värderingar kommer att ligga till grund för lyckade 
rekryteringar. 

Felrekrytering 
Samtliga intervjuade kunder har varit med om felrekryteringar när de anlitat externa 
bemannings- eller rekryteringsföretag men ansåg att ordet felrekrytering är ett något hårt 
laddat ord. Vi upplevde att det mer handlade om att inte alla bitar fallit på plats än att det var 
total elände med den nyanställde. Men är känslan av att det känns fel tillräcklig för att 
benämna rekryteringen för en felrekrytering? Hur "fel" skall det i sådant fall kännas? Alla har 
vi ju olika uppfattningar om vad som är viktigt vid nyanställningar. 
 
En orsak som nämndes till felrekryteringar kan vara att kunden målar upp en kandidat som 
inte stämmer med det som tjänsten faktiskt går ut på. Kunderna är ofta stressade och ligger 
efter med arbetet och vill därför att den nya medarbetaren snabbt kommer in i arbetet, vilket 
kan bidra till för höga förväntningar och krav. Dessa krav menar vi riskerar bli orealistiska då 
vi alla kräver en inskolningsperiod och en chans att sätta oss in i vårt arbete. Inskolningstiden 
är därför något som bör beaktas vid anställning och det brukar då räknas med att  den nya 
medarbetaren inte arbetar på full kapacitet förrän efter två år. Detta beror självklart på vilken 
typ av tjänst man avser (Johansson, 2006). 
 
Risker finns även att tjänsten inte har utvecklats så som man förutspått. Situationen och 
förutsättningarna kan ha förändrats och detta kan bidra till att personen inte passar för den 
tjänst så som den utvecklats. Kan det verkligen ses som en felrekrytering då.? Organisatoriska 
förändringar sker ständigt och successivt och det kan därför vara svårt att veta hur 
organisationen eller en viss tjänst kommer att se ut. Förändringar är en del av utvecklingen 
och vi kan inte råda över det som sker utanför organisationen men ändå påverkar de våra 
förutsättningar. 
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Att det enligt intervjupersonerna tar 1-6 månader att upptäcka en felrekytering menar vi kan 
ha en stor inverkan på hur omfattande konsekvenserna kan bli. Det är här vi ser hur pass 
viktigt det är för organisationen att hitta rätt person från början. Kunden har redan förlorat tid 
och pengar på att inskola den nya medarbetaren som inte ska arbeta kvar och att än en gång få 
påbörja en rekryteringsprocess och inskola ytterligare en ny medarbetare får oerhörda 
konsekvenser för organisationen. 
 
Några av rekryteringsföretagen har en avtalad garanti med kunden om en felrekrytering skulle 
ske. Detta innebär att kunden antingen får pengarna tillbaka eller att en ny kandidat 
presenteras. Garanti gäller dock bara om kunden gett sann information i kravprofilen. Vi 
ställer oss därför frågande till varför någon inte skulle vilja uppge sann information? Är det 
något som skett omedvetet eller vill kunden undanhålla mindre smickrande information om 
organisationen i tron om att de skulle förlora intresserade arbetssökande. Oavsett orsak så ser 
vi inte hur detta skulle gynna någon part. Vi tror att en öppen kommunikation mellan kund, 
rekryterare och kandidat är en förutsättning för en lyckad rekrytering. Det är ju inte bara en 
arbetsgivare som ska finna en medarbetare som passar in i organisationens existerande normer 
och värderingar utan den arbetssökande ska även den hitta en arbetsgivare, arbetsplats och 
tjänst som denne trivs med. 
 
Likväl gäller även att rekryteringsföretaget har ett val när de anlitas av en kund. Det är alltså 
inte bara kunden som väljer dem utan de väljer också sina kunder. Förutsättningen för ett 
lyckat samarbete ser vi är att båda parterna känner ett ömsesidigt förtroende och 
hänsynstagande gentemot varandra. Liksom matchningsmodellens funktion mellan kandidat 
och organisation ser vi även att denna relation går att översätta mellan kund och rekryterare. 
 
Men en felrekrytering har inte bara konsekvenser för kunden och den felrekryterade. Skulle 
det uppstå en felrekrytering så diskuterar rekryteringsföretaget med kunden om en ny 
rekryteringsprocess ska inledas. Detta innebär att rekryteraren får inleda en ny process i att 
finna en ny kandidat. Vidare leder detta till att rekryteraren får göra jobbet två gånger men 
bara får betalt för en. 
 
Kunderna uppgav att orsakerna till felrekryteringar ofta är de personliga egenskaper eller 
värderingar hos den nya medarbetaren som inte stämmer överens med den anställande 
organisationen. Som det framgick i resultatet så får kunderna oftast ett antal kandidater att 
välja mellan. Det betyder att de är involverade i rekryteringsprocessens slutskede och oftast så 
är det de själva som ansvarar för det slutgiltiga beslutet. Vi menar därför att de har en minst 
lika stor inverkan på vem som väljs och därav också huruvida man kan undvika en 
felrekrytering. 

Arbetsanalys 
En av de saker som är viktigt att ha med i en arbetsanalys är den personlighet som krävs för 
att passa in i den sociala atmosfären och organisationskulturen. Bland kundrespondenterna 
framkommer det dock att de är dåliga på att tänka i banorna vad gäller personlighet vid 
framtagandet av arbetsanalysen. Personligheten brukar uppmärksammas och bedömas först 
vid intervjutillfället. Det framhålls också bland kunderna att det är viktigt att kandidaten är 
ärlig eftersom det inte bara skall kännas bra för kunden. Kandidaten skall även efter sex 
månader trivas med organisationen och dess normer och värderingar. Men som vi tidigare 
nämnt är det självklart viktigt att även kunden är ärlig och lyfter fram eventuella brister inom 
deras organisation redan vid arbetsanalysen. Om man till exempel har haft en väldigt stor 
omsättning på personal för en viss tjänst bör man som kund lyfta fram detta även om det kan 
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kännas ogynnsamt. Chansen att den externa rekryteraren får fram ett antal kandidater som är 
villiga att ställa upp på dessa förutsättningar blir då betydligt större. Kandidaten kanske har 
tidigare positiva erfarenheter av att ta tag i mer eller mindre oreda och kaos eller vad det nu 
kan handla om. Kanske finner kandidaten det stimulerande och utmanande, vi är ju alla olika. 
Detta ser vi som en ömsesidig matchningsprocess där kandidaten väljer organisationen och 
organisationen väljer kandidaten. Som en kritik mot matchningsmodellen menar vi att hög- 
eller lågkonjunktur kan ha betydelse över hur ärlig kandidaten är i en intervjusituation. 
Kanske har kandidaten varit arbetslös en längre tid och är nästintill desperat. Risken är då stor 
att kandidaten överdriver sina kvalifikationer och vad denna egentligen tycker om 
organisationens kultur, policy, mål och visioner. 
 
Vid framtagandet av en arbetsanalys påpekas det bland kunderna att det är viktigt att se hur 
utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna ser ut. Kandidaten som anställs kanske vill gå 
vidare i sin karriär inom ett par år och då måste organisationen veta vilka karriärs- och 
utvecklingsmöjligheterna är. Kanske känner kandidaten att det är en viktig förutsättning till att 
denne ska vilja ha jobbet. Vidare menar en av kundrespondenterna att kandidaten kanske inte 
bara skall kunna jobba med de initialt tilltänkta arbetsuppgifterna i framtiden. Det är därför 
bra med någon som kan och vill konvertera till andra uppgifter. Därmed ser vi vikten av att 
lyfta fram detta i arbetsanalysen. 

Kravprofil 
Vid utformandet av en kravprofil visade det sig vara vanligt att använda sig av 
standarduttryck som glad, positiv, social och flexibel. Risken är dock att det blir en lång 
önskelista, där alla goda egenskaper man kan komma på radas upp utan någon egentlig 
innebörd. Det är viktigt att rekryteraren tillsammans med kunden specificerar exakt vad 
kandidaten till exempel skall vara flexibel på. Bland kunderna uppges att man ser brister i att 
använda sig av standarduttryck. Hur många skulle egentligen säga att de inte är positiva, glada 
och socialt utåtriktade? 
 
Ett rekryterare säger sig ofta kopiera gamla annonser vid framtagandet av en ny jobbannons. 
En risk med detta är enligt respondenten att annonsen blir för öppen och på så sätt bidrar till 
alltför många ansökningar som skall ses över. Vi ser dock ytterligare risker med detta 
arbetssätt. Rör det sig om en kvalificerad chefstjänst ser vi det som en nödvändighet att tydligt 
definiera innebörder, men det kanske inte har lika stor betydelse vid tillsättning av mindre 
kvalificerade tjänster. 
 
Ett arbetssätt uppges bland rekryterarna vara att om kunden upplever att kravprofilen inte 
stämmer överens med vad de söker så letar rekryteraren vidare och skickar en ny profil, som 
förhoppningsvis stämmer bättre med vad kunden söker. Denna metod liknar vi vid en "trial 
and error- metod" där rekryteraren provar sig fram genom att skicka en kandidats CV i taget 
för att se om de är på rätt spår. 
 
En kund ställer sig frågande till de frågor som rekryteraren ställer i kravprofilen. Ställer 
rekryteraren de rätta frågorna? Vad gäller organisationskulturen ser vi det extra viktigt att de 
fångar upp alla viktiga bitar som kan vara avgörande för hur organisationskulturen upplevs. 
Normer, värderingar och idéer hos organisationen måste lyftas fram för att kunna förmedlas 
till kandidaten på ett rättvist och begripligt sätt. Som vi vet är organisationskultur ett begrepp 
som är svårt att förmedla, men samtidigt en av de viktigaste faktorerna för att en kandidat ska 
passa in. 
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Kravprofilen kan ses som ett förarbete för rekryteringsprocessen och det är genom denna som 
rekryteraren får en uppfattning om vad kunden vill ha. Om man inte lägger ner tillräckligt 
med tid på kravprofilen så slår det tillbaka på alla parter. Därav ser vi vikten av att göra ett 
grundligt förarbete för att minimera missuppfattningar. 

Organisationskultur 
Eftersom det framkommit bland kunderna att mer fokus bör läggas på organisationskultur i 
framtagandet av kravprofilen anser vi att det är viktigt som rekryterare att vara insatt i 
begreppets betydelse och vilka faktorer kring organisationskultur som är viktiga vid en 
rekrytering. Begreppet organisationskultur förefaller dock vara ett svårdefinierat begrepp. 
Bland rekryterarna förklarar man begreppet organisationskultur på olika sätt. Någon säger att 
det är svårt att beskriva begreppet men säger sig dock alltid gå nollställd till kund utan 
förutfattade meningar " En annan säger: "Det är de mjuka bitarna i rekryteringen. Mycket är 
bara en magkänsla, vad man känner." Som vi förväntat oss är begreppet organisationskultur 
svårt att beskriva i ord och därmed även svår att förmedla. Som en kund uttrycker sig "så är 
det svårt för rekryteraren att fånga upp och uppskatta vem som kommer att passa in med den 
befintliga personalen. Det kan ju kännas bra vid intervjun men sen passar kandidaten inte i 
slutändan." Kanske kan det vara så att det ända sättet att komma åt en organisationskultur är 
att uppleva den på plats. Men hur lång tid måste man vara delaktig i en kultur för att få en 
rättvis bild av den? Dessutom har ju inte alla samma bild av hur en organisationskultur 
upplevs beroende på vilken del i organisationen man arbetar. 
 
Rekryterarna åker alltid ut till kunden för att bilda sig en egen uppfattning om hur 
organisationskulturen ser ut hos kunden. De träffar då olika nyckelpersoner för att höra hur de 
upplever sin organisationskultur. En av kunderna anser dock att det är en risk med detta 
förfarande då dessa personer inte representerar hela organisationen. När det väl handlar om att 
passa in är det viktigt att ta reda på hur kulturen ser ut både i hela organisationen och på den 
avdelningen som kandidaten ska arbeta. Stämmer uppfattningar inte överens, vad kan det då 
bero på? Det kan vara svårt för medarbetarna att sätta ord på vad till exempel 
organisationskultur är, men alla har förmodligen sin egen bild av hur den ser ut. 
 
Bland rekryterarna uttrycks att någon har så nära relation med sina återkommande kunder att 
de säger sig kunna känna av vilka människor som kan tänkas passa in i deras kultur. Vi vill 
dock varna för detta tänkesätt då organisatoriska förändringar sker och värderingar och 
normer förändras. I och med att medarbetare successivt slutar och nya tillkommer så 
förändras även organisationskulturen. Som utomstående kanske man inte uppfattar dessa 
förändringar och eftersom organisationer är dynamiska så ändrar den form ständigt. 
 
För att underlätta förmedling och förståelse av begreppet organisationskultur vill vi punkta 
upp några tips som kan vara värda att reflektera över: 

Tips till kund 
• Hör dig för hur dina medarbetare uppfattar er organisationskultur. Uppfattas den lika 

av alla eller skiljer det sig från medarbetare till medarbetare? 
• Hur upplevs kulturen på den avdelning som den tilltänka tjänsten finns? 
• Var uppriktig mot rekryteraren och beskriv verkligheten som den är nu och inte som ni 

egentligen vill att den ska vara. 
• Undanhåll ingen viktig information som konflikter, hög sjukfrånvaro eller 

personalomsättning. 
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Tips till rekryterare 
• Tänk igenom vad organisationskultur är och punkta upp de faktorer du anser vara 

relevanta. 
• Åk ut till organisationen. Lyssna, observera och försök känna av medarbetarnas 

gemensamma normer och värderingar. 
• Förklara vikten av en noga utförd kravprofil för kunden, även om de har bråttom. 
• Utforma frågeformulär, alternativt utför intervjuer, och låt kunden beskriva hur de är 

och arbetar med olika saker. 
• Försäkra dig om att du uppfattat organisationskulturen på rätt sätt. Fråga: ”Uppfattade 

jag dig rätt när du beskrev er organisationskultur som...” Genom att berätta hur du 
uppfattat budskapet kan kunden rätta dig om det skett något missförstånd.  

Kommunikation 
Bland kunderna uppfattas att bristande kommunikation om organisationskulturen kan vara 
orsaken till att man de erfara en felrekrytering. Vidare uppgav de att det kan vara svårt att 
förmedla organisationskulturen till rekryteraren. Ett problem kan vara att de till exempel är 
färgad av hur de egentligen vill att organisationskulturen ska se ut. Det finns då risker att de 
sänder ofullständiga budskap till rekryteraren och utelämnar viktiga delar som rekryteraren 
behöver för att göra en riktig tolkning av det som kunden säger. En annan risk kan vara att 
kunden halkar in på ett sidospår och har långa utläggningar med irrelevanta vinklingar istället 
för att fokusera på det som verkligen är viktigt. Som teorin om kommunikation visar så 
uppfattar sällan mottagaren budskapet exakt som sändaren menat. Detta bekräftas bland 
kunderna då de anser att det kan vara svårt att bedöma om rekryterarna uppfattat deras krav 
och önskemål rätt. 
 
Kunderna berättar att rekryteraren vid något tillfälle har uttryckt att de haft för höga krav när 
kunden velat diskutera organisationskulturella frågor. Av resultatet tycker vi oss kunna se att 
kunderna generellt sätt lägger större vikt vid organisationskulturella frågor än rekryterarna. 
Kanske läggs inte tillräckligt stort fokus på detta område i rekryteringsprocessen från 
rekryteringsföretagens sida då detta har uppgetts vara en av orsakerna till felrekryteringar. 
 
Även om rekryterarna ofta upplever att kunden är väldigt informativ kan det dock hända att de 
får en känsla av att kunden inte säger hela sanningen vad gäller till exempel arbetssituationen. 
Här finns det också en risk att kunden sänder ofullständiga budskap genom att kunden 
utelämnar viktiga delar som rekryteraren behöver för att göra en riktig tolkning av det som 
kunden säger. Många saker kan kännas självklara för kunden men rekryteraren är ingen 
tankeläsare och därför är öppen kommunikation viktig. 
 
Ett annat tillfälle då kommunikationen kan vara bristfällig är när rekryteraren ska ta referenser 
på kandidaten. Som en kund uttrycker sig: "Referenser är inte alltid tillförlitliga då de vill 
kandidaten väl." Dimridåer kan uppstå där referensen talar väl om kandidaten, men mellan 
raderna förstår man att något kanske döljs. Detta kan leda till att man i slutändan inte har 
någon klar uppfattning om vad referensen egentligen menade. 
 
Alla har vi ett stort behov av att tillskriva betydelser i alla handlingar. Men det är sällan vi ser 
hela sanningen och ofta ligger det andra faktorer under ytan som ligger till grund för det vi 
ser. Detta gäller ofta vid första intrycket då vi bildar oss en uppfattning om vad vi ser. Då 
rekryterarna menar att de påverkas av hur kunden agerat och klätt sig ser vi detta som 
tillfällen då de riskerar att bilda sig en felaktig uppfattning. Kanske representerar personen en 
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minoritet inom organisationen. Dessa tillskrivelser kan också bidra till att rekryterarens 
felaktiga uppfattning vidarebefordras till kandidaten. Det riskerar på så sätt att bli 
förvrängningar i kommunikationsleden, likt viskleken, där budskapen kan ändras från början 
till slut. 
 
Orsakerna till kommunikationssvårigheter förefaller vara många men det finns också många 
sätt att underlätta kommunikationen. Alltifrån att matcha kundkontaktens personlighetsdrag 
med den rekryterare som är ansvarig till att matcha rekryterarens kompetens och bakgrund 
med de tjänster denne rekryterar för. Ett annat alternativ är att samarbeta med samma 
rekryterare så att man lär känna varandra och lär sig kommunicera rätt. Oavsett hur 
kommunikationen sker så ser vi i alla fall vikten av god kommunikation för att kunna 
rekrytera rätt. Som kund bör du kunna beskriva tjänsten och organisationen på ett rättvist sätt 
och som rekryterare bör du säkerställa dig om att du får allt den information du behöver för att 
kunna hitta rätt kandidat. 

Återkoppling 
Att kund och rekryterare efter ett tag ser varandra som nära kollegor kan gynna en öppen 
dialog men det kan även hämma uppriktig återkoppling. Om rekryteraren ser kunden som 
vilken kollega som helst så kanske det är lättare för rekryteraren att tillskriva kunden som 
onödigt orolig och petig om kunden visar sig vara missnöjd. Det är nog svårare att som kund 
ställa krav och uttrycka eventuellt missnöje om de länge arbetat tillsammans än om de jobbar 
med en helt ny rekryterare. Rekryteraren bör efter återkopplingen medvetet reflektera över 
vad som gått snett vid en eventuell felrekrytering och varför det hände istället för att bara 
temporärt åtgärda problemet, genom att tillsätta en ny kandidat och sedan fortsätta som man 
gjort tidigare vid nästa liknande rekryteringsuppdrag. 
 

Slutsatser 
Med denna uppsats vill vi påvisa vad som kan gå snett när man anlitar ett externt 
rekryteringsföretag och hur variablerna organisationskultur och kommunikation påverkar 
denna process. Detta kommer till uttryck genom de olika uppfattningar kunderna och 
rekryterarna har angående orsakerna kring felrekryteringar samt vikten av förmedling av 
organisationskulturen. 
 
Vi vill börja med att konstatera att begreppet felrekrytering är svårdefinierat. Det kan anses 
vara ett hårt uttryck och gränsen för vad som skall definieras som en felrekrytering är delvis 
subjektiv. Alla har vi olika uppfattningar om vad som är bristande kompetens eller hur vi 
upplever att en person inte passar in. Men sen finns det också fall där missbedömningar gjorts 
antingen från arbetsgivare, rekryterare eller kandidat som resulterat i att den nyrekryterade 
inte matchar organisationen och vice versa.  
 
Vår undersökning visar att uppfattningarna kring orsakerna till felrekryteringar skiljer sig 
mellan kunderna och rekryterarna. Parternas uppfattningar kan anses motstridiga men kan 
också ses som två sidor av ett mynt där ena sidan är att kunderna ser orsakerna ligga i 
kandidatens egenskaper samt värderingar som inte matchar organisationens uppfattningar och 
normer. Den andra sidan av myntet är rekryterarnas uppfattning som speglar den möjligen 
orealistiska förväntan som kunderna har på kandidaten. Som köpare av en tjänst förväntas 
bästa möjliga resultat och detta kan bidra till orealistiska förväntningar. Men när du arbetar 
med människor så kan du aldrig få en garanti för hur någon kommer att agera i en viss 
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situation. Inskolningstiden är också något att ha i beaktning innan man kan se till hur den nya 
medarbetaren arbetar på full kapacitet. 
 
I vår undersökning har vi även kommit fram till att bristande kommunikation kring 
organisationskulturen kan leda till felrekrytering. En större tyngd bör läggas på detta område i 
kravprofilen, även om organisationskulturen kan vara svårt att fånga upp i och med att den 
ständigt förändras i takt med att medarbetare slutar och nya tillkommer. Vi tycker oss kunna 
se att kunderna generellt sätt lägger större vikt vid organisationskulturella frågor än 
rekryterarna. 
 
Som rekryterare arbetar du med människor vilka är föränderliga och oförutsägbara liksom den 
organisation de skall arbeta i. Även rekryteringsföretag gör ibland felrekryteringar internt 
vilket visar hur svårt det kan vara att hitta rätt man till rätt plats. Fördelar och nackdelar med 
att anlita ett externt rekryteringsföretag skall vägas mot att sköta hela processen själv. 
 
Något som i alla fall kan fastslås är att rekrytering av en ny medarbetare är en ömsesidig 
matchningsprocess där inte bara organisationen väljer kandidaten utan kandidaten även ska 
välja sin nya arbetsgivare. 

Förslag till vidare forskning 
Då syftet med denna studie varit att undersöka vad kunder och externa rekryterare upplever 
vara vanliga orsaker till att det ibland går snett vid rekryteringar så har vi observerat 
problematik kring andra ämnen som kan vara intressant att studera närmare. 
 
En av dem är den mångfaldsbrist som finns bland bemannings- och rekryteringsföretagen 
kandidater. Vad kan detta bero på? 
 
Ett annat förslag på vidare forskning är den kompetens som bemannings- och 
rekryteringsföretagen ställer på sina anställda. Som det framgick i resultatet så kan 
rekryterarnas bakgrund och kompetens skilja sig. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide till rekryterare 

Kravprofil 
• Vem har det övergripande ansvaret för hur väl kravprofilen utformas? Efterföljs? Du eller 

kunden? 
• Anser du att mer eller mindre tid bör läggas på kravprofilen? Varför? 
• Känner du att du genom kravprofilen får en klar bild över vad det är för person som 

kunden söker? Ja – Varför? Nej – Vad tycker du saknas? 
• Vad anser ni är viktigast att lägga tyngdpunkten i en kravprofil?  
• Hur skulle du vilja definiera vad företagskultur är? 
• Diskuterar ni företagskulturen tillsammans med kunden? På vilket sätt då? 
• Är företagskultur något som fanns med i er kravprofil? 

Kommunikation 
• Har du någon gång upplevt att det är besvärligt att kommunicera med en kund? Vilka 

problem? 
• Vad tror du i sådana fall varit det grundläggande problemet? Hur kan det göras bättre? 
• Tror du att du som rekryterare kan få en rättvis bild av den person ni söker genom att bara  
• kommunicera med kunden utan att ha upplevt kundens organisation på plats?  
• Känner du att du brukar får en bra inblick i vilken typ av företagskultur kunden har?  
• Upplever du att beroende på hur personen från organisation t.ex. betett sig eller klätt sig 

vid tillfället då ni träffades har haft en inverkan på din bedömning av vad kunden sökte?  
• Tror du att det är vanligt att man använder sig att mer ”standard” uttryck som känns 

passande i rekryteringssituationen snarare än det som speglar verkligheten? Ge exempel. 
• Vilka risker ser du finns med att organisationen kanske förskönar företagskulturen för att 

ge ett bra intryck?  

Felrekrytering 
• Hur ser du på att kunder ibland är missnöjda med det rekryteringsarbete ni utfört? Vad är 

de missnöjda med? 
• Vad uppfattade du var orsakerna till att personen inte passade för tjänsten? 
• Hur gick rekryteringen till? Fick de välja bland flera kandidater? 
• Hur långt efter rekryteringen var klar upplevde ni att det var en felrekrytering? Tror du att 

ni får reda på alla felrekryteringar? 
• Hur löste ni situationen? 
• Hade du själv kontakten med kunden under hela processen eller hade någon annan från 

bemanningsföretaget den yttersta kontakten? 
• Hur ser du på framtida rekryteringar? – Vad kommer ni att göra annorlunda? Vad drar ni 

för lärdomar? 

Återkoppling, felrekrytering 
• Får ni tillräcklig återkoppling från kunder efter varje rekryteringsprojekt? 
• Upplever du att den är befogad eller kan kunder klaga på sådant som ni inte kan påverka? 
• Hur hanterar ni den återkoppling ni får? Sprids den t.ex. inom företaget? 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide till kund 

Felrekrytering 
• Har ni varit med om en felrekrytering? Ge ett exempel. Fick ni välja bland flera 

kandidater? 
• Vem hade kontakten med den externa rekryteraren? 
• Varför väljer ni att använda er av extern rekrytering? 
• Vad var orsakerna till att personen inte passade för tjänsten? 
• Hur långt efter rekryteringen var klar upplevde ni att det var en felrekrytering? 
• Hur löste ni situationen? 
• Hur ser ni på framtida rekryteringar? – Vad kommer ni att göra annorlunda? 
• Vad tror ni är orsakerna till felrekryteringar? Vanligast? Viktigast? 

Organisationskultur 
• Vad menar du med begreppet företagskultur? Hur skulle du vilja beskriva er 

företagskultur? 
• Upplever ni att det är svårt att få ta i personal som passar in i er företagskultur? 
• Hur tycker ni att en människa ska vara för att passa in i er kultur? 
• Tror du att alla inom organisationen har samma uppfattning om hur er företagskultur ser 

ut? 
• Tror du att er företagskultur skiljer sig åt från avdelning till avdelning (yrkesgrupp till 

yrkesgrupp)? På vilket sätt då? 
• Anser ni att ni kan förmedla er upplevda kultur på ett relevant sätt? Hur förmedlar man 

detta? 
• Tror ni att extern rekrytering ökar riskerna av felrekryteringar? Tror du med tanke på att 

de inte känner till er företagskultur skulle öka riskerna till felrekrytering? 

Arbetsanalys 
• Gjorde ni en arbetsanalys till tjänsten? Vad innehöll den? Vilka arbetade fram den? 
• Vart låg tyngdpunkten i arbetsanalysen? (Kvalifikationer? Personlighet?) 
• Diskuterade ni tillsammans i organisationen hur ni ville förmedla er företagskultur till 

rekryteraren?  
 

Kravprofil 
• Upplever ni att för mycket eller för lite tid lades ner på framtagandet av kravprofilen? Vad 
• kunde i sådana fall göras annorlunda och på vilket sätt? 
• Tycker du att ni kunde förmedla det ni tycker är viktigt i kravprofilen till rekryteraren? 

Använde rekryteraren sig av en mall? Tycker du i sådant fall att det saknades något i 
mallen? 

• Vad anser ni är viktigast att lägga tyngdpunkten i en kravprofil? (Kvalifikationer? 
Personlighet?) 

• Var företagskultur något som fanns med i kravprofilen? 
 

 



 

Kommunikation 
• Tycker du att ni hade en bra kommunikation med rekryteraren och kändes som att ni 

förstod varandra? 
• Diskuterade ni företagskulturen tillsammans med rekryteraren? På vilket sätt då? 
• Hur beskrev ni den?  
• Upplevde ni att det var svårt att förmedla er företagskultur till rekryteraren? Besökte 

rekryteraren er organisation? Kännes det som att han/hon fick en bra inblick i hur ni har 
det i er organisation?  

• Tror  du att rekryteraren kan få en rättvis bild av den person ni söker genom att bara 
kommunicera med er utan att ha upplevt er organisation på plats?  

• Upplever du att den icke-verbala kommunikationen har haft en inverkan på rekryterarens 
bedömning av vad ni sökte? T.ex. hur personen från er organisation betett sig eller klätt 
sig vid tillfället. 

• Tror du att det är vanligt att man använder sig att mer ”standard” uttryck som känns 
passande i situationen snarare än det som speglar verkligheten?  

• Upplever du att det finns någon risk med att organisationen kanske förskönar 
företagskulturen för att ge ett bra intryck?  
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