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rekryteringsstrategier 

 

Nivå: Kandidatuppsats – Arbetsvetenskap 

 

Författare: Tone Hjärling & Peter Yngström  

 

Handledare: Jan Karlsson  

 

Nyckelord: rekryteringsprocess, känslomässig, formell, problemområden, företagskultur 

 

Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för rekryteringsprocessen och dess komplexitet.  

Studien avser även att besvara problemformuleringen kring vilka problem som finns med en 

känslomässigt baserad rekryteringsprocess och hur dessa kan lösas. Fyra frågeställningar har 

även utarbetats i avseende att besvara studiens syfte och problemformulering. 

 

Teoretiskt perspektiv: Avsnittet inleds med att kort belysa begreppet personalomsättning 

och vilka ekonomiska aspekter personalomsättningen kan medföra. Därefter poängteras 

vikten av ett formellt förarbete inför en rekrytering. Kapitlet avslutas med att förklara 

begreppen kompetens, företagskultur samt presentera några vanliga felkällor.  

 

Metod: Studiens undersökning går efter en kvalitativ metodteori och studiens 

forskningsansats är interaktiv induktion. 

 

Slutsats: Studien visar på att presenterad tidigare forskning kring problematik gällande 

rekrytering även är applicerbart på det undersökta företaget. Genom analysen har författarna 

kunnat dra slutsatser att studiens företag har bristande struktur vid både förberedelserna av 

rekryteringen och urvalet av kandidater. Studien påvisar även att det finns bristfällig kunskap 

om konsekvensen av felbedömningar. Vidare har författarna funnit att känslomässigt baserade 

rekryteringsprocesser innebär flera fallgropar, vilka kan förbyggas med en formell 

rekryteringsprocess. Slutligen har författarna presenterat ett förbättringsförslag till studiens 

företags rekryteringsprocess, i form av en modell 



 

 
 

ABSTRACT 
 

Title: When emotions shall not be decisive - a qualitative study of a Swedish company's 

recruitment strategies 

 

Level: Bachelor Thesis - Work Science 

 

Authors: Tone Hjärling & Peter Yngström 

 

Supervisor: Jan Karlsson 

 

Keywords: recruitment process, emotional, formal, problem areas, corporate culture 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the recruitment process 

and its complexity. The study also aims to examine whether there are any problem areas with 

a recruitment process which is emotionally based and if so, how these can be resolved. Four 

issues have been presented, in regard to solving the study’s purpose and problem definition.  

 

Theoretical framework: The chapter begins by briefly illustrate the concept of employee 

turnover and the economic aspects a staff turnover can bring. Thereafter, the importance of a 

formal preparatory work for recruitment is presented. The chapter concludes by explaining the 

concepts of competence, corporate culture and introduces some common sources of error. 

 

Method: This study follows a qualitative method and the research approach is interactive 

induction. 

 

Conclusion: The earlier research presented in the study is adaptable to the investigated 

company. Through analysis, the authors have been able to draw conclusions that the 

investigated company has a lack of structure in both the preparation of recruitment and 

selection of candidates. The result also shows that there is inadequate knowledge of the 

consequences of miscalculation. Furthermore, the authors have found that the emotionally-

based recruitment process involves several pitfalls, which can be pre-built with a more formal 

recruitment process. Finally, the authors present a proposal for improvements in the 

recruitment process for the investigated company, in the form of a model. 
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1. Inledning 
Genomförandet av en rekryteringsprocess kan vara problematisk. Steget från en lyckad 

rekrytering till en felrekrytering är inte långt men konsekvenserna kan bli drastiskt förödande. 

Svenskt Näringsliv (2010) genomförde förra året en enkätundersökning på 8361 svenska 

företag.  Resultaten från undersökningen presenterades i rapporten Söka men inte finna och 

det mest uppseendeväckande från resultatet var att företagen hade lika svårt att rekrytera förra 

året som under högkonjunkturåret 2007. Föregående år präglades, likt år 2011, av en 

lågkonjunktur med hög arbetslöshet men enligt undersökningen var skillnaden mellan förra 

året och år 2007 obefintlig. Vid båda mätta tidpunkterna misslyckades ungefär vart femte 

rekryteringsförsök. Företagen hade uppgett att de vanligaste orsakerna var brist på 

yrkeserfarenhet och brist på kandidater med rätt utbildning (ibid.) 

 

Enligt en undersökning genomförd av revisionsföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

(2006) framkom att varje felrekrytering kostar cirka 700 000 kronor. Undersökningen 

omfattade 1600 småföretag som representerar företagande inom olika geografiska regioner, 

olika branscher, verksamhetsinriktningar och storlek på företag. Enligt undersökningen lägger 

småföretag totalt ut cirka 18 miljarder om året (ibid.). Enligt tidigare forskning kan dessa 

siffror bero på att småföretag sällan använder sig av strukturerade, formella 

rekryteringsprocesser. Många småföretag är bristfälliga, ofta utan en HR- funktion, vilket gör 

att de har svårare att hantera komplexiteten i den mänskliga resursplaneringen, vilket kan 

hindra dess utveckling (Compton, Morrissey & Nankervis, 2002). 

 

Detta belyser betydelsen av att studera rekryteringsprocesser och att företag börjar reflektera 

kring nyttan av att använda mer formella rekryteringsprocesser. Författarna för följande studie 

har intresserat sig för vad det är som präglar de svårigheter som medföljer en 

rekryteringsprocess. Författarna har begrundat huruvida rekryterarens känslor kan påverka 

rekryteringsprocessen och om en formell process verkligen resulterar i att rätt person anställs. 

Utifrån dessa tankeställningar har författarna utformat ett syfte och en problemformulering 

som följande studie avser att besvara. Författarna har även utformat frågeställningar som 

relateras till att besvara syftet och problemformuleringen. 

 

1.1. Syfte  
Studiens syfte är att öka förståelsen för rekryteringsprocessen och dess komplexitet.  Studien 

avser även att besvara följande problemformulering och frågeställningar. 

  

Studiens problemformulering är: Vilka problem finns det med en känslomässigt baserad 

rekryteringsprocess och hur kan dessa lösas? 

 

Frågeställningar: 

 Vilka kunskaper finns hos företagets rekryterare beträffande kostnader kopplade till 

rekryteringar? 

 Hur ser den nuvarande rekryteringsprocessen ut på företaget och hur har den sett ut 

tidigare? 

 Vilka eventuella problemområden finns det i företagets nuvarande 

rekryteringsprocess? 

 Hur kan företagets rekryteringsprocess förbättras? 
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1.2. Definition av nyckelbegrepp 
 

Rekrytering och urval 

Författarna har valt att definiera rekrytering och urval utifrån Mabons (2004) tolkning, där 

begreppet rekrytering är ”de åtgärder som vidtas för att komma i kontakt med lämpliga 

aspiranter” (s.322) och begreppet urval innebär ”att bland dessa aspiranter välja ut den som 

förefaller ha de bästa förutsättningarna att klara arbetet” (s. 322). 

 

Känslomässigt baserad rekryteringsprocess  

I studien avser författarna att innebörden av en känslomässigt baserad rekryteringsprocess är 

en rekryteringsprocess som präglas av att besluten fattas utifrån känslor utan att vara grundade 

i korrekt och verklighetstrogen information. Den känslomässigt baserad rekryteringsprocessen 

använder magkänslan som rekryteringsverktyg och processen påverkas av rekryterarens 

tankar, värderingar, personlighet och känslor. Denna begreppsförklaring går bland annat i 

linje med Riabackes (2007) avhandling som kort berörs under avsnittet 2. Tidigare forskning. 

 

Magkänsla 

Magkänsla beskrivs av Svenska Akademin (tillgänglig, 2011-05-15) som en intuitiv känsla. 

Magkänsla är en omedelbar uppfattning om ett objekt där alla moment uppfattas direkt av 

subjektet och skapar känslouttryck.  

 

Formell rekrytering 

En formell rekryteringsprocess är en systematisk process som innefattar bestämda steg (se 

Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999). En formell rekryteringsprocess präglas av 

användandet av reliabla och valida metoder (Lockyer & Scholarios, 2004; Bolander, 2002) 

och dessa metoder ska ha en hög prognostisk validitet samt kan med fördel kompletteras 

(Kalhke & Schmidt, 2002). 

 

Felrekrytering 

I följande text innebär begreppet felrekrytering när en anställd antingen tvingas avsluta sin 

anställning på grund av bristande kompetens, att denne inte klarar av arbetet eller andra 

likvärdiga anledningar. Felrekryteringar innefattar även de tillfällen när den anställde får vara 

kvar i tjänst, men inte kan leva upp till de förväntningar arbetet ställer på denne. 

 

Formell kompetens 

Formell kompetens är knuten till en viss utbildning som individen har. En formell kompetens 

ska garantera att individen kan utföra vissa uppgifter inom denna kompetensram (Granberg, 

2011). 

 

Social kompetens 

Social kompetens beskrivs enligt National Encyklopedin (tillgänglig, 2011-05-15) som 

förmågan att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som 

befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses värdefull i arbetslivet. 

 

Kandidat 

Kandidat är en person som söker en befattning. Begreppet kandidat kan också innebära person 

som avlagt kandidatexamen (Svenska Akademin, tillgänglig 2011-05-15). I följande text 

avser begreppet kandidat dock första definitionen; en person som söker befattning. 
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1.3. Företagsbeskrivning 
Studien bedrivs på ett västsvenskt finansbolag vars utveckling har ökat markant de senaste 

åren. Konkurrensen på finansmarknaden är stark och karaktäriseras av ett omväxlande 

kundbehov. Företaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster för att möta upp kundens 

behov av ökat kassaflöde och minskade kreditförluster, genom att erbjuda lösningar som 

effektiviserar och tryggar hanteringen av fakturor.  

 

Finansbolaget startade som ett litet familjeföretag år 1976 och har sedan dess haft en stadig 

tillväxtkurva. Företaget har etablerat sig utomlands och har i dagsläget kontor i Sverige, 

Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Sedan 2008 ägs 

företaget av ett nordiskt investmentbolag, där hela koncernen omfattar drygt 800 anställda, 

varav 130 av dessa är anställda i Sverige.  

 

Företaget handhåller samtliga delar av en fakturaprocess - från att en faktura skapas och sänds 

till kund till att den går över till inkasso med dess handläggning. Vissa kunder använder alla 

tjänster som tillkommer från första fakturan till sista avbetalningen på inkassokravet, så som 

fakturaadministration, produktion, påminnelsehantering och inkassohantering. Andra nyttjar 

endast delar av kedjan eller viss specialistkompetens som företaget kan bidra med inom ett 

mindre område. Tjänsterna delas in i fyra områden: fakturaadministration och 

fakturafinansiering, inkassotjänster, köp av förfallna fordringar samt affärsjuridik.  

 

Studien kommer enbart att inrikta sig på koncernverksamheten vid det svenska 

huvudkontoret, varvid ca 100 är anställda. Företaget har följande avdelningar: 

Inkasso/Service, Law, Ekonomi, AFS, Projekt, Marknad, IT, HR och Ledning. HR-funktionen 

har endast funnits i företaget i två år. Studiens fokus ligger på de fyra avdelningarna där flest 

rekryteringar genomförs. Dessa beskrivs kort nedan:  

 

Inkasso/Service 

Inkassotjänsten ansvarar för att hjälpa företag som har problem med kreditförluster. Företaget 

har marknadens mest effektiva inkassohantering. På inkassoavdelningen arbetar de med såväl 

konsument- som företagsfordringar, med kunder från olika branscher och med varierande 

fordringsbelopp. På företagets inkassoavdelning arbetar de med registervård, posthantering 

och inkassohandläggning i Norden. Arbetsuppgifter kan variera från att hantera 

skuldsaneringsförslag till att åtgärda differenslistor. Här hanteras även förelägganden från 

kronofogdemyndigheten, registrering av nya klienter och fakturor, samt inhämtandet av 

underlagsmaterial för juristernas arbete.  

 

Ekonomi 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att inbetalningar och utbetalningar registreras inom angiven 

tidsram, stämmer av för arbetsområdet relevanta balanskonton månadsvis och rapporterar 

avvikelser eller outredda differenser. Avdelningen upprätthåller och uppdaterar även 

rutinbeskrivningar på företaget.  

 

IT 

IT-avdelningen på företaget sköter hela koncernens IT-verksamhet. Avdelningen arbetar med 

flera interna system och har huvudansvaret över utveckling och underhåll. 

 

Administrative Financial Service (AFS) 

AFS-divisionen arbetar bland annat med kundtjänst, klientservice och klientvård. 

Arbetsuppgifterna kan vara att genomföra prospektering, mötesbokning och utarbeta offerter. 
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Avdelningen ansvarar för att komplett och kvalificerat underlag skickas till kreditprövning 

enligt företagets rutiner.  

 

I följande rapport kommer koncernverksamheten vid det svenska huvudkontoret att refereras 

till som företaget.  

 

 



 

5 
 

2. Tidigare forskning 

2.1. Känslomässig rekryteringsprocess 
Enligt Giberson, Resick och Dickson (2005) finns ett flertal studier inom området rekrytering 

som påvisar att rekryterare i en urvalsprocess påverkas av sina egna känslor. Rekryterare 

tenderar att gynna personer som har en personlighet eller värderingar som är homogena med 

antingen rekryteraren eller organisationen. Giberson et al. förklarar att organisationer har en 

naturlig tendens att attrahera, välja ut och behålla medarbetare med liknande 

personlighetskaraktärer inom organisationen, vilket skapar en homogeniseringsprocessen där 

chefens eller exempelvis rekryterarens egen personlighet bibehålls i organisationen genom att 

välja medarbetare med likande personlighet (ibid.). Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver 

att människors val och beslut är kontextberoende processer där människan fattar beslut utifrån 

sociala, kulturella och kognitiva förutsättningar. 

 

Kock (refererad i Ellström och Hultman, 2004) har i sina studier om gruppdynamik 

identifierat förekomsten av homogena grupper, vilka består av människor med snarlik 

utbildning, kompetens och erfarenhet. Homogena grupper består av gruppmedlemmar som 

har liknande känslor och värderingar, vilket ofta skapar en god kommunikativ samverkan, i 

vilken gruppen kan utvecklas. En heterogen grupp å andra sidan, berikas av team-

medlemmarnas olika perspektiv, synsätt och erfarenheter vilka utgör en bredare kollektiv 

kompetens (ibid.). Vid starkt homogena eller heterogena grupper kan fenomenet ”grupptänk” 

uppstå, vilket ofta medför att kritiskt granskande minskar samt att risker, effekter och 

konsekvenser bedöms som låga (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 

Frick (2004) belyser att i bedömning av kandidater finns det alltid risk för haloeffekter, vilka 

Fellinger (2002) beskriver som att rekryteraren, utifrån ett första intryck, tillskriver 

kandidaten andra positiva förmågor. Frick (2004) menar att människan styrs i bedömningen 

av andra utifrån emotioner, känslor, som generaliserar positiva drag till andra positiva 

egenskaper, vilka bedömaren egentligen inte vet att personen har. Ett bra första intryck kan 

resultera i att resten av bedömningen blir positiv. 

 

Riabacke (2007) skriver i sin avhandling om beslutsprocesser, att människan i en 

beslutsprocess påverkas av den information och de förkunskaper som hon har för att stödja 

sina beslut. Det fattande beslutet är inte alltid rationellt utan är ofta känslomässigt grundade. 

Riabacke anser att varje människa måste ta ansvar över sina beslut i avseende att forma en så 

korrekt bild av verkligheten som möjligt. Detta är dock en komplicerad process menar 

Riabacke, då de mänskliga egenskaper en gång var väsentliga för vår evolutionära överlevnad 

men att de numera spelar oss ett spratt både i vardagen och i arbetslivet. För att kunna fatta 

välgrundande beslut måste människan lära sig mer om sina starka och svaga sidor samt 

acceptera att hon är förprogrammerad utefter de livsvillkor som präglade henne för miljoner 

år sedan. Riabacke fastslår att beslut ofta fattas på känslomässiga grunder och inte med 

utgångspunkt i korrekt och komplett information. Istället för att använda mer information 

förenklar människan ofta sitt beslutsfattande och låter besluten bygga på ren magkänsla. 

Magkänsla, eller intuition, kan användas som ett kraftfullt verktyg då den känslan bygger på 

både kunskap och erfarenheter. Beslutsfattaren måste därmed vara medveten om sina känslor, 

då dessa kan ställa till problem i beslutsprocessen eftersom den mänskliga hjärnan vill 

förenkla problem (ibid.).  
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2.2. Formella kontra informella rekryteringsstrategier 
Carroll, Marchington, Earnshaw och Taylor (1999) har utfört en fallstudie på totalt 40 företag 

inom fem skilda sektorer av Englands arbetsmarknad. Företagen hade allt från sju till 207 

anställda. Studien hade två primära syften, där det första syftet var att undersöka i vilken grad 

mindre företag följer de rekommenderade metoder som presenteras i aktuell litteratur i 

företagens rekryteringsprocess och det andra syftet var att undersöka i vilken utsträckning 

företagen använde sig av informella kanaler i rekryteringsprocessen. De presenterar att en 

formell rekryteringsprocess bör vara utformad som en systematisk process, vilken bör 

innefatta fyra steg: behovsanalys; måste tjänsten tillsättas eller kan tjänsten täckas utan 

nyanställning; arbetsanalys, befattningsbeskrivning och slutligen en profil över de personliga 

egenskaper kandidaten ska ha. Enligt tidigare forskning som presenteras som underlag till 

deras studie kan användandet av formell rekrytering reducera personalomsättning och dess 

kostnader på längre sikt. De presenterar även en distinktion mellan formella 

rekryteringskanaler; annonsering i tidning, Jobbcenter, agenter; och informella 

rekryteringskanaler, vilka präglas av referenser från nuvarande arbetskraft eller genom 

företagets sociala nätverk. Denna typ av rekrytering är ofta förekommande hos mindre företag 

och har vissa fördelar vad beträffar kostnads- och tidseffektivitet. Däremot är två nackdelar 

med de informella rekryteringskanalerna att lämpade kandidater förblir oupptäckta samt att 

företaget riskerar att bedriva en indirekt diskriminering gentemot minoritetsgrupper (ibid.).  

 

Carroll et al. fann i sina slutsatser att företagen använde ytterst få av de metoder som 

rekommenderas. Ingen av företagen använde formaliserade arbetsanalyser, mindre än 25 % av 

företagen förde en diskussion om huruvida den aktuella tjänsten kunde täckas utan 

nyanställning eller vilka personliga egenskaper som krävdes av kandidaten.  Däremot hade 60 

% av företagen utarbetade befattningsbeskrivningar på sina tjänster. Vad beträffar val av 

rekryteringskanal gick alla 40 företag efter rekommendationer från nuvarande personal. Två 

tredjedelar använde sig av Jobbcenter, lokal dagstidning, internt sökande och register över 

intressanta inkomna ansökningar. Vidare fann Carroll et al. att små företag verkade ovetandes 

om de kostnader som tillkommer vid en felrekrytering. De ansåg även att arbetsgivare på små 

företag förmodligen inte kommer att byta rekryteringsstrategi på grund av etiska eller 

moraliska skäl, men kanske av ekonomiska skäl. De framhäver att en systematisk rekrytering 

kan på lång sikt resultera i en tillväxt för företagen, genom att personalomsättningen sänks, att 

de får mer kvalificerad arbetskraft, genom att de anställda ger utvecklande perspektiv på 

arbetet eller genom mindre tidsödsling på att disciplinera eller avskeda personal (ibid.). 

 

Lockyer och Scholarios (2004) har studerat hur rekrytering och urval bäst praktiseras i 

hotellbranschen. De har insamlat data från skotska hotell med varierande storlek. De 

presenterar teorier över att formella urval ska baseras på arbets- och befattningsbeskrivningar 

samt att användandet av reliabla och valida metoder bör baseras på en detaljerad arbetsanalys, 

även på små företag. De presenterar svårigheter som hotell kan möta vid praktisering av 

formella urval, då branschen präglas av hög personalomsättning och omedelbara skiftningar i 

personalbehov. Deras insamlade data indikerar en tilltro till informella metoder, speciellt i 

mindre hotell. Metoderna vid mindre hotell präglades av ett mer informellt urval, där 

rekryteringen baseras på personliga rekommendationer eller telefonkonversationer, utan krav 

på skriftliga ansökningar. Detta anses bero på den lägre nivån på erfarenhet av rekryteringar 

eller brist på formell utbildning över urval av personal (ibid.). 

  

Lockyer och Scholarios fann vidare i studien att större hotell eller hotellkedjor hade 

strukturerade processer som inkluderar referenstagning, ansökningsformulär och 

panelintervjuer men även här påvisar data att dessa metoder verkar irrelevanta vad beträffar 
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rekryterings- och kvalitétsproblem, speciellt vid tillsättning av temporära personalbehov. Vid 

samtliga hotell fanns det en tilltro till de informella metoderna som dessvärre inte ger några 

garanterade kopplingar till kandidatens kvalifikationer. Studien identifierade även skillnader i 

hotellens ägandeskap och ledningsstruktur och menar att de kontextuella faktorerna påverkar 

huruvida formella urvalsmetoder används. Data fann även att rekryteringarna vid mindre 

hotell oftast sköttes av en rekryterare och att processen ofta tog lång tid. Rekryteringen vid 

stora hotell hade oftast rekryterare som hade genomgått någon typ av utbildning kring urval 

och rekrytering av personal (ibid.). 

 

Tanova (2003) har undersökt skillnaden mellan rekryteringsmetoder som används i små och 

stora organisationer på norra Cypern. Undersökningen utgår från att skilja mellan formella 

och informella rekryteringskanaler. De formella kanalerna avser annons i tidning eller 

dagspress och användning av rekryteringsfirmor, medan de informella rekryteringskanalerna 

är referenser och rekommendationer av kandidaten. De 68 stycken organisationer som 

undersöktes hade samtliga mer än 50 anställda. De organisationer som hade upp till hundra 

anställda ansågs som små organisationer och de stora organisationerna hade hundra eller fler 

anställda. Undersökningen innefattade organisationer från privat, offentlig och statlig sektor.  

 

Den insamlade data indikerar ingen större skillnad mellan olika sektorer, men indikerar 

däremot att informella kanaler som rekommendation av kandidat användes mindre i den 

offentliga sektorn än den privata sektorn. Generellt föredrar mindre organisationer ett mer 

informellt sätt att rekrytera kandidater. Data visade samtidigt att den privata sektorn sällan 

använde rekryteringsfirmor. Data påvisar att större organisationer använder mer formaliserade 

sätt att rekrytera, det antas dock vara som respons på de institutionella kraven. Större företag 

använder oftare annonsering i dagspress och har dessutom en större variation i användningen 

av informella metoder, vilket indikerar att även större organisationer använder 

rekommendationer vid rekryteringar. Större organisationer använde gruppintervjuer medan 

små organisationer mer ofta använder enskilda intervjuer med kandidaten (ibid.). 

 

Henkens, Remery och Schippers (2005) forskning analyserar de kanaler som arbetsgivaren 

använder för att rekrytera potentiella kandidater. Forskningen bygger på en undersökning av 

mer än 1000 arbetsgivare i Nederländerna. I deras forskning presenteras en klassifikation 

mellan aktiv och passiv rekrytering. Den passiva rekryteringen karaktäriseras av att 

kandidaten själv kontaktar organisationen, oavsett om organisationen söker personal eller inte. 

I den aktiva rekryteringen söker arbetsgivaren aktivt efter potentiella kandidater, antingen 

själv eller med hjälp av rekryteringsfirma. En annan klassifikation som de framhåller är 

distinktionen mellan formell rekrytering; annonsera i dagspress eller fackpress; och informell 

rekrytering; arbetsgivarens nätverk av kontakter (ibid.).  

 

Resultatet av Henkens et al. studie presenterar hur ofta olika typer av passiva och aktiva 

rekryteringsmetoder används i organisationerna. Enligt data är den vanligaste 

rekryteringsmetoden i dessa organisationer att annonsera i tidning eller dagspress. Den 

passiva metoden tillämpas frekvent av 84 % av arbetsgivarna. En aktiv rekryteringsmetod 

som tillämpades av majoriteten var användandet av sociala nätverk bland redan existerande 

arbetskraft. De skilda rekryteringsmetoderna har, genom en faktoranalys, reducerats ner till 3 

primära rekryteringsstrategier. Den första strategin beskrivs som aktiv och informell 

rekrytering. Den andra strategin kallades som rekrytering via internt och den tredje strategin 

karaktäriserades av formell rekrytering. En viktig slutsats som de drar är att för att undvika en 

för hög medelålder på arbetskraften anpassas de aktiva rekryteringsstrategierna till den yngre 



 

8 
 

arbetskraften på marknaden, genom exempelvis den andra strategin. Äldre arbetstagare antas 

vara mer beroende av de formella rekryteringskanalerna (ibid.). 

 

Bolanders (2002) avhandling behandlar rekryteringsprocessen i 28 organisationer i Sverige. 

Bolander har genomfört intervjuer med rekryterare i samtliga organisationer samt observerat 

beslutsmöten där rekryterare, chefer och kollegor har fört en diskussion kring de sökande 

kandidaterna. Bolanders syfte är att beskriva hur rekryteringsprocessen, särskilt bedömning 

och beslutsfattande, går till. Avhandlingen handlar om hur bedömarna hanterar den 

mångtydiga situation som en rekrytering innebär. Bolander presenterar i avhandlingen två 

ansatser; den psykometriska och den sociala ansatsen; som kopplas till rekrytering. Den 

psykometriska ansatsen menar att rekryteringsprocessen avser att göra prognoser av 

kandidatens förmåga att utföra ett specifikt arbete. Urvalsinstrument och urvalsmodell är 

grundstenarna inom denna ansats. De arbetsmoment som innefattas i arbetet ska specificeras i 

en arbetsbeskrivning och genom urvalsinstrument mäts prediktioner på kandidatens framtida 

arbetsprestation. Ansatsen kräver en formaliserad och strukturerad urvalsmodell som 

specificerar rekryteringens samtliga faser, vilket resulterar i att alla kandidater behandlas 

likvärdigt och bedöms på lika villkor.  

Den sociala ansatsen ser istället rekryteringar som en social process där den mänskliga 

interaktionen påverkar rekryteringsprocessen.  

 

Den sociala ansatsen har skapat tre kritiska förhållningssätt mot den psykometriska ansatsen: 

Det första är ett humanistiskt baserad kritiskt förhållningssätt där kandidaten är en tänkande 

och kännande varelse och således spelar dennes upplevelser och åsikter en avgörande del i 

rekryteringsprocessen. Medan den psykometriska ansatsen ser människans egenskaper som 

stabila ser den sociala ansatsen människans egenskaper som föränderliga. Det andra kritiska 

förhållningssättet är förändringsbaserat, vilket innebär att organisationer har decentraliserats 

och är allt mer uppbyggda av team och projekt. Den anställde har ett större ansvar och med 

ansvar krävs högre karv på kompetens och flexibilitet. Prediktioner blir problematiskt att mäta 

då det numera är svårt att avgöra vilka krav som kommer att ställas på den anställde i 

framtiden. Det tredje kritiska förhållningssättet är realistiskt baserad och menar att den 

psykometriska ansatsen inte är veklighetstrogen då människans beteende aldrig går att 

förutsäga. Den psykometriska ansatsen baseras på experimentell data och statistiska 

beräkningar men utesluter hur människan faktiskt agerar i praktiken. En grundläggande 

utgångspunkt för båda ansatserna är att bedömare, med hjälp av rekryteringsverktyg, kan ta 

reda på hur kandidaten faktiskt är. I den psykometriska ansatsen ligger kandidatens 

egenskaper i fokus medan kandidatens beteende är fokus i den sociala ansatsen (ibid.).  

 

Bolander slutsatser av studierna visade att rekryteringen och urval sällan sker exakt enligt de 

steg och principer som föreskrivs enligt den psykometriska ansatsen och HRM- litteraturen. 

Data visade på att arbetsbeskrivning sällan gjordes och det var inte heller ovanligt att 

organisationen använt gamla kravprofiler eller utgått från personer som tidigare haft tjänsten. 

Generellt sett var rekryteringsprocessen en mer informell och intuitiv process bland 

organisationerna. Bolander framhåller att personkemi och känslor inte får vara avgörande vid 

en urvalssituation, utan bedömaren ska vara metodisk och hålla sig till det som med säkerhet 

är sanning. Ett oförutsett resultat som Bolander kommer fram till är att det är bedömarna i 

rekryteringsprocessen som är fokus istället för själva processen i sig. Rekryterarna styrs 

varken av formella eller informella kriterier utan arbetar enligt Bolander tillsammans fram 

den mest lämpliga anställningsbilden eller rekryteringsbeslutet (ibid.). 
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3. Teoretisk referensram 
3.1. Personalomsättning  

Genomförandet av en rekryteringsprocess kan vara problematisk. Steget från en lyckad 

rekrytering till en felrekrytering är inte långt men konsekvenserna kan bli ofantliga. Enligt 

den undersökning som presenterades i inledningen, kostar varje felrekrytering cirka 700 000 

kronor och dessutom kostar felrekryteringar på småföretag cirka 18 miljarder om året (Pwc, 

2006). Således är det väsentligt att beräkna nyttan av en mer formell rekryteringsprocess i 

ekonomiska termer.  

 

Personalomsättning kan definieras lite olika. Liukkonen (2006) beskriver bland annat 

personalomsättningen som ”en indikator på arbetsklimatet i en organisation, på förmågan att 

uppnå kundnöjdhet och på förmågan att locka till sig den bästa arbetskraften” (s. 63). 

Liukkonen (2006) beskriver vidare att främsta anledningen till en hög personalomsättning 

beror på underbemanning, låga löner, brist på återkoppling, uppskattning och 

karriärmöjligheter samt konflikter på arbetsplatsen (ibid.). Dessvärre är det ofta 

personalsatsningar som får stå tillbaka vid en tajt budgethantering, då insatserna oftast visar 

de positiva effekterna först på lång sikt (Johansson & Johrén, 2011). 

 

Johansson och Johrén (2011) gör en distinktion mellan begreppen ”återbesättning” och 

”personalomsättning”. Återbesättning är alla de kostnader som uppstår vid rekrytering och 

upplärning av en nyanställd tills den nyanställde nått normal effektivitetsnivå. 

Personalomsättning innefattar, förutom återbesättningskostnaderna, även kostnader som 

uppstår i samband med att en person slutar, det vill säga alla kostnader som medföljer från att 

en person slutar tills denne ersätts med en ny person (ibid.).  

 

Vid en personalomsättning tillkommer alltid kostnader för inskolning. Anta att 

inskolningstiden för en nyanställd är ett år och att den nyanställde under denna period i 

genomsnitt presterar 50 % nytta i förhållande till en erfaren medarbetare. Dessutom kräver 

kanske den nyanställde under inskolningsperioden en ”fadder” som i genomsnitt bidrar med 

25 % av sin tid i anspråk för att hjälpa den nyanställde. Begreppet fadder behöver inte enbart 

vara en person utan det kan vara flera personer vars tid tillsammans resulterar i att 25 % av en 

tjänst försvinner från företagets produktion till förmån för inskolningen av den nyanställde 

(Johansson & Johrén, 2011).  

 
Aktivitet Kostnad 

Oro på arbetsplatsen pga. vakans och osäkerhet 20 000 -200 000 

Framtagande av kravprofil, diskussioner  5 000 - 20 000 

Vikarie under mellanperiod 0 - 100 000 

Annonsering 40 000 - 100 000 

Genomgång och urval av ansökningar 5 000 - 25 000 

Intervjuer 10 000 - 35 000 

Upplärningsperiod 10 000 - 100 000 

Tabell 1. Aktivitetsutgifter vid personalomsättning (Källa: Hallén, 2005, s. 5)    

Hallén (2005) har utarbetat en schablontabell, se tabell 1, över aktiviteter som kostar vid en 

felrekrytering (ibid.). Osynliga kostnader tillkommer alltid vid personalomsättning och det 

kan vara enkla ting som omfördelning av arbete på arbetsplatsen, ökade diskussioner och 

ökad oro, men tillsammans minskar de företagets produktivitet och därmed ökar kostnaderna 

för personalomsättningen. Detta är näst intill omöjligt att kvantifiera och sätta en prislapp på, 

men det bör dock uppmärksammas som en kostsam konsekvens (Johansson & Johrén, 2011).  
 



 

10 
 

3.2. Den formella rekryteringsprocessen 
Breaugh, Macan och Grambow (2008) har utformat en modell för hur en rekryteringsprocess 

kan se ut. Modellen är indelad i fem steg, vilka beskrivs nedan. 

  

 
Figur 1. Modell över rekryteringsprocessen (Källa: Breaugh et al., 2008, s.79). 

 

Recruitment Objektive 

Fösta steget i en rekryteringsprocess innebär enligt Breaugh et al. (2008) att klargöra ett antal 

punkter: hur många positioner ska tillsättas, vilka krav ställs på kandidaten utifrån utbildning 

eller arbetslivserfarenhet, hur lång tid får rekryteringsprocessen ta samt omfattningen på 

urvalet av kandidater. Utan att specificera vad organisationen söker blir valet av 

rekryteringskanal svårt (ibid.). 

 

Strategy Development 

Nästa steg i processen innebär att organisationen utarbetar en rekryteringsstrategi, utifrån de 

frågor som presenteras i modellen. Enligt Breaugh et al. är den första frågan en organisation 

bör ställa sig vem som ska anställas, denna fråga liknar vad organisationen bör klargöra redan 

i sin Recruitment Objektive. Skillnaden är att organisationen under denna del av 

rekryteringsprocessen ska specificera vilka personliga egenskaper kandidaten bör ha. När 

organisationen bestämt vilken typ av person de avser att anställa kan de gå vidare och fatta 

beslut över hur de ska gå tillväga för att hitta rätt kompetens, när rekryteringen ska starta, 

vilka rekryteringskanaler som ska användas, hur de ska utforma informationen om tjänsten, 

vilka som ska ansvara för rekryteringen, vad kandidater som blir kallade till företaget ska 

genomgå för tester samt hur lång tid kandidaten får på sig att acceptera eller tacka nej till ett 

anställningserbjudande (ibid.).   

 

Recruitment Activities 

Att utarbeta en strategi som anger vad som söks och på vilka vis organisationen skall agera 

för att hitta potentiella kandidater är enligt Breaugh et al. avgörande för hur väl organisationen 

lyckas med att hitta kandidater som lever upp till de satta målen med rekryteringen. Tredje 

steget i rekryteringsprocessen är själva utförande i den planerade rekryteringsprocessen 

(ibid.). 
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Intervening Job Applicant Variables 

Fjärde steget i modellen behandlar hur kandidatens uppfattningar inverkar på 

rekryteringsprocessen.  Enligt Breaugh et al. är det av vikt att göra kandidaten medveten om 

att organisationen söker personal samt att informationen om tjänsten är trovärdig. Information 

om vad tjänsten erbjuder i form av ersättning mm kan även tendera ett högre eller lägre 

intresse (ibid.). 

 

Recruitment Results 

Sista del i modellen behandlar resultatet av de ansträngningar som organisationen gjort genom 

hela rekryteringsprocessen.  Det självklara sättet enligt Breaugh et al. är att organisationen 

utvärderar om målet med rekryteringen har tillgodosetts. Organisationen bör även koppla 

resultatet till de olika stegen i processen. Genom att utvärdera varje steg kan hela 

rekryteringsprocessen stärkas. Genom att systematiskt utvärdera rekryteringsprocessen kan 

organisationen skapa ett bättre underlag för kommande rekryteringsprocesser (ibid.).    

 

 

Även Kahlke och Schmidt (2002) har utarbetat en modell; Bedömningscirkeln; över hur ett 

företag kan gå tillväga vid bedömning och urval av personal. Modellen beskriver det mest 

centrala i ett anställningsförfarande, dock ska inte modellen och dess moment uppfattas som 

kompletta för rekryteringsförfarande. De anser att modellen kan ses som ett komplement, att 

alla moment inte alltid är nödvändiga och att det är upp till rekryteraren att värdera vikten av 

de olika momenten (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bedömningscirkeln (Källa: Kahlke & Schmidt, 2002, s.19). 

 

Studien har uppmärksammat vissa moment i modellen som kommer att presenteras i följande 

teoriavsnitt. Att inleda en rekryteringsprocess med en arbetsanalys har flera uppenbara 

fördelar. Detta kommer att diskuteras mer i teoriavsnittet 3.3.2. Arbetsanalys. Modellens 

andra, tredje och femte moment kommer att beröras närmare under teoriavsnittet 3.4. Urval 

och bedömning av kandidater. Vad beträffar det fjärde momentet; testning; kommer studien 

endast beröra relevansen med personlighetstest, vilket tas upp i 3.4.2. Att kombinera 

1. Arbetsanalys – vad 
innebär företagets 
verksamhet yrkesmässigt, 
personligt och kort-/ 
långsiktigt? 

2. Det sammantagna 
bedömningsförfarandet – 
hur bedömer företaget de 
sökande? 

3. Intervjun – hur väl uppfylls 
de syften företaget har valt 
genom mötet med den 
sökande? 

 

6. Systematisk bedömning 
och systematiskt 
beslutsfattande – hur 
sammanfattar företaget 
information, erhållna med 
olika metoder? 

 

5. Referenstagande – hur 

kan företaget kontrollera 

faktiska uppgifter om den 

sökande? 

4. Testning – vilka 
arbetsrelevanta sidor hos den 
sökande kan bedömas mer 
djupodlande? 
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urvalsmetoder. Den sista delen i modellen, systematisk bedömning och systematiskt 

beslutsfattande, innebär enligt Kahlke och Schmidt (2002) en jämförelse av den sammantagna 

informationen från en eller flera bedömningsmetoder gentemot de egenskaper som ställts upp 

i arbetsanalysen och/eller befattningsbeskrivningen i början av urvalsprocessen (ibid.). I led 

med modellens sista del kommer avsnittet 3.4.2. Att kombinera urvalsmetoder att ta upp några 

aspekter kring urval med fler än en bedömningsmetod.  

 

3.3. Förarbete med rekrytering 
3.3.1. Behovsanalys 

Det är omöjligt att veta vad man som rekryterare söker, och hur man ska känna igen svaren på 

organisationens behov, om inte behoven har analyserats först. Enligt Lindelöw (2008) är det 

första grundläggande inför en rekryteringsprocess att bedöma behovet i organisationen, vilket 

kan ske i två steg: mål- och ansvarsbeskrivning samt en befattningsbeskrivning. Det första 

steget innebär att fastlägga en översikt över organisationens mål och förutsättningar samt att 

bryta ner dessa mål på befattningsnivå. Varje befattning ska ha tydliga mål och krav, vilka 

beskrivs i befattningsbeskrivningen (se nedan). Det är viktigt att se hela verksamheten samt 

att konstruktivt formulera verksamhetens syfte, mål och målgrupp vid skapandet av en 

behovsanalys (ibid.).  

 

3.3.2. Arbetsanalys 

Att även utvärdera organisationens val av bedömningsmetod är essentiellt, då inget 

bedömningsinstrument, hur avancerat det än är, har större förmåga än slumpen att välja rätt 

kandidat utan att arbetets krav först har formulerats. För att undvika oreflekterade och 

känslomässiga beslut bör en arbetsanalys arbetas fram innan rekryteringen påbörjas. Det ger 

en tydligare bild över vilka kriterier som måste uppfyllas, vilket underlättar bedömningen och 

urvalet av kandidater (Kahlke & Schmidt, 2002). Arbetsanalysen är ett oumbärligt hjälpmedel 

vid urvalssituationer. Kahlke och Schmidt (2002) beskiver arbetsanalysen som ”ett 

systematiskt insamlande av information om ett givet arbete” (s. 48) där informationen ska 

omfatta arbetets viktigaste krav och de mest essentiella personkraven.  

 

Arbetsanalysen bör ta upp följande fyra områden: ramar och villkor för arbetet, resultat som 

ska uppnås i arbetet, de uppgifter som innefattas i arbetet samt vilka personlighetskrav som 

krävs för att uppnå resultatet och klara av uppgifterna (Kahlke & Schmidt, 2002). Det är 

således väsentligt att dessa fyra områden sätts i relation till varandra då de hänger samman 

och påverkar varandra. Beskrivs den fysiska och sociala arbetsmiljön eller arbetets innehåll 

felaktigt för kandidaten, kommer dennes framtida insatser i företaget också att bli felaktiga.  

 

För att undvika att utforma en felaktig och missvisande arbetsanalys finns det etablerade 

verktyg och tekniker som kan hjälpa företaget. Mabon (2004) hänvisar till ett system som 

heter O*NET, vilket är ett utmärkt redskap för att genomföra arbetsanalyser. Systemet är 

tillgängligt för allmänheten via Internet (ibid.). Ett annat exempel är critical incidence 

metoden, vilken bygger på frågor ställda till personer som är välbekanta med arbetet och vet 

hur befattningshavaren bör hantera olika arbetsrelaterade situationer. Metoden används för att 

få fram de olika särdrag som ett effektivt respektive ineffektivt arbetssätt representerar samt 

hur eventuella kritiska händelser kan påverka huruvida arbetets resultat kan uppnås eller inte. 

Genom de data en arbetsanalys ger kan intervjuområden skapas och förtydliga bilden över 

vilka bedömningsfaktorer som bör användas (Cook, 2009). Att istället använda PAQ; ett 

strukturerat schema för strukturerade intervjuer som samlar in data från anställda och 

överordnade; skapas enligt Cook (2009) både en hög validitet och reliabilitet samtidigt som 

metoden behandlar 200 arbetselement indelade i sex viktiga huvudområden. Metoden kräver 
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dock en betydande insats och den insamlade data ska tolkas av en utbildad arbetsanalytiker 

(ibid.). 

 

Det finns andra metoder att skapa en arbetsanalys som företaget själva kan utföra och dessa 

kan med fördel även kombineras för att skapa bred och heltäckande information kring arbetet. 

Exempelvis kan företaget använda frågeformulär, intervjuer med personer som har kunskaper 

om tjänsten, fokusgruppintervjuer, observationer, skriftligt dagboksförande och studera 

existerande källmaterial (Kahlke & Schmidt, 2002; Mabon, 2004). En arbetsanalys bör 

belysas utifrån både kvalitativ och kvantitativ data, så som intervjuer och frågeformulär. 

Analysen bör utföras av den som har ansvaret för arbetet eller samarbetar nära med 

befattningshavaren (Kahlke & Schmidt, 2002). Genom att en grupp skapar arbetsanalysen 

minimeras även risker med omedvetna förvrängningar av arbetets innehåll, då gruppen kan 

ifrågasätta varandra och dementera eller förtydliga uppgifterna som lämnas (Hallén, 2005). 

 

Förutom att skapa bättre urval och ge ökad relevant information om arbetet kan en 

arbetsanalys även minska eventuell diskriminering av minoritetsgrupper eftersom fokuset vid 

urvalssituationen ligger på de relevanta kraven till arbetet och inte på den enskilda 

kandidaten. Dessutom ger en arbetsanalys god kunskap om en avdelning eller en organisation 

och kan efter anställningen tjäna vidare som underlag för medarbetarsamtal, utvärdering av 

utbildnings- och utvecklingsbehov samt som utgångspunkt för en strategisk bedömning av 

företagets mänskliga resurser (Kahlke & Schmidt, 2002). Arbetsanalysen har således ett stort 

organisatoriskt värde då den kan ses som en inlärning för organisationen. 

 

3.3.3. Befattningsbeskrivning 

Förutom att se över vilken arbetsinsats som behövs för tjänsten samt att identifiera 

organisationens behov, bör även en befattningsbeskrivning tas fram. Denna beskriver den 

specifika tjänsten som ska tillsättas, vilka arbets- och ansvarsområden som omfattas av 

tjänsten samt vilka krav som ställs på kandidaten (Mabon, 2004). Befattningsbeskrivningen 

skapas utifrån det material som innefattas i arbetsanalysen. Skillnaden mellan dessa är inte 

stor, befattningsbeskrivningen är dock viktig eftersom den utgör en viktig del av 

rekryteringens första fas, då den riktar sig till kandidaten. Kandidaten ska förstå innehållet i 

befattningsbeskrivningen och utifrån innehållet få en bild över vad arbetet innebär och vilka 

ansvarsområden som medföljer befattningen. Redan här ska kandidaten kunna fastslå 

huruvida arbetet passar den egna individen. Det är av stor vikt att befattningsbeskrivningen 

beskrivs ingående för kandidaten, för att undvika framtida missförstånd för båda parterna.  

 

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80) är arbetsgivaren skyldig att bifoga en kort 

beskrivning av arbetsuppgifterna vid anställningsbeskedet (Gabinus Göransson et al., 2010). 

Således kan det vara värt att direkt satsa på en mer ingående beskrivning för att undvika 

missförstånd. En väl utarbetad befattningsbeskrivning kan även utgöra ett bra underlag för 

framtida utvecklingssamtal eller konflikter kring arbetsuppgifter. 

 

Capotondi (2003) har introducerat en teori om att användandet av en antiprofil; en 

arbetsbeskrivning där principen att göra tvärtom tillämpas; kan underlätta urvalet av 

kandidater. Genom att lägga in egenskaper och personlighetsdrag som inte är önskvärda för 

tjänsten i en antiprofil kan rekryteraren matcha kandidaternas profiler i relation till 

antiprofilen i syfte att söka likheter. Skulle kandidaten ha flera likheter med antiprofilen är 

kandidaten således förmodligen inte lämplig för den specifika befattningen. En antiprofil bör 

dock aldrig utesluta användandet av intervjuer (ibid.). 
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3.3.4. Urvalsmodeller 

Som tidigare nämnts utgör arbetsanalysen och befattningsbeskrivningen grunden för urvalet. 

Vad som bör poängteras är även vikten av att utvärdera rimligheten i de krav som presenteras 

i befattningsbeskrivningen. En tjänst med en orimlig kravribba sållar bort kvalificerad 

arbetskraft och lockar istället överkvalificerad arbetskraft, som tenderar att lättare bli 

uttråkade och därmed prestera sämre eller slutligen lämna sin anställning. Detta kan medföra 

stora kostnader för företaget och kraven i arbetsanalysen ska därmed fördelas mellan 

essentiella och marginella jobbkrav (Cook, 2009). För att underlätta mätningen och 

indelningen av kraven kan företaget arbeta med en konjunktiv urvalsmodell. En konjunktiv 

urvalsmodell innebär en presentation av tjänstens oeftergivliga krav, det vill säga det krav 

som måste uppfyllas av kandidaten. Samtidigt är det sällan kandidatera uppfyller samtliga 

krav och egenskaper i en befattningsbeskrivning, vilket gör att urvalet även bör anpassas efter 

en kompensatorisk urvalsmodell för att utvärdera om det finns vissa egenskapskrav som kan 

kompensera varandra (Mabon, 2004).  

 

3.3.5. Rekryteringskanaler 

Granberg (2011) menar att de vanligaste kanalerna som nyttjas av företag vid 

rekryteringsbehov är arbetsförmedlingar, annonsering i press, nätverk, headhunting, intern 

annons och internet. Följande kanaler förklaras mer utförligt då de står i relation till studien:  

Annonsering i dags- och fackpress: Annons i press har alltid varit en av de bästa 

rekryteringskanalerna. Granberg anser att fördelen med kanalen är att den når många 

människor, även de som inte aktivt söker nytt arbete. Fackpress kan även den vara en god 

rekryteringskanal som företag kan använda sig av då de söker en viss kompetens. Nackdelen 

med denna metod är dock att dessa tidskrifter ges ut mer sällan än dagspressen.  

Nätverk: Många tjänster tillsätts utan att de utannonseras i någon formell kanal. 

Nätverksrekrytering sker i alla sektorer på arbetsmarknaden, både vid hög- och 

lågkonjunkturer. De kan vara uppbyggda på flera olika sätt men är, enligt Granberg, ofta en 

bra metod. Vid nätverksrekrytering finns det som regel tillgång till bra och pålitliga referenser 

av kandidaten då referenten har ett bra förhållande till företaget, vilket borgar för att denne 

inte rekommenderar en kandidat som han inte kan gå i god för. 

Intern annons: Genom interna annonser, i exempelvis personaltidning eller via intranätet på 

arbetsplatsen ger företaget de redan anställa chansen att söka vakanta tjänster. Många företag 

har även en överenskommelse med den lokala fackliga organisationen att alla tjänster ska 

utannonseras internt (ibid.). 

 

3.3.5.1. Utvärdering av urvalsprocesser 

Att strategiskt välja rekryteringskanal kan påverka urvalet både positivt och negativt. 

Begreppet baskvot, BK, innebär den del av alla sökande kandidater som är lämpliga för 

befattningen i fråga. Urvalskvot, UK, innebär den andel av alla sökande kandidater vid ett 

specifikt tillfälle som företaget avser att anställa. Har företaget ett stort antal kandidater till 

tjänsten men ska endast anställa ett par, ger det en låg urvalskvot. I omvänd riktning blir 

urvalskvoten högre vid situationer där majoriteten av kandidaterna kommer att anställas. En 

kombination av hög BK och hög UK ger en attraktiv urvalssituation. Kopplat till en 

rekryteringsuppföljning är begreppet framgångskvot, FK, användbart då det syftar till den 

andel av kandidater som efter en viss anställningstid visat sig framgångsrika i anställningen. 

Vid en kvalitetssäkring av urvalshantering är det sålunda denna kvot som ligger i fokus och 

anses betydande, det bör dock inte negligeras att framgångskvoten i hög grad påverkas av 

både bas- och urvalskvoten (Mabon, 2004). 
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Taylor och Russel har utformat en statistisk tabell, TR-tabellen, som visar samspelet mellan 

validitet/FK och BK/UK, vilken kan användas vid utvärdering av urvalsprocesser. Ligger 

baskvoten mellan 0.30-0.50 är det lämpligt att använda urvalsmetoder med hög validitet. I 

praktiken klassas en validitet på 0.5 som utmärkt och ligger värdet under 0.3 bör det klassas 

som otillräckligt. TR-tabellen utgår från antagandet att en nyanställd antingen klarar av 

arbetet eller inte klarar av arbetet (Mabon, 2004). 

 

FK påverkas inte enbart av UK och BK utan även av urvalsförfarandets prognostiska validitet. 

Skulle ett företag använda sig av bedömningsmetoderna personlighets test, ostrukturerad 

intervju och referenstagande vid tillsättandet av nya tjänster, skulle de metoderna ge en 

validitet på cirka 0.3. Hade företaget haft en BK på 0.5 samt en låg UK på 0.10, hade enligt 

TR-tabellen de ovanstående urvalsmetoderna, med en validitet på 0.3, gett en FK på 0.71, där 

alltså 71 % av de sökande kandidaterna är lämpade för tjänsten. Väljer företaget att istället 

satsa på urvalsmetoder med en validitet över 0.5 ger samma BK/UK en FK på 0.94, vilket ger 

företaget en urvalsprocess där 94 % av kandidaterna är lämpade för tjänsten, istället för 71 % 

(Mabon, 2004).  

 

Det finns flera sätt att öka urvalsprocessens BK. En annons i en dagstidning kan resultera i en 

låg BK; allt för många kandidater söker; vilket ofta dock ses som positivt bland 

personalansvariga, då det ger en ”välja och vraka” situation. Problemet är dock följande: hur 

bra blir FK för de kandidater som svarar på annonsen? Ger rekryteringskanalen en låg BK kan 

företaget skapa en kombination av låg BK och låg UK, vilket utifrån TR-tabellen i 

kombination med en urvalsmetod med låg validitet även ger en låg FK. Inte heller om 

validiteten i urvalsmetoden ökar kommer FK att öka särskilt nämnvärd då kombinationen låg 

UK och låg BK ger låga resultat (Mabon, 2004). Väger inte nyttoökningen av FK upp den 

merkostnad som ett ökat urvalsförfarande innebär bör företaget istället använda sig av andra 

rekryteringskanaler (se vidare under teoriavsnitten 3.3.5. Rekryteringskanaler).   

 

Ska ett företag tillsätta en högre nyckelposition ökar nyttan av att använda instrument med 

högre validitet. Det kan vara intressant för ledningen att utvärdera nyttan av en 

personalekonomisk åtgärd; huruvida åtgärden kan leda till en förändrad prestation som 

överstiger kostnaden för åtgärden, det vill säga om marginalintäkten är större än 

marginalkostnaden för åtgärden. Genom att göra en kostnadsintäktsanalys kan företaget 

avgöra hur mycket varje enskild anställd bidrar med. Arbetspsykologen Hull konstaterade 

redan på 1920-talet att en bra anställd presterar cirka två gånger mer än en mindre bra 

anställd. Denna två-gånger regeln används i arbetspsykologiska sammanhang än idag. Kan 

produktiviteten öka med 100 % är det således essentiellt att se över urvalsmetoderna (Mabon, 

2004).  

 

3.3.6. Grovgallring  

När ansökningarna till den utannonserade tjänsten kommer in påbörjas processen att hitta den 

eller de personer som är mest lämpade för tjänsten utifrån den befattningsbeskrivning som 

tidigare har utarbetats. I befattningsbeskrivningen finns de formella krav och egenskaper som 

identifierats vara viktiga för tjänsten, vilka matchas mot ansökningarna. Lindelöw Danielsson 

(2003) förklarar att hur omfattande arbetet med grovgallringen blir är till stor del beroende på 

antalet inkommande ansökningar och antalet krav i befattningsprofilen. Grovgallringen bör 

genomföras av två eller flera personer för att möjliggöra jämförelser och synliggöra 

eventuella avvikelser. En bra metod är att sortera in de lästa ansökningarna i tre olika grupper: 

 De som uppfyller de ställda kraven eller av andra skäl verkar särskilt intressant för 

vidare samtal. 
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 De som inte riktigt lever upp till kraven eller de som av andra skäl betecknas som 

tveksamma. Dessa kandidater kontaktas inte i ett första skede men kan kontaktas om 

ingen i första gruppen visar sig vara lämplig. 

 De som inte lever upp till flera av de ställda kraven och inte kommer i fråga under 

några omständigheter (ibid.). 

 

Vid internt sökande bör man enligt Granberg (2011) aldrig gallra bort innan intervjustadiet. 

Som anställd kan man acceptera att inte få den sökta tjänsten men att inte kallas till en 

inledande intervju kan uppfattas som kränkande och respektlöst mot den redan anställde vilket 

kan leda till en negativ inställning för denne mot företaget. Att hitta en lämplig kandidat 

internt underlättar dessutom inledningsfasen av anställningen (ibid.).  

 

3.4. Urval och bedömning av kandidater 

3.4.1. Psykometri 

När en väl genomförd arbetsanalys är utförd bör rekryteringen följa en fastställd process och 

metodik som säkerställer kvalitén. Det finns idag tusentals olika test och metoder på 

marknaden och det är viktigt att notera att det finns en del mätkrav som måste beaktas för att 

ett test ska ha ett praktiskt värde i arbetslivet. Dessa mätkrav fastställs av en disciplin inom 

psykologin och statistiken; psykometri; som försöker avgöra hur tillförlitligt ett psykologiskt 

test är (Mabon, 2004). Testet får en kvalitetsreferens genom de psykometriska analyserna som 

uttrycks bland annat genom begreppen validitet och reliabilitet. Väljer rekryteraren att 

använda sig av ett psykologiskt test ska detta vara tillförlitligt, det vill säga uppvisa en 

förtroendeingivande reliabilitet, och det ska mäta det som testet avser att mäta, det vill säga 

uppvisa en dokumenterad validitet (Mabon, 2004).  

 

Testet ska även vara anpassat till den svenska marknaden, vilket innebär att det finns svenska 

normer för instrumentet. Detta säkerställer en djupare förståelse för hur instrumentet faktiskt 

fungerar i en svensk miljö, med kulturella associationer till ord och begrepp samt förväntade 

färdigheter hos personer med en svensk utbildnings- och erfarenhetsgrund. Kahlke och 

Schmidt (2002) menar att flera personlighetstest utan vetenskaplig förankring förekommer 

och att testen ofta har översatts från engelska utan att anpassas till svenska förhållanden 

(ibid.). För att enklare kunna säkra kvalitén på test som används i arbetspsykologiska 

sammanhang kan rekryterare vända sig till STP; Svenska Stiftelsen för Tillämpad Psykologi; 

som arbetar med att ta fram nationella standarder för både test och testanvändning, genom att 

utvärdera test som testleverantörerna lämnar in för granskning (STP, tillgänglig 2011-05-24). 

De flesta test säljs endast till legitimerade psykologer eftersom testbedömningen innebär 

komplicerade ställningstaganden, vilket kräver att bedömaren har en god teoretisk utbildning i 

psykologi. Vad organisationen kan göra är att arbeta med en handledande psykolog som 

hjälper till vid själva testhanteringen och tolkningen av testresultaten (Mabon, 2004).  

 

Inom psykometrin används ofta måttsbegreppet korrelation för att undersöka sambandet 

mellan två eller fler variabler, som exempelvis variablerna arbetsinsats och noggrannhet. Är 

sambandet positivt har båda variablerna höga värden medan ett negativt samband ger höga 

värden på variabel X men låga värden på variabel Y. En siffra räknas fram; 

korrelationskoefficient; och den varierar mellan +1.0 till -1.0, där 0 anger inget samband, +1.0 

anger maximalt positivt samband och -1.0 anger maximalt negativt samband (Mabon, 2004).  

 

3.4.2. Att kombinera urvalsmetoder 

Genom att kombinera flera metoder skapas ett större arbetsunderlag över den sökande. Enligt 

Kahlke och Schmidt (2002) bör det finnas minimum två ömsesidigt bekräftande metoder samt 
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ytterligare en metod som bidrar med kompletterande information för att uppnå en 

synergieffekt. Genom att metoderna mäter olika saker, det vill säga ju mindre samband mellan 

metoderna, desto större ökning av den sammantagna prognostiska validiteten skapas. 

Personlighetstest, intelligenstest, strukturerad intervju och referenstagande är metoder som 

tillsammans skapar en hög prognostisk validitet. Prognostisk validitet är ett uttryck för hur väl 

en bedömningsmetod kan peka ut det som organisationen söker, genom att visa hur starkt 

sambandet är mellan en viss metods bedömning av den sökande och det arbetsbeteende som 

den sökande uppvisar. Det uttrycks i en siffra mellan 0 och 1,0, i likhet med 

korrelationskoefficienterna.  Ju högre siffra, desto bättre samband och därmed bättre 

mätmetod. I praktiken klassas en prognostisk validitet på 0.5 som utmärkt men ligger värdet 

under 0,3 bör det klassas som otillräckligt. Har metoden god validitet innebär det att personer 

som klarar sig väl vid den aktuella bedömningsmetoden även kommer att klara sig bra i det 

efterföljande arbetet (ibid.).  

 
 

Figur 3. Prognostisk validitet för olika urvalsmetoder. (Källa: Kahlke & Schmidt, 2002, s. 98) 

 

En strukturerad intervju ger en högre prognostisk validitet, då intervjun under hela 

rekryteringsprocessen garanterar ett nära samband med det som avses att mäta, det vill säga 

den sökande i förhållande till tjänstens befattningsbeskrivning (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Schuler har utvecklat en multifunktionell strukturerad intervjuform som är uppdelad i fyra 

olika delar: självpresentation, yrkesinriktade frågor, biografiska frågor och 

situationsanpassade frågor. En studie över 306 ämnen påvisade att självpresentation och de 

situationsanpassade frågorna hade hög korrelation med sociala färdigheter (Robertson & 

Smith, 2001). Självbiografisk data som arbetsbrev, levnadsberättelser, studieresultat och 

referenser har dock en låg prognostisk validitet, under 0.3 (Mabon, 2004). Referens som 

bedömningsmetod är kontroversiell, men utgör fortfarande en av de mest förekommande 

metoder vid rekrytering. Ett prognostiskt värde under 0.3 indikerar följaktligen att 

självbiografisk data inte kan verka som ensam bedömningsmetod, utan snarare agera som 

underlag till att systematiskt kontrollera; bekräfta eller förkasta; de uppgifter som har 
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framkommit om den sökande under intervjuer eller eventuella övriga delar av 

rekryteringsprocessen. Läs mer under avsnittet 3.4.4. Referenstagning. 

 

Ytterligare ett komplement till att strukturera en djupgående intervju är att basera intervjun 

utifrån personlighetstestet OPQ, som återfinns hos SHL Sverige AB. Testet är utformat som 

ett självskattningsformulär där kandidaten skattar sitt eget beteende utefter 32 dimensioner 

som är uppdelade i kategorier. Testet har visat sig ha en tillfredställande reliabilitet och 

begreppsvaliditet (Mabon, 2004). Prediktioner av människors samspel med andra och sociala 

beteenden kan dessvärre aldrig belysas genom en bedömningsmodell (Kahlke & Schmidt, 

2002) men genom att vara fler bedömare samt att använda flera olika psykometriska 

instrument kan individuella skillnaderna tydligare fastställas samt en mångfasetterad översikt 

ges över den arbetssökande. 

  

3.4.3. Intervjuer 

En anställningsintervju innebär en bedömning av en annan människas lämplighet för 

företaget. Intervjuaren ska bedöma om kandidaten har de rätta meriterna, relevant erfarenhet 

samt de personliga förmågor som företaget eftersträvar. Intervjuns struktur är därför 

avgörande för tillförlitligheten och prognosvärdet av den information som samlats in 

(Fellinger, 2002).  

 

Intervjuer kan struktureras på olika sätt, från helt ostrukturerad till strukturerad. Den 

ostrukturerade intervjun är den vanligaste formen i en anställningsprocess trots att den för 

ändamålet är mindre lämplig. Denna intervjuform kan ge djupare insikter om kandidaten i de 

ämnen som behandlas men säger lite om kandidatens framgång i det framtida arbetet (Kahlke 

& Schmidt, 2002). Den bristande strukturen på intervjuformen innebär att information som 

kommer fram är svår att bedöma i jämförelse till informationen som samlats från andra 

kandidater. Då den ostrukturerade intervjun även saknar en plan för utförande och ett 

överordnat syfte är risken stor att intervjuarens fokus lätt tappas bort. Risken ökar ytterligare 

om kandidaten är en starkt verbal person.  Frånvaron av struktur kan även innebära att 

bedömningen av informationen skiljer sig mellan kandidaterna. Prognosvärdet för den 

ostrukturerade intervjuformen är därför låg, på 0.38 (Mabon, 2004; Kahlke & Schmidt, 2002). 

 

Den strukturerade intervjun lämpar sig bättre vid anställningar, då den karaktäriseras av frågor 

kring de kvalifikationer som i arbetsanalysen och befattningsbeskrivningen framstår som 

viktiga för tjänsten. Detta gör metoden säkrare och mer pålitlig vilket visar sig på metodens 

prognosvärde som ligger på 0.51 (Mabon, 2004). De största fördelarna med strukturerade 

intervjuer är enligt Kahlke och Schmidt (2002) att den säkerställer att informationen från 

samtliga kandidater blir jämförbara vilket möjliggör en bedömning av kandidaterna från 

samma underlag. Vid intervjuer med den strukturerade metoden kan intervjuaren dessutom 

vara säker på att alla relevanta områden kommer att få samma viktning samt att metoden är 

rättvis då samtliga kandidater oavsett kön, ålder eller etnicitet får samma frågor (ibid.).  

 

Lindelöw (2008) menar att rekrytering ofta sker under tidspress vilket kan innebära att endast 

en timmes intervju kan vara underlag för den mångmiljon investering som en anställd faktiskt 

innebär. Lindelöw menar vidare att för att skapa sig en bra bild av kandidaten och för att öka 

tillförlitligheten på bedömningen förordas att intervjun delas upp på två olika tillfällen, som 

tillsammans ökar den totala tiden till omkring tre timmar. Den första intervjun bör innefatta 

omkring tio kandidater och avseendet med intervjun är att båda parter ska kunna ta ställning 

till om informationen i annons och ansökningshandlingarna överensstämmer. Den andra 

intervjun ska hållas med de intervjuade kandidaterna som fortfarande anses vara relevanta för 
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tjänsten. Under intervjun ligger fokus på de aspekter som inte täcktes in eller besvarades vid 

den första intervjun (ibid.).  

 

Panelintervju innebär att antalet intervjuare är två eller fler, vilket enligt Granberg (2011) ger 

ett större täckande informationsinsamlande över kandidaten (ibid.). Vid panelintervjuer 

riskeras att samspelet mellan intervjuarna och kandidaten att anta en mer formell ton vilket 

kan påverka kvalitén på svaren. Genom att arrangera intervjun med en klar rollfördelning är 

metoden dock fördelaktig (Kahlke & Schmidt, 2002). 

 

3.4.4. Referenstagning 

Referenstagning brukar vara det sista steget i ett bedömningsförfarande, innan all information 

från hela processen sammanfattas. Referenstagandet kan ha många olika avseenden men det 

mest centrala är att bekräfta eller förkasta upplysningar som redan framkommit under 

processen och således kan betraktas som en systematisk uppföljning och kontroll av de 

uppgifter som lämnats i ansökningshandlingarna. Ytterligare en avsikt är att få djupare 

förståelse av vissa uppgifter, få fram negativ information som kandidaten mindre sannolikt 

visar upp under intervjun, få information om tidigare arbetsprestationer samt för arbetet 

viktiga sidor av kandidatens personlighet (Granberg, 2011; Kahlke & Schmidt, 2002). 

 

Referenser bör inhämtas från två till fyra referensgivare. Bedömaren ska sträva efter att få 

kandidaten belyst från flera sidor av betydelse för tjänsten. Detta kan uppnås genom att 

referensgivarnas ställning till kandidaten varieras; tidigare eller nuvarande chef, kollega i 

samma position eller via medarbetare som haft kandidaten som chef; samt att referensgivarna 

relativt nyligen arbetat med kandidaten. Att rikta in sig på de referenser som ligger närmast i 

tid innebär att bedömaren får de mest aktuella uppgifterna om kandidatens prestationer 

(Mabon, 2004). Referenser innebär att kandidaten ger bedömaren möjlighet att verifiera de 

påståenden som denne lämnat både under intervju och via sitt CV. En etiskt viktig aspekt är 

att bedömare inte bör vända sig till andra personer än de som kandidaten uppgett i jakt på 

”bättre” referenser. Om bedömaren anser sig behöva fler eller andra referenter bör kandidaten 

först ha givit sitt medgivande innan en kontakt tas (Granberg, 2011; Kahlke & Schmidt, 2002; 

Mabon, 2004). 

 

3.5. Aspekter att beakta vid ett formellt urvalsförfarande 
3.5.1. Kompetensbegreppet  

Kompetens är ett förekommande begrepp som används i rekryteringssammanhang. Kahlke 

och Schmidt (2002) beskriver kompetens som en uppsättning karaktäristiska drag hos en 

person vilka utkristalliseras i ett beteende som gör att vederbörande klarar av en given 

situation eller roll i ett givet arbete. Ellström (1992) beskriver kompetens som en individs 

potentiella förmåga att framgångsrikt utföra vissa uppgifter eller ett arbete. 

  

Enligt Granberg (2011) är den formella kompetensen knuten till en viss utbildning som 

individen har. Exempelvis indikerar den formella kompetensen att individen garanterat är 

kompetent att utföra vissa uppgifter (ibid.). Granberg (2004) menar att eftersom 

kompetensbegreppet innefattar flera aspekter utgår begreppet som regel ifrån individen och 

dennes möjliga förmåga att utföra olika typer av uppgifter och olika situationer på ett specifikt 

sätt utifrån sin kompetens (ibid.). Den formella kompetensen skiljer sig från den sociala 

kompetensen, som enligt National Encyklopedin (tillgänglig, 2011-05-24) beskrivs som 

förmågan att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som 

befrämjar den sociala samvaron, vilket kan vara fördelaktigt i arbetslivssituationer (ibid.).  
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Uttryckt i beteendetermer blir kompetensbegreppet allt för ofta vidsträckt och därmed 

svåranvändbart i samband med ett matchningsförfarande. Därför är det gynnsamt att dela in 

begreppet kompetens i mindre beståndsdelar för att fånga upp och tydliggöra den faktiska 

innebörden. För att tydliggöra vad kompetensen innefattar har Institutet för Personal och 

Företagsutveckling arbetar fram en modell som kallas kompetenshjulet (Hallén, 2005). 

Genom att sortera kompetensbegreppet in i kategorier kan kompetensen värderas gentemot en 

specifik tjänst.  

 
Figur 4. Kompetenshjulet (Källa: Hallén, 2005, s. 17) 

 

Yrkesteknisk kompetens åsyftar de krav, färdigheter och specifika kunskaper som krävs för 

att den anställde ska kunna utföra arbetet på ett yrkestekniskt korrekt sätt. Personlig 

kompetens innefattar de personliga egenskaper som är väsentliga för yrket medan social 

kompetens ses i relation till yrkets olika sammanhang men kan innebära exempel den 

anställdes förmåga att interagera med omgivningen. Strategisk kompetens står för förmågan 

att tolka vad som händer i den direkta omgivningen så väl som i ett vidare perspektiv. Den 

anställde ska vara medveten om sina förutsättningar och påverkningsmöjligheter. Den 

funktionella kompetensen innefattar alla de övriga kompetenserna och hur personen förvaltar 

sina färdigheter och använder dem (Hallén, 2005). 

 

Sternberg, Grigorenko och Bundy (2001) beskriver den sociala kompetensen som en social 

intelligens, vilken beskriver kommunikativa färdigheter som ökar individens förmåga att 

framgångsrikt anpassa sig till sin omgivning (ibid.). Mellanmänskliga förmågor skiljer sig 

från och är oberoende av de analytiska kognitiva förmågorna, vilket har gjort att den sociala 

intelligensen ofta hänvisas som ”hot intelligence”, varm intelligens. Den mest kända 

exponenten i den varma intelligensen är den emotionella intelligensen, ett begrepp som 

introducerades av Daniel Goleman. Den emotionella intelligensen, även refererad som EQ 

eller EI, beskriver individens förmåga att identifiera och kontrollera deras egna känslomässiga 

tillstånd och handskas med andra känslor (Mabon, 2004).  

 

3.6. Aspekter som påverkas av känslor 
3.6.1. Företagskultur 

Jacobsen (2005) menar att den anställde introduceras in till kulturen på företaget genom en 

socialisationsprocess, vilken formar hur individen bör handla och agera i givna situationer. 

Företagskultur kan verka som en dold styrning och medverka till att den anställde frivilligt, 

fast omedvetet, framhäver de värderingar som i kulturen anses vara viktiga (ibid.). 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) är det tre förhållanden som är särskilt viktiga för att 

upprätthålla en företagskultur: 
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 Valet av personal, där vikt läggs på att personalen delar de uppfattningar och 

värderingar som organisationen anser viktiga och inte enbart de kvalifikationer 

personen har kopplat till de kvalifikationer som ställs för tjänsten. 

 Genom att ledningen via uttalanden och agerandenden etablerar normer som sprider 

sig i hela organisationen. 

 De medarbetare som inte anammar organisationens värderingar eller som representerar 

avvikande värderingar eller attityder avlägsnas från organisationen (ibid.).  

 

Abrahamsson och Andersen menar att en stark företagskultur även kan vara positiv. När 

individer har samma grundläggande antaganden, talar samma språk och tolkar symboler på 

samma sätt kan det medföra högre vinst för företaget i form av ökad effektivitet. Däremot 

finns det risk att företagskulturen påverkar anställningsintervjuerna. En organisation med 

stark företagskultur tenderar att anställa personal utifrån vilken kandidat som har det 

förhållningssätt och uppfattningar som ligger närmast de normer som utmärker kulturen, 

vilket medför att kandidater som är bättre kvalificerade för tjänsten sållas bort (ibid.).  

 

3.6.2. Felkällor 

En intervju innebär ett socialt samspel där intervjuaren dock riskerar att utsättas för flera 

felkällor. Fellinger (2002) beskriver felkällorna som filter där intervjuaren silar sina intryck, 

vilket kan förvränga intrycken så att de passar intervjuarens behov, föreställningar eller 

fördomar. Vid genomförandet av en anställningsintervju försöker intervjuaren automatiskt 

skapa sig en bild av kandidaten genom att söka meningsfulla samband av informationen som 

kandidaten ger (ibid.). Det finns flera felkällor som kan uppstå vid anställningsintervjuer. 

Felkällorna är naturligt förekommande i alla intervjuer oberoende av vilka personer som 

medverkar. Risken med felkällor kan dock minskas, dels genom kunskap om dem men även 

genom att intervjuaren aktivt parerar för dem.  

 

Haloeffekten innebär att intervjuaren, genom att kandidaten uppfattas positiv, har utstrålning 

eller ett trevligt bemötande, tenderar att tillskriva kandidaten andra förmågor på liknande sätt. 

Risken blir att intervjuaren på grund av det positiva bemötandet bortser från de delar som 

kandidaten är mindre bra på och förstärker de positiva delarna. Likhetseffekten innebär att 

intervjuaren övervärderar kandidaten på grund av likheter med sig själv, gällande 

personlighet, bakgrund eller utbildning, vilket riskerar att intervjuaren blir mindre kritisk till 

kandidaten (Fellinger, 2002). Kahlke och Schmidt (2002) beskriver Rosenthaleffekten, vilken 

kan inträffa när kandidaten och intervjuaren har förkunskaper om varandra och således redan 

skapat ett första intryck. Detta kan innebära att de under intervjun söker efter information som 

bekräftar dessa intryck och bortser från information som pekar åt andra håll (ibid.).  

 

3.7. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Ovanstående avsnitt har presenterat studiens teoretiska referensram. Sammanfattningsvis 

behandlar avsnittet kostnader som kan tillkomma vid felrekrytering och personalomsättning. 

Vikten av att uppmärksamma kostnader för inskolningstid och andra aktiviteter som 

tillkommer vid felrekrytering diskuteras. Vidare presenteras två modeller över hur en formell 

rekryteringsprocess kan se ut och avsnittet följer med en djupare beskrivning av 

rekryteringsprocessens olika steg, som exempelvis förarbete, urval och bedömningsmetod. 

Avsnittet behandlar även ytterligare aspekter som är värda att beakta vid urvalsförfarande. 

Dessa aspekter; kompetensbegreppet, företagskultur och felkällor; kan påverkas av 

rekryterarens egna känslor och är därmed angelägna att skapa en förståelse kring.
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4. Metod 
I detta avsnitt ämnar författarna att redogöra och argumentera för de valda metoder och 

tillvägagångssätt som har använts i syfte att besvara studiens syfte. Författarna motiverar och redovisar 

hur informanterna valts ut till undersökningen samt hur data har samlats in och bearbetats. 

Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion där författarna lyfter fram styrkor och svagheter som 

metodvalet har fört med sig. 
 

4.1.  Metodteori  
Studiens undersökning går efter en kvalitativ metod, då författarna avser att nå en förståelse 

för ett visst fenomen och dess livsvärld, vilket enligt Widerberg (2002) är avsikten med 

kvalitativ forskning. Fenomenet författarna avser att undersöka är rekryteringsprocessen på 

studiens företag. Den kvalitativa forskningsprocessen är flexibel, vilket möjliggör att 

forskaren kan anpassa undersökningens utformning under hela processen (Repstad, 2007), 

vilket författarna ansåg förefalla som det lämpligaste alternativet för att besvara studiens 

syfte.  

 

Studiens forskningsansats går i linje med den interaktiva induktionen som Hartman (2004) 

presenterar som en mer modernanpassad forskningsansats. Den interaktiva induktionen 

präglas av att datainsamlandet och dataanalysen sker omväxlande, vilket ger en mer effektiv 

forskningsmetod till skillnad från analytisk induktion som styrs utan teoretisk förförståelse 

och därmed kan ge irrelevant datamaterial (ibid.). Den interaktiva induktionen lämpar sig för 

studien då författarna inte har varit teorineutrala vid studiens början, utan författarna har haft 

en viss förförståelse (se nedanstående 4.9. Metoddiskussion för vidare diskussion) samt 

studerat olika teorier och vetenskapliga artiklar.  

 

Författarna har även inspirerats av den forskningsmetodik som utförs i fallstudier. Varje 

organisation har gemensamma egenskaper med andra organisationer, samtidigt som den 

uppvisar särskilda unika drag. En fallstudie kan belysa dessa drag, identifiera olika 

samspelsprocesser och visa hur dessa kan påverkas av en implementerad förändring (Bell, 

2006). Likt en fallstudie avser denna studie fokusering på ett specifikt företagsfall, där 

avsikten är att skapa en fullständig förståelse av den specifika situationen. Watt Boolsen 

(2007) skriver att småskalig forskning som bedrivs på privata företag, med fokus på ett 

verkligt problem, kan med fördel genomföras genom en fallstudie (ibid.). Författarna vill dock 

fastslå att studien inte är en korrekt genomförd fallstudie, utan författarna har endast 

inspirerats av fallstudiens metodik. En fallstudie ska generera i en fullständig redovisning och 

en holistisk bild över ett fenomens komplexitet, vilket med fördel genomförs med olika 

metoder och datainsamlingar (Denscombe, 2009). Då författarna endast insamlat data från 

dokumentinsamling och intervjuer anser inte författarna att studien kan lyfta fram alla 

invecklande processdetaljer, klargöra alla sammanhängande komponenter eller vilka delar 

som influerar varandra. 

 

4.2. Val av företag 
Enligt Denscombe (2009) ska en fallstudie välja fall genom ett noga övervägande, där 

specifika kännetecken och utgångspunkter ska gå att identifiera i fallet som står i relation till 

det teoretiska eller praktiska problemet som ska undersökas (ibid.). Författarna avsåg att 

utföra en uppdrags-baserad studie, där resultatet av studien kom till användning för företagets 

direkta framtid. Därmed kontaktade författarna de företag och organisationer som ansågs 

lämpliga för studiens omfattning. De grundläggande kraven som ställdes vid val av företag 

var att företaget skulle vara så pass stort att de hade en formell HR-/personalavdelning, att de 

arbetade kontinuerligt med rekryteringar samt att det fanns en vilja till att utveckla sin 



 

23 
 

rekryteringsprocess. Författarna fick en positiv respons från vad som kom att bli studiens 

valda företag, vilka ansåg att de hade användning av en utvärdering av företagets 

rekryteringsprocess. Processen fortlöpte genom ett första möte med företagets HR-ansvarig, 

där författarna fick en första inblick i vilka eventuella problemområden företaget kunde 

identifiera samt vad företaget önskade få ut av undersökningen. Därefter presenterades 

författarnas synpunkter, krav, tidsaspekter och vidare information för att säkerställa att 

företaget hade förståelse om undersökningen.  

Studien har avgränsat sig till den del i koncernverksamheten som tidigare bestod av ett 

familjeägt företag. Företaget blev för två år sedan uppköpta av en nordisk koncern och agerar 

nu som koncernens huvudkontor i Sverige. Därmed riktar sig inte denna studie till övriga 

kontor eller verksamheter inom eller utanför koncernen. 

 

Företaget är vad Denscombe (2009) identifierar som den typiska undersökningsenheten, där 

det valda fallet i viktiga hänseenden skulle likna andra liknande fall (ibid.). Däremot anser 

inte författarna att resultatet från denna specifika studie går att generalisera eller tillämpas på 

andra fall då studien har inriktat sig och anpassats efter det specifika fallet. Däremot kan 

studien användas som ett komplement till liknande studier då de teorier och tidigare forskning 

kring rekryteringsprocessens delar är generell kunskap som bör beaktas innan start av en 

rekrytering, oavsett företag eller organisation.  

 

4.3. Urval av respondenter  
Intervjubaserade undersökningar genomförs generellt sett med färre människor, vilket ofta 

innebär att val av informant grundar sig på ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). 

Detta ses inte som en nackdel eftersom de personer som handplockas ofta väljs på grund av 

att de har något speciellt att bidra med, en unik inblick eller en särskild position. Då studiens 

syfte är att gå på djupet av en specifik process bör urvalet baseras på nyckelpersoner inom 

fältet (Denscombe, 2009). Urvalet i studien har således grundat sig på vad Hartman (2004) 

kallar ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att informanterna har handplockats eftersom de 

anses ge den information forskaren är ute efter. Studiens urval blev totalt 11 personer med 

skilda positioner på företaget.  

 

Författarna handplockade företagets VD, HR-ansvarig samt fem avdelningschefer på grund av 

deras ledande ställningar vid företagsrekryteringen. De fem avdelningscheferna ansvarar för 

samtliga rekryteringar på de fyra avdelningar som studien riktat sig mot, det vill säga 

inkasso/service, ekonomi, IT och AFS. Utöver dessa sju informanter valdes även fyra 

medarbetare ut för att skapa en bredare empiri, då författarna ville att studien omfattade flera 

befattningsnivåer på företaget. Författarna valde att avgränsa urvalet av medarbetare till de 

som blivit rekryterade inom en tvåårsperiod, på grund av att författarna ville att anställningen 

skulle ligga nära i minnet hos medarbetaren. En lista över de personer som blivit rekryterade 

inom denna period skickades ut till författarna. Listan bestod av 16 personer men reducerades 

ner till 13 personer, eftersom två personer inte hade genomgått någon rekryteringsprocess och 

en person var bekant till en av studiens författare.  Utav dessa 13 återstående personer gjordes 

ett urval, utifrån en uppsättning, av författarna, slumpmässiga siffror (Denscombe, 2009), 

vilket resulterade i ett urval på fyra personer.  

 

Under arbetets gång fick studien ett bortfall i urvalet av medarbetare, men detta är ingenting 

som författarna anser påverka validiteten i datainsamlingen.  
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Författarna har valt att presentera samtliga informanter i empirin under pseudonym 

informanten, då författarna anser att all data väger lika tungt samt avser att minimera risken 

att läsarens uppfattning färgas av informantens titel.  

 

Data har inte insamlats från samtliga avdelningar utan endast de avdelningar som 

kontinuerligt berörs av rekryteringar. Med den avgränsningen kan författarna inte garantera 

att studiens förbättringsförslag även lämpar sig till de övriga avdelningar, som inte har berörts 

i studien.  

 

4.4. Insamling av data 
Intervjuer ska med fördel användas om forskaren vill få insikt om människans erfarenheter, 

åsikter, känslor och uppfattningar (Denscombe, 2009). Insamling av data har främst skett 

genom semistrukturerade intervjuer där författarna använde anpassade intervjuguider (se 

bilaga 1) med färdiga ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Fördelen med 

en semistrukturerad intervju är att intervjuaren har en möjlighet till flexibilitet i att ändra 

frågorna, ställa följdfrågor samt att uppmärksamma intressanta aspekter som kan komma upp 

under intervjun (Denscombe, 2009). Utifrån studiens syfte och frågeställningar utvecklade 

författarna teoribaserade ämnesområden som utgjorde grunden i intervjuguiderna, vilka var 

anpassade efter vilken position informanten hade i företaget. Således utarbetade författarna 

fyra olika typer av intervjuguider: en guide för VD, en guide för HR-ansvarig, en guide för 

avdelningscheferna och en guide för medarbetarna. Samtliga intervjuguider är bifogade i 

bilaga 1.  

 

Totalt genomförde författarna tio stycken kvalitativt semistrukturerade intervjuer på företaget. 

Intervjuerna spelades in via en diktafon och inspelningarna kompletterades med 

fältanteckningar. Ingen av informanterna kände sig berörda av att intervjun spelades in, 

eftersom de i arbetet själva ofta spelar in möten, samtal med kunder, intervjuer och övrigt.  En 

inspelning möjliggör att intervjuaren kan ägna sin fulla uppmärksamhet åt det informanten 

säger samtidigt som eventuella anteckningar kan säkerställas (Bell, 2006).  

Innan intervjun startade informerades informanten om frivillighet, anonymitet, möjligheten att 

ställa frågor till författarna samt syftet med undersökningen. Författarna informerade om att 

varken namn eller avdelningstillhörighet skulle nämnas i studien. Läs mer under avsnittet 4.6. 

Etiska forskningsprinciper, där författarna beskriver de aspekter som tagit i beaktelse vid 

insamlandet av data.  

 

Därefter inledde författarna själva intervjun med att be informanten berätta lite kort om sig 

själv, vad denne gjort innan och dess relation till företaget. Detta presenteras inte i 

intervjuguiderna men författarna ansåg att dessa generella och enkla frågor mjukade upp 

informanten innan intervjun övergick i mer djupare frågor relaterade till ämnet rekrytering. 

Denna teknik liknar den tratteknik Hartman (2004) nämner och författarnas förhoppning är att 

dessa inledande frågor medförde att informanten kände sig bekväm och fick ett förtroende för 

oss. Två av de tio intervjuerna var längre, på cirka 90 minuter, medan återstående åtta 

intervjuer varierade i längd mellan 30-45 minuter. Det är viktigt att informanten känner sig 

trygg i miljön och att störande element undviks (Denscombe, 2009). Samtliga intervjuer 

genomfördes på företagets mötesrum, som var ett rymligt, luftigt rum som tillät intervjun att 

vara ostörd, vilket gav en fördelaktig intervjusituation.  

 

Repstad (2007) påminner om att graden av strukturering är viktig för att skapa en kvalitativ 

intervju av hög kvalitet. Den kvalitativa intervjun ska vara målinriktad samtidigt som den 

skall vara helhetsorienterad och frågorna bör vara öppna så att intervjupersonen har ett stort 
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svarsutrymme (ibid.). Informanterna fick tala fritt och utförligt om de ämnen som togs upp 

och intervjun präglades av öppna frågor och svar där betoningen låg på att informanten skulle 

ha möjlighet att utveckla sina synpunkter. Intervjuerna var personliga, det vill säga att de 

utfördes enskild med informanten och de två författarna. 

 

Ett längre inledande samtal gjordes även med företagets HR-ansvarig i avseende att samla 

bakgrundsinformation om det problem författarna avsåg att undersöka. Detta har inte 

författarna valt att kalla för intervju eftersom fokus alltså inte låg på HR-ansvariges personliga 

upplevelse av underökningsområdet. Detta inledande samtal kommer inte att redovisas i 

resultatet. Studien även underbyggts med företagsmaterial från tidigare rekryteringsprocesser. 

Författarna har granskat tidigare befattningsbeskrivningar, lathundar över kompetenskrav, 

intervjufrågor och mall över referenstagningsfrågor. Utöver detta har författarna även fått 

tillgång till den information som presenteras till de nyanställda. Detta bakgrundsmaterial 

utgör en del av författarnas förförståelse av företaget.  

 

4.5. Bearbetning och analys  
Efter genomförandet av samtliga intervjuer transkriberade författarna intervjuernas 

ljudupptagning. Transkribering av intervjuerna ger värdefull information eftersom forskaren 

kommer i kontakt med data och kan redan vid transkriberingen börja analysera materialet 

(Denscombe, 2009). Utifrån transkriberingarna diskuterade författarna igenom likheter och 

skillnader mellan intervjuerna samt jämförde insamlade data med studiens syfte, 

frågeställningar, den uppställa teorin och tidigare forskning. 

 

Författarna genomförde meningskoncentrering av samtliga transkriberingar, vilket innebär att 

informantens utsaga dras samman till en kortare formulering och onödigt material tas bort. 

Meningskoncentrering är en användbar metod för att skapa en överblick av stora mängder text 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Hartman (2004) påverkas meningskoncentreringen av 

forskarens egen förförståelse, det vill säga den kunskap forskaren redan har och använder sig 

av i tolkningsprocesser. Enligt författarna har dessa förkunskaper snarare gett en mer 

djuplodad analys av empirin.  

 

Därefter tematiserades meningskoncentreringarna utefter studiens syfte, intervjuguiderna, 

presenterad teori och forskning. Empirins teman ligger i linje med de teman som innefattades 

i intervjuguiderna men genom den insamlade data har författarna utvecklat dessa teman. 

Dessa teman har sedan underlättat analyseringen av empirin. 

I analysförfarandet har empirin ställts i parallell med teorier och forskning kring ämnet 

rekrytering. Även i analysdelen har resultatet presenterats i teman, som går i linje med den 

presenterade empirin. Dock har dessa teman kommit att utvecklas och förnyas då empirin 

genererade i fler intressanta områden som berör studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.6. Etiska överväganden  
Författarna har beaktat etiska aspekter vid genomförandet av datainsamlingen utefter de fyra 

krav som Vetenskapsrådet (2002) tar upp i sina forskningsetiska principer.  

Den första principen är informationskravet som innebär att de deltagande personerna ska få 

information om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Andra principen är 

samtyckeskravet, då medverkan är frivillig ska samtycke inhämtas. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att personerna som deltar i en undersökning inte ska 

kunna identifieras av utomstående och att inte resultatet redovisas på individnivå. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast får användas till det ändamål 

som författarna angivit.  
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Författarna träffade informanterna först vid intervjutillfället, men började intervjun med att 

göra en grundlig presentation av vilka författarna var, vad de studerade, vad de avsåg att 

under intervjun ta reda på, studiens syfte, frågeställningar samt vad materialet skulle användas 

till. Författarna informerade även om att deltagandet var frivilligt och att informanten inte 

behövde svara på frågor som kändes svåra, obehagliga eller liknande. Författarna var noga 

med att de fick samtycke från informanterna både vad beträffade deltagandet men även 

inspelningen av intervjun. Alla informanter blev informerade om att det som kom fram under 

intervjun endast skulle analyseras av författarna och sedan sammanställas på sådant sätt att 

ingen, varken utomstående eller på företaget, skulle kunna se vem som uttalad vad. Detta 

genomfördes av att författarna har avlägsnat den information och de attribut som kunde 

härledas till en specifik person. Författarna har själva valt att inte presentera namn på varken 

företaget eller informanterna men författarna har däremot presenterat namnet på 

avdelningarna vid 1.4. Företagspresentation. Detta för att skapa en bättre förståelse hos 

läsaren, vilket förenklar förståelsen av den presenterade empiri och författarnas analys.  

Vad beträffar nyttjandekravet kommer författarna inte att använda den insamlade data till 

något annat än denna studie. Samtliga informanter kommer att få möjligheten att tillgå den 

slutliga rapporten.  

 

Författarna har dessutom varit noga med att presentera dessa etiska aspekter för informanterna 

samt sett till att informanten verkligen har förstått informationen. Som diskuterats ovan har 

information om informanternas namn och avdelning har, i rapportens löpande text, inte 

angetts vilket bidrar till att deras anonymitet bibehålls. Författarnas kontaktperson, som 

bokade intervjutillfällena, har vetskap om vilka avdelningsledare och medarbetare som 

medverkat i undersökningen och därmed kan inte författarna garantera total anonymitet 

gentemot organisationen. Dock kan anonymiteten garanteras i denna uppsats. 

 

4.7.  Validitet och reliabilitet  
En studies reliabilitet; tillförlitlighet; innebär att samma resultat ska frambringas om studien 

genomförs igen, vid ett annat tillfälle och av andra forskare. Därför är det viktigt att 

exempelvis intervjufrågorna är noggrant formulerade och att de ställs på samma sätt till alla 

informanter (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna anser att reliabiliteten i studien har 

förbättrats genom användandet av intervjuguider. Reliabiliteten i intervjudata har stärkts 

genom att författarna har använt sig av alternativa formuleringar och upprepning för att 

kontrollera svarsvärdet hos informanten (Bell, 2006).  

 

Författarna har dock valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilka öppnar upp för en 

flexibel struktur med eventuella följdfrågor. Författarna är medvetna om att olika följdfrågor 

och formuleringar påverkat intervjupersonernas svar, vilket således enligt författarna bidrar 

till att reliabiliteten i data blir tämligen låg.  Studien är kvalitativ, vilket innebär tolkningar av 

verkligheten och således kan författarna inte arbeta med fasta referenspunkter, vilket gör att 

en traditionell reliabel mätning inte är möjlig.  

 

Författarna ansåg att den semistrukturerade intervjun gav en bättre validitet då informantens 

uttalanden ibland föranledde till andra frågor som låg i linje med arbetet och därför ansågs 

vara viktiga att uppmärksamma. Författarna anser att en strikt ordningsföljd hade kunnat 

riskera att författarna missade olika tankesätt eller idéer hos informanten som hade kunnat 

fördjupa eller rent av att ersätta frågor i intervjuguiden. Däremot var författarna noga med att 

samtliga teman och viktiga frågor ändå berördes av informanten under intervjun. Bell (2006) 
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anser att det i kvalitativa undersökningar är svårt att utföra samma undersökning två gånger 

då forskaren är en integrerad del i datainsamlingen (ibid.).  

 

En studies validitet handlar om i vilken grad en metod verkligen undersöker det den avser att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna avser i studien att undersöka 

rekryteringsprocessen på ett företag samt se om det finns några eventuella problemområden 

med känslomässigtbaserade rekryteringsprocesser och om dessa kan förbättra genom en mer 

formell rekryteringsprocess. För att informanten skulle dela med sig av sina upplevelser var 

det viktigt att författarna skapade en tillitsfull relation till informanten. Genom att författarna 

varit noga med de etiska forskningsprinciperna anser författarna att det skapades en tillitsfull 

relation hos informanterna, vilket ger studien en högre validitet. Eftersom samtliga 

informanter frivilligt ställde upp på intervjuerna samt hade ett intresse i att förbättra företagets 

rekryteringsprocess anser författarna att sanningshalten i svaren var hög. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) stärks även validitet genom att ha en god kvalité på själva intervjuerna, där 

utformningen av intervjuerna relaterar till studiens syfte (ibid.). Genom att författarna 

använde anpassade intervjuguider och hade en semistrukturerad intervjuform anser författarna 

att undersökningsmetoden gett den information som författarna avsåg att få.  

 

4.8.  Metoddiskussion 
Hartman (2004) lyfter fram vikten av forskarens förförståelse, vilken kan definieras som den 

kunskap forskaren redan har och använder sig av i tolkningsprocesser. Denna förförståelse, 

som kan identifieras som begreppskunskap, personliga erfarenheter, språk och 

trosföreställningar, är något som forskaren inte kan frigöra sig ifrån. Konsekvensen av detta är 

att det resultat som framkommer i forskaren är en blandning av forskarens egen förståelse 

samt den förståelse informanten som tolkas har. Författarna har studerat kurser i rekrytering 

och urval av personal vid skilda lärosäten i Sverige och har därmed en viss förförståelse kring 

området rekrytering. Dessutom har båda författarna en utbildning inom området 

arbetsvetenskap, vilket också utgör en grund för en förförståelse av det empiriska materialet. 

Författarna är medvetna om att denna förförståelse kan komma att påverka det sätt resultatet 

tolkas, men anser samtidigt att en god förförståelse kan leda till en djupare förståelse av 

verkligheten på det undersökta företaget. Dessutom anser författarna att dessa förkunskaper 

har ökat kvalitén i följdfrågorna då det kräver en kunskap om ämnet, kännedom om vilka 

frågor som bör ställas, förmågan att känna av den sociala relationen med informanten och ha 

ett öppet sinne inför vad denne berättar.  

 

Författarnas val att genomföra ett ändamålsenligt urval, innebär att författarna måste vara 

uppmärksamma på att detta handplockade urval är något som kan reflekteras i resultatet, 

vilket således innebär att resultatet inte är representativt eller går att generalisera. Författarna 

var medvetna om nackdelen med det ändamålsenliga urvalet, men ansåg att de data de 

handplockade informanterna kunde ge var avgörande för att få öka informationsvärdet och 

leda till en djupare förståelse av det fenomen som undersöks.  

 

Författarna reflekterade över huruvida informanterna skulle delges intervjuguiden inför 

intervjun. Informanterna visste att intervjun skulle handla om företagets rekryteringsprocess 

och genom att få se på intervjuguiden innan hade informanten kunnat få en chans att tänka 

igenom ämnet och fundera över eventuella oklarheter. Författarna valde dock att inte delge 

informanterna intervjuguiden innan intervjun. Delvis på grund av att intervjuämnet varken 

ansågs vara svårt eller känsligt samt att eventuella frågetecken hos informanten kring ämnet 

skulle vara en viktig aspekt att reflektera över i analysen. Författarna ansåg att det var viktigt 
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att informanterna svarar så spontan som möjligt och att intervjun inte präglades av inövade 

argument.  

 

Intervjuguiden var utformad efter författarnas förkunskaper och vid några tillfällen bidrog 

frågorna till oklarheter hos informanterna. Vad författarna avsåg med begreppet företagskultur 

fick förtydligas vid ett par tillfällen, då informanten inte förstod innebörden av begreppet. 

Författarna ansåg dock inte att detta försämrade kvalitén på svaret utan anser att det snarare 

var ett intressant resultat i sig.  

 

Författarna kan se problematiken med att vara två intervjuare närvarande, då informanten kan 

få en känsla av att vara i underläge. Däremot kan två intervjuare samla in en större 

informationsmängd och bredare förståelse (Denscombe, 2009).  Författarna ansåg dock att 

samtliga informanter uppvisade ett avslappnat förhållningssätt och vissa rent av en hög grad 

av auktoritet, vilket tyder på att de inte upplevde sig vara i underläge. Att spela in intervjuer 

med en diktafon kan hämma informanten genom att denne får svårt att slappna av 

(Denscombe, 2009) och en inspelning av intervjun kan även påverka vilka svar informanten 

ger (Bell, 2006). Dessa nackdelar har författarna tagit i övervägande med de positiva 

aspekterna. Författarna ansåg att det var väsentligt att intervjuerna transkriberades ordagrant 

och att författarna hade större fokus på informanten intervjupersonen under intervjutillfället. 

Då informanterna även använde inspelningar i arbetet ansåg författarna att fördelarna vägde 

över nackdelarna.  

 

Författarna är medvetna om att det finns en del beslut som skulle kunna påverka studiens 

resultat. Författarna hade i efterhand önskat att det fanns en möjlighet att höja studiens 

validitet och reliabilitet genom observationer på företaget i samband med rekryteringsarbetet. 

Att observera förberedelserna inför en rekrytering samt själva urvalsförfarandet hade kunnat 

ge författarna en egen uppfattning, som inte präglats av informanternas subjektiva åsikter.  

 

Författarna har valt att vara försiktiga och kritiska till val av litteratur då området rekrytering 

omfattar en stor mängd självhjälpsböcker, som är vare sig vetenskapligt grundade eller 

använder sig av legitima referenser. 
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5. Empiri 
Följande text är ett sammandrag från de tio intervjuer som har genomförts i studien.  

Utefter en meningskoncentrering av samtliga transkriberade intervjuerna har författarna 

utifrån studiens syfte, intervjuguider (se bilaga 1), presenterad teori och forskning, utformat 

åtta stycken huvudkategorier, där vissa kategorier även innefattar ett par underkategorier. 

Kategorierna är följande: Nuvarande rekryteringsprocess (med fem underkategorier), 

Kompetens, Felrekryteringar, Rekrytering sett ur en tidsaspekt, Förbättringsförslag, Tidigare 

åtgärder, Företagskultur samt slutligen kategorin Hur ser en optimal rekrytering ut? 

 

De informanter som har deltagit i studien har olika positioner i företagets rekryteringsprocess. 

Författarna ville få med flera befattningsnivåer för att skapa en så bred bild över 

rekryteringsprocessen som möjligt. Därför har författarna intervjuat de personer som har ett 

personalansvar och som på något sätt är involverade i företagets rekryteringar, samt några 

medarbetare som blivit rekryterade de senaste två åren. Allt för att skapa så många 

uppfattningar, åsikter och information som möjligt kring företagets rekryteringsprocess. 

 

Eftersom författarna har valt att inte presentera namn på varken företag eller informanter 

kommer samtliga uttalanden att vara anonyma. Informanternas uttalanden har delats in i små 

stycken per kategori.  

 

5.1. Nuvarande rekryteringsprocess  
En informant sa att behovet av en rekrytering kan förklaras av att ”först och främst kommer 

man bara på att vi är för få helt enkelt”.   

 

En annan informant berättar att rekryteringen börjar med att ett behov uppstår som definieras 

av avdelningschefen och som sedan förankras hos VD. Sedan sätter sig HR-ansvarig och 

utformar en annons tillsammans med den aktuella avdelningschefen, där denne får definiera 

ett antal punkter, alltifrån formella meriter till personliga egenskaper som de vill ska vara med 

i annonsen. Enligt informanten görs därefter ett urval från ansökningarna och några 

kandidater kallas till en första intervju, där HR-ansvarig tillsammans med avdelningschefen 

har planerat några specialskrivna intervjufrågorna som utgår från annonsen i relevans till 

kandidatens ansökan. 

 

”Sen är det i första hand avdelningschefen som bestämmer hur den fortsatta processen ska gå 

till, alltså om man ska kalla till ytterligare intervjuer eller om han eller hon känner att de har 

ett tillräckligt underlag för att faktiskt anställa”. 

 

En informant berättar mer ingående att denne på sin avdelning använder sig av tre olika 

tillvägagångssätt vid rekrytering. Ett sätt är att genomföra speed intervjuer på 

Arbetsförmedlingen, vilket informanten tyckte var väldigt effektivt och bra. Enligt 

informanten räcker fem minuter för att bilda en uppfattning om kandidaten. Ett andra sätt är 

den mer traditionella vägen, där de sätter in en annons, kandidater skickar in ansökningar och 

de väljer därifrån vilka de vill gå vidare med. Ett tredje sätt är att rekrytera internt där 

annonsen läggs upp på företagets intranät. Det sista tillvägagångssättet vänder sig alltså enbart 

till redan anställda. Enligt informanten går denna process snabbare eftersom de redan känner 

den personen som söker jobbet. 

 

Flera informanter tycker att upplägget med speed intervjuer var positivt, då det första 

intrycket av en person är viktigt.  
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En informant beskriver mer ingående rekryteringarna som görs via Arbetsförmedlingen. 

Informanten berättade att de först ger en presentation av företaget och sen får intresserade 

kandidater välja om de vill komma på en speed intervju där de träffar en från företaget i fem 

minuter. Därefter plockar företaget ut runt 7-8 stycken som får komma på en andra intervju 

för tjänsten.  

 

”Vi håller ju på och testar oss fram med olika processer och rutiner…//… vi har fått in 50 

ansökningar, vi har kallat tre och vi har valt en efter första intervjuomgången. Vi har testat 

att kalla då som sagt, om de nu var 11 eller 12, på lite speed intervjuer, då de sitter en 

sittning på 20-30 minuter i första läget när egentligen vi pratar mest, beskriver tjänsten och 

organisationen, försöker sälja in vårt ”paket” liksom” 

 

En informant ansåg inte att denne hade fått tjänsten beskriven för sig innan denne började 

arbetet. Samme informant var på en speed intervju som varade i cirka fem minuter och blev 

sedan kallad till en andra intervju. När informanten beskrev hur den andra intervjun gick till 

sa denne: ”ja, det var väl inte så mycket diskussion utan de visade mig runt här och frågade 

om jag hade några frågor att ställa och ja…”. Efter det blev informanten anställd. 

Informanten tror att denne anställdes bland annat eftersom rekryteraren var bekant och visste 

vad informanten hade jobbat med tidigare.  

 

Ytterligare en informant berättade att denne, vid anställning, aldrig fick ta del av någon 

arbetsbeskrivning, utan att det var endast det som stod i annonsen som beskrev vad tjänsten 

innebar. 

 

En informant menar att det ska gå fort mellan att ett behov har upptäckts till dess att en 

annons är ute i tidningen. Identifieras behovet på måndag ska annonsen vara ute innan helgen. 

 

Empirin påvisar att företaget inte utvärderar rekryteringsprocessen efter den blivit avslutad. 

 

5.1.1.  Rekryteringskanaler 

En informant berättar att denne såg annonsen för den tjänst som informanten har i dagsläget i 

en lokal dagstidning. Informanten tyckte att det var ett bra forum att annonsera i, såvida 

företaget söker personer från den lokala marknaden. Informanten ansåg att annonsen var bra 

utformad, rakt på sak och med relevanta krav för själva arbetet. Informanten trodde att detta 

kunde bero på att det var en högre position i företaget.  

 

Flera informanter ser problem med annonseringen. En informant berättade att: ”Vi utformade 

en annons utefter de kvalifikationer som fanns och sen så sökte vi och vi fick in hur många 

ansökningar som helst… säkert trehundra stycken till fem tjänster”. Flera informanter menar 

att vid tuffare annonser med hårdare annonskrav får de in ett mindre antal sökande. 

 

Enligt en informant byggs aldrig dennes annonser upp på någon klar kravprofil.  

 

5.1.2. Grovsållning  

Informanten berättar vidare att de försökte läsa alla ansökningar och sedan sålla bland 

kandidaterna:  

 

”Grovsållningen baserades nog främst på formell kompetens och var man hade jobbat innan. 

Sen kallade vi dem på intervju, vi hade ju väldigt många intervjuer och sen kallade vi några 

till på en andra intervju, eller nej, kanske inte alla, några fick erbjudande direkt om jobb och 
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några av dem som blev anställda direkt kom ju in via referenser… dem hamnade ju lite i 

framkanten då om man säger så…”. 

 

En informant berättade att denne brukar titta på vad kandidaten har gjort tidigare och var 

kandidaten ligger lönemässigt idag och utifrån det välja ut de som blir kallade till intervju.   

 

En annan informant visste inte riktigt hur det gick till när de valde kandidaterna, utan menade 

att ”det är svårt att säga alltså det där med urvalet, eftersom vi inte kan gå på någonting som 

vi kan ta på”. 

 

Flera informanter berättar att de har suttit tillsammans och resonerat kring val av kandidat. 

 

5.1.3. Urval och bedömning av kandidater 

Det är inte bara förarbetet som bekymrar flera informanter utan även själva bedömningsfasen. 

En informant berättade uppgivet att: ”Här kommer jag, jättestressad och har hundra andra 

saker att göra och som egentligen är viktigare… så intervjun blir ju lite så att… ja, jag är ju 

inget proffs på det”. 

 

En informant berättar att de brukar vara två eller tre rekryterare på intervjun. Efter intervjun 

diskuterar de igenom vad de tyckte om kandidaten och tar sedan ett gemensamt beslut.  

 

Ytterligare en informant berättade att vid dennes intervju var tre stycken rekryterare 

närvarande, vilket informanten tyckte var bra. Samtidigt som informanten ansåg att frågorna 

var relevanta kände denne att det var mest fokus på att stämma av om personkemin fungerade. 

Själva intervjun tyckte informanten inte var den mest professionella men samtidigt inte heller 

dålig för det. 

 

Flera informanter medger att det är sällan att de har en andra intervju, utan anställningen 

baseras främst på ett tillfälle.  

 

Företaget har använt sig av externa parter och åtgärder i de olika rekryteringsprocesserna. De 

har bland annat arbetat med en modell som heter Jobbchansen, speed intervjuer på 

Arbetsförmedlingen, rekryteringsfirmor och bemanningsföretag.  

 

Företaget blir ständigt nedringda av rekryterings- och bemanningsföretag men erfarenheterna 

på de olika avdelningarna skiljer sig. En informant menar att denne ”alltid blir lika lockad 

eftersom jag känner att vi saknar kompetensen och professionaliteten”, och en annan 

informant instämmer i samma led med att: ”Det låter ju underbart om någon som är proffs på 

det skickar hit fyra så gott som bra personer och väljer den bästa”. 

 

En tredje informant ger dock en annan bild och säger att:  

 

”Jag tror inte på att använda rekryteringsbolag eftersom arbetet som handläggare [på 

inkasso]inte finns… det är om någon skulle specialisera sig på att ha oss eller ha 

inkassohandläggare att hyra ut. Det är en speciell tjänst med ramverk, lagar och regler, man 

ska kunna. Man ska ju veta…//…vad man talar om när man pratar med kunden… Nä, jag tror 

att det kan bli alldeles för svårt”. 
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En informant berättar att: 

 

”Vi tog alldeles nyligen ett beslut och VD hade väl en del att säga till om och tyckte att så 

länge det handlade om det som vi kallar produktionspersonal så ska vi hantera det internt för 

att det är vi själva som kan organisationen så att säga bäst och vet vad det är vi behöver” 

 

Informanten menar att avdelningscheferna har tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna 

avgöra bedömningen av huruvida kandidaten kommer klara av arbetet. Men informanten 

menade att ledningen hade kommit överens om att ”den dagen som vi ska anställa 

nyckelpersoner på en ledande befattning är det öppet för att ta hjälp ifrån en extern part”. 

 

5.1.4. Referenstagning 

En informant tycker att det är väldigt viktigt att ta referenser och anser att detta ska vara gjort 

innan kandidaten blir kallad till en andra intervju.  

  

En annan informant menar att de aldrig använder någon intervjumall vid referenstagande. 

 

En tredje informant säger beträffande referenser att: 

 

”Referenser använder vi lite för dåligt och förmodligen ganska för oproffsigt tror jag…//… vi 

kontaktar referenserna i ett väldigt slutskede, i vissa fall har det handlat om att 

avdelningschefen redan har bestämt sig och kontaktar referensen mest bara för att veta att ja, 

det här en person som jag överhuvudtaget känner och så där… det är väldigt sällan som jag 

känner att vi kontaktar referenser bara för att vi står och väger mellan två kandidater… och 

det är väl mer det jag menar att vi använder det lite oproffsigt, ingen här som har en fast mall 

över vad det är som vi verkligen vill fråga våra referenser, utan jag tycker mer att det blir ett 

samtal som inte är så baserat på att vi får veta så himla mycket mer, utan vi får mer reda på 

om det är en schyst person liksom”. 

 

Flera informanter tar upp det faktum att det fortfarande anställs kandidater på grund av deras 

kontakt med någon inom företaget. En informant säger att ”det har hänt och det har gått bra. 

Det är ju ett risktagande, framför allt för den personen som är referens åt den andre, man vet 

aldrig vad som kan hända och då vill man ju inte stå där”. 

 

Samtidigt medger flera av informanterna att de sällan kollar upp referenser på kandidaterna.  

 

5.1.5. Internrekrytering  

Många av informanterna som har intervjuats i studien har rekryterats internt till den post de 

har idag. Flera av informanterna menar att ofta anställs man på inkassoavdelningen för att 

sedan söka sig internt till andra avdelningar. Enligt flera informanter är detta något som ligger 

kvar från familjetiden, då företaget nästan enbart rekryterade kandidater utifrån. 

 

En informant berättar om hur rekryteringen gick till förr på företaget:  

 

”Alltså ifrån början när jag kom, så har nästan all rekrytering gått till så att man har plockat 

internt. Här på avdelningen är man väldigt beroende av att man använder och kan de 

systemen som produktionen använder så därför har man nästan skött det hela internt, att man 

har börjat internt på service och sen har det sker en utveckling uppåt, och de vill vara kvar 

eller jobba sig uppåt. Det har varit en sådan process på företaget, att man ska kunna 

vidareutvecklas”. 
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Informanten berättar vidare att när företaget blev uppköpta behövde de rekrytera på hela 

företaget. Då kände de att de inte kan ta fler internt eftersom då hade de urholkat all 

kompetens direkt. Enligt informanten var det mer eller mindre första gången som de inte 

anställde internt på dennes avdelning.  

 

En informant tar upp problematiken kring de interna rekryteringsprocesserna. Informanten 

anser att den interna kandidaten ska ha rätten till att få ett samtal där rekryteraren får en 

förståelse för varför kandidaten har sökts sig till en annan avdelning/tjänst, vad kandidaten 

tror att de kan erbjuda eller om kandidaten har kvalifikationer som nuvarande chef inte känner 

till. Enligt informanten är det vanligt att de anställda förflyttar sig internt samtidigt är det dock 

inte säkert att en redan anställd blir kallad på intervju, då den nuvarande chefen inte tror att 

den anställde har rätt kvalifikationer. Informanten säger att ”vi tror att vi vet allt om våra 

medarbetare, vi tror att vi vet vad de har för kompetenser och ambitioner” och menar även att 

genom att professionalisera, förbättra och förstärka den interna rekryteringsprocessen, kan 

personalomsättningen på företaget sänkas. Genom att företaget visar att de är öppna för den 

interna rörligheten kanske de anställda ser att det finns möjligheter att röra sig internt, att de 

inte måste sluta på företaget för att göra något annat. Informanten fortsätter med att säga:  

 

”Vi kan inte låta oss stoppas av väggarna i huset, utan internrekrytering är en förutsättning 

för att vi ska kunna få behålla kompetensen i huset. Det är viktigt att se att kompetens kan 

användas på olika sätt på olika avdelningar då kompetensen från en avdelning kan vara 

jätteviktig på en annan”. 

 

5.2. Kompetens  
Ingen av de informanter som intervjuas i studien har någon formell kompetens, i form av 

utbildning, av rekrytering och urval av personal. Samtliga är självlärda och den praktiska 

erfarenhetslängden varierar.  

 

En av informanterna tyckte vid anställning att denne inte hade den kompetensen eller 

erfarenheten som krävdes för jobbet, men att denne klarat av jobbet ändå. Två andra 

informanter ansåg däremot att de fick bra förklaring över vad jobbet innebar, med specifika 

krav och arbetsuppgifter. 

 

Flera informanter ser problem med matchningen av formell och social kompetens. Vid vissa 

tjänster är det många som passar in kompetensmässigt, vid andra är kompetenskraven hårdare 

och färre kan därmed söka.  

 

Flera informanter berättade att de sitter i ett dilemma då lönen är låg, vilket gör det svårt att 

hitta kandidater med den rätta kompetensen. Att kandidaten hade social kompetens ansåg 

samtliga informanter var väldigt viktigt då arbetet innebär kontakt med människor. 

 

En informant säger följande om personkemi: ”Alltså, det är ju egentligen, personligen kan jag 

ju tycka att det här personkemi är ju nästan alltid det allra viktigaste”. 

 

Flera informanter ansåg att social kompetens bör värderas högts. En informant sa: ”Att lära 

någon vissa arbetsuppgifter, det kan man oftast göra, men den här sociala biten och passa in 

i gruppen det är ändå företräde… för det är liksom svårare att lära nån det…” 
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En informant säger att: ”Vi har haft rekrytering där jag mötte några jättetrevliga tjejer, 

speciellt en som var jättetrevlig och som jag tyckte jätte mycket om, men jag hade ändå en 

känsla av att hon inte skulle passa in med dem andra, och vi har haft det innan när det har 

blivit väldigt mycket konfliktsituationer som tar massa tid”.  Informanten berättar att de inte 

anställde henne på grund av detta. 

 

Vad beträffar den formella kompetensen resonerar en informant följande: ”Har du en formell 

kompetens så har du lättare att få komma till det personliga mötet men har du inte den 

sociala kompetensen spelar det ingen roll vad du har för bakgrund egentligen”. 

 

En annan informant berättar att det var ganska nyligen som ledningen öppet talade om att den 

formella kompetensen borde värderas högre än vad den gjort tidigare.  

 

”Vi behöver inte bara utveckla staben med nya människor utan vi behöver även få in 

kompetens och erfarenhet för att utveckla våran verksamhet och det måste vi vara bereda att 

betala för och det är vi ända tills den dagen som vi har ett erbjudande om en tjänst 

men…//…där tog det stopp liksom.” 

 

Detta berättar en informant som även medger att hittills har den sociala kompetensen fått väga 

över, för att de inte kan erbjuda rätt lön till de kandidater som faktiskt har bra kompetens.  

 

5.3. Felrekryteringar 
En av informanterna beskrev ett konkret exempel på de problemområden som kan uppstå vid 

rekryteringarna på företaget:  

 

”Både jag och en annan tjej fastnade direkt för en av ansökningarna och som även hade 

otroligt god kontakt via telefon och som fick komma in på intervju och gav även där ett 

otroligt bra intryck. Vi var överens med en gång och anställde henne, men det blev inget 

bra… 

För det första så var det inte så mycket kompetens som vi hade förväntat oss. Eller det kanske 

det fanns på det tidigare stället [arbetsplatsen], men här blev det helt nya saker, nya rutiner. 

Personen kom från ett litet företag och det är väldigt stor skillnad från att sitta på ett litet 

företag och sen komma hit till en stor organisation, med allt vad det innebär. Det är väldigt 

stora förändringar. Det blev för psykiskt för en person som helt enkelt inte klara av det 

sociala.  Helt klart att hon inte passade in att jobba på ett så här stort företag, hon trivdes 

aldrig riktigt”. 

 

Informanten menade att de egentligen inte visste varför de anställde henne men menade att 

kandidaten hade en trevlig ansökan och en trevlig personlighet. 

  

En annan informant ansåg inte att företaget hade någon hög personalomsättning men medgav 

samtidigt att de hade haft ett par uppsägningar de senaste två månaderna.  

 

En informant menar att när de anställer flera personer räknar de kallt med vissa bortfall. 

Informanten uttrycker sig att: ”Man vet ju med sig att alla inte kommer att stanna för 

antingen upptäcker någon själv att detta inte passar mig eller att vi upptäcker att detta inte 

fungerar”. Informanten berättade om en rekrytering där de skulle anställa tolv personer och 

där ansåg informanten att processen gick för snabbt. Enligt informanten träffade intervjuarna 

20-25 kandidater och att det därmed blir lätt att missa detaljer eftersom intervjuaren är så trött.  
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En annan informant berör också risken med bortfall och säger att: ”Det finns en historia 

längre bak i tiden där man…//… hade inställningen att vi rekryterar tio personer och så 

räknar vi med att sex faller bort inom sex månader för att de inte orkar med eller inte passar 

och så vidare”. 

 

En informant sa att: ”Det är ju okey att det kostar ett par timmar att träffa fel person men jag 

är mycket mera rädd för de ansökningarna som vi kastar bort”. 

 

Enligt en informant menar att eftersom vissa av jobben är speciella och att det krävs lite skinn 

på näsan hos den anställda, händer det ganska ofta att de gör felbedömningar vid 

nyanställningar. Enligt informanten märks inte en felrekrytering förrän efter två, tre månader.  

 

Samma informant anser att deras urval säkerligen är begränsat på grund av företagets 

lönebild: ”Hade man liksom kunnat lägga på femtusen per person, per månad så hade man 

naturligtvis hittat personer som var lämpligare”.  

 

En annan informant talar om konsekvenser av en felrekrytering kontra upplärningstiden. Har 

kandidaten fel kompetens blir den längre startsträckan en dyr kostnad för företaget. Samma 

informant menar att: ”När man väl tittar på sista raden, så är ju en sådan rekrytering mycket 

dyrare, för den personen kräver mycket mer tid under en längre period liksom i handledning 

och sådär”.  

 

En informant talar om användningen av externa rekryteringsfirmor, men menar att de 

kostnader som de externa firmorna tar kan variera från tre månadslöner till tolv månadslöner 

för en rekrytering, vilket enligt informanten innebär att otroligt många timmar kan läggas av 

denne eller andra avdelningschefer på en rekrytering, för exakt samma summa. Informanten 

menar att eftersom rekryteringsbyråerna går ut och annonserar i samma tidningar som de 

själva gör är det ingenting som säger att rekryteringsfirman skulle få en bättre träff än de 

själva. Informanten menar dock att det vore skönt om en extern part tog hand om de mer icke 

värdeskapande delarna, som att svara på alla ansökningar och tacka nej till de som inte får 

jobbet och så vidare. 

 

En informant säger att: ”En rekrytering måste få kosta, för jag är ju också medveten om att en 

misslyckad rekrytering kostar ju tre gånger så mycket”. Samma informant fortsätter senare 

under intervjun med att ”en felrekrytering som man är modig nog att avsluta kan kosta 

ungefär en årslön, men en felrekrytering som man låter gå, den kostar jättemycket varje 

månad tills den personen är borta”.  

 

En informant menar att risken för felrekryteringar finns, speciellt om de låter den sociala 

kompetensen väga tyngre än den formella, för då innebär felrekryteringen att den anställde 

inte kanske kan tillföra organisationen någon utveckling.  

 

5.4. Rekrytering sett ur en tidsaspekt  
En informant menar att rekryteringen bör ha mycket utrymme, men att det ibland känns som 

om det tar för mycket tid. En rekrytering krockar hela tiden med många andra, ibland mycket 

viktigare saker. Informanten fortsätter med att i ett första skede lägger denne ner minst 30-40 

timmar på rekryteringen. Sen genomförs ytterligare en omgång intervjuer, samt granskning av 

de interna ansökningarna och till sist följs anställningen upp av en första utbildningen, vilket 

tar 14 dagar. Detta innebär att processen tar omkring en månad. Följande medger även 
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informanten att det tar lång tid innan den anställde på informantens avdelning kommer upp i 

full produktion: 

 

”Jobba självständigt kan de nog börja göra efter två månader...//… men att ha en hyfsad 

kontroll på det man gör, det tar minst sex månader och sen ett år för att ha en bra kontroll på 

helheten…  så det är en lång tid”. 

 

Samtliga informanter instämmer i att rekryteringen måste få ta den tid den tar, men 

majoriteten instämmer även i att rekryteringen i dagsläget tar för lång tid och tar bort tid från 

övriga viktiga arbetsuppgifter.  

 

En informant ansåg att det tar omkring 70-75 timmar per person, i en rekrytering där flera 

personer hjälps åt.  

 

En annan informant ansåg att en rekrytering tog omkring en vecka att genomföra. 

 

En tredje informant generalisera tiden till en månad, men menade att detta varierande mellan 

de olika iblandade parter i organisationen. Dessutom menade informanten att det kunde 

variera mellan olika tjänster. Skulle de rekryteras en nyckelperson skulle processen 

förmodligen bli kortare eftersom färre personer söker, då annonsen är formulerad annorlunda 

och innefattar andra krav.  

 

En annan informant berättar om dennes upplevelse av utbildningen på arbetsplatsen och 

menar att det var en positiv överraskning, då informanten fick under en tvåveckors period sitta 

med på samtliga avdelningar inom företaget, för att få en förståelse över arbetets olika delar. 

Informanten tyckte att det var en bra kickoff. Samma informant anser att denne får en 

kontinuerlig muntlig återkoppling, då informanten arbetar tätt med sin chef. 

 

En annan informant ansåg inte att utbildningstiden var tillräcklig då det var alldeles för många 

delar att lära sig på så snabb tid. Denna informant gick bredvid i en månad vid dennes 

arbetsplats. 

 

5.5. Företagskultur 
Flera informanter ansåg att under den period som företaget var familjeägt baserades 

rekryteringarna på huruvida kandidaten var bekant med någon i familjen. De kraven finns inte 

kvar idag men en informant anser att det fortfarande kan vara avgörande vid en rekrytering.  

 

En informant säger att förr ”gick man ju mer på insidertips, alltså kontakter i branschen, man 

har ju liksom träffats över en lunch på den här intervjun i första läget och ja, känt på 

varandra lite liksom”. 

 

Efter att företaget blivit uppköpta har företaget fått en annan organisationsstruktur med andra 

typ av arbetsuppgifter och annan typ av rapportering. Detta har enligt en informant påverkat 

företagskulturen och gett upphov till en hel del kulturkrockar inom både det interna företaget 

samt med andra kontor inom koncernen. En annan informant menar att eftersom kulturen i 

organisationen har förändras och kommer att fortsätta förändras, kommer vissa att känna sig 

skrämda och hotade, vilket kan leda till att flera väljer att sluta. En tredje informant delger att 

det är många som har varit anställda inom företaget i många år och att de ibland har ställt sig 

på tvären när det kommer till förändringar och nytänkande.  
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En informant klargör att: 

 

”Alltså man ska inte glömma bort att [företaget] har gjort en otrolig resa på ganska kort tid, 

alltså rent kulturmässigt. En del sitter stenhårt kvar och som vi kämpar jättehårt med att 

liksom tvätta bort vissa stämplar. Och vi märker ju att även vid liksom nyrekryteringar så 

finns det alltid en klick människor som tycker att det är jättejobbigt att det kommer in 

människor med andra bakgrunder och erfarenheter av andra kulturer, och som dessutom har 

mage att säga det högt liksom.” 

 

En informant medger att vid anställning av en kandidat funderar informanten alltid på 

huruvida personen kommer att passa in i arbetslaget.  

 

5.6. Styrkor i nuvarande rekryteringsprocess identifierade av 

informanterna 
En informant genomför rekryteringarna tillsammans med en kollega och ansåg att styrkan låg 

i att de var samstämmiga och uppfattar kandidaterna lika, gör samma bedömning och är alltid 

helt eniga. 

 

Tre informanter ansåg att rekryteringen har blivit mycket bättre när företaget fått en HR- 

ansvarig, då denne ansvarar över att utforma annonser, ta emot ansökningarna, vidare bifogar 

dessa till avdelningscheferna, det praktiska med anställningsavtal samt assisterar eller tar hand 

om intervjuerna. Det har gett en bättre struktur och en av informanterna säger: ”Alltså det är 

en stor process att anställa folk och att ha en person till som avlastar med vissa saker är 

riktigt bra”. 

 

Ytterligare en informant ansåg att det positiva med processen är deras snabba återkoppling till 

kandidaterna.  

 

En informant ansåg att det var bra att de rekryterar själva eftersom det att de som bäst vet 

vilken typ av person de vill ha. 

 

En annan informant ansåg att styrkan låg i att denne har rekryterat så många gånger, vilket har 

resulterar i en viss vana av att bedöma kandidater.  

 

Två informanter tyckte att rekryteringen sköttes professionellt när dessa anställdes. 

Informanterna tyckte att rekryterarna var väl förberedda och visste vad det var de sökte.  

 

5.7. Informanternas förbättringsförslag  
En informant tryckte på att de borde använda en tydlig arbetsbeskrivning redan vid intervjun 

med kandidaten. 

 

En annan informant ansåg att de borde bli ännu mer strukturerade och mer specifika på vad 

det är som de egentligen söker hos kandidaten. Dessutom ansåg informanten att rekryteringen 

skiljer sig mellan olika avdelningar och menar att ”… ibland känner jag att det blir väldigt 

luddigt”.   

 

En tredje informant ansåg att det var främst kompetensen och kunskapen kring att upprätta 

kravprofiler som behövde utvecklas, samt en förståelse över att företaget borde vara beredda 

på att betala för kompetens. Dessutom ansåg informanten att de borde bli bättre på att utforma 
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annonser, inte bara att ställa upp krav utan att annonsen även ses som en 

marknadsföringsplats.   

 

”Och kanske urvalsprocessen, den är ju rätt godtycklig idag, det som vi har lärt oss, våra 

erfarenheter är ju att lika ofta som vi förmodligen riskerar att sålla bort superduktiga 

kandidater för att dem har lämnat en tunn CV, lika mycket tid har vi ju lagt på att kalla 

kandidater med en fantastisk CV men som kommer hit och man undrar om det verkligen är 

den personen som har skrivit CV:t liksom.” 

 

Informanten menar att de inte har kunskapen kring hur ett urval ska göras utan ”…det slutar 

oftast i en ja, bara det är en go gubbe liksom, sen så ska vi nog kunna lära honom ska vi se.”  

 

Samma informant ansåg att det oftast råder stress kring rekryteringen, vilket skapar frustration 

och sämre förutsättningar för en bra process. Dessutom menar informanten att det är stressen 

som gör att de hoppar över att formalisera en kravprofil, kopierar en gammal annons, ändrar 

lite datum och ordningsföljd på meritkraven.  

 

”Vi behöver ha en förankring i ledningsgruppen, på vår processbeskrivning, på hur vi jobbar 

idag med de tjänster som vi har bestämt oss för att sköta själva, och att den processen är 

förankrad i ledningsgruppen, det vill säga att VD tillsammans med affärsområdeschefer och 

slutligen avdelningschefer står bakom den processen och inser vikten av varje del, att vi inte 

kan hoppa över kravprofilen bara för att det råder tidsbrist”. 

 

En fjärde informant menar att det vore skönt om HR skötte intervjuerna medan denne satt och 

lyssna och analysera: ”Jag tycker jag kunde fokusera skitbra på det jag ville och typ bara sitta 

och fundera på om man hade någon följdfråga som man ville ha svar på”. 

 

En femte informant insåg dock att det kan vara svårt att genomföra förändringar eftersom en 

del på arbetsplatsen tycker att förändringar och nytänkande är jobbigt.  

 

5.8. Informanternas åsikter om den optimala rekryteringen 
En informant medger att dennes första tanke var att delegera ansvaret till någon annan, men 

medgav därefter att det hade varit svårt eftersom informanten ändå måste träffa kandidaten 

eftersom informanten har ett personalansvar.  

 

En informant ansåg att de ändå hade en bra modell även fast den är traditionell. 

 

En informant formulerade sig följande: ”Då skulle man egentligen bara vilja haft en kandidat 

presenterad för sig och man kände att wow, det här funkar liksom, det här kommer att bli 

jättebra”. 

 

Ytterligare en annan informant menade att ”det vore väl ändå drömmen, att få någon 

serverad på silverfat”.   

 

Ytterligare två informanter instämde i ovanstående resonemang om att det ultimata vore om 

det plötsligt satt en perfekt kandidat framför en. 

En informant ansåg att den ultimata rekryteringsprocessen inte vore så tidskrävande som den 

är idag och att arbetet som erbjuds är så pass intressant och stimulerande att de endast får in 

väldigt bra ansökningar, det vill säga att de får ett bra urval att välja ifrån. Denne informant 
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ansåg att det fortfarande var informanten som skulle ha huvudansvaret över 

rekryteringsprocessen. 

 

Ytterligare en informant ansåg att företaget har en bra ram i rekryteringsprocessen, men att de 

skulle kunna förbättra själva uppstramningen i avseende på tidsaspekten, att inte processen 

drar iväg tidsmässigt. Dessutom ansåg denne informant att de olika introduktionsdelarna som 

krävs vid nyrekryteringar ska räknas in i denna tidsaspekt, vilket det inte gör idag. Därmed 

ges en tydligare bild över hur lång tid det faktiskt tar med en rekrytering.  Informanten ansåg 

att rekryteringsprocessen kunde ses som ett tillfälle att sälja in företaget och beskriver att ”den 

optimala processen är att alla kandidater hanteras professionellt och med respekt, att vi utför 

professionella intervjuer och att den som kommer hit på intervju möts utav ungefär samma 

upplägg”. 
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6. Analys 
6.1. Nuvarande rekryteringsprocess 

Analysen kommer att utgå från de teman som presenterade empirin. Vid analys av empirin i 

förhållande till tidigare forskning och vetenskapliga teorier, fann författarna ytterligare en 

underkategori i den nuvarande rekryteringsprocessen som ansågs vara intressant att lyfta 

fram. Denna kategori heter 6.1.6. Att använda flera rekryteringsmetoder. Utöver detta har 

författarna även valt att i analysen komponera de tre sista kategorier som presenterades i 

empirin, till ett sammanhängande analystema: 6.6. Informanternas tankar om styrkor, 

förbättringsförslag och optimal rekryteringsprocess. 

 

6.1.1. Förarbete i rekryteringsprocessen 

Utifrån empirin har författarna identifierat brister vad beträffar tiden mellan att ett 

rekryteringsbehov identifierats och att en annons ska vara färdig och offentliggjord. Enligt 

empirin rör sig denna tidsaspekt runt fem dagar. Samtidigt tyder empirin på att företaget inte 

har någon enhetlig struktur vad beträffar förarbetet av en rekryteringsprocess. Först när 

annonsen ska formuleras reflekterar ansvarig rekryterare över vilka krav som ska ställas på 

den kandidat som ska tillsätta tjänsten. Empirin visar att företaget inte använder någon 

arbetsanalys och att de befattningsbeskrivningar som finns är relativt vagt formulerade. I 

empirin framgår även att vissa av de anställda inte har fått ta del av någon 

befattningsbeskrivning över tjänsten och att i vissa fall har informationen om tjänsten varit 

knapphändig. Som presenterat i teoriavsnittet bör en arbetsanalys ligga till grund för en 

rekrytering, i avseende att undvika oreflekterade och känslomässiga beslut. Genom att samla 

in all information av ett givet arbete kan rekryteraren lättare identifiera de viktigaste kraven 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Breaugh et al. (2008) anser att det viktigaste beslutet 

organisationen måste fatta innan bedömningen är vilka typer av kandidater de avser att 

attrahera, vilket kan åtgärdas genom att organisationen på ett systematiskt sätt utvärderar 

rekryteringsprocessen efter avslut (ibid.).  Enligt empirin menar en informant att de börjar om; 

uppfinner hjulet på nytt; vid varje rekrytering. Empirin visar att informanterna ser ett behov 

av en tydlig arbetsanalys samt att flera informanter önskar bli mer strukturerade och specifika 

på vad det är de söker hos en kandidat.  

 

Kahlke och Schmidt (2002) anser att för att undvika oreflekterade och känslomässiga beslut 

bör en arbetsanalys arbetas fram innan rekryteringsarbetet börjar (ibid.). Att arbeta efter 

arbetsanalys ingår i den formella rekryteringsstrategin (Carroll et al., 1999; Lockyer & 

Scholarios, 2004; Bolander, 2002) då den ger en tydligare bild över vilka kriterier som måste 

uppfyllas, vilket underlättar urval och bedömning av kandidater. Författarna anser att 

företaget bör beakta de fyra områden som Kahlke och Schmidt (2002) presenterar vid 

skapandet av en arbetsanalys. Genom att kartlägga ramar och villkor för arbetet, de resultat 

som ska uppnås i arbetet, de uppgifter som innefattas i arbetet samt slutligen vilka 

personlighetskrav som krävs för att uppnå resultatet och klara av uppgifterna kan både 

företaget och kandidaterna få en mer korrekt bild av verkligheten (ibid.).  

 

En arbetsanalys underlättar igångsättandet av en rekryteringsprocess och undviker även att 

någon del av arbetet beskrivs felaktigt för kandidaten, vilket kan resultera i att dennes 

framtida insatser i företaget också blir felaktiga. Författarna anser att det fick många alternativ 

till att skapa en arbetsanalys, som O*NET (Mabon, 2004), PAQ eller Critical Incident 

metoden (Cook, 2009). Vad som är viktigt är att företaget baserar arbetsanalysen på insamlad 

data från personer som är välbekanta med själva arbetet och vet hur befattningshavaren bör 

hantera och agera vid olika arbetsrelaterade situationer (Cook, 2009; Kahlke & Schmidt, 

2002). Att arbetsanalysen framställs i samarbete mellan flera parter (Hallén, 2005) anser 
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författarna även vara grundläggande för att undvika felaktigheter vid beskrivning av arbetets 

innehåll.  

 

Arbetsanalysen ska kompletteras med en utförlig befattningsbeskrivning, som företaget bör 

uppdatera kontinuerligt. Arbetsanalysen utgör grunden för befattningsbeskrivningen och 

genom att även utarbeta en antiprofil, kan rekryteraren enklare fastlägga vilken kandidat som 

lämpar sig, respektive inte lämpar sig, för den tilltänkta tjänsten (Capotondi, 2003). Även i 

modellen av Breaugh et al. (2008) framhålls vikten av att organisationen specificerar vilka 

personliga egenskaper kandidaten bör ha.  

 

Utifrån insamlad data har författarna granskat befattningsbeskrivningar och dessa är inte 

tillräckliga för att ge ett underlag för en djupare förståelse av tjänsten anser författarna. 

Empirin tyder även på att företaget inte ger en fullständig beskrivning av arbetet till 

kandidaten, vilket författarna anser att företaget måste bli bättre på. Förutom att företaget 

enligt lag är skyldiga till en mer ingående information om tjänsten (Gabinus Göransson et al., 

2010) tjänar arbetsanalysen och befattningsbeskrivningen ett organisatoriskt värde. De 

minskar en eventuell diskriminering av minoritetsgrupper samt ger en god grundläggande 

kunskap om företaget eller avdelningen, vilket vidare kan användas som underlag för 

medarbetarsamtal, utvärdering av utbildnings- och utvecklingsbehov samt vid bedömning av 

företagets mänskliga resurser (Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

Cook (2009) framhäver att det är viktigt att kraven mellan essentiella och marginella jobbkrav 

fördelas korrekt (ibid.). Företaget använder idag ingen arbetsanalys som grund utan sätter upp 

krav och egenskaper som bör finnas hos kandidaten först vid utformningen av annons. 

Empirin påvisar även att företaget på grund av tidsbrist ibland kopierar en gammal annons, 

vars kravprofil inte alltid varit avsedd för samma tjänst, vid utformandet av en ny annons. 

Därmed utvärderar inte företaget rimligheten i dessa krav, vilket kan locka till både under och 

överkvalificerad arbetskraft. Att både tillämpa en konjunktiv och en kompensatorisk 

urvalsmodell ger en översikt av de krav som måste uppfyllas av kandidaterna samt de 

egenskapskrav som kan tas lite lättare på, i kombination med andra (Mabon, 2004). 

 

6.1.2. Rekryteringskanaler 

Enligt empirin har rekryteringskanaler som annons i lokal dagstidning gett oerhört många 

ansökningar. Empirin påvisar också att ansökningarna har minskats vid annonser med 

tydligare krav på kompetens och egenskaper. Författarna anser att detta val av 

rekryteringskanal tydligt påvisar sig nå ut till kandidaterna, men författarna reflekterar dock 

över att ett så stort ansökningsunderlag bör bero på att annonsen varit så vag att den riktat sig 

till majoriteten av kandidater.  Genom en tydligare annons minskar antalet ansökningar men 

fördelen som författarna ser är att en mer explicit annons antagas ge ett bättre urval av mer 

lämpade kandidater. Breaugh et al. (2008) beskriver i sin modell att organisationen först 

måste veta vad de söker, innan de kan reflektera över val av rekryteringskanal (ibid.). 

 

Val av rekryteringskanal påverkar rekryteringens baskvot. Enligt flera informanter har 

annonsering i lokaltidningen gett en låg baskvot. Kopplas företagets baskvot till Taylor-

Russel tabellen antyder en låg baskvot krav på urvalsmetoder med hög validitet, exempelvis 

strukturerade intervjuer (Mabon, 2004). Det är väsentligt att utvärdera valet av 

rekryteringskanal då en ökad baskvot kan skapa ett urval med fler lämpade kandidater och 

företaget minskar därmed risken med felrekrytering. Företagets rekryteringsprocess har hittills 

präglats av en låg baskvot kontra en låg urvalskvot. Tillsammans med urvalsmetoder med låg 

validitet ger det även en låg framgångskvot; vilket innebär att de anställda inte kommer att 
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vara framgångsrika i arbetet (ibid.). Företaget använder, enligt empirin, i dagsläget endast 

ostrukturerade intervjuer samt i vissa enstaka fall referenstagning. Både dessa metoder har en 

validitet under 0.38 (Kahlke & Schmidt, 2002). Problemet är dock om företaget hade börjat 

använda sig av mer valida urvalsmetoder, hade framgångskvoten ändå inte ökat avsevärt om 

baskvoten och urvalskvoten fortfarande är låga. En utvärdering av val av rekryteringskanal 

kan skapa en högre baskvot till framtida rekryteringar.  

 

Författarna anser även att lokal dagstidning som rekryteringskanal kan vara en bra kanal om 

företaget avser att nå lokal arbetskraft. Avser rekryteraren att nå ut till en större allmänhet bör 

dock, förutom en tydligare annons, företaget reflektera över om just dagstidningen är bästa 

forumet. Enligt Granberg (2011) kan annonsering i fackpress ge ett bättre urval om företaget 

söker en viss typ av kompetens. 

 

6.1.3. Grovsållning  

Empirin visar att vissa informanter gallrar mellan ansökningarna utifrån de formella 

meriterna. Vilka erfarenheter och var kandidaten idag ligger lönemässigt spelar enligt en 

informant en betydande roll vid sållningen. En informant ger uttryck för att denne inte vet hur 

de går tillväga med urvalet, då denne ansåg att de inte hade så mycket att basera urvalet på. 

En annan informant talade om en kandidat som hade anställts men medgav att informanten 

inte egentligen visste varför kandidaten anställdes, men mindes att det var en trevlig ansökan 

och att kandidaten hade en trevlig personlighet.  

 

Flera informanter delger att de ofta sitter flera stycken och tillsammans går igenom 

ansökningarna. Enligt Lindelöw Danielsson (2003) bör en sållning av ansökningarna göras av 

fler personer då det möjliggör en diskussion om kandidaten. Lindelöw Danielsson anser att 

ansökningarna ska delas in i tre olika grupper: intressanta, tveksamma och inte aktuella 

kandidater (ibid.). Författarna anser att sållningen först och främst ska baserad på de formella 

krav och egenskaper som identifieras vara av vikt för tjänsten.  

 

6.1.4. Urval och bedömning av kandidater  

Vad empirin påvisar skiljer sig rekryteringsprocessen vid de olika avdelningarna. Ansvariga 

över rekryteringen har olika upplägg och genomför processen på skilda sätt. En informant 

berättar att de har testat olika strategier och tillvägagångssätt, men att de ännu inte har en 

tydlig struktur på arbetet med en rekrytering. Flera av informanterna ger uttryck för att de 

egentligen inte har kunskaperna om hur de ska gå tillväga, vid varken urval eller intervju av 

kandidater. En informant uttrycker sig att rekryteringarna ofta blir svävande.  

Form och upplägg av intervjuerna varierar både mellan avdelningar och mellan tjänster men 

empirin indikerar att det är främst en kartläggning av den sociala kompetensen som är fokus 

vid intervjuerna. Det är dessutom ytterst sällan som kandidaten får komma på en andra 

intervju. Lindelöw (2008) förordar en uppdelning av anställningsintervju på två separata 

intervjuer. Detta menar Lindelöw ökar tillförlitligheten på bedömningen. Att endast använda 

intervju som enda urvalsmetod är inte ovanligt, dock för det med sig krav på att intervjun 

utförs utifrån en planerad struktur och av rekryterare med lämpligt utbildning och kunskaper. 

Intervjuns struktur är avgörande för hur tillförlitlig den information är som samlas in om 

kandidaten (Fellinger, 2002). Att använda en strukturerad intervju säkerställer även att 

informationsunderlaget från alla kandidater är jämförbart. Den strukturerade intervjun 

bedömer kandidaten utefter relevanta områden för tjänsten och påverkas därmed inte av 

kandidatens kön, ålder eller etnicitet (Kahlke & Schmidt, 2002), som en mer känslobaserad 

rekryteringsprocess tenderar att göra. 
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Empirin tyder på att den intervjuform som används på företaget är av ostrukturerad karaktär, 

vilket trots sin olämplighet är den mest förekommande formen i en anställningsprocess. Den 

ostrukturerade intervjun kan ge djupa insikter om kandidaten i de ämnen som tas upp i 

intervjun, men möjliggör inte ett förtydligande kring kandidatens framgång i det framtida 

arbetet (Kahlke & Schmidt, 2002). Dessutom präglas intervjuformen av en bristande struktur, 

vilket innebär att en kandidats information är svårbedömd i jämförelse med andra kandidaters. 

Lockyer och Scholarios (2004) anser att informella rekryteringsmetoder inte kan ge några 

garanterade kopplingar till kandidatens faktiska kvalifikationer (ibid.). Bolander (2002) menar 

att en formell och strukturerad urvalsmetod som specificerar samtliga faser i rekryteringen, 

gör att alla kandidater behandlas likvärdigt och bedöms på lika villkor (ibid.). Rekryteraren 

kommer även att skapa en mer korrekt bild av kandidaten, som inte är baserad på 

rekryterarens egna känslor.  

 

Empirin tyder även på att det brukar vara två eller tre deltagande rekryterare vid intervjuerna 

samt att HR-ansvarig brukar assistera, eller genomföra intervjun, tillsammans med 

avdelningschefen. Enligt Granberg (2011) ger en intervjusituation, där kandidaten intervjuas 

av fler än en person, bättre och mer täckande information. Även Kahlke och Schmidt (2002) 

anser att flera bedömare tydligare kan fastställa individuella skillnader och ge en mer 

mångfasetterad översikt av kandidaten. Däremot måste rekryterarna vara medvetna om att en 

oklar rollfördelning kan resultera i en ostrukturerad intervju (ibid.). 

 

6.1.5. Referenstagning 

Empirin påvisar att åsikter kring referenstagning skiljer sig mellan informanterna. Empirin 

visar att rekryterarna sällan kollar referenser på kandidaterna. Genomförs en referenstagning 

görs detta dock i processens slutskede, när kandidaten i princip redan blivit anställd. Även om 

referenstagning ligger lågt i den prognostiska validiteten (Kahlke & Schmidt, 2002) kan 

rekryteraren genom referenstagning bekräfta, förkasta eller få nya kompletterande uppgifter 

om kandidaten (Granberg, 2011). Företaget bör använda sig av två till fyra referensgivare 

(Mabon, 2004). Författarna har tagit del av en mall med referensfrågor, men ingen av 

informanterna nämner eller hänvisar till denna mall i intervjuerna. Författarna undrar därmed 

om detta är någonting som överhuvudtaget används vid rekryteringarna. Mallen bör dock bli 

tydligare och mer strukturerad innan ett eventuellt användande. 

 

6.1.6. Att använda flera rekryteringsmetoder 

En rekrytering bör följa en fastställd och strukturerad process för att säkerställa kvalitén på 

rekryteringen. Kahlke och Schmidt (2002) anser att det bör finnas minimum två metoder, 

vilka ska ge ömsesidig bekräftande information samt ytterligare en metod som ger en 

kompletterande information, vilket ger en ökad prognostisk validitet (ibid.). Vid en 

rekrytering är den essentiellt att komma underfund med vilka metoder som ska användas, 

samt att sedan använda dessa konstruktivt. Författarna anser att enklare personlighetstest, 

referenstagning och framförallt strukturerade intervjuer är en kombination som lämpar sig till 

de flesta rekryteringar. Rekryteraren kan även ta inspiration av exempelvis Schulers 

multifunktionella intervjuform, och utforma en egen intervjuguide, anpassad efter tjänsten, 

som påvisar formell kompetens, sociala färdigheter, egenskaper och yrkeskunskap (Robertson 

& Smith, 2001). Denna multifunktionella intervjuform hade kunnat ligga till grund för egna 

intervjuguider, anpassade efter de olika tjänsterna. Vid personlighetstest, som exempelvis 

OPQ, kan kandidaten kan modifiera sina svar vilket innebär att ett frågeformulär alltid bör 

följas upp av en intervju (Mabon, 2004). 
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6.1.7. Internrekrytering 

En annan stark sida som präglas av den tidigare företagskulturen är den interna rekryteringen. 

På familjetiden skedde nästan alla rekryteringar internt. Flera av studiens informanter har 

rekryterats internt på den post de har idag. Enligt informanterna anställer företaget ofta ny 

personal till inkassoavdelningen, men eftersom tjänsten, som bland annat innebär att driva in 

fodringar, är känsloladdad söker de flesta anställda sig därifrån till andra avdelningar eller 

befattningar. En informant anser dock att det finns problem med den interna rekryteringen. 

Även då internrekrytering präglar företaget är det inte alltid som de anställda får komma på 

intervju då den rekryterande chefen ibland antar att den anställde inte har de rätta 

kvalifikationerna för tjänsten. Enligt Granberg (2011) ska alla internt sökande få lov att 

komma på en inledande intervju, annars kan det leda till att den anställde känner sig kränkt 

och nedvärderad, vilket kan leda till en försämrad arbetsprestation (ibid.). Samtidigt anser 

författarna, i likhet med en informant, att internrekrytering är en förutsättning för att behålla 

kompetensen på företaget. Flera informanter uttrycker att kunskap om en avdelning är väldigt 

användbart på en annan avdelning. En informant menar även att om de anställda ser 

utvecklingsmöjligheter internt kan personalomsättningen sänkas.  

 

6.2. Kompetens 
Vad beträffar värdering av formell kompetens hos kandidaten är empirin starkt riktat åt ett 

håll. Flera informanter påpekar att vissa tjänster inte har så höga kompetensmässiga krav, utan 

fokus ligger främst på att kandidaten har en social kompetens. Flera informanter ansåg 

dessutom att den sociala kompetensen borde värderas högre än den formella, då en kandidat 

kan lära sig uppgifterna men inte lära sig en social förmåga. En informant menade att det inte 

spelar någon roll vilken utbildning och erfarenhet kandidaten har; har kandidaten inte en 

social kompetens får denne inte jobbet. Många informanter ser svårigheter med matchning av 

formell och social kompetens, främst eftersom företaget har kommit snett i löneläget och har 

hittills inte varit villiga att betala för den kompetens som jobbet kanske egentligen kräver. Att 

den sociala kompetensen därav fått väga över är ett tydligt faktum i empirin men en informant 

kontrade detta resonemang med att ledningen nyligen har talat om att de avsåg att sträva efter 

att få in fler kandidater med formell kompetens. 

 

En social kompetens, i likhet med den sociala intelligensen som Sternberg et al. (2001) 

benämner, är väsentlig då kommunikativa färdigheter ökar kandidatens förmåga att 

framgångsrikt anpassa sig till sin omgivning (ibid.). Flera informanter avser att det är viktigt 

att kandidaten passar in i arbetsgruppen samt kan hantera de arbetsuppgifter tjänsten kräver, 

då arbetet innebär kontakt med människor. Att inneha en social kompetens, eller EQ, innebär 

att kandidaten har mellanmänskliga förmågor som gör att denne lättare kan handskas med 

både sina egna känslomässiga tillstånd och även andra känslor (Mabon, 2004). Författarna 

negligerar inte betydelsen av social kompetens eller EQ, men anser att formell kompetens och 

en bedömning av kandidatens egenskaper är minst lika viktig. Enligt empirin har ingen av 

rekryterarna någon formell kompetens kring rekrytering och urval av personal. Flera av 

informanterna har klättrat internt i företaget, vilket innebär att de har en mycket god kunskap 

om företagets olika delar. Författarna anser dock att en akademisk kunskap inom 

grundläggande personlighetspsykologiska teorier kan vara fördelaktigt att inneha som 

rekryterare. En välutbildad rekryterare ska ha förståelse för hur de grundläggande 

dimensionerna i en individs personlighet samverkar, hur individuella skillnader mellan 

människans emotioner, tankesätt och motivation kan påvisas samt hur kandidaternas 

personlighetsdrag ska utvärderas i förhållande till den tänkta tjänsten.  
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Hallén (2005) använder kompetenshjulet för att kategorisera den kompetens som värderas 

mest vid specifika tjänster (ibid.). Likt de olika urvalsmodellerna som sorterar mellan kraven 

(Mabon, 2004) kan kompetenshjulet hjälpa företaget att utvärdera de krav som är mest 

väsentliga. Utifrån empirin ligger tyngden på rekryteringarna i företaget att kandidaten 

innehar en social kompetens, vilket exempelvis kan innebära den anställdes förmåga att 

interagera med omgivningen. Vissa tjänster har haft en hårdare kravprofil vid annonsering, 

där företaget har efterfrågat en mer yrkesteknisk kompetens, vilket åsyftar de krav, färdigheter 

och specifika kunskaper som krävs för att den anställde ska kunna utföra arbetet på ett 

yrkestekniskt korrekt sätt (Hallén, 2005). 

 

6.3.  Felrekryteringar och rekrytering sett ur en tidsaspekt 
En av de stora aspekterna författarna har uppmärksammat på företaget är att det finns 

kunskapsluckor hos rekryterarna vad beträffar hur lång tid en rekrytering får ta samt hur vilka 

kostnader som tillkommer vid rekryteringar. 

 

Författarna drar paralleller mellan företaget och den forskning som Carrol et al. (1999) bedrev 

inom skilda sektorer av Englands arbetsmarknad, vilken fastslog att små företag generellt 

hade dålig insikt i de kostnader som tillkommer vid en felrekrytering. Utifrån deras forskning 

kan en mer formell rekryteringsprocess leda till reducerad personalomsättning och en tillväxt 

för företaget genom en ökad kvalificerad arbetskraft som kan ge utvecklande idéer, samt bli 

mer tidseffektiva (ibid.).  

 

Beträffande tidsaspekten anser majoriteten av de informanter, som själva rekryterar, att en 

rekrytering tar för mycket tid ifrån andra arbetsuppgifter. Samtidigt påvisar empirin att 

åsikterna angående hur lång tid en rekrytering tar att genomföra varierade, från endast en 

vecka till en månad eller 70-75 timmar per person i en process som genomförs av flera 

rekryterare. Få informanter tar i beaktelse den upplärningstid som krävs vid nyanställningar, 

när de utvärderar tiden av en rekryteringsprocess. Att det inte finns en gemensam uppfattning 

om tidsaspekten tror författaren beror på att företaget inte följer en gemensam fastställd 

process. Författarna anser att ansvariga för rekryteringen bör arbeta efter en tydlig 

rollfördelning där samtliga vet vilka förväntningar som finns på en själv i en 

rekryteringssituation, samt att gemensamt komma överens om en rekryteringsmodell som är 

anpassad till företaget eller avdelning. Denna ska sedan tillämpas, oavsett tidspress eller andra 

faktorer som kan påverka. 

 

En informant nämner att på en avdelning är det 14 dagars introduktion och därefter tar det 

ungefär två månader innan personen arbetar självständigt. Det tar dock cirka ett år innan den 

anställde har en bra kontroll på jobbets helhet. Fram till dess kommer alltså den anställde att 

vara beroende av stöd och hjälp från kollegor, vilket är en kostnad som sällan reflekteras över 

i rekryteringssammanhang, än mindre bland informanterna. Enligt Johansson och Johrén 

(2011) tillkommer alltid kostnader för inskolning vid personalomsättning. De menar att vid en 

inskolningstid på ett år presterar den nyanställde under ett års tid endast 50 % nytta i 

förhållande till en kollega med längre erfarenhet. Dessutom kräver den nyanställde en fadder, 

vilken i genomsnitt lägger 25 % av sin tid under ett års tid på att hjälpa den nyanställde, alltså 

en produktionsförlust på 25 % från företagets verksamhet (ibid.). 

 

Det är väsentligt att en inskolningsperiod ska få ta tid och vara noggrann genomförd. En 

informant uttryckte ett missnöje över sin utbildningstid och ansåg att tiden var för kort då det 

var alldeles för många delar att lära sig. Författarna anser att en anställd som redan vid 

inskolningstiden känner missnöje eller känsla av att inte ha kontroll löper större risk att 
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avsluta sin anställning. Ännu en gång trycker författarna på vikten av att arbeta med 

uppdaterade arbetsanalyser och att den anställde, redan vid intervjufasen, får ta del av en 

tydlig befattningsbeskrivning som undviker framtida missförstånd om arbetets karaktär. 

Breaugh et al. (2008) beskriver i fjärde steget av rekryteringsmodellen att det är viktigt att 

kandidaten även känner att den informationen som ges om tjänsten är trovärdig (ibid.). 

 

Empirin visar att flera informanter anser att det ofta blir felbedömningar vid rekryteringar. 

Enligt en informant kan detta härledas till företagets tidigare familjehistoria där inställningen 

var att majoriteten av anställningarna, sex av tio kandidater, faller bort inom sex månader. 

Även i dagsläget anser en informant att de alltid räknar med vissa bortfall. En annan 

informant menar att de senaste två månaderna har de haft ett par uppsägningar men att detta 

inte kan ses som någon märkvärdig personalomsättning. En informant visar på djupare 

kunskaper om kostnader av felrekryteringar och fastslår att kostnaden av en 

rekryteringsprocess inte går att jämföra med kostnaderna för en felrekrytering. Samma 

informant menat att en felrekrytering som avslutas kan kosta upp emot en årslön däremot 

anser författarna att kunskapen kring de kostnader en felrekrytering faktiskt innebär är 

bristande bland övriga informanter. Författarna belyser en informant som påstår att en 

felrekrytering kanske inte uppmärksammas förrän efter flera månader, vilket enligt författarna 

ibland även tar ännu längre period.  

 

Paula Liukkonen (2006) menar att det är ofta personalåtgärder som får stå tillbaka vid en tajt 

budget, då insatserna först visar positiva effekter på lång sikt (ibid.). Om en personalstrategisk 

åtgärd som rekrytering utförs på rätt sätt kan den resultera i att företaget tjänar stora belopp på 

lång sikt. Teorin två-gånger regeln innebär att en bra anställd presterar cirka två gånger mer 

än en mindre bra anställd (Mabon, 2004), vilket är en av de positiva ekonomiska aspekterna 

som bör beaktas vid nyrekrytering. 

 

En personalomsättning kan ses som positiv då det är ett tillfälle att föra in nytt blod i 

organisationen (Liukkonen, 2006), dock medför det flera kostnadsaspekter värda att ha i 

åtanke. Hallén (2005) har utarbetat en schablonmodell över kostnader av aktiviteter som kan 

tillkomma vid personalomsättning (ibid.). En uppmärksamhet kring dessa aktiviteter, och en 

reflektion kring konsekvenserna av dessa, bör tas i beaktelse vid beslut om rekrytering.  

 

6.4. Företagskultur 
Enligt flera informanter baserades val av kandidat, på företagets familjetid, på huruvida 

kandidaten kände någon i familjen. Flera informanter menar att relation till en kandidat 

fortfarande kan ligga till grund för en anställning. Enligt Granberg (2011) sker 

nätverksrekrytering ständigt på arbetsmarknaden, oavsett sektor eller konjunktur. Granberg 

fortsätter menande att ofta är detta en bra metod då den person som refererar kandidaten anses 

ha ett bra förhållande till företaget, vilken Granberg menar borgar för att kandidaten kommer 

att göra bra ifrån sig (ibid.).  

 

Författarna ser dock, till skillnad från Granberg, att nätverksrekryteringen på företaget kan 

resultera i att en nätverksrekryterad kandidat inte bedöms lika noga som övriga kandidater, 

vilket både ger en diskriminerande rekryteringsprocess och bäddar för eventuella 

felbedömningar. En informant bekräftar denna teori genom att berätta att de kandidater som 

kommer in via referenser oftast får erbjudande om jobb direkt.  

 

Författarna ser likheter mellan företagets nätverksrekrytering och tidigare forskning, som har 

påvisat att många nyanställda har blivit erbjudna om arbete på grund av deras kontakt med 
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någon i företaget (Carroll et al., 1999; Lockyer & Scholarios, 2004; Tanova, 2003; Henkens et 

al., 2005). Detta anser författarna är en tydlig analogi till den känslomässigt baserade 

rekryteringsprocessen, då personen blivit anställd på grund av sin personliga relation till 

någon på företaget. Rekryteraren påverkas av ett känslointryck till kandidaten, vilket kommer 

från kandidatens referens. Ett sådant scenario tenderar att leda till en Rosenthaleffekt där 

rekryteraren, utifrån sina förkunskaper och intryck av kandidaten, endast söker efter 

information som bekräftar dessa kunskaper och bortser från information som förkastar 

kunskaperna (Kahlke & Schmidt, 2002), vilket återigen bidrar till diskriminering och 

eventuella felbedömningar. 

 

Genom att selektivt välja sina anställda kan författarna se att familjeföretaget har skapat en 

starkt inbiten företagskultur, med starkt fokus på sociala kompetenser. Författarna ser även 

tendenser till en företagsinställning där företaget avser att själv lära upp den anställde och på 

så sätt stöper den anställde utefter företagets form. Enligt Jacobsen (2005) introduceras 

individen in till företagskulturen genom en socialisationsprocess där individen formas efter 

hur hon ska agera i givna situationer eller arbetsuppgifter (ibid.).  

 

Abrahamsson och Andersen (2005) poängterar tre aspekter vid upprätthållandet av en 

företagskultur. Bland annat väljs personen på uppfattningar och värderingar som 

organisationen anser viktiga; det vill säga således inte på de kandidater som lämpar sig för 

tjänsten (ibid.). Detta kan författarna tydligt se i empirin där majoriteten av informanterna 

anser att den sociala kompetensen; om den går i linje med den sociala kompetens som är 

allmänt accepterat på företaget; går före den formella kompetensen; alltså de kvalifikationer 

som är uppställda för tjänsten.  

 

Vidare diskuterar Abrahamsson och Andersen att ledningsbeslut etablerar normer som sprider 

sig ner genom organisationen (ibid.). Kopplingar till detta resonemang kan dras till den tid då 

ledningen bestod av familjen som grundade företaget. De normer som etablerades på deras 

ledningstid sitter än idag kvar i väggarna, fast det var flera år sedan den sista 

familjemedlemmen avgick från företaget. Slutligen menar Abrahamsson och Andersen även 

att de anställda som inte anammar företagets värderingar eller representerar avvikande åsikter 

och attityder, kommer denne att avlägsnas från organisationen (ibid.). Detta resonemang 

kopplar författarna till ett uttalande från en informant som berättar att en kandidat inte blev 

erbjuden en tjänst på grund av att informanten, som var rekryteraren vid tillfället, inte ansåg 

att kandidaten skulle passa in med de andra, och informanten ville undvika tidsödande 

konflikter. En annan informant ansåg att om en kandidat passar in i gruppen ger detta 

företräde vid en rekrytering och en annan informant nämnde att denne alltid funderar på 

huruvida kandidaten passar in i arbetslaget. Utifrån informanternas tydliga exempel tolkar 

författarna att flera rekryterare på företaget främst anställer kandidater som passar in i 

gruppen samt att dessa rekryterare inte har för avsikt att rekrytera kandidater som faller 

utanför mallen. 

 

Att företaget har blivit uppköpta av en nordisk koncern har enligt författarna gett upphov till 

en ny företagskultur. Empirin tyder på att företaget nu har en annan organisationsstruktur med 

andra arbetsuppgifter och andra krav på rapportering. Enligt en informant har detta även gett 

upphov till kulturkrockar, men författarna anser att dessa kulturkrockar är nödvändiga för att 

föra företaget framåt och anpassa sig till den organisationsstruktur som den nya koncernen 

medför. Flera informanter menar att vissa är negativt inställda gentemot de förändringar som 

görs på företaget. Enligt en informant anser vissa i personalen att det är jobbigt när människor 

med skilda bakgrunder och erfarenheter än deras egna kommer in på företaget. Detta tankesätt 
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anser författarna härstammar från det tidigare ledartänk som präglat företaget; att skapa 

homogena arbetsgrupper där alla tycker och tänker samma, i avsikt att undvika konflikter. 

 

Författarna vill dock framhäva att majoriteten av informanterna anser att rekryteringarna har 

stärkts och förbättras i och med att företaget numera har en HR-funktion, då företagets HR-

ansvarig är hjälpsam vid samtliga delar ur rekryteringsprocessen, vilket har skapat en bättre 

struktur. I linje med tidigare resonemang anser författarna att en rekryteringsprocess, som 

omfattas av flera bedömare, bäddar för ett säkrare urval samtidigt som vikten av en tydlig 

rollfördelning ökar. En informant uttryckte även att det är skönt med en person som kan 

avlasta vissa delar av rekryteringen. Återigen tycks styrkan vara i att flera personer arbetar 

tillsammans med rekryteringsprocessen. Författarna anser att det finns potential till en 

utökning av HR-funktionens ansvarsområde i rekryteringsprocessen. Författarna ser viljan hos 

de ansvariga rekryterare men tiden tycks vara ett av de största problemområdena. Författarna 

anser att det bör finnas möjlighet för HR-funktionen att avlasta rekryterarna på fler områden 

än vad som görs idag, men att detta ska tydliggöras genom en formell rollfördelning. 

 

6.5. Informanternas tankar om styrkor, förbättringsförslag och 

optimal rekryteringsprocess  
En informant ansåg att styrkan var att denne utförde rekryteringarna tillsammans med en 

kollega. Författarna instämmer och hänvisar till att flera delar inom rekryteringsprocessen, 

som utformning av arbetsanalys, grovgallring och intervjuer, blir bättre av en samarbetande 

grupp rekryterare (Kahlke & Schmidt 2002; Lindelöw Danielsson, 2003).  

En informant ansåg att styrkan låg i rekryterarnas erfarenhet. Detta kopplar författarna till 

Riabackes (2007) resonemang om att intuition i en rekryteringsprocess är ett kraftfullt verktyg 

som bygger på gedigen kunskap och erfarenhet (ibid.). Författarna negligerar inte fördelen av 

att inneha en praktisk kunskap och erfarenhet men anser dock att det finns vissa kunskaper 

som inte kan läras endast genom erfarenhet.  

 

En informant anser att urvalet, sållningen mellan kandidaterna, är svårt. Lindelöw Danielsson 

(2003) anser att grovsållningen blir bättre och mer effektiv i samarbete mellan två eller flera 

rekryterare och att sållningen blir mer överskådlig genom att dela in ansökningarna i tre delar 

(ibid.). Data framhåller också en positiv inställning angående företagets snabba återkoppling 

till kandidaterna. Detta vill författarna lyfta fram, då de anser att detta är ett positivt drag som 

tyder på en professionalitet. En informant ansåg att de borde använda en tydlig 

arbetsbeskrivning redan vid intervjun med kandidaten. Detta anser författarna är ytterst 

viktigt, delvis för att utan en korrekt beskrivning av arbetet finns det inget som garanterar att 

den anställdes insatser kommer att utföras felaktigt, och delvis eftersom kandidatens ska få en 

chans att reflektera över om arbetet faktiskt tilltalar denne.  

 

Flera informanter anser att den optimala rekryteringen vore att få en kandidat serverad på 

silverfat av någon annan. Detta kan tolkas som att ingen av rekryterarna egentligen är särskilt 

intresserad av själva rekryteringsprocessen utan endast av att få en bra medarbetare i 

slutändan. Denna tolkning vill dock författarna förkasta, ty författarna anser att det finns stor 

vilja att blir bättre och få mer kunskap om rekrytering på företaget. Samtliga rekryterare anser 

att det är viktigt att de själva träffar kandidaterna och får ett personligt möte med kandidaten.  

 

Författarna anser att denna inställning; att få en kandidat serverad på silverfat; förmodligen 

kommer från den stress som informanterna upplever vid rekryteringarna. Informanterna ska 

samtidigt som rekryteringsprocessen förväntas sköta övriga arbetsuppgifter. Att 

rekryteringarna ofta präglas av att tjänsten ska tillsättas omedelbart förbättrar inte situationen. 
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Författarna anser att det även kan vara en osäkerhet över hur de ska gå tillväga som bäddar för 

denna inställning. Därmed har författarna i diskussionsdelen valt att presentera ett förslag på 

en förbättringsmodell, vilken författarna tror skulle underlätta och effektivisera arbetet med 

rekryteringar på företaget. 

 

6.6. Slutsatser 
6.6.1. Problem med en känslomässigt baserad rekryteringsprocess  

Vad författarna har identifierat utifrån tidigare forskning och vetenskapliga teorier innebär en 

känslomässigt baserad rekryteringsprocess flera problemområden. Sociala interaktioner 

mellan människor ökar risken för att känslor blir inblandade. Att fatta beslut som är 

känslomässigt grundade och som påverkas av sociala faktorer kan leda till att fel kandidat 

väljs för tjänsten (Riabacke, 2007; Gibertson m.fl, 2005; Frick, 2004; Fellinger, 2008). Det 

kan också leda till sammansättnig av homogena arbetslag, vilka riskerar hamna i grupptänk 

och hindras utveckling av både organisationen och den anställde (Kock refererad i Ellström & 

Hultman, 2004). Känslomässigt baserade rekryteringsprocesser tenderar att gynna personliga 

relationer, där en kandidat kan få anställning på grund av dess personliga relation till någon 

på företaget (Carroll et al., 1999; Lockyer & Scholarios, 2004; Tanova, 2003; Henkens et al., 

2005). Detta medför ofta att den känslomässigt baserade rekryteringsprocessen, med inslag av 

flera felkällor som bland annat Rosenthaleffekten, leder diskriminerande urvalsprocesser och 

ökad risk för eventuella felrekryteringar. Författarna har utifrån empirin noterat att studiens 

företag använder sig av flera rekryteringsmetoder som ökar risken för att rekryteringen ska bli 

känslomässigt baserad, där rekryteraren bland annat styrs av företagskulturen och gynnar 

kandidater med personlig anknytning till redan anställd personal. 

6.6.2. Lösningar på problem vid en känslomässigt baserad rekryteringsprocess  

De problemområden som presenterades i relation till känslomässigt baserade 

rekryteringsprocesser, indikerar att det finns flera fördelar i att använda en mer formell 

rekryteringsprocess. Utifrån tidigare forskning kan en mer formell rekryteringsprocess leda 

till reducerad personalomsättning och en tillväxt för företaget genom en ökad kvalificerad 

arbetskraft som kan ge utvecklande idéer, samt bli mer tidseffektiva. Dessutom minskar 

riskerna för diskriminerande urvalssituationer, där lämpade kandidater sållas bort i företräde 

för kandidater med referenser (Carrol et al., 1999). Ett mer formellt urvalsförförande i 

rekryteringsprocessen ger tydligare prediktioner på kandidatens kvalifikationer och framtida 

arbetsinsatser (Lockyer & Scholarios, 2004; Bolander, 2002). En formell rekryteringsprocess 

medför att alla kandidater behandlas likvärdigt och bedöms på lika villkor (Bolander, 2002). 

Rekryteraren kommer även att skapa en mer korrekt bild av kandidaten, som inte är baserad 

på rekryterarens egna känslor. 

 

Utifrån studiens resultat, tidigare forskning och vetenskapliga teorier, har författarna utarbetat 

en modell - ”Hitta rätt på nio sätt” - som tydliggör förfarandet i en rekryteringsprocess. 

Genom att följa modellen kan rekryterare minimera riskerna med de problem som kan uppstå 

vid en känslomässigt baserad rekryteringsprocess.  

 

Förarbete 

Modellens första steg innefattar det grundläggande förarbete som författarna anser krävs vid 

start av en rekryteringsprocess. Om företaget inte innan har analyserat vilka behov som krävs 

för att uppnå organisationens mål, är det därför rimligt att utarbeta en behovsanalys innan 

rekryteringen drar igång. Författarna avser sedan att en arbetsanalys utvecklas, vilken ska 

fastställa all väsentlig information om den tjänst som ska tillsättas. För att enklare strukturera 

upp arbetsanalysen hänvisar författarna till de fyra områden som tas upp av Kahlke och 
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Schmidt (2002), det vill säga: ramar och villkor för arbetet, resultat som ska uppnås i arbetet, 

de uppgifter som innefattas i arbetet samt vilka personlighetskrav som krävs för att uppnå 

resultatet och klara av uppgifterna. Författarna anser att dessa områden kan analyseras fram 

genom Critical incident metoden och 

användandet av PAQ (Cook, 2009). 

Genom O*NET (Mabon, 2004) kan 

även företaget få en översikt över hur 

arbetsanalysen kan se ut. Förarbetet 

innefattar även utformning av en 

befattningsbeskrivning. 

Befattningsbeskrivningen beskriver 

vilka arbets- och ansvarsområden som 

omfattas av tjänsten samt vilka krav 

som ställs på kandidaten (Mabon, 

2004). Vad som utmärker 

befattningsbeskrivningen är att denna 

riktar sig till kandidaten. Kandidaten 

ska förstå innehållet i 

befattningsbeskrivningen och utifrån 

innehållet få en bild över vad arbetet 

innebär och vilka ansvarsområden som 

medföljer befattningen. Författarna 

anser även att kraven för tjänsten ska 

ordnas utefter en konjunktiv 

urvalsmodell, där tjänstens 

oeftergivliga krav presenteras, samt en 

kompensatorisk urvalsmodell, vilken 

utvärderar vilka krav som kan 

kompensera varandra (Mabon, 2004).  

 

Val av rekryteringskanal  

Att endast sätta in en annons i 

tidningen kan vara ypperligt som 

rekryteringskanal. Författarna anser 

dock att det bör ske en utvärdering av 

vilken rekryteringskanal som ger bäst 

baskvot, alltså den del av alla sökande som är lämpliga för befattningen i fråga (Mabon, 

2004). Uppnår tjänstens utbildningskrav endast till en ekonomisk utbildning på gymnasienivå, 

bör val av rekryteringskanal vara att vända sig till närmsta gymnasieskola. Det kanske finns 

någon facktidning som vänder sig till anställda inom liknande branscher som företaget, vilket 

således skulle kunna vara ett bra forum att annonsera i. Avser företaget att endast rekrytera 

från närområdet, är en lokaltidning ett bra alternativ. Det finns fler kanaler än vad första 

anblick indikerar och författarna uppmuntrar därmed en utvärdering i avseende att förbättra 

baskvoten.  

 

Grovgallringen 

Den första grovgallringen underlättas genom att företaget genomfört modellens första steg, 

förarbetet. Med hjälp av arbetsanalys och befattningsbeskrivning kan rekryteraren enklare 

sortera mellan ansökningar utefter tjänstens uppställda kriterier. Grovgallringen kan även, 

utöver befattningsbeskrivningen, kontras med en antiprofil, vilket är en arbetsbeskrivning där 
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de egenskaper och personlighetsdrag som inte är önskvärda för tjänsten presenteras 

(Capotondi, 2003). Genom att matcha kandidaternas profiler i relation till antiprofilen kan 

likheter synliggöras, vilket tyder på att kandidaten inte lämpar sig för den specifika tjänsten. 

Data indikerade vissa svårigheter med grovgallringsförfarandet och genom att dela in 

ansökningarna i tre grupper; lämpliga kandidater, tveksamma kandidater och inte aktuella 

kandidater; kan sållningsarbetet underlättas (Lindelöw Danielsson, 2003). Författarna anser 

även att alla interna kandidater ska få komma till en första intervju.  

 

Första intervjun 

Den intervjun som författarna avser med denna modell är av strukturerad form, vilken ska 

karaktäriseras av att frågorna utgår från de komponenter som genom arbetsanalysen och 

befattningsbeskrivningen anses väsentliga för tjänsten. Dessa komponenter ska bedömas 

utefter de urvalsmodeller; konjunktiv och kompensatorisk; som ingår i förarbetet (Mabon, 

2004). Informationen som samlas in från samtliga kandidater ska kunna vara jämförbart vid 

bedömning av samtliga kandidater. Vid den första intervjun ska samtliga kallade kandidater få 

tillgång till en befattningsbeskrivning. Författarna anser att den första intervjun ska utföras av 

fler än en bedömare, exempelvis genom en panel, då det ger ett bredare 

informationsinsamlande över kandidaten (Granberg, 2011). Den första intervjun bör innefatta 

omkring tio kandidater (Lindelöw, 2008).  

 

Andra urvalet 

Vid andra urvalet ska rekryteraren sålla mellan de kandidater som varit kallade på första 

intervjun. Verkar ingen av dessa kandidater lämpade för tjänsten kan rekryteraren kontakta de 

kandidater som vid grovgallringen hamnat i gruppen över tveksamma kandidater (Lindelöw 

Danielsson, 2003). Dessa kallas då på en första intervju och genomgår därefter ett andra urval, 

precis som första omgången kallade kandidater.  

 

Andra intervjun  

Andra intervju är strukturerad på samma sätt som den första intervjun men ska förtydliga 

områden som inte har berörts eller förtydliga eventuella frågor rekryteraren har. Författarna 

anser dock att en anställning inte bör baseras på ett första intryck. En andra intervju är även 

viktig då den ökar tillförlitligheten på bedömningen (Lindelöw, 2008).  

 

Även här anser författarna att det ska vara fler än en bedömare, men författarna anser att dessa 

personer bör skifta vid andra intervjun. Har avdelningschefen vid första intervju exempelvis 

haft med HR- ansvarig, kan denne vid andra intervju istället ha med en medarbetare. Detta för 

att säkerställa att uppfattningen av kandidaten inte har påverkats av rekryterarens subjektiva 

värderingar och personlighetsdrag. Författarna anser, beroende på vilken tjänst, att antalet 

kallade kandidater till en andra intervju ska ligga runt två till tre personer.  

 

Vid högre nyckelpositioner i företaget anser författarna att det kan vara fördelaktigt att höja 

den prognostiska validiteten med en kompletterande bedömningsmetod. Författarna föreslår 

användningen av personlighetstestet OPQ, vilket går att återfinna hos SHL Sverige AB. Då 

kandidaten kan modifiera sina svar (Mabon, 2004) anser författarna att testet bör genomföras 

före intervjun för att sedan möjligöra att eventuella frågetecken kring svarsalternativen följs 

upp av en intervju. 

 

Referenstagning 

Referenstagningen får inte förbises. En referens är viktig då den kan säkerställa eller förkasta 

den informationen som framkommit om kandidaten under rekryteringsprocessens (Kahlke & 
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Schmidt, 2002). Författarna anser att rekryteraren bör kontakta minst två till fyra 

referensgivare (Mabon, 2004) för de kandidater som varit på en andra intervju. 

Referensgivarna ska helst belysa kandidaten från olika perspektiv. Rekryteraren bör använda 

sig av en utarbetad referenstagningsmall som är specifikt anpassad för den aktuella tjänsten.  

 

Anställning och introduktion 

Först när alla delar har genomförts ska rekryteraren fatta ett beslut om vilken kandidat som 

ska erbjudas tjänsten. Detta beslut fattas i samspråk med de parter som varit involverade i 

rekryteringsprocessen och förankras slutligen till VD. 

Efter anställningen går den nyanställde oftast på en introduktion, vilken författarna avser ska 

täckas in i den tidsaspekt som är kopplad till rekryteringen. Genom att beakta 

inskolningstiden (Johansson & Johrén, 2011) och dess kostnader kan företaget enklare 

beräkna kostnaden för eventuella felrekryteringar.  

 

Återkoppling 

Författarna anser att en viktig del i en fortsatt utveckling av rekryteringsprocessen är att ha en 

kontinuerlig återkoppling. Återkopplingen ska ske i två led, vilka riktar sig åt medarbetaren 

och processen i helhet. Återkopplingen till medarbetaren bör ske två till tre månader efter 

nyanställning, vilket tillåter att medarbetaren har hunnit sätta sig in i arbetet och samtidigt ha 

rekryteringsprocessen färskt i minnet. Författarna avser att denna återkoppling ska ta reda på 

huruvida medarbetaren anser att arbetet är i linje med hur denne fick det förklarat för sig i 

rekryteringsprocessen. Övriga frågor som berör huruvida medarbetaren upplever att de krav 

som presenterades vid rekryteringen är rimliga för att klara av arbetet är också av vikt att 

kartlägga. Skulle medarbetaren ha invändningar är det läge att se över tjänstens 

befattningsbeskrivning. En mer traditionell återkoppling till medarbetaren, beträffande hur 

denne tycker det går i arbetet, är också en viktig del att beakta. Enligt Liukkonen (2006) är 

brist på återkoppling en av de främsta anledningarna till personalomsättning. Även Breaugh et 

al. (2008) anser att organisationerna bör systematiskt utvärdera rekryteringsprocesserna för att 

skapa ett bättre underlag för framtida rekryteringsprocesser (ibid.).    

 

Den andra återkopplingen, som riktar sig till processen i helhet, ska egentligen ske 

kontinuerligt. Författarna anser att rekryteraren efter varje avslutat delmoment ska göra en 

reflektion samt skriva ned dessa. Det kan vara reflektioner över vad som fungerade bra 

respektive inte fungerade, vad som eventuellt kan förbättras, om val av rekryteringskanal gav 

för många ansökningar och så vidare. Efter att rekryteringen är avslutad bör rekryteraren, 

tillsammans med inblandade parter som innefattades av rekryteringen, sätta sig ner och 

tillsammans göra en mer utförlig utvärdering av den genomförda processen. Författarnas 

förslag är att detta sker inom en månad, för att undvika att viktig information glöms eller 

förvrängs. Genom en kontinuerlig återkoppling tror författarna att framtida 

rekryteringsprocesser blir enklare och smidigare att genomföra. 
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7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 
Studiens resultat ligger i linje med den tidigare forskning som har presenterats i studien. Likt 

vad den tidigare forskningen indikerade använde sig företaget i praktiken av en mer informell 

rekryteringsprocess, där flera beslut grundades på känslor. Ett tydligt nyckelbegrepp hos 

informanterna var den sociala kompetensen, som ansågs ha den största betydelsen hos 

majoriteten av informanterna.  

 

Författarna har uppmärksammat att det på företaget finns kunskapsluckor hos rekryterarna 

vad beträffar hur lång tid en rekrytering får ta samt vilka kostnader som tillkommer vid 

rekryteringar. Åsikterna om hur lång tid en rekryteringsprocess brukar ta varierade kraftigt 

mellan informanterna, vilket kan bero på att så faktiskt är fallet. Företaget har ingen 

gemensam fastställd process, vilket kan innebära att även tiden för rekryteringarna varierar på 

företaget. Författarna anser dock att dessa skilda uppfattningar om tiden snarare beror på att 

vissa informanter inte beaktade den inskolningstid eller introduktionstid som tillkommer vid 

nyanställning, medan andra faktiskt uppmärksammade dessa. Ingen av informanterna verkade 

ha kunskap om hur mycket dessa inskolningstiden faktiskt kostar företaget. 

Författarna anser att det även finns en okunskap kring vad en felbedömning kan ge för 

konsekvenser. Flera informanter ansåg att det var vanligt förekommande med felbedömningar 

vid rekryteringar. Bortfall av kandidater verkar vara något som alltid präglat företaget och gör 

det än. Endast en informant reflekterade kring att kostanden för en felrekrytering var tre 

gånger större än kostanden för rekryteringsprocessen.  

 

Författarna har under studiens gång identifierat ett antal problemområden med företagets 

nuvarande rekryteringsprocess. Bristande struktur medför att rekryteringsprocessen bedrivs 

på olika sätt mellan avdelningarna. Detta leder till att utbytet av erfarenheter om genomförda 

rekryteringsprocesser inte förmedlas mellan avdelningarna. Brister i strukturen medför även 

att rekryteringsprocessen på företaget ofta drabbas av tidsbrist, vilket kan medföra att delar i 

rekryteringsprocessen medvetet eller omedvetet utelämnas. Dessutom anser författarna att det 

inte finns en tydlig rollfördelning, som föreskriver vem som ansvarar över vad i 

rekryteringsprocessen, vilken roll HR- funktionen ska spela och så vidare. 

 

Vid rekrytering använder sig företaget inte av någon på förhand upprättad behovs- eller 

arbetsanalys. Detta kan medföra svårigheter att utforma annonsen som ligger till grund för 

urvalet samt att fokus på de för tjänsten viktiga egenskaper utelämnas. Risker finns då att 

företaget får ansökningar från kandidater som är under- eller överkvalificerade för den 

aktuella tjänsten. Detta kan medföra, om kraven är för låga, att ett större antal ansökningar 

kommer in vilket genererar merarbete att i grovgallringsprocessen. Om kraven för tjänsten är 

för högt ställda kan det innebära att företaget missar att attrahera potentiella kandidater. 

 

Utformningen av de intervjuer som genomförs är ostrukturerade vilket kan medföra problem 

vid jämförelse av kandidater och medföra att felkällor påverkar bedömningen under intervjun.  

Företaget träffar kandidaterna endast vid ett intervjutillfälle där kandidaten bedöms om denne 

är lämplig att anställas. Att basera beslut om anställning på endast ett kontakttillfälle med 

kandidaten anser inte författarna räcker för att kartlägga kandidatens kompetenser, egenskaper 

och personlighet. Referenstagning av potentiella kandidater utförs inte enligt någon utarbetad 

struktur. Den sker även vid en tidpunkt i rekryteringsprocessen där företaget redan bestämt sig 

vilken kandidat som kommer att erbjudas anställning. Detta kan medföra att värdet av 
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referensen minskar då rekryteraren medvetet kan försöka validera sina egna positiva 

föreställningar om kandidaten. 

Företagskulturen som finns inom företaget påverkar bedömningen av de kompetenser som 

anses vara av högst värde. Sociala kompetenser är de som värderas högst. Företaget anser sig 

arbeta aktivt med detta men studien påvisar att företagets vilja till förändring ännu inte har 

spridit sig nämnvärt inom organisationen. 

 

Författarna har förhoppningar om att studien kommer till användning för en utveckling av 

företagets rekryteringsprocess men anser även att studien kan vara ett hjälpmedel till 

utvärdering av rekryteringsprocessen på andra företag. Den modell som författarna har 

utarbetat anser författarna går att tillämpa på andra företag, antingen hela eller delar som kan 

anpassas efter företagen. Författarnas förhoppningar är att studien kan bidra till en annorlunda 

syn på kompetensbegreppet, urvalsförfarandet samt öka förståelsen för felkällor och att en 

god rekryteringsprocess både kostar och tar tid.  

 

Författarna vill förtydliga att företagets rekryteringsprocess hittills ändå har fungerat väldigt 

bra. Företagets personalstyrka har växt enormt på snabb tid och vad är det då som säger att 

författarnas förslag kommer att generera i färre felrekryteringar och effektivare 

rekryteringsprocesser? Utifrån tidigare forskning, vetenskapliga teorier samt studiens resultat 

finns det tydliga argument till att en formell process minskar risken för felrekryteringar och 

skapar ett effektivare arbetssätt med rekryteringsförfarandet. Företaget är beroende av sitt 

humankapital, vilket innebär att vikten av att hitta rätt person till rätt plats ökar.  

 

7.2. Fortsatt forskning 
Författarna har valt att avgränsa studien till de fyra avdelningar på företaget där flest 

rekryteringar genomförs, vilket medför att resultatet inte går att generalisera till samtliga 

avdelningar. Vid framtida, eller liknande, studier anser författarna att tillämpandet av en 

komparativ modell hade varit fördelaktigt, då jämförande studier kan undersöka eventuella 

likheter eller skillnader mellan olika avdelningar eller verksamheter inom koncernen.  

 

Under arbetets gång har nya frågor dykt upp, vilka författarna anser vore intressanta att vidare 

undersöka. Skulle företaget implementera studiens förbättringsmodell hade en utvärderande 

studie varit intressant att genomföra på företaget, i avseende att undersöka vilka effekter som 

uppkommit eller som uteblivit, samt dess orsaker.  

 

Ytterligare en intressant fråga som kan vara föremål för undersökning är varför företag, trots 

vetskap om de positiva effekterna som kan komma från en mer formell och på förhand 

utarbetad rekryteringsstrategi, ändå väljer att rekrytera personal genom informella strategier. 

 

Författarna har även uppmärksammat att det inte finns några krav på kompetens hos 

företagets rekryterare, trots att det är ett relativt stort företag med många olika funktioner. Det 

verkar råda en tillit till egen erfarenhet i företaget. Bolander (2002) kom fram i sin avhandling 

att det är bedömarna i rekryteringsprocessen som bör vara i fokus istället för själva 

rekryteringsprocessen i sig. Enligt Bolander styrs rekryterarna varken av formella eller 

informella kriterier utan arbetar tillsammans fram den mest lämpliga anställningsbilden eller 

rekryteringsbeslutet (ibid.). Detta anser författarna är ett intressant resonemang, då det bäddar 

för frågor som om det egentligen är rekryterarna och deras hantering av rekryteringsprocessen 

som bör utvärderas. Författarna anser att detta är något som bör forskas vidare på i strävan att 

kartlägga alla led i området rekrytering. 
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Bilaga 1. Intervjuguider  
Nedan presenteras de fyra olika intervjuguider som utgjorde stommen i den 

semistrukturerade intervjun. 

INTERVJUGUIDE 

POSITION: VD 

 

REKRYTERING 

 

Vad innebär rekryteringsbegreppet för dig? 

 

Vilken roll spelar du i företagets rekryteringsprocess? 

 

Vilka kunskaper har du om rekryteringsprocessens olika delar? 

 

Har du någon tidigare praktiskt erfarenhet av rekrytering? 

 

NUVARANDE REKRYTERINGSPROCESS 

 

Beskriv den nuvarande rekryteringsprocessen? 

 

Skiljer sig din roll i rekryteringsprocessen beroende på vilken tjänst som ska tillsättas?  

 

Vilka styrkor kan du identifiera i den nuvarande rekryteringsprocessen? 

 Vad är det som fungerar? 

 Varför fungerar detta? 

 Vad kan vi hjälpa till att förbättra/förstärka? 

 

Anser du att det är viktigt att ha en fungerande rekryteringsprocess? 

 Varför? 

 

Vad anser du att en rekryteringsprocess får kosta? 

 

Vilket utrymme anser du att rekryteringsprocessen får disponera? 

 Skiljer sig detta mellan olika yrkeskategorier? 

 

Vem är det som ansvarar över rekryteringsprocessen just nu? 

 Samma/olika aktörer? 

 Varför just dessa? 

 

Vilka är involverade i rekryteringsarbetet? 

 

Hur värderas vikten av formell kompetens vid nyrekryteringar? 

 Anser du att kraven på formell kompetens är relevanta?  

 

Vilket värderas högst i en rekryteringssituation? Den formella kompetensen eller den sociala 

kompetensen? 

 

PROBLEMOMRÅDEN 



 

 
 

 

Finns det eventuella problemområden inom företagets rekryteringsprocess? 

 Beskriv dessa. 

 Varför tror du dessa finns/uppstår? 

 Hur ser en lämplig lösning ut på dessa? 

 

Finns det risk för felrekryteringar i det nuvarande arbetssättet? 

 Kan du ge konkreta exempel på en felrekrytering? 

 Vad innebär en felrekrytering för företaget? 

 Vad kostar en felrekrytering? 

 

Finns det eventuella krav från koncernledningen, som omfattar hela koncernen, som kan 

komma att påverka rekryteringsprocessen? 

 

Hur ser personalomsättningen ut på företaget? 

 Tror du att denna skulle kunna påverkas av en förbättrad rekryteringsprocess? 

 Finns det skillnader mellan de olika avdelningarna? Vad beror det på? 

 

KULTUR 

 

Påverkar företagskulturen rekryteringsprocessens utformning? 

 Beskriv hur detta uttrycker sig. 

 Vad beror detta på? 

 Om inte – har den gjort det tidigare? 

 

TIDIGARE ÅTGÄRDER 

 

Vilka tidigare åtgärder/metoder har ni använt er vid rekryteringar? 

 Beskriv vilka. 

 Externa? 

 Har dessa varit lyckade/inte lyckade?  

 Varför/varför inte? 

 

Hur ställer sig rekryteringsprocessens berörda parter till förändringsåtgärder? 

 

FRAMTIDA REKRYTERINGSPROCESS 

 

Beskriv den ultimata rekryteringsprocessen? 

 Vad skulle den utmynna i? Innefatta/innebära? 

 

Hur ser det framtida rekryteringsbehovet ut på företaget? 

 

Vem är det som bör ha huvudansvaret för rekryteringsprocessen? 

 Samma/olika aktörer? 

 

Vilka förväntande resultat hoppas du att vår undersökning hos er kan bidra med? 



 

 
 

INTERVJUGUIDE 

POSITION: HR-ANSVARIG 

 

REKRYTERING 

 

Vad innebär rekryteringsbegreppet för dig? 

 

Vilken roll spelar du i företagets rekryteringsprocess? 

 

Vilka kunskaper har du om rekryteringsprocessens olika delar? 

 

Har du någon tidigare praktiskt erfarenhet av rekrytering? 

 

NUVARANDE REKRYTERINGSPROCESS 

 

Beskriv den nuvarande rekryteringsprocessen? 

 Vilka metoder/tekniker använder ni? 

 Skiljer sig dessa för olika yrkeskategorier? 

 Notera – fått med urval?(gallring, kravprofil, användning av arbetsanalys, test av 

kompetens m.m.)  

 

Skiljer sig din roll i rekryteringsprocessen beroende på vilken tjänst som ska tillsättas?  

 

Vilka styrkor kan du identifiera i den nuvarande rekryteringsprocessen? 

 Vad är det som fungerar? 

 Varför fungerar detta? 

 Vad kan vi hjälpa till att förbättra/förstärka? 

 

Anser du att det är viktigt att ha en fungerande rekryteringsprocess? 

 Varför? 

 Anser du att dina kollegor delar din uppfattning? 

 

Vad anser du att en rekryteringsprocess får kosta? 

 Vad kostar en rekrytering i genomsnitt för er i dagsläget? 

 

Vilket utrymme anser du att rekryteringsprocessen får disponera? 

 Skiljer sig detta mellan olika yrkeskategorier? 

 

Vem är det som ansvarar över rekryteringsprocessen just nu? 

 Samma/olika aktörer? 

 Varför just dessa? 

 

Vilka är involverade i rekryteringsarbetet? 

 

Hur värderas vikten av formell kompetens vid nyrekryteringar? 

 Anser du att kraven på formell kompetens är relevanta?  

 

Vilket värderas högst i en rekryteringssituation? Den formella kompetensen eller den sociala 

kompetensen? 



 

 
 

 

PROBLEMOMRÅDEN 

 

Finns det eventuella problemområden inom företagets rekryteringsprocess? 

 Beskriv dessa. 

 Varför tror du dessa finns/uppstår? 

 Hur ser en lämplig lösning ut på dessa? 

 

Finns det risk för felrekryteringar i det nuvarande arbetssättet? 

 Kan du ge konkreta exempel på en felrekrytering? 

 Vad innebär en felrekrytering för företaget? 

 Vad kostar en felrekrytering? 

 

Finns det eventuella krav från koncernledningen, som omfattar hela koncernen, som kan 

komma att påverka rekryteringsprocessen? 

 

Hur ser personalomsättningen ut på företaget? 

 Tror du att denna skulle kunna påverkas av en förbättrad rekryteringsprocess? 

 Finns det skillnader mellan de olika avdelningarna? Vad beror det på? 

 

KULTUR 

 

Påverkar företagskulturen rekryteringsprocessens utformning? 

 Beskriv hur detta uttrycker sig. 

 Vad beror detta på? 

 Om inte – har den gjort det tidigare? 

 

TIDIGARE ÅTGÄRDER 

 

Vilka tidigare åtgärder/metoder har ni använt er vid rekryteringar? 

 Beskriv vilka. 

 Externa? 

 Har dessa varit lyckade/inte lyckade?  

 Varför/varför inte? 

 

Hur ställer sig rekryteringsprocessens berörda parter till förändringsåtgärder? 

 

FRAMTIDA REKRYTERINGSPROCESS 

 

Beskriv den ultimata rekryteringsprocessen? 

 Vad skulle den utmynna i? Innefatta/innebära? 

 

Hur ser det framtida rekryteringsbehovet ut på företaget? 

 

Vem är det som bör ha huvudansvaret för rekryteringsprocessen? 

 Samma/olika aktörer? 

 

Vilka förväntande resultat hoppas du att vår undersökning hos er kan bidra med?  

 



 

 
 

INTERVJUGUIDE 

POSITION: AVDELNINGSCHEF 

 

REKRYTERING 

 

Vad innebär rekryteringsbegreppet för dig? 

 

Vilken roll spelar du i företagets rekryteringsprocess? 

 

Vilka kunskaper har du om rekryteringsprocessens olika delar? 

 Utbildning? 

 

Hur ser din tidigare praktiskt erfarenhet ut av rekrytering? 

 

NUVARANDE REKRYTERINGSPROCESS 

 

Hur ser en rekryteringsprocess ut på din avdelning? 

 Vilka metoder/tekniker använder ni? 

 Skiljer sig dessa för olika eventuella yrkeskategorier? 

 Notera – fått med urval?(gallring, kravprofil, användning av arbetsanalys, test av 

kompetens m.m.)  

 

Hur stor är din roll i rekryteringsprocessen?  

 

Vilka styrkor kan du identifiera i den nuvarande rekryteringsprocessen? 

 Vad är det som fungerar? 

 Varför fungerar detta? 

 Vad kan vi hjälpa till att förbättra/förstärka? 

 

Anser du att det är viktigt att ha en fungerande rekryteringsprocess? 

 Varför? 

 Anser du att dina kollegor delar din uppfattning? 

 

Vilket utrymme anser du att rekryteringsprocessen får disponera? 

 

Vem är det som ansvarar över rekryteringsprocessen just nu? 

 Samma/olika aktörer? 

 Varför just dessa? 

 

Vilka är involverade i rekryteringsarbetet? 

 

Hur värderas vikten av formell kompetens vid nyrekryteringar? 

 Anser du att kraven på formell kompetens är relevanta?  

 

Vilket värderas högst i en rekryteringssituation? Den formella kompetensen eller den sociala 

kompetensen? 

 

 

 



 

 
 

PROBLEMOMRÅDEN 

 

Finns det eventuella problemområden inom företagets rekryteringsprocess? 

 Beskriv dessa. 

 Varför tror du dessa finns/uppstår? 

 Hur ser en lämplig lösning ut på dessa? 

 

Har det förekommit felrekryteringar på din avdelning? 

 Om ja, vilka konsekvenser gav detta? 

 

KULTUR 

 

Påverkar företagskulturen rekryteringsprocessens utformning? 

 Beskriv hur detta uttrycker sig. 

 Vad beror detta på? 

 Om inte – har den gjort det tidigare? 

 

TIDIGARE ÅTGÄRDER 

 

Vilka tidigare åtgärder/metoder har ni använt er vid rekryteringar? 

 Beskriv vilka. 

 Externa? 

 Har dessa varit lyckade/inte lyckade?  

 Varför/varför inte? 

 

Hur ställer sig du till förändringsåtgärder i rekryteringsprocessen? 

 

FRAMTIDA REKRYTERINGSPROCESS 

 

Beskriv den ultimata rekryteringsprocessen? 

 Vad skulle den utmynna i? Innefatta/innebära? 

 

Vem är det som bör ha huvudansvaret för rekryteringsprocessen? 

 Samma/olika aktörer? 

 



 

 
 

INTERVJUGUIDE 

POSITION: MEDARBETARE 

 

ANSÖKNINGEN 

 

Vad var det som fick dig att söka jobbet? 

 

Var såg du annonsen? 

 

Hur beskrevs tjänsten i annonsen? 

 Var denna beskrivning korrekt med hur du upplevde tjänsten i praktiken?  

 

Fick du någon gång under rekryteringsprocessen ta del av en arbetsbeskrivning över den sökta 

tjänsten? 

 

Hade du en relevant formell kompetens (utbildning) eller relevant tidigare erfarenhet av 

yrket? 

 

Vilka metoder användes i urvalssituationen? 

 Test? 

 Referenstagning? 

 Intervjuer? 

 Med en eller flera intervjuare? 

 Vikten hos frågorna? Social kompetens/personlighet/formell kompetens? 

 

Anser du att urvalsmetoden/urvalsmetoderna var relevanta till tjänsten? 

 

ANSTÄLLNINGEN 

 

Blev du utbildad på arbetsplatsen? 

 Hur länge varade denna? 

 

Hade du någon återkoppling i början av din anställning?  

 

INTRYCK 

 

Vilka är dina intryck av rekryteringsprocessen? 

 Professionell? 

 Ostrukturerad? 

 

Varför tror du att just du blev anställd? 

 

Utifrån din upplevelse, har du några konkreta förslag som hade kunnat förbättra 

rekryteringen?  


