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Sammanfattning
Varje år nyanställs cirka en miljon människor på den svenska arbetsmarknaden. Då

personalen är företagets främsta resurs är det därför viktigt att rätt person rekryteras. En

av de definitioner som finns på ordet rekrytering är; ”åtgärd som syftar till att tillgodose

behovet av personal”. Rekrytering innebär alltså att anskaffa lämpliga personer till en

ledig tjänst. 

Denna c- uppsats handlar om hur företagen går till väga när de rekryterar. Vi har valt att

undersöka om det finns skillnader i hur stora respektive små företag rekryterar.  Detta

har vi gjort genom att intervjua sex olika företag 

(tre stora företag och tre små företag) för att sedan försöka jämföra dem med varandra

och se vilka skillnader och likheter som finns. Då vi ska tolka svaren från

respondenterna med hjälp av vår förförståelse så har vi intagit det hermeneutiska

synsättet. 

Under arbetets gång så fann vi att skillnaderna mellan de stora och små företagens sätt

att rekrytera inte var så stora som vi trott. Detta tror vi kan bero på att det trots allt inte

finns så många olika sätt att rekrytera på.  Samtliga företag som medverkade i vår

undersökning var dock nöjda med sina rekryteringsrutiner och hade inte för avsikt att

ändra dem. På företagen som deltog i vår undersökning skedde en stor andel lyckade

rekryteringar.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och Problemdiskussion
Varje år nyanställs ungefär en miljon människor på den svenska arbetsmarknaden, allt

ifrån korta vikariat till långa betydelsefulla anställningar (Prien 1992). Personalen är

företagens främsta resurs och det är därför viktigt att rätt person rekryteras när ett behov

uppstår inom företaget. För att hitta rätt person så krävs det att företaget har en klar bild

av de egenskaper och den utbildning som efterfrågas. Rekryteringsprocessen är, enligt

Ahrnborg Swenson (1997), även det enda tillfället företaget har, att välja rätt person

med rätt förutsättningar. 

I dagens samhälle hör man ofta hur viktigt det är för företagen att hitta rätt person på

rätt plats, vilket också är en slogan som används flitigt. Lindqvist (1998) skriver att ett

företags framgång helt är beroende av vilka personer som rekryteras, att företagets

övergripande mål och visioner uppnås genom att man får in medarbetare av hög

kvalitet. 

Enligt många författare, är det viktigt för företagen att ha klart för sig vad det är för

person som de efterfrågar (Prien, 1992, Ahrnborg Swenson, 1997, Granberg, 1992 och

Lundén, 2000). Grundpoängen, enligt författarna, är att om företagen formulerar en bra

kravprofil, det vill säga en förteckning där företaget beskriver den kompetens och de

egenskaper som krävs för den lediga befattningen, kommer förhoppningsvis, rätt person

att hamna på rätt plats. Detta innebär besparingar för företagen genom att den anställde

kommer att trivas på sin nya arbetsplats och därmed stanna längre, vilket på sikt leder

till minskade rekryteringskostnader. 

Det är dock enligt Lindqvist (1998) näst intill omöjligt att hitta en kandidat som

uppfyller de ställda kraven till 100 procent. Trots detta skriver Prien (1992) i sin bok

Rekrytering och urval att de ansvariga för rekryteringen är måttligt duktiga i att anställa

kvalificerade medarbetare- träffprocenten, uttryckt i rätt utvalda, ligger omkring 60 
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procent. Vad är det då som gör det så omöjligt för företagen att hitta en lämplig

kandidat? Kan problemet vara att företagen inte når ut till de personer de söker? För att

företagen ska få ett bra gensvar och nå ut till rätt målgrupp, är det enligt Ahrnborg

Swenson (1997) viktigt att välja rätt kanal vid utannonsering av lediga tjänster. 

En annan fråga vi ställer oss är om det kan bero på att kravprofilens betydelse ibland

förbises av företagen, att de inte tar sig tid för att utformningen av den ska bli så korrekt

som möjligt. Anledningen till att man ibland gör avkall på kravprofilen tror vi kan bero

på att de ansvariga inte alltid vet hur viktig den är. Helsing (1990) skriver att det är

viktigt att de ansvariga för rekryteringen har känsla och sunt förnuft i bedömningen av

kandidater, koncentrerar sig på sakfrågorna i befattningsbeskrivningen samt

kravprofilen. Men enligt Angelöw och Jonsson (1990) kan det uppstå problem vid

bedömningen, då vi ofta delar in människor i stereotyper. Detta innebär enligt

författarna att vi har en allmänt hållen uppfattning om en social grupp, folkslag eller en

viss typ av människor. Denna uppdelning gör vi för att lättare kunna kategorisera och

sortera alla intryck, som vi individer utsätts för. Detta gör att vi sparar tid och kraft

genom att vi generaliserar och förenklar information och vår förståelse för andra

människor. Vi delar Angelöw och Jonssons resonemang då vi är av uppfattningen att

man kan ha svårt att bortse från sina fördomar och omedvetet lägger in subjektiva

bedömningar. 

Med anledning av ovanstående resonemang undrar vi, om man som rekryterare kan gå

in i en rekryteringsprocess helt objektiv? Enligt de Klerk (1990) är det som krävs för att

kunna göra en realistisk värdering av någons lämplighet. Om man som ansvarig vid en

rekrytering känner att personkemin inte stämmer kan det bli svårt att bortse från att man

inte vill anställa personen. Prien (1992) skriver att det är en fördel om

rekryteringsprocessen engagerar ett flertal personer, då dessa bedömare har olika

utgångspunkter för sin uppfattning av enskilda personer. Även de Klerk (1990) anser

detta är bra, då de kan tillrättavisa varandra om någons subjektiva bedömningar skulle

ta överhand. Vi har en föreställning om att många företag inte är medvetna om sina 
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subjektiva bedömningar, vilket kan leda till att företagen riskerar många felrekryteringar

och att utlämna eller gå miste om många lämpliga kandidater för jobbet.  

Med hjälp av intervju och annan information som kommit fram under processens gång,

ska företaget välja den mest lämpade av kandidaterna. Detta ska enligt Lundén (2000)

leda till en diskussion med de personer som är inblandade i rekryteringsprocessen.

Lundén skriver att i detta skede kan det dock uppstå problem om alla inte är överens. Vi

undrar då hur företagen går till väga om det råder meningskiljaktigheter om vem som

ska erbjudas tjänsten? Vems ord väger tyngst? Har övriga medarbetare något att säga till

om? Det är ju ändå de som ska ha ett nära samarbete med den rekryterade. En annan

viktig fråga enligt oss, är hur företaget introducerar de nyanställda? Enligt Granberg

(1994) blir de nyrekryterade ofta lämnade åt sitt öde. Vi tror att det här kan vara

lämpligt att tilldela den nyanställda en fadder som denne kan vända sig till vid frågor

och funderingar. Hur vanligt är det att företagen använder sig av uppföljning, så att den

nyanställda kan fina sig till rätta? de Klerk (1990) skriver att företaget inte kan veta om

den anställda har anpassat sig förrän efter någon månad och då bör företaget ta sig tid

till ett uppföljningssamtal för att ta reda på att allt står rätt till. Vi frågar oss då om

företagen verkligen gör detta? Finns det tid för detta? Något som vi också funderat över

är vad företagen gör för att behålla sina anställda? Vi tror att om företagen inte erbjuder

sina anställda kompetens- och vidareutveckling så kan detta leda till att de väljer att

avsluta sin anställning. Detta tror vi särskilt gäller personer med akademisk bakgrund

eftersom de då,  på grund av sin utbildning, kan ha högre krav på vidareutveckling.

Med tanke på ovanstående diskussion är vi intresserade av hur företagens

rekryteringsprocesser för personer med akademisk bakgrund ser ut. Ämnet är också

intressant för vår egen del då vi själva i framtiden ska söka arbete.  Ser

rekryteringsprocessen likadan ut i det ”stora” företaget som i det ”lilla”? Det som vi

definierar som litet företag, är företag med upp till 50 stycken anställda. Vår definition

på stora företag är de företag som har mer än 250 stycken anställda. Vi är här medvetna

om att det även kan finnas andra definitioner på litet och stort företag, men det är denna

definition som vi utgår ifrån. Vi har här föreställningar om att de skiljer sig åt. Vi tror

att rekryteringen i de stora företagen blir en större process än i det lilla. Detta eftersom
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rekryteringen antagligen ska gå genom fler instanser och att de vanligtvis har en speciell 

avdelning som jobbar med personalfrågor. Vi tror också att de stora företagen i större

utsträckning använder sig av intern rekrytering, detta för att spara tid och pengar men 

framförallt för att de redan kan ha personer inom företaget som passar för den lediga

tjänsten. En annan anledning till att vi finner det intressant att jämföra de två

kategorierna av företag är därför vi tror att det stora företagen har en fast mall för hur de

ska gå till, medan det i de mindre företagen sker mer spontant. Om så är fallet, innebär

detta då att de stora företagen har en större andel lyckade rekryteringar? 

Sammanfattning av problemet
Med anledning av ovanstående resonemang så är vår uppgift att ta reda på hur små

respektive stora företag går till väga när de rekryterar. Med hjälp av de frågeställningar

vi har tagit upp i problemdiskussionen hoppas vi sedan kunna jämföra de små företagen

med de stora företagen och förhoppningsvis hitta skillnader i deras sätt att rekrytera. Vi

utesluter dock inte möjligheten att hitta gemensamma mönster för företagens sätt att

rekrytera.

1.3 Syfte
Vårt syfte med uppsatsen är alltså att beskriva hur ett stort respektive ett litet företags

rekryteringsprocess går till och sedan jämföra dem med varandra. Detta ska vi göra

genom att gå ut och göra intervjuer med sex olika företag, tre små företag och tre stora

företag.

1.4 Disposition
Nedan följer en kort beskrivning av de huvuddelar som uppsatsen kommer att bestå av. 

Kapitel två behandlar metoden för den empiriska studien, datainsamling, urval och

svarsbearbetning. I kapitlet presenteras även undersökningens upplägg samt

genomförande av intervjuerna. Kapitel tre består av en teoridel som kommer att fungera

som en referensram för uppsatsen. Här kommer begrepp och den teori som är väsentlig
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för uppsatsen förklaras. Vi har lagt upp teori och resultatkapitlen såsom vi uppfattat

rekryteringsprocessens gång. Detta utvecklas mer i vårt diskussionskapitel. 

I kapitel fyra redovisas resultaten från de intervjuer vi genomfört. Avslutningsvis i

kapitel fem sker en diskussion om det empiriska resultatet med återkoppling till teorin 

och problemformuleringen. Slutsatser dras tillsammans med några av våra egna

reflektioner. Bilaga med intervjufrågor finns i slutet av arbetet.

2. METOD
För att göra en undersökning trovärdig är metoden och tankarna bakom metodvalet

viktiga att presentera, det ger den som läser uppsatsen möjlighet att bedöma dess

kunskapsbidrag. Vi anser att metoden bör ta sin utgångspunkt i det aktuella problemet

och inte tvärtom.

Avsikten med detta avsnitt är inte att redovisa ett omfattande vetenskapligt

begreppsresonemang, utan det ska motivera och klargöra den metod som vi valt att

arbeta inom.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Med vetenskapliga förhållningssätt avses olika sätt att se på vad som är vetenskapens

mål. Det finns grovt uppdelat två olika vetenskapliga synsätt, positivism och

hermeneutik. Här följer en beskrivning av de två betraktelsesätten.

2.1.1 Positivism 
Enligt Thurén (1999) har positivismen sitt ursprung i naturvetenskapen och enligt den

finns två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra fem sinnen och det vi kan

resonera oss fram till, med hjälp av vårt förnuft. Positivismen förespråkar att det finns

en objektiv sanning och målet är att verifiera befintliga teorier med hjälp av mätbara

och kontrollerbara observationer. Positivisterna strävar efter den absoluta kunskapen.

Deras lösning på sanningsproblemet är denna; ”om man rensar bort allt man trott sig

veta men som man egentligen inte vet, får man kvar en kärna av säker kunskap”. På

denna grund byggs sedan vetenskapen upp (Thurén, 1999).
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Enligt Hartman (1998) så ägnar forskare i det positivistiska synsättet sig helt åt att

beskriva den observerbara världen. Hartman menar också att positivismen är en

vetenskapsteori där kunskap består av teorier. Det viktigaste sättet för att nå kunskap

om verkligheten är att observera den. Observationerna kan antingen ske i naturliga

situationer eller genom experiment.

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är läran om tolkning. Här strävar forskaren efter en förståelse för

människors livsvärld. Kunskap om människors livsvärld fås genom tolkning av

människors beteende. Denna kunskap benämner Hartman (1998) som förståelse. Inom

hermeneutiken ligger inte intresset i att veta hur världen är utan hur den uppfattas och

tolkas.

Hermeneutiken har sin grund i medeltida tolkningar av Bibeln. Nyckelorden inom

synsättet är tolkning, mening, upplevelse, intuition, fantasi och inlevelse. En grundtanke

inom hermeneutik är att vi alltid förstår något mot bakgrund av givna förutsättningar.

När man använder sig av hermeneutik använder man sig bland annat av sina egna

upplevelser, sin förförståelse och sina känslor. Inom hermeneutiken är förförståelsen ett

centralt begrepp, vilket innebär att vi inte enbart uppfattar verkligheten genom våra

sinnen. Det som man tycker verkar vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en

stor portion tolkning (Thurén, 1999). 

Hermeneutisk metod innebär att en person – till exempel forskaren förstår en annan

persons handlingar. Det viktigaste sättet att förstå är genom språket. Finns det inte ett

gemensamt språk eller om det finns stora skillnader mellan de betydelser som de

inblandade personerna lägger i orden (i form av till exempel fackuttryck, definitioner av

begrepp, innebörden av uttryck) blir förståelsen dålig. Språk och dialog mellan

människor spelar alltså stor roll inom denna typ av forskning.
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Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att man kan få en fullständig förståelse

av händelseförlopp genom att tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga det som

finns i människors medvetande. Den sociala helheten antas alltså vara summan av de 

olika inblandade aktörernas upplevelser av den. Till exempel skulle ett företags sätt att

fungera organisatoriskt kunna förstås genom samtal med de anställda. Vårat

förhållningssätt liknar det som inom vetenskapen benämns hermeneutik.

2.2 Val av metod
Vid forskning finns det möjlighet att utforma studien utefter kvantitativ eller kvalitativ

metod. Vilken design av undersökning som väljs är beroende på hur problemet ser ut,

vilka frågor det genererar samt vilket resultat som önskas (Merriam, 1994).

Den kvantitativa metoden är förutbestämd och strukturerad. Forskaren väljer ofta att

studera endast en del ur ett sammanhang. Därför ges inte heller någon helhetsbild.

Metoden definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den

frågeställning som man valt. Statistiska mätmetoder har en central roll i analysen av

kvantitativ information, den presenteras ofta i diagram, vilket kan medföra att alltför

stor tillit läggs på resultaten.

Holme och Solvang (1997) anser att en kvalitativ metod bör användas vid skapandet av

referensramar, byggandet av teorier samt då forskaren vill ha ett totalperspektiv eller

fullständig förståelse, vilket stämmer väl överens med hermeneutik. Vidare används den

kvalitativa metoden i syfte att skaffa en djupare förståelse för det problemområde som

studeras, och dels för att kunna beskriva helheten i ett sammanhang. Den kvalitativa

metoden innebär inte att pröva om informationen har en generell giltighet utan att ge en

djupare förståelse för det problem man studerar genom att samla in information.

Kännetecken för den kvalitativa ansatsen, enligt Starrin och Svensson (1994), är att man

inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Inom den kvalitativa metoden

har vi valt att göra en fallstudie. Bromley refererad av Merriam (1998 s.43) menar att

fallstudier definitionsmässigt:
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”Kommer så nära ens intresseområde som möjligt, dels via direkt observation i

naturliga miljöer och dels genom att denna metod kommer åt subjektiva faktorer såsom

tankar, känslor och önskningar.” 

En fallstudie är en redogörelse av några personers föreställningar och uppfattningar av

sin aktuella situation. Vi är av uppfattningen att en fallstudie gjort vårt forskningsarbete

mer levande. Ett alternativ hade varit att göra en litteraturstudie, vilket vi tror hade givit 

en annan bild av vårt problemområde, som i sig är verklighetsanknutet och därför

krävde en fallstudie. Fallstudien kan utföras i en enskild organisation eller i ett flertal,

vilket kan leda till komparativa studier. För att en fallstudie ska vara trovärdig bör den

enligt Merriam (1998) uppfylla ett antal kriterier såsom reliabilitet samt validitet. Detta

diskuterar vi under avsnittet om kvalitetsgranskning.

2.3 Författarnas angreppssätt 
Vår uppfattning ligger nära det tolkande perspektivet eller hermeneutiken, då vi ser

verkligheten som en social konstruktion. Vi människor skapar den sociala verkligheten

vid varje tidpunkt, genom att använda oss av symboler, handlingar och rutiner som

bidrar till att konstruera vår värld. Vår levnadsbakgrund och den inställning vi har till

hur människan och samhället är konstruerat och dess samverkan, påverkar hur vi gör

tolkningar och reflektioner vilket genomsyrar våra handlingar och vårt vetenskapliga

synsätt. Detta faktum, kombinerat med att vi har en subjektiv syn på verkligheten,

utesluter en positivistisk ansats som möjlig för oss.

Våra egna förutsättningar är den kunskap som vi tagit till oss under utbildningstiden.

Före insamlandet av empirin hade vi föreställningar om verkligheten och utifrån de

föreställningarna tolkade vi och problematiserade vår frågeställning. Eftersom vi intagit

det hermeneutiska synsättet så har vi valt att arbeta utifrån den kvalitativa

undersökningsmetoden, detta eftersom vi vill få svar som vi sedan själva kan tolka och

dra slutsatser utav.  

2.4 Undersökningens uppläggning
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I följande avsnitt presenteras hur vi har gått till väga för att samla in underlag till den

teoretiska referensramen. Vi kommer även att beskriva hur vi utformat frågorna till den

empiriska studien.

2.5 Datainsamling 

Vi inledde vårt uppsatsarbete med en omfattande litteraturstudie för att erhålla en

teoretisk grund inom ämnet. Vi har sökt litteratur i databaser på högskolan i Uddevalla

och på stadsbiblioteken i Trollhättan och Uddevalla. Vi har även sökt artiklar i

Affärsdata och Mediearkivet. I vår sökning efter litteratur använde vi oss av

ämneskoder Qbf som är personaladministration och Qbfb som är beteckningen för

rekrytering och personalbedömning. För att få ytterligare information har vi också

använt oss av Internet där vi har sökt på följande ord; rekrytering, rekryteringsprocess,

rekryteringskonsult, samt anställningsintervju. De sökord som gav oss mest värdefull

information var rekrytering och rekryteringsprocess. 

Det vi upptäckte när vi samlade in litteratur var att många böcker var skrivna som

handböcker till personer som aktivt söker jobb. Vi valde att inte använda oss av dessa

böcker utan istället förkovra oss i den litteratur som handlar om hur företag bör gå till

väga när de ska rekrytera. Vi uppfattade även dessa böcker som handböcker som man

inte blint behöver följa men som kan ge företagen bra riktlinjer om hur man kan gå till

väga när man ska rekrytera. Efter att ha gått igenom den litteratur vi hittat valde vi

sedan ut de böcker som vi skulle ha mest användning av i vår uppsats.

Primärdata har samlats in genom ett antal intervjuer för att få en djupare förståelse av

verkligheten. Det är den empirin som kommer att ligga till grund för resultat och

diskussionskapitlen.

2.6 Urval
Ett kriterium för att delta i vår undersökning var att företagen skulle ha erfarenhet av att

rekrytera akademiker, så vi upplevde inga problem med att finna ”stora” företag. Detta

på grund av att det i större företag finns fler personer med akademisk bakgrund. Vi

stötte dock på problem när vi skulle välja ut de företag som enligt vår definition är
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”små”, det vill säga, företag som har mindre än femtio anställda. Detta på grund av att

vi var osäkra på om de uppfyllde vårt krav som var att ha personal med akademisk 

bakgrund. Utifrån de branscher som de stora företagen verkade i, försökte vi sedan hitta

små företag inom liknande bransch. 

2.7 Genomförande av intervjuer

Det var viktigt för oss, för uppsatsens skull, att komma i kontakt med rätt personer att

intervjua. Vi ringde upp de företag vi var intresserad av att intervjua och presenterade

oss och vad vårt arbete skulle handla om. Alla de företagen som vi tog kontakt med 

valde att medverka. Vi fick dock ett återbud av ett företag på grund av tidsbrist, men tog

då kontakt med ett nytt företag. Vi var noga med att poängtera att det var angeläget för

oss att komma i kontakt med de som hade ansvaret för rekryteringen. Detta eftersom vi

ansåg att det var de personer som bäst skulle kunna svara på våra frågor. Vi erbjöd alla

respondenter att i förväg få de frågor vi tänkt ställa under intervjun, så att de skulle

kunna förbereda sig. Det var dock ingen som var intresserad av detta, alla

respondenterna angav tidsbrist som orsak. Under våra intervjuer fick vi svar på våra

frågor samt ett vänligt bemötande av alla respondenterna.

De personer som vi intervjuade, var de som arbetar på personalavdelningen eller

ansvarar för rekryteringen inom företagen. Vi var intresserade av vad respondenterna

anser och uppfattar vara viktigt vid en rekrytering samt vad som krävs för en effektiv

och lyckad rekrytering. Vi ville belysa de variationer som kan visa sig genom de olika

intervjuerna vi genomförde.

Våra intervjuer har inte varit strukturerade med fasta svarsalternativ utan har istället

bestått av öppna frågor som lett till diskussion. Anledningen till att vi valt personliga

intervjuer är att det ger oss möjlighet att ställa följdfrågor och även reda ut eventuella

missförstånd på plats. Personerna vi samlat in primärdata ifrån har uppmuntrats att

själva komma med nya frågeställningar, vilket är anledningen till att våra frågor har

varit ostrukturerade. Detta förfaringssätt har underlättat analysen eftersom alla svarat på
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samma frågor, samtidigt som intervjupersonerna fått chans att uttrycka sig relativt fritt.

Detta har förhoppningsvis lett till att belysa deras eventuella skillnader i åsikt och

arbetssätt. Intervjuerna spelades in på band för att inte gå miste om värdefull 

information. Denna metod tillät oss även ägna all uppmärksamhet åt det som sades

under intervjun istället för att anteckna. Vi anser att detta är en metod som tillåter

intervjuaren att vara koncentrerad på att följa upp svar. Intervjupersonerna informerades 

i förväg om att samtalen skulle spelas in. Eventuella problem med denna metod är att

intervjupersonerna kan känna sig hämmade och besvärade av bandspelaren och den kan

upplevas som ett störande moment (Ekholm och Fransson, 1984). I detta arbete

upplevdes detta dock inte som ett problem. Intervjuerna skrevs ner i nära anknytning till

intervjutillfället för att få en bättre översikt över helheten och intressanta detaljer och

nyanser i svaren. Det insamlade intervjumaterialet bearbetades genom att vi försökte

finna teman och mönster. Vi var även uppmärksamma på likheter och skillnader i

svaren från respondenterna.

2.8 Kvalitetsgranskning 
I detta avsnitt tar vi, allt enligt Merriam (1998), upp hur vi har arbetat för att stärka

kvalitén på studien. Här kommer begreppen reliabilitet och validitet förklaras. Dessa

begrepp härstammar från den kvantitativa forskningen, men kan även tillämpas på

kvalitativa studier.

2.8.1 Reliabilitet

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det också kan benämnas, är ett mått på i vilken

utsträckning en studie ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt likartade

omständigheter. Det innebär att resultaten ska vara stabila så att en annan forskare vid

ett senare tillfälle kan komma fram till samma resultat. I en föränderlig värld är detta

dock svårt att åstadkomma. Därför är det extremt viktigt att dokumentera

arbetsprocessen och de fakta och eventuella intuitioner denna bygger på. Genom att

dokumentera detta är det möjligt för en extern granskare att följa processen. När det

gäller den kvalitativa undersökningsmetoden är forskaren främst ute efter att resultaten
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ska ha en mening, vara konsistenta och beroende. För att öka reliabiliteten samlade vi i

vår undersökning in material från många olika källor. Vid intervjuerna så användes

standardiserade frågor för att säkerställa reliabiliteten. Vad som ytterligare kan påverka

reliabiliteten är att respondenterna kan uppleva tvång inför att delta i intervjun och 

därmed påverka de svar de ger. För att undkomma detta grundade vi våra intervjuer på

anonymitet och frivillighet.

2.8.2 Validitet
Begreppet validitet handlar om vi mäter det vi avser att mäta. Detta kallas enligt

Merriam (1998) inre validitet. Den inre validiteten visar hur arbetshypotesen har

utvecklats och formats under arbetets gång tills dess att slutsatsen har dragits. Denna 

framväxt bör visas tydligt då den tolkning vi gör tilldelar mening av materialet vilket

bildar grund för de slutsatser vi därefter drar. För att säkerställa den inre validiteten har

vi använt oss av två metoder, triangulering och horisontell granskning.

Triangulering
För vår uppsats handlar det om att resultaten bygger på iakttagelser från två skilda

personer det vill säga författarna, för att garantera att skilda perspektiv blir

representerade. Vidare ger den inlästa litteraturen i ämnet oss en bakgrund till att tolka

fakta på ett relevant sätt (Merriam, 1998).

Horisontell Granskning
Här handlar det om att de resultat vi enskilt kommit fram till granskats av den andra

gruppmedlemmen, detta för att få en bättre helhet på uppsatsen.

2.9 Metodkritik
Ett problem med den empiriska delen av uppsatsen, det vill säga intervjuerna, kan vara

att vi inte har någon större erfarenhet av att intervjua och att vi på grund av våra

bristande kunskaper kan ha gått miste om värdefull information. Detta

uppmärksammade vi vid genomgången av intervjuerna då vi ibland missat att

ifrågasätta och ställa följdfrågor till respondenternas svar. 
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3. REKRYTERINGSPROCESSEN 
I följande kapitel ska vi beskriva den sekundärdata som finns inom det ämnesområde

som vi valt att studera, detta eftersom det är en grund för oss för att sedan kunna dra

egna slutsatser.

3.1 Definition av rekrytering
Granberg (1994) definierar i sin bok Personaladministration och organisationsutvecklig

rekrytering som:

”Åtgärder som syftar till att tillgodose behovet av personal”

Ordet rekrytering har sitt ursprung i den militära terminologin och härstammar från det

militära intresset för och behovet av att värva manskap till nationens försvar

(Bergström, 1998). 

Rekrytering innebär att anskaffa lämpliga personer till en ledig tjänst. En tjänst blir

oftast ledig därför att en ny tjänst inrättas, till exempel när någon person omplaceras

eller när någon slutar sin anställning. Innan företagen beslutar sig om rekrytering bör de

noga överväga andra lösningar, exempelvis om arbetsuppgifterna kan delas ut på de

övriga medarbetarna. Detta kan leda till rationaliseringar och kostnadsminskningar för

ett företag (Granberg, 1994).

3.2 Rekryteraren
Företaget bör vara noga med att utse en person som ansvarar för rekryteringen. De

ansvariga rekryterar på olika sätt och använder sig av skilda strategier beroende på

arbetets svårighetsgrad och det läggs vanligtvis ner mer tid då man rekryterar till svårare

arbetsuppgifter. De som har ansvar för rekryteringen arbetar med att fastställa eller

bedöma vilka egenskaper som en kandidat för ett jobb ska besitta för att ha goda

förutsättningar för att lyckas i sin uppgift. Arbetet som bedömare av arbetsökande 
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innebär en del problematik i och med att varje bedömare har olika teorier om vad som

avgör om en person klarar arbetskraven och de har även som människa en begränsad

kapacitet att ta till sig information om den arbetsökande. En lyckad rekryteringsprocess

är mycket beroende av rekryterarens kunskaper och erfarenheter eftersom metoderna

som används inom rekryteringsprocessen endast fungerar om bedömaren använder dem

på ett insiktsfullt sätt (Prien, 1992). 

Det hävdas ibland att förmågan att rekrytera är en medfödd egenskap som vissa

personer besitter. Dessa personer har en naturbegåvning med utmärkande sensitivitet,

intuition samt auktoritet och de har en tydlig bild av medarbetaren de söker. Lindqvist

(1998) hävdar dock att de rekryterare som endast nöjer sig med det första intrycket av

kandidaten för sitt urval riskerar många felrekryteringar och att utlämna eller gå miste

om många lämpliga kandidater för jobbet. Det är viktigt att rekryteraren i bedömningen

av kandidater koncentrerar sig på sakfrågorna i befattningsbeskrivningen och

kandidatprofilen (Helsing, 1990). I dagens informationssamhälle ställs förutom kraven

på utbildning och praktisk erfarenhet i olika befattningar vid rekrytering även ofta krav

på social förmåga, flexibilitet, kreativitet, initiativförmåga, beslutsförmåga och att

kunna arbeta både självständigt och i grupp.

För att öka möjligheten att tillföra organisationen goda medarbetare är det viktigt att den

eller de som bär ansvaret för rekrytering inte bara har lämplig utbildning och praktik

utan också förmågan och den rätta känslan att bedöma människor. Även om

nyanställningen berör flera chefer och medarbetare bör man utse en person som

ansvarar för arbetsgången. Det är annars lätt att tappa vissa moment på vägen. Det kan

gälla information, administrativa uppgifter, bokning av intervjuer och så vidare. Den

ansvariga kommer också att fungera som en kontaktperson för alla inblandade både

internt och externt. En enklare men dyrbarare variant i rekryteringssituation är att

överlåta merparten av arbetet till en konsult. Detta kan vara en god investering i de fall

där man har svårt att avsätta tid i den egna organisationen eller då man behöver personer

med speciell kompetens som kan vara svår att finna på marknaden (Helsing, 1990).

Ett vanligt fel vid nyrekrytering är att man har bråttom och ser för kortsiktigt på syftet

med anställning. Om man däremot har en god personalplanering, kan man få en 
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långsiktig genomtänkt lösning på vilka krav och önskemål som bör ställas vid varje val

av ny medarbetare.

3.3 Rekryteringsprocessen 
En fungerande rekryteringsprocess ska leda till att organisationen anställer rätt

medarbetare med rätt kompetens. I och med att organisationen anställer de rätta

medarbetarna förbättras inte bara organisationens möjlighet att överleva på längre sikt,

utan även möjligheterna att genomföra önskvärda organisatoriska förändringar och att

bli mer lönsam (Englund, 1999). 

Processen ska upplevas som snabb, rättvis, informativ och tydlig, såväl för den som inte

fick jobbet som för den som slutligen anställs. En bra rekryteringsprocess vaskar inte

bara fram de bästa kandidaterna utan skapar också en positiv bild av företaget oavsett

utfall (de Klerk, 1990). Rekryteringsprocessen ska uppnå tre syften; skapa värde och

tillväxt i organisationen genom att skapa resurser i form av duktiga medarbetare, på ett

professionellt sätt utvärdera kunskaper, färdigheter och personlighet, och därigenom

säkerställa att rätt personer kommer in i företaget samt skapa en positiv bild av företaget

på marknaden (Lundberg, 1992).

Målet med rekryteringsarbete är att uppnå en överensstämmelse mellan arbetets krav,

individens kompetens och den organisatoriska miljöns krav, vilket i sin tur leder till

målet som är effektiva arbetsprestationer. Rekryteringsprocessen kan också ses som en

matchningsprocess mellan individens och arbetsenhetens behov och förväntningar

(Prien, 1992).
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Enligt Granberg (1994) bör arbetet med att rekrytera någon bestå av följande steg.

Fig.1 De olika stegen vid anställning (Granberg, 1994 s. 132).

3.4 Förberedelsefas
3.4.1 Behov
Behov av att rekrytera uppstår enligt Granberg (1994) vanligtvis därför att en ny

befattning inrättas eller för att någon slutar sin anställning. Behovet kan även uppstå

genom att företagets befintliga personalstyrka inte räcker till för att nå de mål som

företaget satt upp. Innan företaget beslutar sig för att rekrytera bör det överväga andra

lösningar, exempelvis om arbetsuppgifterna kan delas upp på övriga i personalstyrkan. 
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3.4.2 Vilka deltar?
Innan rekryteringsprocessen dras igång bör företaget välja ut vilka personer inom

företaget som ska bestämma vem eller vilka av kandidaterna som ska anställas. Det är

bra om gruppen tillsätts på ett tidigt stadium, eftersom gruppen då också kan dra upp

riktlinjerna för hur rekryteringsprocessen ska läggas upp (Prien, 1992). Enligt Lundén

(2000) bör gruppen bestå av åtminstone två, men gärna tre personer. Följande personer

kan exempelvis vara med; personalchefen, den som ska bli den nyanställdes närmaste

chef, någon av de blivande arbetskamraterna eller VD.

3.4.3 Analysarbetet
Ett omsorgsfullt och genomtänkt analysarbete i rekryteringsprocessens förberedelsefas

ökar förutsättningarna för att uppnå lyckade rekryteringar (Ahrnborg Swenson, 1997).

Trots detta är det denna del av rekryteringsprocessen som de ansvariga för rekryteringen

är minst bra på. Om grunden saknas spelar det ingen roll hur professionellt de ansvariga

arbetar, efterson resultaten då kan bli mycket mer slumpartade (Prien, 1992).

Ju färre anställda företaget har desto större betydelse får varje ny medarbetare. Därför är

det viktigt för såväl det stora som lilla företaget att gå omsorgsfullt tillväga i sin

rekryteringsstrategi (Ahrnborg Swenson, 1997).

3.4.5 Kravprofil
Först och främst behöver företaget ha en klar bild av de viktigaste kraven som ska

ställas på medarbetaren. Vad ska han eller hon kunna, teoretiskt och praktiskt? När detta

är genomfört fortsätter analysarbetet med att man utför en kravprofil. En kravprofil

specificerar de observerbara kraven som ska ställas på kandidaten så som personliga

egenskaper, kunskaper, erfarenheter, färdigheter och ambitioner. Detta steg brukar

kallas analysarbetet och det omfattar en lista över arbetsuppgifterna och en

rollbeskrivning men också riktlinjer för det praktiska rekryteringsarbetet. När man

formulerat de viktigaste kraven bör man rangordna dem för att för den specifika tjänsten

få sökande med rätt egenskaper och kompetens. Det förutsätter att bedömaren har en

tydlig uppfattning om vilka egenskaper kandidaten måste ha för att kunna få

befattningen och hur välutvecklad varje egenskap bör vara, allt enligt de Klerk (1990). 
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Lindqvist (1998) skriver att det är viktigt att kravprofilen fångar upp organisationens

förväntningar på innehavaren av den nya befattningen för rekryterarens fortsatta arbete.

En god regel enligt Ahrnborg Swenson (1997) är att aldrig ersätta den avgående

medarbetaren med en kopia, utan istället försöka analysera hur tjänsten i fråga kan ha

utvecklats med tiden eller hur den bör ha utvecklats. Ju bättre företaget kan formulera

och kvantifiera förutsättningarna och förväntningarna på en befattning desto lättare är

det att beskriva hur lämpliga kandidater för tjänsten bör se ut och vart man bör vända

sig för att hitta dem, det vill säga vilka rekryteringskanaler företaget kan använda sig av

(Helsing, 1990). 

3.5 Sökprocessen

3.5.1 Sökarbetet
Sökprocessen är en viktig del av företagets rekryteringsarbete eftersom det är ett tillfälle

då företaget går ut till allmänheten och informerar om företaget, samtidigt som de letar

efter möjliga kandidater. Det är ett tillfälle då företaget har möjligheten att skapa en bra

image, särskilt om rekryteringsärendet är välskött (Hansen, 1990). 

Det allra viktigaste vid rekrytering är kandidaterna och det är därför viktigt att företaget

använder sig av den metod som är mest lämpad för tjänsten i fråga (Prien, 1992). Den

rekryteringsansvarige inom ett företag har många olika alternativ att använda sig av

såsom internrekrytering, annonsering, jobbmässor, universitet och högskolor samt olika

förmedlingar och branschorgan (Granberg, 1999). Vilken eller vilka metoder den

rekryteringsansvarige väljer att använda sig av är helt beroende på typ och nivå av

befattning, antal möjliga kandidater på marknaden i förhållande till kravprofilen, graden

av brådska och kostnadsaspekten i varje enskilt fall. 
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3.5.2 Rekryteringsmetoder
Vi kommer här närmare att beskriva ett urval av de olika rekryteringsmetoder som finns

tillgängliga för företagen.

Internrekrytering
Företag kan ibland välja att rekrytera internt, detta för att ge de redan anställda

möjlighet att avancera eller byta tjänst inom företaget. Enligt Ahrnborg Swenson (1997)

har företagen många fördelar av att internrekrytera. Några av fördelarna är att företaget

redan känner till medarbetarnas kompetens, både den yrkesmässiga och den sociala.

Företaget sparar även pengar och tid, då medarbetarna redan är väl förtrogna med

verksamhetens affärsidé och mål, vilket leder till att medarbetarnas introduktionstid blir

minimal. Internrekrytering kan dock ej tillämpas i alla företag beroende av företagets

storlek, eftersom mindre företag har få anställda och har då inte möjlighet att använda

sig av internrekrytering. 

Det är en god personalpolicy att alltid ge de anställda en möjlighet att söka vakanta eller

nyinrättade tjänster inom organisationen. Ofta visar det sig att företaget har okända

förmågor som blir synliga på detta sätt. Därigenom har företaget kunnat ta tillvara på

dolda resurser. En kombination av att ta vara på den inre styrkan när detta är lämpligt

och att nyrekrytera utifrån vid behov är den bästa lösningen (Ahrnborg Swenson, 1997).

Externrekrytering  
Med externrekrytering menas enligt Granberg (1994) att nya medarbetare tillförs

utifrån. Vid externrekrytering går företaget ut och annonserar offentligt om den lediga

tjänsten. Detta görs för att företaget behöver utöka sin personalstyrka. När företaget

använder sig av externrekrytering blir processen både dyrare och tar längre tid, eftersom

det krävs andra slags kanaler för att nå ut till möjliga kandidater. Vid externrekrytering

är kandidaterna till den lediga tjänsten fler än vid internrekrytering, vilket också gör att

rekryteringsprocessen kräver mer administrativt arbete för företaget.
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Via personalenheten
I större organisationer sköts urval och tillsättning ofta av särskilda enheter. Om ingen

från den berörda avdelningen har något att säga till om vid urvalet är dock detta system

dåligt. Även om personalenheten har rekryterat genom annonsering är det ingen garanti

för att den väljer den för arbetsavdelningen mest lämpliga kandidaten. Rättvist urval

med hänsyn till betyg och arbetslivserfarenhet är ett otillräckligt urvalsförfarande med

hänsyn till samarbete, effektivitet och kvalitet. Personalenheten kan göra en värdefull

insats genom att gallra bort mindre lämpliga eller otillräckligt meriterade kandidater för

att sedan samarbeta med respektive arbetsenhet för att få fram den lämpligaste (de

Klerk, 1990).

Annonsering
Annonsering i dags- och fackpress är i allmänhet det bästa sättet för att nå ut till så

många som möjligt, samtidigt som företagen marknadsför sig själva (Ahrnborg

Swenson, 1997).  På detta sätt får företagen också det mest blandade urvalet. Att endast

annonsera i fackpressen begränsar dock uppmärksamheten men ger större garanti för att

de sökande har lämplig bakgrund. Risken med begränsningen är dock att man kan missa

just den enskilda, mycket kompetenta person som aldrig läser fackpressen inom det

berörda området. Då man använder sig av annonsering är det viktigt att de krav som den

arbetsökande är tvungen att uppfylla enligt kravprofilen klart framgår.

Ett ytterligare sätt, är att annonsera med direkt reklam till tänkbara kandidater som man

fått fram genom Postens adressregister eller någon annan databas. Denna metod innebär

att företagen vänder sig direkt till den tilltänkta målgruppen (Ahrnborg Swenson, 1997).

Uthyrningsföretag
Ett alternativ till att anställa personer är att hyra dem för en begränsad tidsperiod av

något av de uthyrningsföretag som finns på marknaden. Här finns aktörer som ofta

specialiserar sig på vissa typer av befattningar och ibland även på vissa branscher.

Traditionellt har personal för uthyrning ofta anlitats för administrativa uppgifter som 
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redovisning och sekreterartjänster. 

Detta kan vara en utmärkt metod när en nyckelperson plötsligt försvinner från företaget

av någon anledning eller när en rekrytering drar ut på tiden. Det kan vara svårt för

företaget att med kort varsel hitta rätt efterträdare. Fördelen med att hyra personal enligt

Ahrnborg Swenson (1997) är att arbetsgivaren överlåter allt ansvar till uthyrningsfirman

och behöver inte bekymra sig om vare arbetsgivareavgifter, vikarier vid sjukdom,

rekrytering eller andra personalärenden. Uthyrningsföretaget sköter då hela

verksamheten. Det är också ett bra alternativ när tidsfaktorn är kritisk.  Man ska dock

tänka på att det kan vara svårt att få inhyrd personal att känna samma engagemang och

delaktighet i företaget som den ordinarie personalen.

Bemanningsföretag
Bemanningsföretag är ett modernt rekryteringsföretag som kännetecknas av att de utför

större delen av rekryteringsarbetet innan företagen tar kontakt. Bemanningsföretag är en

privat arbetsförmedling som till skillnad från den statliga arbetsförmedlingen tar ett i

förväg bestämt arvode då de förmedlar personal (Ahrnborg Swenson, 1997). 

Mässor och rekryteringsdagar
Ibland arrangeras speciella mässor för olika branscher eller företagsmässor för en

region. Där kan företagen få tips på duktiga människor som kan vara intressanta att

anställa. Det anordnas också rekryteringsdagar ute på universitet och högskolor som

bland annat Gadden på Göteborgs universitet och Tuvadagarna i Trestadsområdet

(Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla). Detta har visat sig vara en intressant och

givande rekryteringsmetod såväl som för företag som arbetssökande (Andrée, 2001).

Internet
Internet ger företagen möjlighet att marknadsföra sin verksamhet samtidigt som de

annonserar efter ny personal och kompetens. De arbetssökande har genom denna metod

möjlighet att lägga in en sökprofil på föregens webbsidor på Internet. Redan idag 
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märker företagen att den traditionella arbetsmarknaden håller på att övergå i en

kompetensmarknad där det råder en så kallad omvänd rekrytering, där den arbetsökande

söker upp arbetsgivaren och inte tvärtom, det vill säga E-rekrytering (Ahrnborg

Swenson, 1997).

Arbetsförmedlingen
Varje ledig tjänst skall alltid anmälas till arbetsförmedlingen men den behöver ej

annonseras ut i deras tidning om företaget ej önskar detta (Ahrnborg Swenson, 1997).

En hel del företag anmäler endast lediga platser till arbetsförmedlingen för att följa

lagen men de anser inte att det är en bra sökresurs på grund av föreställningar om att

kandidaterna därifrån är långtidsarbetslösa och kan ha luckor i sina kunskaper

(Behrenz,1996).

3.6 Urvalsprocessen

3.6.1 Urvalsarbetet
Urvalsarbetet ska leda fram till ett anställningserbjudande till den lämpligaste

kandidaten men det är mycket som ska göras innan dess.

Urvalsarbetet inleds med att de ansvariga för rekryteringen går igenom

ansökningshandlingarna, som ofta består av ett intressebrev, meritförteckning,

betygkopior samt anteckningar som de ansvariga gjort i samband med eventuell

telefonkontakt med kandidaten. Vilken strategi som används då kandidaterna väljs ut är

i hög grad beroende av antalet kandidater och antalet tillgängliga platser. Det är viktigt

att utveckla noggranna prövningsmetoder så att alla väsentliga sidor av kandidaterna

granskas vid urvalet, speciellt om det finns många sökande. Urvalsarbetet omfattar

vanligtvis fördjupade intervjuer, referenstagning och eventuellt olika tester (Prien,

1992).
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 Granberg (1994) skriver att urvalsarbetet av kandidaterna bör göras i tre olika steg;

1. Här utgår man från den information som finns i ansökningshandlingen och jämför

denna information med kravprofilen.

2. I steg två går man igenom de kandidater som bäst stämmer överens med

kravprofilen en gång till och väger in all information man har om dem.

3. I det tredje och sista steget värderar man kandidaterna man gallrat fram i steg 1 och

2 mot varandra. Genom detta får man fram de kandidater man vill fortsätta

urvalsarbetet med.

Det finns enligt Prien (1992) fyra viktiga bedömningsfaktorer som brukar användas som

stöd vid urvalsarbete. Dessa är den arbetssökandes kapacitet och begåvning,

personlighet, arbetsmotivation samt den sökandes förväntningar. I Ahrnborg Swensons

bok Rekrytering i fokus (1997) benämns dessa bedömningsfaktorer som de tre P:na det

vill säga Personkemi, Personlighet och Prognos.

3.6.2 Anställningsintervju
En intervju har enligt Granberg (1994) i huvudsak fyra syften;

� Att få information om den sökande i fråga om t ex utbildning, yrkeserfarenhet,

familjeförhållanden, intressen och vilka framtidsplaner man har.

� Att ge information till den sökande om t ex företaget, arbetsplatsen och

arbetsuppgifterna.

� Att få tillfälle till personlig kontakt med den sökande. 

� Att ge den sökande ett positivt intryck av företaget även om han eller hon inte

får den lediga tjänsten. 
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Avsikten med intervjun är att ge de ansvariga för rekryteringen ytterligare en möjlighet

att komplettera bilden av kandidaten som framgått av ansökningshandlingarna samt ge

allsidig information om tjänsten för att denne ska avgöra om han/hon fortfarande är

intresserad. Intervjun är ett tillfälle då de ansvariga med ett bestämt mål i sikte ska

försöka samla in och lämna så mycket nödvändig information som möjligt. Det är

viktigt att de ansvariga kommer ihåg att intervjusituationen är ett tillfälle för en dialog

och inte ett förhör och intervjuaren bör därför undvika att sitta bakom skrivbord, vilket

skapar en onödig mur som kan vara störande i sammanhanget.

I intervjusituationen bör de ansvariga även försöka göra iakttagelser om kandidatens

psykologiska förutsättningar samt motivation och intresse för tjänsten i fråga.

Intervjuaren bör även försöka skapa sig en bild av den arbetssökandes personlighet,

eftersom man för många arbeten måste ha en för arbetet lämpad personlighet och inte

bara yrkeskunskaper och begåvning. Det är dock nästan omöjligt för en rekryterare att

bedöma den sökandes personlighet eftersom de endast träffas under en mycket

begränsad tid samtidigt som den arbetssökande förmodligen endast visar upp sina bästa

sidor under anställningsintervjun (Ahrnborg Swenson, 1997). 

I många fall blir det bara en anställningsintervju med varje arbetssökande, och därför

måste intervjuarna vara noggranna med förberedelserna. Om ett antal kandidater ska

intervjuas bör intervjusituationerna vara så lika som möjligt, även om intervjuerna inte

görs på en och samma dag. Det betyder bland annat att samma intervjuare ska vara

närvarande vid varje intervju. Man kan inte gärna jämföra olika personers omdömen om

de sökande, om inte alla intervjuare har mött samtliga sökande. Dessutom påverkas

intervjupersonen av antalet intervjuare, vilket kräver konsekvens även i det här

avseendet. Det är lättare för en kandidat att vara öppen och självsäker tillsammans med

en än med tre eller fyra bedömare. Företaget bör alltså vara konsekvent när det gäller

antal och sammansättning av intervjuare. De bör också ta ställning till för- och

nackdelar med sammansättningen. En eller två intervjuare är mindre påfrestande för den

arbetssökande och ger denne bättre förutsättningar att koncentrera sig på frågorna. En

större intervjugrupp kan ge större objektivitet genom mängden bedömningar, och

dessutom kan man få en bild av hur kandidaten hanterar stress, om detta är av intresse. I
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de flesta fall ger dock två eller tre intervjuare den bästa förutsättningen för en nyanserad 

bedömning, samtidigt som kandidaten inte utsätts för större påfrestningar än nödvändigt

(de Klerk, 1990).

3.7 Anställning
Det kan vara svårt att göra en objektiv bedömning av en person, men det är ändå det

som krävs för att kunna göra en realistisk värdering av någons lämplighet. Om man som

ansvarig vid en rekrytering känner att personkemin inte stämmer kan det bli svårt att

bortse från att man inte vill anställa personen. Beroende på vad övriga bedömare tycker

blir antipatin mer eller mindre styrande. Problem som antipatin kan ge upphov till vid

urval är dock relativa. Det som riskeras är att avvisa en sökande som skulle kunna vara

en viktig tillgång (de Klerk, 1990).

Med hjälp av urvalsprocessen, skriver Granberg (1994), att företaget förhoppningsvis

har kommit fram till vem av kandidaterna som tycks vara bäst lämpad för den lediga

befattningen. Då återstår för företaget att träffa en överenskommelse med kandidaten,

där det bland annat ingår att enas om lön, tillträdesdag och andra anställningsvillkor.

Vanligtvis har företaget få möjligheter att korrigera misstag i urvalsarbetet, men genom

att komma överens om provanställning under en viss tid har båda parter möjlighet att

komma underfund med om anställningen är positiv för dem (Prien, 1992).

Övriga kandidater bör så fort som möjligt få besked om att befattningen är tillsatt av en

annan kandidat. Företaget bör formulera avslagsbrevet så att kandidaterna förblir

positiva till företaget. Enligt Granberg (1994) bör företaget kontakta de kandidater som

varit på intervju personligt, exempelvis via telefon.

3.8 Uppföljning
Ingen rekrytering är genomförd i och med att det formella beslutet har fattats. I princip

bör man se introduktion och etablering som en del av anställningsförfarandet. Alltför

ofta blir den nyanställde lämnad åt sitt öde. Personens kompetens och lämplighet är
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ingen garanti för att han eller hon omedelbart ska finna sig tillrätta, enligt Granberg

(1994).

3.8.1 Uppföljningssamtal
Efter några veckor bör företaget ta sig tid till ett uppföljningssamtal med den

nyanställde, där man ber denne att vara uppriktig och berätta hur det känns, vad det är

som går bra och vad som inte fungerar. Samtalet syftar främst till att få en uppfattning

om huruvida personen har lyckats anpassa sig och är på väg att finna sig tillrätta.

Anmärkningar eller kritik bör ges vid ett annat tillfälle. Även om allt fungerar väl bör

man kontrollera utvecklingen efter ett par månader. Inte förrän då kan man förvissa sig

om att anpassningen och etableringen lyckats, och att den nya medarbetaren arbetar och

deltar på samma villkor som sina kollegor (de Klerk, 1990).

3.8.2 Planeringssamtal
Granberg (1994) skriver i sin bok Personaladministration och organisationsutveckling

att planeringssamtal är systematiskt upplagda samtal mellan arbetsledare och

medarbetare för planering och ömsesidig information.

Planeringssamtal har, enligt de Klerk (1990), tre huvudsyften; att ge medarbetarna

möjlighet att påverka mål och planer, att prioritera och fastställa de prestationer som

medarbetaren skall uppnå och att diskutera medarbetarens prestation den gångna

perioden. Samtalen börjar med en bedömning av medarbetarens prestation under den

gångna planeringsperioden, man behandlar inte de egenskaper som medarbetaren har

eller inte har. Härigenom blir samtalen sakligare och mer objektiva. Chefen behöver

inte bedöma saker som han inte kan eller vill uttala sig om, till exempel den

nyrekryterades egenskaper.

3.9 Sammanfattning av teori
Rekryteringsprocessen startar oftast med att företagen upptäcker ett ökat personalbehov

genom att en ny tjänst inrättas, att någon blir omplacerad eller genom att någon slutar

sin anställning.
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Innan rekryteringsprocessen dras igång bör företaget välja ut vilka personer som ska

delta i rekryteringen. Enligt Lundén (2000) bör gruppen bestå av åtminstone två men

gärna tre personer. Exempel på personer som kan vara med är personalchefen, VD och 

någon av de blivande arbetskamraterna. Vi anser att det ideala är om företaget har två

representanter som har hand om rekryteringsprocessen. Detta ur både den sökandes och

företagets synvinkel. Man ska ju inte glömma bort att en rekrytering kostar mycket för

företaget och ju fler personer som deltar desto mindre produktivt blir företaget. Ur den

arbetsökandes synvinkel är det ju positivt då det blir ett mer objektivt möte än om den

sökande endast skulle träffa en person.

När företaget bestämt sig för att nyanställa bör de utforma en kravprofil. Enligt de Klerk

(1990) ska en kravprofil specificera de observerbara kraven som ska ställas på

kandidaten såsom personliga egenskaper, kunskaper, erfarenheter, färdigheter och

ambitioner. Vi tycker att kunskaper och färdigheter skall vara de krav som företagen bör

prioritera i sin kravprofil. Detta för att det annars kan bli svårt att få rätt person med rätt

kunskap till den lediga tjänsten.

När företaget har utformat sin kravprofil ska det sedan gå till allmänheten och informera

om att företaget har en ledig tjänst. Prien (1992) skriver att det allra viktigaste i

rekryteringen är kandidaterna och det är därför viktigt att företaget använder sig av den

rekryteringsmetod som är mest lämpad för den lediga tjänsten. Det finns många olika

alternativ företaget kan använda sig av bland annat annonsering, jobbmässor,

förmedlingar och olika branschorgan. Något som vi saknar här är E-rekrytering, där

företaget annonserar ut lediga tjänster på deras webbsidor. Detta tror vi kommer bli stort

eftersom alla människor idag har tillgång till Internet på något sätt. Vi är här medvetna

om att detta är ett nytt fenomen och inte ännu har hunnits tryckas i litteraturen.

När företaget annonserat ut den lediga tjänsten så gäller det sedan för företaget att välja

ut de mest intressanta kandidaterna för den lediga tjänsten. Vilken strategi som används

är i hög grad beroende av antalet kandidater och antalet tillgängliga platser. Dessa

kandidater blir då kallade till en anställningsintervju. Enligt Granberg (1994) är en

anställningsintervju i huvudsak till för att få information om den sökande och att ge den
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sökande information om företaget, arbetsplatsen och den lediga tjänsten. En annan

avsikt med intervjun är att ge de ansvariga för rekryteringen ytterligare en möjlighet att

komplettera bilden av kandidaten som farmgått av ansökningshandlingarna. Det som är

viktigt att tänka på för de ansvariga för rekryteringen är här att de ska försöka vara 

objektiva. Detta underlättas genom att vara två där man kan ha varandra som bollplank

för att utbyta åsikter.

När företaget har bestämt sig för vilken kandidat som de ska anställa återstår det för

företaget och den nyanställda att träffa en överenskommelse. Där ingår bland annat att

enas om tillträdesdag, lön och andra anställningsvillkor. De kandidater som inte är

aktuella för tjänsten bör så fort som möjligt få besked om att tjänsten är tillsatt med en

annan sökande. 

Enligt de Klerk (1990) bör företaget efter några veckor ta sig tid till ett

uppföljningssamtal med den nyanställde. Samtalet syftar till att få en uppfattning om

huruvida personen har lyckats anpassa sig och är på väg att finna sig till rätta.

Uppföljningen av nyanställda är något som vi anser litteraturen bör koncentrera sig på i

högre grad. De flesta författarna verkar anse att rekryteringen är avslutad när de anställt

någon, vi är av uppfattningen att rekryteringsprocessen inte är avslutad förrän man

väljer att avsluta sitt arbete. Det är viktigt att den nyanställda får känna sig

omhändertagen och uppskattad på sin nya arbetsplats. 

Det som vi behandlat i teoriavsnittet är det som litteraturen lägger sin tyngdpunkt på vid

ett rekryteringsförfarande. I mångt och mycket tycker vi att litteraturen tar upp

väsentliga delar vid ett rekryteringsärende. Alla delar beskrivs noggrant men som vi

tidigare nämnt tycker vi att vissa områden saknas och behandlas bristfälligt. Vi skulle

gärna se att litteraturen i fortsättningen lade mer tyngdpunkt på dessa områden.

3.10 Analys av litteraturen
Efter att ha läst relevant litteratur i ämnet reflekterade vi bland annat över att

majoriteten av författarna beskriver rekryteringsprocessen på ett likartat sätt. Det finns

alltså inga direkta motsättningar författarna emellan. Detta tror vi kan bero på att alla
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författare har en liknande bakgrund, det vill säga, att det arbetat en längre tid med

rekryteringsfrågor och är idag verksamma som konsulter inom

personaladministrationsområdet. Det var något som gjorde oss lite besvikna då vi trodde 

att vi skulle stöta på mer konflikter inom området. Något som vi saknar i litteraturen

som vi tycker författarna borde ta upp är att företagen bör rekrytera även för att vara

konkurrenskraftiga med sin kompetens. 

Vi uppfattade litteraturen som handböcker i hur företagen kan gå tillväga vid

rekrytering. Det är alltså inga böcker som man strikt måste följa för en lyckad

rekrytering utan de innehåller författarnas kunskaper och erfarenheter inom området

som de vill dela med sig av. Vi anser att litteraturen främst riktar sig till chefer eller

ledare som inte har rekrytering som en huvuduppgift. Mycket litteratur var också riktad

till arbetssökande som aktivt letar jobb. De flesta av dessa böcker gav råd och

rekommendationer om vad man som arbetssökande bör tänka på, detta var dock inget vi

kunde använda oss av i denna uppsats men väl behövlig information för vår egen skull. 

För att se en fullständig förteckning över den litteratur vi använt oss av hänvisar vi till

kapitel sju.
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4. RESULTAT
Efter att ha beskrivit ett rekryteringsärendes gång enligt den litteratur vi använt oss av,

fortsätter vi arbetet med att redovisa resultatet från vår undersökning. 

Vi har valt att lägga upp resultatet på samma sätt som teorin, det vill säga, att vi delat in

kapitlet i förberedelsefas, sökprocessen, urvalsprocessen, anställning och sist följer

stycket om hur företagen gör för att följa upp en nyanställning.

Vi har tidigare i arbetet skrivit att vi ska göra en jämförelse mellan små och stora

företag. Vid redovisningen av intervjuerna har vi valt att redovisa de tre stora företagen

först, det vill säga, Handelsbanken, SAAB och KPMG. Direkt efter de stora företagen

följer de små som är indelade i följande ordning; Food-Tech, Trestads konsult och

redovisning AB och sist redovisas Integra Engineering.

4.1 Företags- och respondentbeskrivning 
Handelsbanken

Handelsbanken grundades 1871 och har cirka 455 kontor i Sverige med 8500 anställda.

Förutom detta har Handelsbanken filialer över hela världen där 1500 personer är

verksamma. Organisationen karakteriseras av en konsekvent genomförd

decentralisering och lönsamhetsstyrning samt ett starkt kostnadsmedvetande.

Egenskaper enligt banken själv är att det är en framgångsrik och pålitlig arbetsgivare,

starkt varumärke samt att de är ledande inom bank på Internet. Målet för framtiden är

att fortsätta vara den bästa banken i Norden.

På Handelsbanken gjorde vi en intervju med Claire Andrée, 51 år gammal. Hon har

jobbat inom personalområdet i cirka tjugo år. På Handelsbanken arbetar hon som

personalman i samarbete med två kollegor. Tillsammans har de rekryteringsansvaret för

en tredjedel var av regionens kontor. Rekrytering är alltså hennes huvuduppgift,

tillsammans med övrigt personalarbete, rekryteringsbiten är dock den som hon ägnar

mest tid åt.
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SAAB

Saab är ett helägt dotterbolag i General Motors koncern vars VD heter Peter

Augustsson. År 2000 hade Saab 10 121 anställda. Företaget finns representerat i mer är

50 länder världen över, men deras huvudkontor ligger i Trollhättan. De viktigaste

marknaderna är USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike,

Nederländerna och Norge. Enligt Saab själva är deras kännetecken en snabb, säker och

ekonomisk bil med en egen identitet, som dessutom är rolig att köra.

Vår respondent på SAAB var en kvinna vid namn Lena Ronnhede-Sjöö, 45 år, som

jobbar som personalman. Hon är utbildad socionom på högskolan. Hon har jobbat med

rekrytering, vilket också är hennes ansvarsområde, sedan hon började på företaget för

tre år sedan. Rekryteringen tar stor del av hennes tid, men hon har även andra uppgifter. 

KPMG

KPMG är ett kunskapsföretag inom ekonomisk information med 1800 anställda vid 80

kontor runt om i Sverige. Globalt är de 110 000 medarbetare i 160 länder och erbjuder

tjänster inom revision, skatt, juridik, consulting och corporate finance. Deras affärsidé

är att de ska vara den främsta leverantören av värdeskapande tjänster inom ekonomisk

information. KPMG står för Klynveld, Peat, Marvick, Goerdeler vilka utgör fyra

mansnamn, en holländare, en amerikan, en engelsman och en tysk. KPMG är en

internationell federation till vilken ett antal revisionsfirmor är anslutna. Alla ägs lokalt i

det egna landet. Det som idag är KPMGs svenska del har sitt ursprung i Bohlins

Revisionsbyrå som bildades 1923. De har således en lång obruten tradition och har hela

tiden vuxit, huvudsakligen av egen kraft med få uppköp och samgående.

Vår respondent på KPMG var Monika B Kyrkander, 46. Hon har jobbat på företaget i

femton år. Efter att ha avslutat gymnasiet läste hon vidare till auktoriserad revisor.

Innan hon började sin anställning på KPMG har hon arbetat som konsult.



Rekrytering
- En undersökning av stora och små företags rekryteringsprocess

Charlotta Ekström & Linda Gustafsson 37

Food Tech

Food-tech är ett ingenjörsföretag som projekterar och installerar processystem för livs-

och läkemedelsindustrin. De är ett helägt dotterbolag till Lyckebacken Industrier AB

och sysselsätter sammanlagt femtio personer i Trollhättan och Lund. Företaget har

kunder som exempelvis Arla Foods, Pågen AB, Pååls bröd, Malaco och Astra Zeneca.

På Food-tech intervjuade vi Thomas Lexberg, 42 år som är platschef på företaget. Han

har gått naturvetenskapligt gymnasium och kompletterade det med fyraårig teknisk. Han

har även läst på Chalmers. På Food-tech har han jobbat i tolv år. Rekrytering är inte

hans huvuduppgift, men han har varit med och anställt fem stycken.

Trestads konsult och redovisning AB

Trestads Konsult och redovisning är ett företag med auktoriserade revisorer. Deras

huvudsysslor är bland annat att ta hand om bokslut, deklarationer, redovisning och

löneadministration. Målet är att vara ett heltäckande tjänsteföretag inom dessa områden.

Företaget är även leverantörer av programvaruutbud bland annat av

redovisningsprogram och lönesystem.

På Trestads Konsult och Redovisningsbyrå intervjuade vi VD:n Kurt Pettersson. Innan

han startade företaget var han en av tre delägare till en plåtmekanisk verkstad. 1989

ville Kurt och en kollega göra något nytt i livet, och öppnade då byrån. Han är VD på

företaget men kallar sig själv ”allt i allo”, han har dock ansvar för det mesta. 

Rekrytering är inte en av hans huvuduppgifter men när det är dags att anställa är han

alltid inblandad och det är även han som har det sista ordet. Han har ej gått utbildning

eller kurser för att rekrytera utan använder sitt sunda förnuft och sin erfarenhet. 

Integra Engineering

Integra Engineering startade verksamheten 1999. Företaget är relativt ungt men dagens

16 anställda har tillsammans bred erfarenhet och stor kunskap i administration, teknik

och ekonomi inom byggbranschen. Integra ägs uteslutande av personer som är 
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verksamma inom företaget. Företaget erbjuder tjänster i alla faser i en

byggnadslivscykel och arbetar i ett nära samarbete med deras kunder för att på bästa sätt 

tillgodose deras behov. Deras kunder är industrier, entreprenörer och konsulter samt

offentliga och privata fastighetsägare.

På Integra Engineering intervjuade vi Anders Skoglund, 45, som är VD för företaget. På

gymnasiet läste han en teknisk utbildning. Efter studenten valde han att läsa vidare till

civilingenjör inom väg och vatten på Chalmers. Hans tidigare anställningar har bland

annat varit på Vägverket och på andra konsultföretag innan han startade upp Integra

Engineering.

4.2 Redovisning av intervjuer
I detta avsnitt kommer vi att redovisa svaren från de intervjuer vi genomfört. Resultaten

kommer att vara indelat i samma ordningsföljd som teoriavsnittet. För att se den

kompletta intervjumallen, hänvisar vi till bilaga 1.

4.2.1 Förberedelsefas
 
I detta första stycke svarar respondenterna på följande frågor; när uppstår behov av att

rekrytera? Vilka på företaget är delaktiga i rekryteringsprocessen?  Hur utformar

företagen sin kravprofil?

Handelsbanken

På Handelsbanken upptäcker man behovet av att rekrytera genom att de lokala kontoren

i Västsverige tar kontakt med huvudkontoret som ligger i Göteborg. Det är på de lokala

kontoren runt om i regionen som vakanserna uppstår genom att man får mer att göra på

grund av att någon slutar, tar tjänstledigt eller så kan de rekrytera för att ny kompetens

efterfrågas. Detta är ingenting som man på huvudkontoret märker av eftersom

spridningen på deras kontor är ganska stor det vill säga från norra Värmland till

Halland. 

På Handelsbanken i Göteborg är de tre personalmän, som alla är kvinnor, som har hand

om rekryteringar. Varje personalman har en bestämd del av regionen som sitt 
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ansvarsområde. Personalmännen sköter själva sitt område oberoende av de andra två

personalmännen, men självklart kan de ta hjälp av varandra om så behövs. 

Kontorschefen på respektive lokalkontor där vakansen uppstått deltar också i processen.

Kravprofilen utarbetas gemensamt med personalmannen och kontorschefen på det

lokala kontoret. När en vakans uppstår tittar man först på vad det gäller för befattning

och vad det är för arbetsuppgifter som ska göras. Därefter tittar de på vad för

kompetenskrav som tjänsten kräver, i princip tar de inte idag in någon som inte kommer

från högskola/universitet. Kravprofilerna ser olika ut beroende på vad det är för tjänst

som skall tillsättas, eftersom man efterfrågar olika egenskaper och kunskaper till varje

tjänst.

SAAB

Behovet av att nyanställa upptäcker personalmännen genom att cheferna för de olika

avdelningarna kommer med detta. Under de senaste åren har företaget växt, vilket också

är anledningen till att de har rekryterat mycket det senaste åren. Idag är de dock uppe i

den nivå de behöver, så nu är det mest ersättningsrekryteringar för sådana som avslutat

sin anställning som görs. 

I en rekrytering är en personalman och chefen för den avdelning där behovet att

rekrytera uppstod, närvarande. Det är chefen för avdelningen där den lediga tjänsten

finns som har det yttersta ansvaret, det vill säga han som bestämmer vem som ska

anställas. Eftersom det är mycket administration runt en nyrekrytering deltar även

personal från administrationsavdelningen. Det är chefen på den avdelning som behovet

av att nyanställa finns, som kommer med en kravprofil. Kravprofilen består av den

kompetens, utbildning, erfarenhet samt de personliga egenskaper som den sökande bör

ha för att kunna anställas. Utöver detta tittar chefen och personalmannen även på hur

gruppen, där den sökande ska arbeta ser ut, vad det är för egenskaper som behövs för att 

komplettera gruppen på ett bra sätt. Det är ju inte säkert att det handlar om en exakt

ersättare för den som slutat, utan det kan vara fråga om en annan slags kompetens.
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KPMG

På KPMG uppstår behovet av att rekrytera genom att de anställdas arbetsbelastning blir

för hög. Detta är deras främsta orsak till att rekrytera. 

På KPMG är det Kyrkander och en manlig kollega, som är delägare i firman som är

delaktiga i rekryteringsprocessen. På KPMG går det till så att varje lokalkontor har hand

om sin egen rekryteringsprocess. Den gemensamma personalavdelningen för alla kontor

ligger i Stockholm, men de är inte inblandade mer än när en person har nyanställts. Det

lokala kontoret meddelar då till personalavdelningen att man har nyanställt.

Kravprofilen utformar de lokalt på kontoret, i samråd med övriga medarbetare. Detta

gör de, enligt Kyrkander, för att alla ska få känna sig delaktiga i processen.

Food-Tech 

På Food-tech blir nyanställning nödvändig när de får mer uppdrag än vad den redan

befintliga personalen klarar av.  På företaget är två till tre personer engagerade i en

rekrytering. Vanligtvis brukar platschefen och projektchefen delta i en

rekryteringsprocess. Det är projektchefen och platschefen som gemensamt ställer de

krav som behövs på de sökande, det vill säga utformar kravprofilen där önskvärd

utbildning och egenskaper ställs upp.

Trestads konsult och redovisningsbyrå AB

På Trestads konsult och redovisningsbyrå sker rekrytering när efterfrågan på deras

tjänster utökas och då man på kontoret inte kan lösa det internt.  På företaget är det VD

Kurt Pettersson och hans dotter, som är revisor, som har hand om rekryteringen.

Eftersom Pettersson är VD är rekrytering ej en av hans huvuduppgifter, men när det är

dags att nyanställa personal så deltar han och det är även han som har huvudansvaret.

Pettersson tycker att de kompletterar varandra bra, han har erfarenheten och hon den

teoretiska bakgrunden inom redovisning. De förbereder sig för rekrytering genom att

tillsammans gå igenom en kravprofil. De sätter sig då ner gemensamt och lägger upp 

riktlinjer för vad som krävs av den sökande för att klara av de arbetsuppgifter som den

lediga tjänsten kräver. 
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Integra Engineering

En anledning till att nyanställa kan vara att företaget behöver utöka sin kompetens för

att framtiden vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta kan vara en osäker grund att

rekrytera på, då man inte kan vara helt säker på att den nya kompetensen verkligen

kommer att behövas. Detta tillsammans med att de är tvungna att tacka nej till uppdrag

på grund av att de inte hinner med för att de inte hinner med, är de främsta orsakerna till

att man rekryterar på Integra.

Vid en rekryteringsprocess medverkar Skoglund och den personalansvarige på

företaget. Anledningen till att just de medverkar är att de tycker att deras erfarenhet och

kompetens kompletterar varandra bra.  Kravprofilen utarbetas genom att de gemensamt

går igenom vad det är för kompetens som de behöver utöka med. Kravprofilen är också

beroende av vad det är som de tror kunderna kommer att efterfråga i framtiden. På

Integra vill man uppfattas som ett ungt och framåt företag så därför tycker de att det är

viktigt att ligga steget före med kompetensen, även fast de är medvetna om att det inte

alltid är så lönsamt i början.

4.2.3 Sökprocessen 
I detta stycke behandlar vi följande frågor som vi ställde till respondenterna; sker

rekrytering huvudsakligen internt eller externt på företaget? Vad använder Ni för

kanaler vid utannonsering?

Handelsbanken

På Handelsbanken rekryterar de i första hand internt, de gånger de rekryterar externt är

om någon tyngre person med specialistkunskap slutat. Vid intern rekrytering så

använder de sig i första hand av deras intranät (deras interna nät). Där läggs alla lediga

tjänster ut som går ut till alla Handelsbankens kontor i hela Sverige. Vid extern

rekrytering använder de sig av annonsering i de tidningar som berörs det vill säga i de

lokaltidningar i området där den lediga tjänsten finns. De tar inte hjälp av andra företags 
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sökandebank eftersom detta kostar för mycket, Andrée påpekar även att ”- alla håller

på sitt och delar inte gärna med sig”. De tittar heller inte på andra företags sätt att

rekrytera exempelvis hur de utformar sina annonser, detta eftersom rekryteringen inom

Handelsbanken främst sker internt.

På Handelsbanken brukar de inte använda sig av bemanningsföretag. Då det är tänkbart

för dem att använda sig av det, är då det handlar om tjänster som exempelvis

receptionist då det inte krävs kvalificerad utbildning för tjänsten.  De kan i akuta

situationer använda sig av bemanningsföretag om det inte finns någon inom

Handelsbanken som kan hjälpa till under den kritiska perioden. Anledningen till att de

inte i större utsträckning använder sig av bemanningsföretag är att det tar för lång tid

innan personen från bemanningsföretaget skulle göra någon nytta, eftersom det finns

mycket att sätta sig in i inom banken.

SAAB

På SAAB sker rekrytering huvudsakligen externt. Vid extern rekrytering annonserar de

bland annat i tidningarna Ny Teknik och Göteborgsposten. Ytterligare kanaler som

används är arbetsförmedlingens platsbank, arbetsmarknadsdagar samt webbsidan.

Ytterligare en kanal är E-rekrytering som de använder sig av och som de tycker att de

får bra gensvar på. Den kanal de främst använder sig av vid utannonsering av interna

tjänster, är annonsering i deras interna personaltidning. 

Ronnhede-Sjöö berättar att de kan ibland ser på hur andra företag går till väga när de

utannonserar tjänster, för att på så sätt få idéer och influenser för hur de själva sedan kan

gå tillväga. Vidare tycker hon att det är viktigt att välja rätt kanal för att uppfattas rätt

och för att nå den målgrupp man söker.

KPMG

På KPMG sker rekryteringen i huvudsak externt, då de enskilda kontoren har inte så

mycket personal att ”spela” med. Detta eftersom varje kontor har hand om sin egen

rekrytering. Men det är givetvis så att man som anställd kan söka sig till ett nytt kontor

på en annan ort om man vill. Det går inte ut något internt meddelande till medarbetarna 

på det lokala kontoret eftersom de har blivit underrättade redan tidigare om att en

rekrytering kommer att ske. På KPMG går det inte heller att byta tjänst, eftersom alla
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har liknade arbetsuppgifter och att man där jobbar med sina egna uppdragsgivare,

eftersom de är konsulter. 

För att utannonsera en ledig tjänst använder de sig dels av annonsering, men även E-

rekrytering vilket innebär att man kan söka jobb genom deras webbsida. Där finns alla

lediga jobb upplagda och blir man intresserad så finns det en färdig mall som man kan

fylla i och skicka till kontoret där man söker den lediga tjänsten. Vid annonsering tycker

de att det är mycket viktigt att utforma annonsen på ett sätt som gör att de uppfattas rätt

av kunder, allmänheten och inte minst av de sökande. När de ska utforma en annons tar

de ofta hjälp av huvudkontoret, så att annonsen blir utformad på ett tilltalande sätt.

Food-tech
Kan de rekrytera internt gör de det i första hand, men eftersom det är ett så pass litet

företag så rekryterar de vanligtvis externt. Food-tech använder sig främst av tidningar

vid utannonsering av tjänster. Ofta annonserar de i lokalpressen och i en branschtidning

som går ut till alla deras kunder. Food-Tech har svårt att hitta sökande med de rätta

kvalifikationerna i regionen så ofta måste de gå utanför dessa gränser till, till exempel

Skaraborg. Det händer också ibland att de tvingas söka rikstäckande.

Arbetsförmedlingen får också information om den lediga tjänsten. Förutom dessa

kanaler läggs även ansökningar ut på företagets webbsida. 

En gång provade de att använda Jobline, som är ett rekryteringsföretag, men har bytt

tillbaka och sköter nu rekryteringen själva. Anledningen var att de fick väldigt dålig

respons av dem. De lovade mer än vad de höll, vilket gjorde Food-Tech besvikna. 

Trestads konsult och redovisningsbyrå AB

Eftersom detta företag är så pass litet så sker rekrytering i första hand externt.  De

använder sig främst av arbetsförmedlingen när det är dags att rekrytera ny personal.

Pettersson tycker att de har ett väl fungerande samarbete med arbetsförmedlingen.

Pettersson tycker att de är mycket förstående och hjälpsamma där. De använder sig även

av annonsering i dagspress och främst då i Fyrstadsregionen. De har även anställt 
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medarbetare informellt, det vill säga genom rekommendationer från andra anställda De

ska börja att använda sin webbsida mer aktivt för att i framtiden kunna lägga ut lediga

tjänster där. 

Integra Engineering

På Integra sker huvudsakligen rekrytering externt, detta eftersom de i huvudsak

rekryterar när de behöver mer personal eller för att få in ny kompetens i företaget. De

använder sig främst av annonsering i dagspress men håller nu på att uppdatera sin

webbsida på Internet så att de där ska kunna visa om de har lediga tjänster. Anledningen

till att de bygger ut sin webbsida är att de tror att många sökande går in på olika företags

webbsidor för att kolla om företaget verkar vara intressant, men även om de har några

lediga jobb att erbjuda. Det är också en del i att de försöker framstå som ett ungt och

framåt företag.

4.2.4 Urvalsprocessen 

Under denna rubrik redovisar vi svaren på följande frågor; Hur sker behandling av

ansökningshandlingar? Hur ser anställningsintervjun ut? Vilka på företaget deltar i

urvalsprocessen? 

Handelsbanken

På Handelsbanken har de inget systematiskt arbete när det gäller urvalsarbetet för att

kalla de mest intressanta kandidaterna på intervju. De ansökningar som fångar intresse

läggs i en hög för intressanta sökande som de sedan har att jobba med om en vakans

uppstår och de inte kan lösa det internt. De sökande som är intressanta för en intervju

meddelas per telefon, mail eller brev. Ofta vill man boka en tid snabbt så oftast sker det

genom ett telefonsamtal. När kandidaten blir kallad till intervju får den alltid genomgå

två intervjuer, en med personalmannen och en med kontorschefen på det lokala kontor

där den lediga tjänsten finns. Andrée använder sig inte av något frågeformulär eftersom

hon jobbat med rekrytering så länge och vet vilka frågor som hon vill ha svar på.

Kontorschefen och personalmannen har delat upp arbetet genom att det är Andrée som
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berättar om Handelsbanken, deras region och vilket kontor som den sökande är tänkt

till. Den lokala kontorschefen berättar bland annat om hur många som jobbar på 

kontoret och de tänkta arbetsuppgifterna. Då det inte bara är intervjuaren som vill ha

svar på frågor lämnas alltid utrymme för den sökande att ställa frågor. På det lokala

kontoret kan det hända att kontorschefen väljer att ha med en facklig 

representant. Den sökande kan också under intervjun på det lokala kontoret få träffa de

medarbetare som jobbar där. Medarbetarna har dock inte så mycket att säga till om när

det gäller valet av medarbetare eftersom detta skulle ta alldeles för lång tid och för

många viljor att ta hänsyn till. Hon säger också att det skulle bli en hemsk situation för

den sökande att bli utsatt för så många personer vid en intervju. Andrée tycker dock att

det på ett mindre lokalt kontor kan vara extra viktigt för den sökande att få träffa sina

blivande medarbetare, det är även viktigt för de som jobbar där så att det känns rätt för

båda parter. Handelsbanken har tidigare har använt sig av tester, men ingen på företaget

gör det längre, detta eftersom hon tycker att det inte alltid ger en rättvisande bild. Hon

förringar dock ej värdet av det då hon anser att det ibland kan vara ett intressant

diskussionsunderlag.

SAAB

Alla ansökningshandlingar som SAAB får in kommer direkt till personalmännen. När

ansökningstiden sedan har gått ut får respektive avdelningschef handlingarna och de gör

då ett urval. Det som avdelningscheferna främst tittar på är hur fullständig ansökan är,

varför man söker jobbet och vad man har för utbildning. De sökande som man vill

intervjua blir personligt kontaktade. Vid rekrytering av tjänstemän genomförs minst två

intervjuer, en med personalmannen och en med avdelningschefen. På SAAB använder

sig av en strukturerad intervjumetod som heter Targeted Selection, vilken är utformad

av General Motors. Ronnhede-Sjöö tycker att det är viktigt att frågetekniken sitter i

ryggmärgen på henne. Det gäller också att skapa en bra atmosfär under intervjun. 

Hon brukar börja med att den sökande får berätta om sig själv och sedan försöker hon

beta av utbildning, varför kandidaten söker, vad han eller hon har för ambitioner,

personliga egenskaper och sidor som man vill utveckla, allt efter hur intervjumetoden är
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utformad. Utrymme för den sökande att ställa frågor ges också. De tar även referenser

på kandidaterna som de noga kollar upp. 

Ronnhede-Sjöö vill se anställningsintervjun som ett samtal mer än som ett förhör. Hon

tycker det är bra om de kan få ett så bra samtal som möjligt, eftersom hon då får den 

sökande att berätta mer och de får då dessutom ett ärligare samtal och en mer öppen

dialog. Det är viktigt att de får redan på så mycket som möjligt om kandidaten och även

att kandidaten får reda på vad jobbet innebär. Hon betonar att ”-syftet är inte att sätta dit 

någon, utan att få fram så många sidor och bra egenskaper som möjligt”.  Målet är att

det ska bli ärligt från bådas sidor. Det är vid den andra intervjun, med avdelningschefen,

som arbetsuppgifterna för den lediga tjänsten gås igenom. Detta eftersom han eller hon

bättre kan ge en beskrivning på de arbetsuppgifter som gäller för den lediga tjänsten. 

Ibland använder SAAB sig av tester och personprofiler, vilket de sedan diskuterar kring.

Tester görs aldrig första gången den sökande är på intervju, utan detta sker vid ett andra

intervjutillfälle. Personlighetstester används dock mest vid chefsbefattningar.

Ronnhede-Sjöö tycker att testerna ger ett bra komplement och man kommer in på

djupare frågor. Det är ett bra underlag att diskutera kring, samt att det ger ett ytterligare

tillfälle att träffas. Träffar man en kandidat en gång har man en mycket begränsad bild

av personen. 

KPMG 

På anställningsintervjun medverkar Kyrkander och hennes kollega. Förr var de tre som

medverkade men Kyrkander och de andra tyckte då att intervjun blev mer som ett

förhör än som ett samtal som de strävar efter att det ska bli. Den information som de vill

att anställningsintervjuerna ska ge är bland annat deras framtidsutsikter men även den

sociala biten som Kyrkander poängterar är mycket viktig. 

Först sker intervjuer med 4-6 stycken kandidater som de gemensamt valt ut bland alla

sökande. Vi detta tillfälle berättar de lite övergripande vad tjänsten innebär och även lite
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om företaget. Efter detta så väljer de ut två till tre stycken kandidater som sedan får

träffa de andra medarbetarna i en andra intervju. På den intervjun medverkar inte

Kyrkander och kollegan utan det är endast de övriga medarbetarna. Detta är ett tillfälle

för kandidaten att få reda på lite om hur det är att jobba på KPMG och även ställa frågor

till de anställda som han eller hon undrar över. Kyrkander tycker det är vikigt att

medarbetarna får ha ett finger med i spelet, så att de känner sig delaktiga. På KPMG  

använder de sig inte av tester eftersom att de tycker att testerna inte ger en mer

rättvisande av kandidaterna.

Food-tech

När ansökningshandlingarna kommit in går platschefen och projektchefen igenom varje

kandidat och ser vilka som överrensstämmer med den kravprofil som de satt upp. De

går igenom ansökningshandlingarna noggrant för att försöka bilda sig en uppfattning

om vad det är för en slags person. De kandidater som Food-Tech är intresserade av att

intervjua kontaktas per telefon. De har inte några bestämda rutiner för

anställningsintervjun än, men förmodligen kommer det att finnas nedskrivna rutiner för

rekryteringsprocessen och anställningsintervjuerna i framtiden. 

Innan de påbörjar intervjun brukar de visa kandidaten runt på företaget. Då får den

sökande också en chans att träffa sina medarbetare. Vid anställningsintervjun deltar

projektchefen och platschefen. Platschefen ansvarar för intervjun, men projektchefen får

naturligtvis fråga kandidaten om det är något som han/hon undrar över. De strävar efter

att intervjun ska vara ett samtal, men det kan ibland sluta som ett förhör åt båda hållen,

då kandidaten också är intresserad av att få sina frågor besvarade. Fördelen med att vara

två vid intervjun är att de sedan tillsammans kan diskutera vad de ansåg om kandidaten.

De kandidater som har varit på intervju men ej är aktuella för tjänsten får ett personligt

brev eller mail. Ofta behåller de ansökningarna ifall det skulle dyka upp något, men vill

de sökande ha tillbaka dem får de givetvis det.

På kontoret i Lund har de använt sig av personanalyser, men inte i Trollhättan. Lexberg

menar på att han själv vill skaffa sig en uppfattning om hur en person är, det ska inte

någon utomstående göra.
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Trestads konsult och redovisningsbyrå AB

När de fått in alla ansökningshandlingar går de igenom dem och ser vilka kandidater

som bäst överensstämmer med kravprofilen som de satt upp. Ett kriterium som de ofta

tittar på är de sökandes ålder. Pettersson betonar att det inte alltid är unga

nyutexaminerade som de efterfrågar utan ser gärna medelålders sökande och en lång

arbetslivserfarenhet som meriterande. Pettersson betonar också att betygen väger in.

Står man i valet mellan olika kandidater så faller ofta valet på den kandidaten som har

det bästa betyget. De som är intressanta för jobbet väljs sedan ut och kontaktas via 

telefon för att bestämma tid för intervju. De som ej är aktuella för intervju meddelas via

brev. Pettersson tycker att det är viktigt att ge svar till alla som sökt. De icke intressanta

sökandes ansökningshandlingar behåller han inte, då det oftast är så lång tid mellan

rekryteringarna

Pettersson säger att en anställningsintervju kan se mycket olika ut beroende på vad det

är för slags person som kommer på intervju. Sakfrågorna är dock desamma oberoende

av person. Han tycker att det är viktigt att man kommer in på en sökandes personlighet,

att man kommer den in på livet. Pettersson ser intervjun som ett samtal mer än som ett

förhör. Vidare tycker Pettersson att den subjektiva bedömningen har en mycket

betydande roll vid rekrytering, särskilt på ett så litet företag. Han menar på att det är

extra viktigt att den man anställer passar bra ihop med övriga gruppmedlemmar.  Efter

den första intervjun så väljer de gemensamt ut de kandidater som ska få komma tillbaka,

denna gång på ett test som de använder sig av. Testet är egendesignat och är ett

kunskapstest, där man testar den sökandes praktiska bokföringskunskaper. Pettersson

tycker att detta ger en mer rättvisande bild av den sökande men betonar att det inte är

helt avgörande. Utbildning sker internt om det skulle visa sig att en intressant person har

luckor i sina kunskaper. 

Integra Engineering

Det första urvalet för att kalla kandidater på intervju sker genom att de går igenom

betygen på kandidaterna. På Integra tittar man främst på betygen från matematik och

engelska eftersom det är de betygen som är viktigast för deras tjänster. Efter att ha valt

ut ett antal kandidater kallas sedan dessa personer på intervju Anställningsintervjun går

till så att kandidaterna kommer dit och får då gå runt och hälsa på de övriga anställda.
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Sedan sker intervjun där Skoglund berättar om företaget och den personalansvarige tar

hand om beskrivningen av tjänsten och de övriga bitarna. Efter intervjun har skett får

kandidaterna träffa någon anställd som har liknande arbetsuppgifter som det lediga

jobbet kommer att ha. Detta gör de för att kandidaten ska få tid att ställa frågor om

arbetet och arbetsplatsen men även att kandidaten ska få känna på om jobbet verkar vara

något för dem. Skoglund och personalansvarig tycker det är viktigt att hela

anställningsförfarandet sker mjukt och inte slutar som i ett förhör.  På Integra använder

de sig inte av tester då de inte tror att de skulle hjälpa dem i att välja rätt kandidat.

4.2.5 Anställning
Under denna rubrik redovisar vi följande fråga, hur beslutar företaget vem som ska

anställas?

Handelsbanken

Efter det att intervjuerna är gjorda pratar sig Andrée och den lokala kontorschefen ihop

om vem av kandidaterna de ska välja. ”-I nio av fall av tio är vi överens, i de fall där det

finns meningsskiljaktigheter så går vi på kontorschefens linje.” De kandidater som varit

på intervju men inte är aktuella för tjänsten meddelas via brev där Handelsbanken tackar

för visat intresse. Det händer i vissa fall att de ber om att få ha kvar ansökningar ifall det

skulle dyka upp något passande jobb i framtiden. Den kandidat som de slutligen valt att

anställa meddelas detta personligt via telefon.

SAAB
När de på SAAB ska välja ut den kandidat som är mest lämplig för den lediga tjänsten

har personalmannen och avdelningschefen en diskussion tillsammans. De brukar

komma överens om vem av de sökande de ska anställa, men skulle det uppstå problem,

är det avdelningschefen som fattar det slutliga beslutet om nyanställning.

KPMG

När det är dags att välja ut den person som ska få tillträde till den lediga tjänsten sätter

sig Kyrkander och kollega ned och diskuterar det underlag som de fått fram från

ansökningshandlingar och intervjuer. Eftersom de har ett långt samarbete bakom sig när

det gäller rekrytering så uppstår det ofta inte några problem om vilken kandidat som de

ska välja.
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Food-tech
Efter att anställningsintervjuerna är avklarade pratar platschefen och projektchefen

pratar de ihop sig så att de slutligen kommer fram till en kandidat som de ska anställa.

Lexberg tycker att personkemin är jätteviktig, fungerar inte den, fungerar inte

någonting. Därför är det viktigt att de pratar igenom hur de känner för kandidaten, så att

det verkligen blir rätt person som anställs. Naturligtvis tittar de även på

kvalifikationerna, så att kandidaten ”håller måttet”. Finns det två sökande med 

jämbördiga kvalifikationer väljer de den kandidat som de känner att personkemin

stämmer bäst med.

Trestads konsult och redovisningsbyrå AB

Efter att intervju och test genomförts så ser de gemensamt över de anteckningar som de

har och väljer då ut den kandidat som de anser vara bäst lämpad för tjänsten och den

person som passar bäst ihop med den kravprofil som de tidigare upprättat. Pettersson

betonar även att personkemin spelar en stor roll eftersom det är ett så pass litet företag.

”- Det skulle vara förödande att få hit en person med helt andra åsikter och

värderingar än oss övriga.” När tjänsten som utannonserats är tillsatt har de också för

vana att sätta ut en annons i den lokala tidningen där de presenterar den nyanställde.

Detta gör de för att informera kunder men även för att visa andra sökande att de hittat

någon till den lediga platsen.  

Integra Engineering

Det andra urvalet sker genom att de gemensamt diskuterar om vilken kandidat som

skulle tillföra företaget mest. Skoglund berättar att ”- I de fall då det uppstår

meningsskiljaktigheter mellan mig och personalansvarig så brukar vi gradera de

aktuella kandidaterna på en tregradig skala och sedan jämföra hur vi graderat dem och

till slut välja den som kommit högst på våra listor”. 

4.2.6 Uppföljning
I denna del svarar företagen på följande frågor; Hur sker uppföljningen av nya

medarbetare? Vad gör företagen för att behålla sina anställda?
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Handelsbanken

Det finns inget nedskrivet schema för hur uppföljning av nya medarbetare ska ske, det

kommer naturligt efter en viss tid, det vill säga efter cirka sex månader då

visstidsanställningen blir till en fast tjänst. Andrée påpekar dock att de på det lokala

kontoret märker tidigt om det är en bra eller dålig rekrytering. Om det blir problem på

lokalkontoret meddelas detta till huvudkontoret som då får ta tag i saken och försöka

reda ut vad som gått snett. Andrée poängterar att alla rekryteringar inte kan bli lyckade 

men att de på Handelsbanken har en hög procent som blir det, vilket de tror beror på att

de ställer höga krav på utbildning och personliga egenskaper. Blir det en misslyckad

rekrytering så beror det i första hand på en felbedömning av kandidaten. Det kan ju

givetvis även vara så att det är kontorschefen på det lokala kontoret som inte har tagit

tillvara på den anställdes kompetens och förutsättningar vilket då lett till att den

anställda blivit missnöjd.

Ett sätt för Handelsbanken att behålla sina medarbetare är via kompetensutveckling. De

arbetar med individuella utvecklingsplaner för alla anställda i banken. Man har själv,

som anställd, ett ansvar för sin kompetensutveckling i banken men ambitiösa personer

får större ansvar och med det följer också löneutvecklingen med. Eftersom man måste

vara högskoleutbildad så har även anställda krav på att gå vidare som företaget måste

lyssna på. 

SAAB

På SAAB har personalmännen ett uppföljningssamtal efter cirka tre månader med den

nyanställda. Under detta samtal så pratar de om hur den nyanställda tycker att det

fungerar och om det är något han eller hon undrar över. Personalmännen följer upp

anställningen igen efter cirka nio månader genom att skicka ut en förfrågan till

avdelningschefen om hur den har uppfattat anställningen och om det var en lyckad 

rekrytering. På denna förfrågan får de ofta svaret att det var en lyckad rekrytering. Det

är inte personalmännen som sedan följer upp den nyanställdas karriärvägar, utan det är

avdelningschefens uppgift. Ronnhede-Sjöö nämner att fel personer ibland kan ha

anställts, vilket hon då tror kan ha berott på att personerna förväntade sig något annat av
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jobbet, men om man ser till allt folk som rekryteras till SAAB händer det inte ofta att

det blir en misslyckad rekrytering.

Även på SAAB har de kompetensutveckling för all personal som önskar, De försöker

också att skapa en bra laganda på företaget genom att till exempel göra studiebesök hos

leverantörer. Detta gör de eftersom de tror att nöjd personal stannar längre på företaget.

På SAAB har man personalsamtal en gång om året för alla anställda, vilket ger tillfälle

till att prata om utveckling. Det är chefens ansvar att ta upp frågan, men lika mycket

upp till den anställde själv. Det finns olika sätt att utvecklas inom företaget, inom 

projekt, linje, inom sitt teknikområde eller andra teknikområden eller inom andra

sektorer.

KPMG

På KPMG har de ingen direkt uppföljning av nya medarbetare. Det som händer när en

nyanställd börjar är att den brukar få en fadder tilldelad till sig. Faddern ska fungera

som en slags mentor och även vara en person som den nyanställda kan vända sig till vid

eventuella problem och frågor. De har också utvecklingssamtal med sina medarbetare

en gång per år då de anställda får berätta om sina mål. Sedan så försöker de nå målen

tillsammans genom eventuell vidareutbildning och annan inriktning på jobbet. Vill en

anställd exempelvis ägna sig mer åt administrativa tjänster så låter företaget den

anställde i största möjliga mån göra det.

Food-tech

Då den nyrekryterade har jobbat ett tag i företaget har kallar platschefen honom eller

henne till något som kallas ”TREFF samtal”, som är ett trivsel och effektivitetssamtal.

Inför samtalet ska den nyanställda förbereda sig genom att svara på vissa frågor. Under

samtalet får han eller hon även lov att berätta och fråga om sina egna funderingar kring

anställningen. Under samtalet får den nyanställde också möjlighet att själv berätta om

vilka mål han/hon har inom sitt arbetsområde. Den får också tala om på vilka område

den själv skulle vilja utvecklas på. Förutom detta berättar platschefen också vad han

tycker om medarbetaren och de får i sin tur berätta om vad de tycker om honom

tillbaka. ”- För att du skall ha bra möjligheter att lyckas som arbetsgivare krävs det att
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du noga tänker igenom din medarbetarfilosofi”, En annan mycket viktig fråga enligt

Lexberg är hur man som arbetsgivare skall belöna, motivera och utveckla sina

medarbetare? Skall man ha delägarskapsprogram, vinstdelningssystem, eller ingetdera?

Vad för utbildning/utvecklingsprogram skall företaget erbjuda den anställde? Skall man

ha gemensamma aktiviteter för att svetsa samman teamet? Vilka "karriärmöjligheter"

för de anställda skall finnas?

Trestads konsult och redovisningsbyrå AB

Här sker ingen uppföljning av den nyrekryterade på företaget. Pettersson erkänner dock

att han alltid sneglar lite extra på hur den nyanställda uppför sig. Skulle det inträffa

något speciellt, kallas det givetvis till samtal. Han tycker att det är viktigt att vara lyhörd

för de anställda. Det kanske inte alltid är problem på jobbet, utan personliga bekymmer

som kan ställa till missförstånd. Det finns inte heller några direkta karriärvägar

utstakade på företaget för de anställda. De som är utbildade till auktoriserade redovisare

jobbar med det. Sedan är det upp till de anställda själva om de vill gå vidare och utbilda

sig till revisor, vilket kräver fem års arbetslivserfarenhet av redovisning efter examen.

På företaget gör man dock inte upp någon individuell handlingsplan för medarbetarna.

För att behålla sina medarbetare försöker de på Trestad Konsult att skapa ett

sammansvetsat lag som alla strävar åt samma håll. 

Pettersson säger att det ofta blir lyckade rekryteringar. En gång har det dock hänt att fel

person anställts. Detta märktes tydligt redan under provanställningen så det blev ingen

fortsatt anställning. Det var en person som enligt Pettersson inte hade några ambitioner.

Efter denna incident har de blivit mer uppmärksamma och kritiska mot de sökande.

Integra Engineering

Den nyanställda får en fadder som han eller hon ska vända sig till vid eventuella

problem och frågor, men eftersom företaget är så pass litet är det dock så att man hjälper

varandra i största möjliga mån. Här sker uppföljning genom medarbetarsamtal, då den 

nyanställda får berätta om hur han eller hon vill utvecklas och företaget berättar om

eventuella framtidsplaner och vidareutbildning. 
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På Integra Engineering så försöker man behålla sin personal genom att göra saker

tillsammans. De åker bland annat till fjällen varje vinter och under våren brukar de

ordna en familjedag på företaget, detta är enligt Skoglund mycket viktigt och väldigt

uppskattat av de anställda. De lyssnar även på personalens önskningar om

vidareutveckling och de försöker tillsammans nå målen som de satt upp. Skoglund

berättar också att man kan erbjudas delägarskap, om man är ambitiös och har för avsikt

att stanna kvar i företaget.

5. DISKUSSION
Vi ska i detta kapitel diskutera och tolka resultatet som vi kommit fram till i vår

undersökning. Vi ska även återknyta till vår problemdiskussion där vi skrev att vår

avsikt med denna uppsats var att jämföra det stora företagens, det vill säga,

Handelsbanken, SAAB och KPMG rekryteringsprocess mot det små företagens, det vill

säga, Food-Tech, Trestads konsult och redovisning AB samt Integra Engineering. 

Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi föreställningen att rekryteringsprocesserna

skilde sig mycket åt mellan stora och små företag. Med facit i hand har vi kommit fram

till att skillnaderna inte var så stora som vi trodde. Man kan ju då tro att det skulle vara

lättare för oss att jämföra företagen, då vi inte upptäckt några större skillnader men så

har dock inte vi inte uppfattat det. Detta har istället försvårat vårt arbete med att jämföra

hur stora företag rekryterar med hur de små företagen gör. Det har visat sig att de olika

företagen rekryterar på liknande sätt oavsett storlek. Det finns inte så många olika sätt

att rekrytera på, detta har vi också uppmärksammat i litteraturen där vi nästan aldrig

stött på några motsättningar författarna emellan. 

De gemensamma mönster vi fann för de stora företagen var att alla har en

personalavdelning som de har hjälp utav vid rekrytering.  På personalavdelningarna

jobbar personer som är utbildade inom området, vilket vi tror leder till de stora

företagens mer genomtänkta rekryteringsprocesser, det visade sig dock under våra

intervjuer att de stora företagen inte hade några nedskrivna rutiner för detta. Det var

något som förvånade oss mycket. Då de rekryterar mer kontinuerligt tycker vi att det
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borde finnas rutiner för detta.  En av de föreställningar vi hade innan vi gjorde vår

undersökning var att de stora företagen i större utsträckning rekryterar internt. Detta

visade sig efter våra genomförda intervjuer stämma. Den främsta anledningen till detta

tror vi beror på att de har större personalstyrka än de små företagen och har då möjlighet

att omplacera personal inom företaget. Liksom Ahrnborg Swenson tror vi att de

använder sig av internrekrytering i så stor utsträckning, på grund av att det är mindre

tidskrävande och även ett billigare alternativ än att rekrytera utifrån. 

Det var inget utav företagen som hade en fast modell över hur rekryteringen bör se ut,

något som förvånade oss. Ändå har det visat sig att rekryteringsprocessen fungerar bra i

företagen. Rekryteringsprocessen inleds oftast genom att företagen får mer att göra och

är då tvungna att utöka sin personalstyrka. Det vi uppmärksammat är att Integra inte

bara rekryterar för att fylla en lucka utan även för att kunna vara konkurrenskraftiga

med rätt kompetens i framtiden. Orsaken till att endast ett av företagen tänkte på detta

sätt tror vi kan bero på att man inte ser resultat av denna rekrytering direkt. Vi trodde

inte att det var ett litet företag som skulle göra detta utan ett större som har mer resurser

till detta, men här hade vi alltså fel. En anledning till att de lilla företaget gör detta kan

bero på att de små företagen är tvungna att tänka på detta sätt för att överleva

konkurrensen mot de stora företagen.

Något som dock förvånade oss var att företagen inte lade ner så mycket tid på

kravprofilen som vi trodde efter att ha läst litteraturen. Bland annat Granberg (1994)

påpekar att detta är en mycket viktig del i rekryteringsprocessen, att det är grunden för

att hitta rätt medarbetare, detta är något som även vi anser vara grunden för en lyckad

rekrytering. Alla företag som deltog i vår undersökning gjorde någon slags kravprofil

men vi fick intrycket av att de inte lade ner den tid som behövdes för att analysera det

verkliga behovet på företaget. Vi anser att företagen bör lägga mer vikt vid de

kompetens- och kunskapskrav som behövs för tjänsten och inte rikta in sig på de

personliga egenskaper som en kandidat bör besitta då det visat sig att företagen ofta

rekryterar med intuition. Som vi tidigare nämnt så sker dock en stor andel lyckade

rekryteringar trots detta 
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Dessutom fann vi att både de stora och små använde sig av liknande

rekryteringskanaler. Det är fortfarande annonsering som är den främsta kanalen för

utannonsering av tjänster. Det verkar som företagen genom annonsering når ut till rätt

målgrupp, då inget av företagen hade för avsikt att ändra sina rekryteringskanaler. Trots

att företagen använder sig av liknande kanaler, så fann vi en trend hos de små företagen.

Det var att de mer och mer började utveckla sina webbsidor så att sökande har möjlighet

att söka jobb genom deras webbsida. Detta gör de eftersom de har märkt av att fler och

fler som söker jobb väljer att gå in på intressanta företags webbsidor. Det är detta som 

kallas E-rekrytering och något som både vi och företagen tror starkt på i framtiden

eftersom de flesta idag har tillgång till Internet på ett eller annat sätt.

Innan vi gjorde vår empiriska undersökning hade vi en föreställning om att man som

rekryterare inte alltid är helt objektiv. Denna föreställning visade sig stämma väl 

överens med våra respondenters svar. Väl medvetna om detta gjordes ändå många

lyckade rekryteringar. Innebär detta att man inte behöver vara helt objektiv i en

rekryteringsprocess? Det kanske är just de egna värderingar som gör att rekryteringarna

blir lyckade. Man riskerar tydligen inte att rekrytera fel även om man inte är helt

objektiv, något som vi tidigare trodde. 

Vi frågade oss också om medarbetarna på företagen hade något att säga till om vid

rekryteringen. Det visade sig att medarbetarna inte hade något större inflytande över det

slutliga valet av kandidat. Det tror vi kan bero på att det då blir allt för många viljor att

ta hänsyn till. Det var dock ett företag, KPMG, som valde att göra medarbetarna

delaktiga i processen och även det slutliga valet av kandidat. Vi upplevde det dock som

Kyrkander lät sina medarbetare vara allt för delaktiga i processen, vilket fick oss att

känna att hon då inte ville ta på sig hela ansvaret själv om det skulle visa sig vara en

felrekrytering. Vi tycker dock att det är bra att medarbetarna någon gång under

rekryteringsprocessen får vara med att tycka till. Särskilt bra anser vi att det är om de

ansvariga för rekryteringen står i ”valet och kvalet” att välja medarbetare. Här kan då

medarbetarna få sista ordet och på så sätt hjälpa till att få rätt person in i företaget. Det

får dock inte leda till att de ansvariga för rekryteringen gör det lätt för sig genom att gå

på medarbetarnas linje. Ytterligare ett stöd som företag kan använda sig av när de ska
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rekrytera är tester. Det var dock inget av de företag vi intervjuade som använde sig av

detta. Själv anser vi att tester inte ger rättvisande bild av den sökande. Det kan istället

leda till att man blir ännu mer pressad och gör ett sämre resultat.

Ett mönster som vi fann gemensamt för företagen är att de använder sig av

provanställning, vilket gör att både företaget och den nyanställde har en chans att rätta

till en felaktig rekrytering, om deras val av kandidat inte skulle stämma. Detta anser vi

vara bra för båda parter. Det kan ju faktiskt hända att det inte bara är företaget som inte 

är nöjd. Det kan ju vara så att den nyanställde inte trivs på sin nya arbetsplats. På detta

sätt så kan detta ”fel” regleras på ett tidigt stadium. 

Från början hade vi tänkt göra en egen modell av hur ett rekryteringsärende ser ut

utifrån hur den ser ut på de företagen vi har intervjuat. Vi tycker att Granbergs modell

stämmer bra överens med hur vi har uppfattat företagens rekryteringsprocesser. Som vi

tidigare nämnt så anser vi att det inte finns så många olika sätt att rekrytera på och

utifrån detta följer företagen Granbergs (1994) modell (se sidan 18) mer eller mindre. 

Granberg tillhör enligt oss dock en av de författarna som inte ser vikten av uppföljning.

Den uppföljning som Granberg har med i sin modell handlar om rekryteringspolitik och

rekryteringsrutiner. Detta är inget som vi förkastar eller tycker är dåligt men inget vi

märkt av hos de företag som vi har besökt. Där går rekrytering mer på rutin och

respondenterna har även sagt att det är nöjda med hur rekryteringen ser ut idag. 

Som vi tidigare nämnt så hade varken de stora eller små företagen några nedskrivna

rutiner för hur de går till väga när de ska rekrytera. Trots avsaknaden av detta hos

samtliga företag så skedde ett stort antal lyckade rekryteringar. Däremot tycker vi att

man kontinuerligt bör se över sina rutiner för rekrytering och försöka att sträva efter att

göra de bättre. Detta kan ske genom genomgång av rutinerna och vidareutbildning för

de som aktivt håller på med rekrytering. 

Vi frågade oss i problemdiskussionen hur vanligt det är att företagen använder sig av

uppföljning och hur de introducerar nyanställda på företaget. Företagen som vi varit på

hade alla någon slags av uppföljning. Dock varierade graden av engagemang av
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uppföljning. De flesta företagen hade ett uppföljningssamtal med en nyanställde efter en

viss tid, oftast när provanställning skulle gå över till fast anställning.

Någon direkt fadderverksamhet var de endast ett företag som hade. Vi tror att detta kan

bero på att det kostar mycket för företagen och att det inte finns någon tid för detta. Det

var många av företagen som uttryckte att de borde ha en fadderverksamhet för att den

nyanställda ska känna sig välkommen, väl omhändertagen men även för att kunna vända

sig till någon med frågor och funderingar. Själva tycker vi att det borde vara en 

självklarhet att alla nyanställda tilldelas en fadder som ska hjälpa dem att sätta sig in i

arbetsuppgifter och hur det fungerar på företaget. 

Under uppföljningssamtalen så brukar man även diskutera hur de anställda vill

utvecklas i företaget. Det är här viktigt för företaget att ta fasta på medarbetarnas

önskemål om utveckling. Annars tror vi att det leder till att medarbetarna känner att de

står och stampar på samma ställe. När man har en akademisk bakgrund anser vi att man

har högre krav på vidareutveckling och utbildning. Alla företagen vi besökte hade

någon typ av uppföljning och utveckling. Något som vi blev förvånade men mycket 

glada av att upptäcka, eftersom vi efter ha litteraturen i ämnet som många gånger

påpekade företagens tidsbrist, trodde vi att företagen inte hade tid med detta.

Något som vi också tänkt diskutera är hur könsfördelningen ser ut på våra respondenter.

Könsfördelningen var något vi bortsåg från när vi letade efter lämpliga personer att

intervjua. Det kravet vi hade, som vi nämnt i vår metoddel, var att få prata med personer

som hade ansvaret för rekrytering, detta för att vi skulle få så korrekta och uttömmande

svar som möjligt. Vi har i efterhand reflekterat över att det endast var kvinnor vi

intervjuade på de stora företagen, och endast män på de små företagen. Att det råkade

bli denna fördelning var inget vi kunde råda över. 

Föreställningen som finns om att det främst är kvinnor som har detta som sitt arbete blir

ju här bekräftad. Ser man på de små företagen och de personer vi intervjuade där, så är

det bara män. I detta fall råkade de även vara VD eller chef. Även här stämmer de

allmänna föreställningarna om att män har de högre posterna. Detta kan bero på att två
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av de tre små företagen är ”typiska mansbranscher” det vill säga ingenjör och

byggföretag. 

Som vi tidigare skrivit gick de små företagen i större utsträckning på intuition när de

skulle rekrytera, vilket här inte stämmer överens med de föreställningar som finns om 

den ”kvinnliga intuitionen”, som bekant var det ju män som gick på intuitionen i detta

fall. De små företagen var i många fall medvetna om att de gick på intuition det är dock

inget som respondenterna har tänkt ändra på, då det trots detta, skedde en stor del

lyckade rekryteringar på företagen. Det här var något som vi reflekterade över, kanske 

behöver man ingen utbildning för att göra lyckade rekryteringar? Det kan dock

uppfattas som att rekrytering är en lätt uppgift, som vem som helst kan klara av. Vi 

anser dock att man bör ha någon slags utbildning för att arbeta med rekrytering. Detta

inte bara för företagets skull utan även för de sökande.

Vi tror dock inte att det beror på vilket kön man har om man rekryterar med 

intuition eller inte. Skulle det istället vara tre kvinnor i de små företagen så tror vi att

utfallet hade blivit det samma. I ett litet företag så finner vi liksom respondenterna det

vara extra viktigt att ta hänsyn till personkemin så att nyanställde kommer att komma

väl överens med de övriga anställda. Vi tror heller inte att de stora företagen skulle ha

rekryterat på ett annorlunda sätt om det hade suttit män på de positionerna.

Vi trodde att det skulle vara större variationer mellan företagen. Vi antog att det skulle

vara svårare än så här för företagen att rekrytera personal. Vi frågar oss här om vi 

verkligen fick den verkliga sanningen i våra intervjuer av respondenterna. Det var ju

endast ett företag som tog upp problemet med att hitta rätt folk men då berodde på att

det inte fanns rätt utbildat folk att få tag på i närheten av företaget. Överlag trodde vi att

rekryteringsprocessen skulle upplevas besvärligare av de personer vi intervjuat. Det är 

ju trots allt vid rekrytering företaget har sin enda chans att välja nya medarbetare. Det vi

hade föreställningar om som skulle upplevas som svårt för företagen var bland annat att 

hitta en personen som stämmer överens med den kravprofil de satt upp. Självklart är vi

dock medvetna om att företagen ibland bortser från vissa krav. Detta märkte vi av när

många företag berättade att de gick mycket på den sökandes personlighet och till följd

av detta ibland bortsåg från kravprofilen. 



Rekrytering
- En undersökning av stora och små företags rekryteringsprocess

Charlotta Ekström & Linda Gustafsson 60



Rekrytering
- En undersökning av stora och små företags rekryteringsprocess

Charlotta Ekström & Linda Gustafsson 61

6. SLUTSATSER
Utifrån vår teoretiska referensram och det empiriska undersökningsmaterialet kan vi dra

ett antal slutsatser. Dessa slutsatser dras under förutsättning att vår studie är korrekt

genomförd.

Ett rekryteringsärende startar i första hand när företagen behöver öka sin personalstyrka

på grund av ökad efterfrågan det vill säga, att den befintliga personalstyrkan får för

mycket att göra, eller för att företagen vill utöka sin kompetens för att vara

konkurrenskraftiga i framtiden.

För att göra lyckade rekryteringar visade det sig genom våra intervjuer att man ej

behöver ha en gedigen utbildning bakom sig. Endast två av de sex respondenter vi

intervjuat hade en utbildning inom området som de kan dra nytta av i sitt arbete med

rekrytering. Trots att de övriga fyra respondenterna ej hade utbildning inom området så

lyckades de väl med sina rekryteringar. 

Det har även visat sig under våra intervjuer att många av respondenterna rekryterar med

hjälp av sin intuition, vilket också visat sig ge lyckade rekryteringar. Något som vi då

anser är att företagen i sina kravprofiler ej behöver rikta in sig så mycket på de

personliga egenskaper en kandidat bör besitta utan, istället lägga mer vikt vid de

kompetens- och kunskapskrav som företaget har behov av 

Efter att ha gjort denna undersökning av stora och små företagen så kan vi konstatera att

rekryteringsprocesserna inte skiljer sig nämnvärt åt beroende på företagens storlek,

något som vi innan trodde. Därför har det varit svårt för oss att urskilja mönster som är

specifika för de små eller stora företagen, eftersom alla företagen går till väga på ett

liknande sätt. Anledningen till detta, tror vi, är att det inte finns så många olika sätt att

rekrytera på. Alla företag var dessutom nöjda med sina rekryteringsrutiner och hade inte

för avsikt att ändra dem. 
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