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Sammanfattning 
I följande uppsats undersöks den sänkta arbetsgivaravgiften för yngre och 
problematiken i rekryteringen när det återfinns en sökande med reduceringen. 
Ämnet är aktuellt inom politiken då reduceringen ska tas bort av den nyligen 
tillsatta regeringen. Genom egna beräkningar på genomsnittslöner har vi kunnat 
få arbetsgivares synpunkter om vad som värderas vid en rekrytering. Det som 
varit framstående genom intervjuer är att de ekonomiska aspekterna inte 
värderas lika högt som personliga egenskaper och yrkeserfarenheter. Syftet med 
denna studie är att bidra med en ökad förståelse om anställningsbarheten för 
yngre och problematiken kring den höga arbetslösheten som råder för de yngre. 
Forskningsfrågan har kunnat besvaras genom att det valdes ut två urvalsgrupper 
som jämförts med varandra. Urvalsgrupperna har bestått av yngre personer med 
mindre yrkeserfarenhet som har reducerad arbetsgivaravgift och den äldre 
målgruppen med yrkeserfarenheter. Denna kvalitativa studie har genom 
semistukturerade intervjuer och beräkningar kunna dragit slutsatsen att 
reduceringen inte hjälper yngre in på kvalificerade yrken då det ofta krävs 
utbildning vilket bidrar till att de träder in på arbetsmarknaden för sent för att 
reduceringen ska vara värt att värderas vid en rekrytering. arbetsgivare 

  



  

Abstract 
In following essay examinees the reduced employer contributions for younger and 
the problems in the recruitment when a applicants with the reduction. The topic 
is current within Swedish policy because the recently added government will 
remove the reduction. Through own calculations on average salaries we have been 
able to get employers comments on what’s valued in the recruitment. The most 
prominent in the interviews is that the economic aspect is not valued as high as 
personal assets and professional experience. The aim with this study is to 
contribute to a better understanding about the youngers employability and the 
problems concerning the high unemployment regarding younger people. Our 
research question has been able to be answered because two selection groups 
were compared with each other. The selection groups contained younger people 
with less work experience but have the reduced employer contributions and the 
other group that are older and have work experience. This qualitative study has 
through interviews and calculations been able to conclude that the reduction not 
helping younger people enter the skilled occupations because it’s often that 
employer’s seeking people with education and therefor will it be to late for the 
reduction to be worth something in the recruitment. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Ämnet kretsar kring vad arbetsgivaren lägger fokus på vid rekrytering av 
kvalificerade yrkesgrupper. Om en ökad förståelse och kunskap inom områden 
som utbildningstid, yrkeserfarenheter och reducerade arbetsgivaravgifter 
funnits, hade möjligtvis rekryteringsutfallet sett annorlunda ut. Förståelse och 
kunskap finns troligt hos arbetsgivaren, dock är det inte säkert att det används i 
den utsträckning som det borde för den mest lyckade rekryteringen. Med hjälp av 
personalekonomiska beräkningar som innehåller exempelvis som inskolning, 
fadderkostnader, annonsering etc. kan arbetsgivaren skapa sig en tydligare bild 
av rekryteringskostnaderna. Detta har aktualiserats på senare år men vi tror inte 
att det används i lika stor utsträckning i rekryteringsprocessen som är möjligt.  
 
Studiens fokus ligger på kvalificerade yrkesgrupper som förutsätter gymnasial 
yrkesutbildning eller jämförbar utbildning för att begränsa studiens omfång samt 
lättare kunna besvara forskningsfrågorna. Bakgrunden till att studien endast 
kommer belysa kvalificerade yrkesgrupper är senaste årens trend om att söka 
eftergymnasial utbildning. (Eliasson, 2012) Studiens kommer även ha ett politiskt 
fokus då det är ofrånkomligt inom det valda ämnet att inte ta hänsyn till sänkt 
arbetsgivaravgift för unga. Studien har valt ut två urvalsgrupper och kommer att 
analysera anställningsbarheten hos dessa genom personalekonomiska 
beräkningar samt genom intervjuer med arbetsgivare. Detta för att få en tydligare 
helhetsbild av vad arbetsmarknaden anser om forskningsfrågan och dess 
problematik. Studien kommer att analysera respondenternas åsikter och bedöma 
om erfarenheten och åldern värdesätts i anställningsprocessen till kvalificerade 
yrken. 
 
Flach (2006) påstår att det som ligger grund i valet vid rekrytering kretsar sedan 
länge tillbaka kring bakgrund, kunskap, personlighet, utbildning och 
arbetslivserfarenheter. Dessa faktorer är självklart avgörande vid 
rekryteringsbeslutet men ofta kan andra variabler vara viktiga för att få ett 
lyckosamt utfall. Tidigare forskning styrker att det finns variabler som 
personalekonomiska beräkningar som kan värderas för att skapa en tydligare bild 
kring rekryteringskostnaderna. (Johanson & Johrén , 2008) 
 
Arbetslösheten för personer mellan 15-24 år är ca 20 procent enligt Ekonomifakta 
(b) (2015), detta är något som regeringen försökt förbättra genom att vidta 
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åtgärder i form av sänkt arbetsgivaravgifter för ungdomar under 26 vilket 
arbetsgivare bör väga in vid en anställningsprocess.  
I riksdagens motion 2013/14: Sk377 till regeringen föreslogs förutsättningarna 
för ett förstärkt jobbskatteavdrag för personer under 26 år. I motiveringen påstår 
riksdagen att Sverige tillhör ett av de länder som klarat sig allra bäst genom den 
ekonomiska kris som drabbat såväl Europa som övriga delar av världen. Sverige 
har en låg arbetslöshet jämförelsevis med andra länder, dock är arbetsmarknaden 
förenad med strukturella problem och har över tid varit präglad av att 
arbetslösheten varit högre bland grupper som haft begränsad eller ingen tidigare 
kontakt med arbetsmarknaden.  
 
Alliansregeringen påstår att de under sin mandatperiod genomfört riktade 
åtgärder för att göra det billigare att anställa unga, genom halvera arbetsavgifter 
för personer under 26 år. Satsningen ska bland annat göra det ännu billigare att 
anställa yngre ungdomar.  
 
Det finns åsikter att denna sänkta arbetsgivaravgift ska leda till fler jobb för 
målgruppen, dock påstår motståndare att satsningen är riktad åt fel håll och att 
det inte skulle hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden. Motståndarna mot 
sänkningen vill istället att satsningarna ska rikta sig mot utbildningar för att 
förbereda ungdomar inför arbetsmarknaden.  

1.2. Problemdiskussion 
När organisationer skall utöka sin personalstyrka har arbetsgivare som ambition 
att anställa personal med hög kompetens för att uppnå en lönsam och väl 
fungerande organisation. (Johanson & Johrén , 2008) Det finns flertal faktorer som 
påverkar vem som är mest lämpad för de aktuella arbetsuppgifterna. 
Återkommande faktorer som rekryteringsansvariga värderar i varierande 
uträckning och som ofta är återkommande kan exempelvis vara yrkeskompetens, 
lojalitet, arbetsmoral och personliga egenskaper. Dessa är svåra att beskriva 
eftersom de går att tolka olika beroende på organisation och person men som 
uttryck är dessa vanligt förekommande vid en nyanställning. 
 
Med hjälp av personalekonomiska beräkningar kan de förutfattade meningarna 
som arbetsgivare har revideras. Arbetsgivarnas forcerade beslut utan hänsyn till 
beräkningar vid rekrytering blir kanske inte det mest lämpliga över ett längre 
perspektiv. Om fokus på kalkyler gällande kostnader kopplade till rekrytering 
varit större är det inte säkert att utfallet blivit den samma. Arbetsgivarna hade 
med hjälp av beräkningarna fått en klarare syn på skillnaden på att anställa inom 
den yngre målgruppen och genom detta få arbetstagare som de själva kan forma. 
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Arbetsgivaravgiften har sedan år 2009 varit lägre för personer mellan 18-26 år 
detta kan innebära att arbetsgivaren endast tar hänsyn till den ekonomiska 
synvinkeln vid en nyanställning och kan därför bidra till trångsynta beslut. 
Problemet är att yngre personer ofta inte har lika lång eller helt saknar erfarenhet 
och med hjälp av sänkt arbetsgivaravgift kan det bli mer aktuellt att anställa en 
yngre personal som kommer med ”blanka blad” jämförelsevis med erfaren 
personal.  
 
Då den totala arbetslösheten enligt Ekonomifakta (a) (2015) i mars 2015 8,0 
procent vilket motsvarar 414 100 personer, ungdomsarbetslösheten ligger 
betydligt högre än den totala arbetslösheten. Den höga arbetslösheten leder till att 
fler personer söker sig till samma tjänst vilket skapar högre konkurrens, ett 
resultat av det höga utbudet och den låga efterfrågan på arbetsmarknaden är att 
personer blir överkvalificerade och unga personer får det svårare att slå sig in på 
arbetsmarknaden när de konkurrerar mot personer med längre 
yrkeserfarenheter och högre utbildningar.  
 
Forskningsfråga: 

• Hur ställer sig arbetsgivaren till rekryteringskostnader och de mer 
klassiska faktorerna så som utbildning och arbetslivserfarenhet för att 
anställa rätt personal till organisationen?  

 
- Det senaste åren har reducerad arbetsgivaravgift kommit som en 

stimulansåtgärd för att hjälpa unga in på arbetsmarknader, är detta 
något som påverkar arbetsgivaren val i rekryteringsprocessen? 
 

1.3. Syfte 
Uppsatsens syfte är att klargöra hur arbetsgivare och organisationer tänker kring 
anställningsbarhet för yngre och oerfarna jämförelsevis med den äldre 
målgruppen som innehar yrkeserfarenheter. Studien ska bidra till en ökad 
förståelse om hur mycket den sänkta arbetsgivaravgiften hjälper unga människor 
in på arbetsmarknaden samt om detta är något som värderas vid en rekrytering. 
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1.4. Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till såväl näringslivet som den akademiska sfären. 
Ambitionen är att studien ska vara intressant och givande även för läsare som inte 
innehar grundläggande insikter om Human Resources-strategier i allmänhet, men 
i rekryteringsfrågor i synnerhet. Däremot vänder sig uppsatsen sig främst till 
läsare med fundamentala kunskaper i företagsekonomi, då det inte är ingående 
förklaringar eller definitioner av begrepp och termer som är vanligt 
förekommande i det företagsekonomiska språkbruket. Studien kan även vara 
läsvärd för företag som befinner sig i ett stundande rekryteringsarbete och för 
arbetstagare som står inför en kommande anställningsintervju. 
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2. Metod 
 

2.1. Vetenskapligt synsätt 
Uppsatsen ska undersöka och tolka rekryteringsprocessen och kommer att ha 
kontakt med företag som under studiens gång ska bidra med arbetsmarknadens 
objektiva synsätt. Studien kommer att tillämpa ett hermeneutiskt synsätt för att 
tolka och förstå intervjuer och tidigare teori.  Hermeneutik utgår ifrån att förstå 
och inte bara begripa intellektuellt, synsättet bygger på ytterligare på en 
kunskapskälla utöver empiri och logik, nämligen författarnas intryck. Genom att 
förstå intervjupersonerna kommer vi även förstå deras känslor och upplevelser 
med hjälp av empati. (Thurén , 2007) 

2.2. Undersökningsansats 
Studien har haft en kvalitativ inriktning där fokus varit att förstå respondentens 
uppfattning om studiens område. Valet av ansats var på grund av ämnet 
intervjupersonernas egna uppfattningar om vad de värderar vid rekrytering och 
denna ansats valdes för att besvara forskningsfrågan.  
 
Under intervjutillfällena har personalekonomiska beräkningar som behandlar 
kostnader kopplade till nyanställning presenterats för respondenten. 
Beräkningarna gjordes för att skapa ett diskussionsunderlag och erhålla svar om 
hur respondentens ser på ekonomiska skillnader mellan de valda 
urvalsgrupperna vid nyanställning. Beräkningarna gjorde det även möjligt att se 
om respondentens åsikter om anställningsbarheten ändrades efter att de fått 
information om ekonomiska skillnaderna i urvalsgrupperna. Med informationen 
som grund skapas en uppfattning om utfallet varit liknade om dessa beräkningar 
tagits hänsyn till vid en nyanställning.    
 
Då studiens fenomen är svårt att särskilja från fenomenets kontext kommer 
uppsatsen göras i form av en kvalitativ fallstudie, detta för att få kunskap om 
undersökningsområdet. Fallstudien har med hjälp av tre organisationer bedrivits 
empatiskt för att samla in mer data än endast den tidigare forskningen som 
insamlats. Eftersom uppsatsen kretsar kring förståelse för en specifik situation 
inom en organisation menar Backman (2008) att fallstudie är mest lämpad som 
forskningsmetod för att angripa forskningsfrågan. 
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2.3. Datainsamling 
Datainsamlingen utgår från primär- och sekundärdata genom intervjuer och 
tidigare forskning som berör forskningsfrågan. Processen startade med 
datainsamling av sekundärdata i form av kurslitteratur samt relevant forskning, 
detta för att få mer kunskap om ämnet till senare intervjuer. För att skapa en 
klarare bild av undersökningsområdet har vetenskapliga artiklar analyserats. 
Huvudsyftet med studien är att genom personalekonomiska beräkningar se 
arbetsgivarnas synvinkel på forskningsfrågan. Kunskap om beräkningar som 
används har vi sedan tidigare och för att utöka kunskapen har ytterligare 
information inhämtas.  
 
För att få mer ingående svar från respondenterna skapades en intervjuguide. 
Enligt Jacobsen (1993) är en intervjugudie en uppsättning av teman av ämnen som 
ska undersökas i ett antal intervjuer med svarspersoner. Intervjuguiden kan 
jämföras med checklista där intervjupersonerna får bemöta relevanta och 
likartade teman, Intervjun är därför tematiskt för att det underlättade för oss som 
författare och även för den intervjuade. Det hermenutistiska ansatsen och 
kvalitativa tillvägagångsättet är det ändamålsenliga för att uppfylla fallstudiens 
syfte. 
 
För att erhålla relevant och korrekt data började datainsamlingen med att söka 
förkunskaper inom området som rör rekrytering samt sänkt arbetsgivaravgift för 
unga. En analys har gjorts av den pågående debatten som pågår kring ämnet för 
att göra uppsatsen aktuell. Debatten kommer inte påverka resultatet utan endast 
bidra till en högre förståelse kring sänkt arbetsgivaravgift. 
 
Tidigare forskning söktes genom i bibliotekets databas samt undersökning av 
tidigare studenters uppsatser för mer kunskap om strukturer i liknade uppsatser. 
Då uppsatsen är riktad mot Svenska arbetsmarknaden har den relevanta 
informationen varit forskning som går att kopplad till Sverige. Det har ibland varit 
svårt att urskilja den information som kan kopplas till vår fallstudie på grund av 
den otaliga informationen som finns kring rekrytering. Datainsamlingen tog 
därför längre tid än planerat, då vi var tvungna att sortera informationen till det 
som varit kopplad till Svenska marknaden.  

2.3.1 Urval av respondenter samt organisationer 
Vid urvalet av organisationer var det viktigt att hitta organisationer som beroende 
av storlek och organisationskultur bidrar till en varierad syn på forskningsfrågan. 
Enligt en undersökning Demoskop gjorde 2011 framkommer det stora skillnader 
gällande rekryteringsvalet inom organisationer kopplat till storlek. Det är skillnad 

 

7  
 

 

  



 

 
MUB100 

 
  

på hur rekryteringen går till beroende på organisationens storlek och en större 
organisation har lättare för att anställa yngre personal jämfört med mindre 
organisationer. (Hylén, 2011) Med detta som bakgrund är det möjligt att angripa 
forskningsfrågan från olika håll och med hjälp av synsätt från organisationer med 
varierande förutsättningar att analysera forskningsfrågan. Forskningsfrågan har 
därför kunnat besvaras på ett tillfredställande sätt genom en bred syn på 
anställningsbarheten för unga och deras sänkta arbetsgivaravgift. Det empiriska 
materialet har ställts mot varandra för att öka studiens heterogena synvinklar och 
därigenom dragit slutsatserna som presenterats.  

Urvalet av intervjupersoner bör vara heterogent inom en given ram, det ska finnas 
en variation men inte mer än någon enstaka person som är extrem eller 
”avvikande” (Trost, 2005). Vi handplockade intervjupersonerna och till vår 
förväntan kunde respektive personer medverka vid intervjuerna. Det gjorde att vi 
fick den varierade information som eftersträvades och blev nöjda med resultatet 
av insamlingen.  

När valet av respondenter gjorts har det varit viktigt att intervjua de personer som 
har insyn och är direkt delaktiga i rekryteringsprocessen. Detta för att få en tydlig 
och rättvis bild av vad som värdesätts vid en nyanställning och hur en den går till. 
Urvalet av respondenterna gjordes från tre olika organisationer samt en med olika 
långa yrkeserfarenheter men där alla hade delaktighet i rekryteringsarbetet. 

2.3.2. Intervjuer 
Studien kommer att ha ett tolkande synsätt vid intervjutillfällena och applicera 
dem med hjälp av sekundärdata till personalekonomiska metoder. Vid alla 
intervjuer användes semistrukturerad intervjumetod. Detta diskuteras vidare i en 
senare analys utifrån de urvalsgrupperna som genom dessa intervjuer skapades. 
Det bidrog även till en arbetsmarknadskoppling vilket leder till att uppsatsen 
uppfattas relevant och dess verklighetsanknytning ökar. 
 
Ingen av respondenterna bad om att få intervjuguiden på förhand vilket 
underlättade då de inte hade tiden att tänka ut svar på förhand vilket bidrog till 
en mer öppen diskussion. Vi informerade innan intervjutillfället för vederbörande 
att resultatet av rapporten finns tillgängligt för dem vid studiens slut men att 
materialet inte skulle publiceras. Varje intervjutillfälle varade i cirka en timme och 
intervjuerna varierade i utsträckning samt i omfång av information. Samtliga 
respondenter gav tillåtelse till ljudinspelning vilket underlättade 
sammanställningen av intervjuerna. Det insamlade datamaterialet selekterades 
och presenteras i löpande text och citatform i empirin för att öka trovärdigheten.  
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I kvalitativa studier kan det vara praktiskt att särskilja arbetet med insamlad data 
i tre steg. Först insamlades intervjuerna, vid nästa steg analyserades svaren och 
slutligen tolkades datamaterialet med hjälp av teoretiska verktyg som finns till 
förfogande. Dessa tre steg behöver inte komma i bestämd ordning utan de kan 
vävas in i varandra (Trost, 2005). När man gör en intervjuguide bör man reflektera 
över den teoretiska förförståelsen, syftet och problemställningen, 
frågeställningen och den logiska kopplingen mellan dem. Reflektionerna innan 
intervjutillfällena är viktiga för att få ut de svar som studien kräver (Lantz, 2013). 
En testintervju hade på förhand hjälpt oss att bedöma frågorna och se vilka som 
eventuellt inte var kopplade till studiens huvudområde. Om vi hade gjort en 
testintervju på förhand hade vi kunnat få en uppfattning om vilka frågor som var 
relevanta, om vi hade behövt modifiera antalet frågor samt ändra karaktären på 
uppbyggnaden av intervjun. Det hade kunnat förbättrat resultatet av 
datainsamlingen.  

2.4. Analysmetoder 
Intervjuerna granskades kritiskt och efter det skapades en bild kring hur de valda 
organisationerna såg på forskningsfrågan. Detta i kombination med en värdering 
och tolkning kring de egna beräkningarna för att skapa en grund i den slutliga 
analysen. 

Teori har selektivt valts ut för att bättre svara på forskningsfrågan, samt lyfta fram 
vissa delar av materialet som anses relevant. För att göra detta har vi använt oss 
av meningskoncentrering, vilket innebär att respondentens citat använts för att 
visa på meningsfullhet i yttrandena (Kvale & Brinkmann, 2009). Vissa citat har 
presenterats förkortat i resultatet men är aldrig omformulerade. Kvalitativ analys 
är iterativ (upprepad spiralprocess) vilket innebär att vår analys gradvis 
omformulerades och abstraherades. Detta för att möjliggöra en distans till det 
empiriska materialet (Hjerm & Lindgren, 2010). 

I schablonberäkningarna är lönerna hämtad från lönestatistik.se och är beräknad 
på ekonomiassistenter då studien fokuserar till kvalificerade yrkesgrupper där 
ofta det anses som meriterade med utbildning men inte ett måste för att klara av 
arbetsuppgifterna och eftersom samtliga tillfrågade organisationer erhåller en 
tjänst liknande denna.  
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2.5. Källkritik 
Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till det insamlade materialet eftersom 
respondentens svar skildrar en individs åsikter samt att personliga politiska 
åsikter, vilket kan påverka studiens slutliga resultat. Material i form av 
sekundärdata har kritiskt valts ut för att finna korrekt och aktuell information 
kring forskningsfrågan eftersom ämnets aktualitet är viktigt för att uppsatsen 
skall uppfattas som tidsenlig. En opartisk och kritisk granskning har varit 
grundläggande för att uppsatsen inte skall verka och uppfattas som partiskt för 
läsaren.  

2.6. Trovärdighet och överförbarhet 
Fokus i denna kvalitativa studie ligger på jämförbara kriterier vilket är 
tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan uppskattas med hjälp av fyra kriterier 
vilket är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten som krav möttes delvis genom att 
följa de etiska riktlinjer som finns inom kvalitativ forskning. Genom valet av 
semistrukturerade intervjuer som kan gå in på djupet i upplevelser och attityder, 
möttes begäran på överförbarhet.  
 
Genom att studiens process redogjorts i samtliga steg samt att det finns en 
öppenhet är det möjligt att granska och kritisera, vilket möter kravet för 
pålitlighet. Det sista kravet är möjligheten att styrka och konfirmera resultaten 
vilket svarar mot objektiviteten (Bryman, 2011). För att möta denna begäran 
krävs en medvetenhet om egna värderingar och att dessa alltid kan påverka 
studiens reslutat. En diskussion genomfördes inför formuleringen av syftet där 
tankar, förutfattade meningar och egna åsikter inom området lyftes. Vid 
formuleringen av intervjuguide fokuserades extra på att skapa neutrala frågor 
som inte skulle uppfattas som ledande.  
 
Vi anser att studiens trovärdighet är hög på grund av det teoretiska ramverket och 
det empiriska materialet som inhämtats på ett tydligt och strukturerat sätt med 
välkända forskares arbeten som grund. Valet av respondenter gav studien en hög 
trovärdighet då dessa innehar positioner i företaget som är bäst lämpade för att 
besvara studiens frågeställning. 
 
I studien kommer vi se på likheter och skillnader mellan hur arbetsgivare ser på 
anställningsbarheten i kvalificerade yrkesgrupper. Intervjuerna transkriberades 
för att försäkra om att likheterna mellan svaren var tillräckliga för att analyseras, 
även de väsentliga skillnaderna som uppstod mellan intervjupersonernas åsikter. 
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Intervjupersonerna kan ses som området och arbetsmarknadens experter och 
fallstudien har utförts på tre organisationer. Dock är det viktigt att vara medveten 
om att svaren nödvändigtvis inte går generalisera på hela Svenska 
arbetsmarknaden utan speglar specifika företagsledares åsikter. Informationen 
från intervjun samt de egna schablonberäkningarna bör leda till att det går att se 
ett mönster om hur arbetsmarknaden ser på forskningsfrågan. Sekundärdata som 
inhämtats är aktuell och tillgänglig för andra att undersöka.  

2.7. Etik under forskningsprocessen 
Ämnet som uppsatsen behandlar kan i viss mån anses vara känsligt och med 
hänsyn till frågornas karaktär i intervjuguiden valdes det att ge företagen och 
respondenten anonymitet. Därför kommer det genomgående under studien 
beakta de enskilda företagens integritet genom att inte nämna deras namn, detta 
då det inte finns någon mening med att publicera specifika namn. Även fast inget 
namn på de enskilda företagen presenteras kommer storleken på företaget 
beskrivas samt dess branschtillhörighet för att öka förståelse kring varför svaren 
skiljer sig åt. 
 
Studiens sätt att hantera den delvis känsliga informationen vi erhållit genom 
intervjuerna följer därmed kraven på diskretion som Holme och Solvang (1997) 
lyfter fram. Författarna menar att forskaren måste kunna ge, och hålla löftet om 
att den insamlade informationen behandlas och presenteras på ett korrekt sätt. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de teoretiska modeller och tankesätt om 
rekrytering samt urvalet som arbetsgivaren gör. Kapitlet innehåller allmängiltiga 
teorier kring rekrytering- och urvalsprocessen i allmänhet samt ett djupare 
resonemang om studiens valda urvalsgrupper. Avslutningsvis följer ett avsnitt kring 
de kostnader som går att koppla till en rekrytering. Detta är även underlag till 
beräkningar i den senare empirin. Kapitlet är upplagt tematiskt för att skapa 
tydlighet samt för att dela upp uppsatsens huvudsakliga sökord. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

3.1. Rekryteringsprocessen 
I dagens informationssamhälle är rekryteringsprocessen mer komplicerad men 
den är även mer framtidsinriktad eftersom en nyanställning är en åtgärd i 
företagets utvecklingsstrategi (Ahrnborg Swenson , 1997).  UTVECKLA 
 
Kahlke & Schmidts (2002) bedömningsprocess börjar med att göra en 
arbetsanalys, som består av att ta fram de viktigaste aspekterna som rör arbetet 
och de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. För att undvika oreflekterade och 
känslomässiga beslut bör en arbetsanalys arbetas fram innan rekryteringen 
påbörjas. Detta ger en tydligare bild över vilka kriterier som måste uppfyllas, 
vilket underlättar bedömningen och urvalet av kandidater. Arbetsanalysen kan 
sammanfattas som en förberedande analys av en personbedömning och är ett 
produktivt verktyg rörande kraven på de arbetssökande. Dessa kriterier består av 
de viktigaste tjänste- och personkraven, vilket är ett betydelsefullt hjälpmedel 
som både de sökande och företaget kan ha nytta av när de bedömer varandra. När 
arbetsgivaren har ett stort urval av kandidater är arbetsanalysen särskilt 
användbar.  
 
Enligt Kahlke & Schmidts (2002) består en bra arbetsanalys av fyra områden: 
ramar, resultat, uppgifter och personkrav som tillsammans bildar en process. 
Ramarna handlar om företagets villkor för arbetet och personens fysiska och 
psykologiska begränsningar. Resultat avser det som måste uppnås i arbetet och 
vad gäller uppgifter baseras det på vad som måste göras för att ett önskvärt 
resultat ska uppnås. Personkrav är en beskrivning av de kriterier som ställs på 
tjänsten och beskrivs i en kravprofil. Kravprofilen innehåller de färdigheter, 
kunskaper, personlighetsdrag och fysiska krav som efterfrågas. Det är således 
väsentligt att dessa fyra områden sätts i relation till varandra eftersom de hänger 
samman och påverkar varandra. Det finns olika metoder för att ta fram en 
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arbetsanalys och i vissa fall används enbart en. Fler metoder kan användas för att 
öka chansen till att uppnå en fullskalig arbetsanalys. 
För varje nyanställning ett företag gör ökar ansvaret för företagsledaren eftersom 
det med fler anställda inom organisationen uppstår ett större ansvarstagande. 
Fler berörs av beslut som fattas och fler har möjlighet att påverka enligt Ahrnborg 
Swenson (1997), vilket leder till att rekrytering av bäst lämpad personal är viktigt 
eftersom det bygger grunden till en väl fungerande organisation. Rätt rekryterad 
personal leder till att denne hjälper företaget att utvecklas kontra en fel 
rekryterad person som kan påverka organisationen negativt. 
  
Arbetskraven är de förväntningar som den nyanställde ska leva upp till. Vilket 
redogör för det beteendet som företaget räknar med att medarbetaren ska 
prestera. Kraven varierar från yrke till yrke, exempelvis måste en brandman vara 
fysik rörlig medan en musiklärare bör vara musikalisk för att lyckas. Olika yrken 
har också olika svårighetsgrader, där omfattningen av beslutsfattande i tjänsten 
är exempel på faktorer som bestämmer hur avancerad en befattning anses vara. 
Genom användandet sig av olika anställningsprov och tester kan rekryteringen få 
en avgörande symbolisk effekt. När en potentiell anställd genomgår flertalet 
rekryteringsprocesser och prov ger det intryck av att företaget satsar på sitt 
humankapital och att det skapas höga förväntningar på den anställdes prestation. 
(Söderström, 1990) 
  
En förutsättning för att arbetsklimatet ska vara tillfredsställande är att 
arbetsstyrkan är homogen vilket styrks av Ahrnborg Swenson (1997) och detta 
innebär att många kategorier av individer är representerade vilket leder till att 
gruppen uppfattas och agerar mer dynamiskt. Det är inte möjligt att vara fullärd 
utan det finns alltid möjlighet att lära sig nya saker av andra människor som 
kommer från andra förutsättningar och befinner sig i andra steg i livet. Uttrycket 
”lika barn leka bäst” är sällan en framgångsmodell för en organisation om det inte 
kretsar kring specifikt riktade och konkret spetsade arbetsuppgifter som kräver 
specifika egenskaper som likvärdiga individer erhåller och gemensamt kan lösa.  
 
Abrahamsson m.f. (2002) citerar Grand, Szulkinn och Tåhlin som påstår att 
arbetsmarknadens genomsnittliga kvalifikationsnivå har stigit påtagligt och 
arbetsgivarnas efterfrågan på kvalifikationer överstiger vad arbetskraften har att 
erbjuda. Med detta som bakgrund anses lågutbildade personer ha svårt att få fäste 
på arbetsmarknaden och löneökning för kvalificerade arbetskraft stiger av samma 
förmodade orsak. 
 

 

13  
 

 

  



 

 
MUB100 

 
  

Enligt Bergström (1998) är ordet rekrytering inom kunskapsintensivt företag 
olämpligt då det är baserat på ett enda val från organisatoriskt perspektiv. 
Rekryteringen bör beaktas som en dubbel matchningsprocess av en ömsesidig 
förhandling mellan arbetsgivaren och arbetssökaren, dessa metoder anses passa 
individuella och organisatoriska behov vilket ger kandidaterna en möjlighet att 
göra mer rationella beslut om deras yrkes- och organisationsval. Detta skulle 
innebära mindre auktoritära maktrelationer genom att behandla sökande som 
autonoma och självständiga. 

3.2. Urval  
Vid sidan om att omvandla arbetskrav till personkarakteristika påstår Flach, 
(2006) att personbedömningen det kritiska momentet vid urvalet. Det är därför 
viktigt att bedömningssituationen omfattar ett begränsat antal variabler som är 
tydligt definierade och att dessa variabler klarar av att skilja på framgångsrika och 
icke-framgångsrika personer för arbetet. Variablerna ska även kunna kvantifiera, 
allt detta då de som rekryterar inte har kapacitet att hantera all den komplexa 
informationen samtidigt. Vid lämplighetsbedömningen som sker i samband med 
urvalet erhålls information om bland annat sökandes kunskap och färdigheter 
som är betydande för arbetet samt begåvning och personlighet lyfts fram. Oavsett 
vilka metoder som används vid urvalet är det arbetskraven och 
personspecifikationen som sätter ramarna för anställningsbarheten. (Flach, 
2006) 
 
Prien (1992) påstår att när en arbetsgivare ska anställa en ny medarbetare 
värderas den sökandes kompetens ofta en betydande roll, eftersom det är utifrån 
den som företaget förväntar sig goda prestationer. Kompetens kan definieras som 
ett underliggande kännetecken hos en person som resulterar i en produktiv 
arbetsprestation, medan begreppet jobbkompetens kan innebära motiv, 
karaktärsdrag och social roll. Ahrnborg Swenson (1997) menar att 
anställningsprocessen har sedan länge varit viktig för att visa vad den sökande har 
åstadkommit i form utav praktiska och teoretiska tidigare yrkeserfarenheter och 
kunskaper. Det har på senare tid omvärderats då det har skiftat till att 
arbetsgivaren visar större intresse inför vad den sökande innehar för kompetens 
vid anställningstillfället och huvudsakligen vad den sökande kan tänkas uträtta i 
framtiden. 
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Rekryterare utför urval efter lämpliga kandidater som överensstämmer med den 
identifierade kravprofilen som skapats. Louw (2013) menar att 
yrkeserfarenheter, kvalifikationer och färdigheter är generella aspekter som 
grundas efter rekryterarens gallringsval. Rekryterare ska analysera 
kandidaternas kunskaper och kompetenser för att besluta om kandidaterna är 
kvalificerade för tjänsten. Rekryterarens intryck av kandidaten är avgörande om 
personen blir erbjuden en intervju eller inte. Antalet kandidater varierar 
beroende på den aktuella tjänsten menar Bergström (1998).  

3.3. Anställa unga oerfarna personer 
Tidigare ansåg arbetsgivare att det viktigaste hos de anställda var foglig, frisk, 
punktlig, flitig, ordentlig, ren och snygg och sällan var frånvarande från jobbet. Det 
förväntades att de anställda inte skulle ta egna beslut utan istället rätta sig in i 
leden och följa de regler och förordningar som fanns. Detta kontra nutidens syn 
på anställda som kretsar kring att de skall inneha hög grad av social förmåga, 
flexibilitet, kreativitet, initiativförmåga, beslutsförmåga och erhålla god kunskap 
kring att arbeta i grupp och samverka med skiftande personlighetstyper i 
kombination med förmåga att jobba självständigt och fatta egna beslut. Dessa 
egenskaper är självklara för att en person skall anses som lämpad för anställning 
dock bör vetskap om vikten av utbildning och arbetserfarenhet belysas då detta 
oftast är grundläggande för en framtida anställning (Ahrnborg Swenson , 1997).  

3.3.1. Gynnsamma infallsvinklar för unga 
Ahrnborg Swenson (1997) påstår att unga generellt har en positiv inställning till att 
lära sig nya arbetsuppgifter och ser positivt på utmaningar vilket i längden leder 
till en mer kunnig och erfaren personal. Denna entusiasm smittar lätt av sig på 
övriga anställda vilket bör ses som en oerhört viktig och positiv del till att anställa 
yngre och målinriktade medarbetare.  
 
Enligt Abrahamsson m.f. (2002) kan det nya sättet att se på lärandet beskrivas som 
utvecklingsinriktat eller kreativt lärande vilket innebär att den oerfarna antas ha 
ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till uppgifter, mål och andra 
förutsättningar. De innehar även beredskap att påverka arbetet och läran om att 
formulera problem och inte enbart lösa givna problem. Istället för frågan hur? Vad 
bör problemet angripas med, och varför? Detta leder till ett förhållningssätt som 
kretsar kring att identifiera och definiera vilka situationer, uppgifter eller problem 
som finns vilket kan vara en positiv aspekt med att anställa nyexaminerade.  
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Om en arbetsgivare är intresserad av att sänka medelåldern på sin personal eller 
tillföra organisationen färsk kunskap och anställa individer som i större 
utsträckning är formbara bör rekryteringen riktas mot unga 
universitetsstudenter, unga med liknade utbildningar eller unga i allmänhet 
(Ahrnborg Swenson , 1997). 

3.3.2. Problematik i att anställa unga 
Det finns en attityd som genomsyrar arbetsmarknaden gällande nyrekrytering 
vilket är enligt Ahrnborg Swenson (1997) att arbetsgivare till viss grad undviker 
att anställa unga nyexaminerade. Detta eftersom de upplevs som osäkra och 
känsla av att arbetsgivaren inte kan hantera ungas vitt skilda attityder kontra den 
äldre generationen. Den här förutfattade meningen och trångsynthet kan leda till 
att arbetsgivare inte ser möjligheter kring att anställa personer med färsk, aktuell 
kunskap som går att applicera på organisationen vilket kan leda till nya idéer och 
lösningar på problem som inte kommit lika lätt från den äldre generationen. 
 
Anställning av en yngre person som kan bidra till värdefulla resurser i 
organisationen enligt Snape & Redman (2003) leder det till en känsla av 
instängdhet, eftersom de förväntade vinsterna från de personliga investeringarna 
troligtvis kommer i samband med fortsatt delaktighet i organisationen. Eftersom 
den yngre troligtvis har en lägre ingångslön kan det ta längre tid att uppnå full 
ersättning för utfört arbete och känsla av utnyttjning och behov av att byta 
arbetsgivare för att göra en upplevelsemässig riktig löneutveckling växer. 
 
Något som talar emot de unga och hindrar dem in på arbetsmarknaden i mindre 
företag är dessa företag ofta är specialiserade inom en vis bransch eller 
produktgrupp. Detta leder till en snäv rekryteringsmall och kraven som ställs på 
den sökande är mycket höga. Detta är en starkt bidragande faktor till att unga har 
svårt att motsvara kraven som ställs inom mindre organisationer och komma in 
på småföretagsmarknaden. (Hylén, 2011) 
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3.4. Yrkeserfarenheter 
Erfarenhet erhålls efter att provat och utsatts för någonting, denna sorts kunskap 
är värdefull och kan inte läras genom fakta som kunskap. Därför bör erfarenhet 
prioriteras högt i rekryteringsprocessen. Har någon exempelvis läst flera böcker 
om hur man lagar en trasig bil är det en sorts kunskap, hade rekryteraren vetat att 
den arbetssökande enbart läst böcker och aldrig faktiskt lagat en bil tidigare hade 
förmodligen inte denna person valts. Risken är stor att den personen inte har vad 
som krävs för att klara uppgiften eftersom inte personen utsatts för en sådan 
uppgift tidigare. Yrkeserfarenhet är en fördel och något som rekryterare brukar 
ha i åtanke när de bedömer en person. Har den sökande erfarenheten inom det 
yrket blir den personen automatiskt mer attraktiv för arbetsgivaren. (Keen, 2002) 
 
Erfarenhetsöverföring är något som beskriver överföring av lärandet 
erfarenheter till andra samt att ställa sig i nytt förhållande till sina egna 
erfarenheter. Detta är något som den arbetserfarne kan bidra med till 
organisationen genom tänkande och fantasi via minnets smältdegel. Denna 
smältdegel kan beskrivas genom att personer med erfarenhet och 
arbetserfarenhet sedan tidigare har en synvinkel och kunskap om specifika 
områden som återkommer och kan återkopplas till på den nya arbetsplatsen och 
via fantasi och tänkande leda till bättre arbetsinsats och erfarenhetsöverföring till 
andra anställda. Dock är det viktigt att skilja på allmän erfarenhet och 
yrkeserfarenhet som går att omvandla till kunskap för den anställda och 
medarbetare. (Abrahamsson m.f. 2002) 
 
Yrkeskunnande handlar enligt (Abrahamsson m.f. 2002) inte enbart om 
erfarenheter och den kvalificering av kunskap som uppstår via reflektion. Det 
syftar till en helhet där olika aspekter på kunskap samverkar vilket betyder att 
yrkeskunnandet enbart kan bedömas i relation till sättet att handla. 
Yrkeskunnande erfarenhet kretsar kring möjligheten till förbättrat en handling i 
samband med tidigare upplevda situationer. Den aktuella situationen appliceras i 
ett tidigare sammanhang vilket skapar större förutsättning och förståelse genom 
fantasi och vidsynthet.  
 
Enligt Davidson & Svedin (1999) finns det en betydande kreativitet i utförandet 
av många arbeten vilket betyder att denna variabel är en förutsättning för att 
skapa en rimlig och väl fungerande verksamhet. Denna kreativitet är något som 
förekommer inofficiellt vilket bidrar med att det är något som är svårt att uppfatta 
och kunna utan tidigare yrkeserfarenhet.  
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3.5. Ekonomiska aspekter i rekryteringen  
Personalen har länge setts som en utgiftspost för arbetsgivaren men har på senare 
tid omvärderats till att ses som en tillgång (Human Resources). Det beskrivs ofta 
som att personalen är företagets största tillgång, dock inget som går att presentera 
i balansräkningen. (Ahrnborg Swenson , 1997) (Shoniwa & Gilmore (1996) menar 
att peronalhanteringen är av central betydelse för hanteringen av de mest 
värdefulla tillgångar som ett företag har – humankapitalet. Anställda förvärvar 
användbar kunskap och färdigheter vilket kan liknas med ett form av kapital. 
Detta kapital går att ses som en medveten satsning vilket kan växa snabbare än 
icke-mänskligt kapital och kan vara utmärkande för ett välfungerande företag. 
 
En av den viktigaste aktiviteten i personalutvecklingsprocessen för en 
organisation är rekrytering. En felaktigt utförd rekrytering kan leda till att 
personer som presterar under genomsnittet anställs. (Shoniwa & Gilmore, 1996) 
En lyckad rekrytering kan leda till högre moral inom organisationen, moral är i sin 
tur ofta kopplad till lönsamhet, effektivitet, samarbetsförmåga och högre 
konkurrenskraft. (Hacker, 1997) Två andra faktorer varför rekryteringen är 
viktigt:  

1. Rekrytering kostar oftast mer än vad företagsledarna och 
rekryteringspersonal är medvetna om. 

2. Organisationer kan bli fast med undermålig arbetskraft på grund av 
fackliga organisationer och deras makt och arbetsrättsliga lagar. Det är i 
princip endast tillåtet att avskeda en anställd om denne gjort sig skyldig 
till kriminella handlingar eller är extremt svår att samarbeta med. 
(Ahrnborg Swenson , 1997) 

 
Det finns flertalet rapporter som visar på höga kostnaderna i samband med 
rekrytering. Ett dåligt rekryteringsbeslut kan kosta extrema summor för 
organisationen, kostnaderna som är associerade med ett sådant beslut: 

• Lära upp en ersättare 
• Annonsering 
• Tid 
• Potentiell förlust av kunder 
• Lägre produktivitet  
• Arvode till rekryteringskonsult  
• Låg moral (Hacker , 1997) 
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Moral är enligt Hacker (1997) kopplat till vinst, effektivitet, kvalité, samarbete, 
produktivitet och ekonomisk konkurrenskraft. Samförstående om gemensamma 
mål, bättre kommunikation i organisationen, stolthet, ledarstil och 
anställningsbeslut är några faktorer som kan kopplas till hög moral hos 
personalen. 
 
Oavsett om en organisation har en hög eller låg personalomsättning bör 
arbetsledare, personalhandläggare känna till vad det kostar att anställa ny 
personal. Ibland är endast den synliga kostnaden i redovisningen 
annonskostnader, dock är det långt ifrån vad slutsumman kommer att bli. 
Inskolningen är för många befattningar den ojämförligt största kostnaden för 
nyanställning (Johanson & Johrén , 2008). Catasús m.f. (2012) menar att 
kostnaderna som härstammar från inskolningstiden är störst, det gäller 
åtminstonde i fallen där arbetet är komplicerat eller att det tar lång tid att komma 
upp i full produktion.  
 
Flera kringkostnader kan uppkomma vid en nyanställning och merkostnaderna 
uppstår då den nyanställde får full betalt men inte uppnår full kapacitet. 
Merkostnader kan även vara kostnader som uppkommer då en sedan tidigare 
anställd måste ta tid från sina ordinarie arbetsuppgifter för att hjälpa den 
nyanställde, fadder är ofta flera personer som måste ta tid i anspråk för att hjälpa 
den nyanställde. Värderas arbetstiden som en kostnad för arbetstagaren går det 
att beräkna en inskolningskurva i förhållande till en som har 100 % kapacitet. 
Inskolningstiden varierar från arbete till arbete och person till person. Struktur 
kring kostnader för inskolningstid kan variera beroende på om företag sätter tid i 
anspråk att låta den anställda ta mer tid på sig att utföra sina arbetsuppgifter än 
om den nyanställda får ta extra tid i form av längre arbetstid. (Johanson & Johrén 
, 2008) 
 
Personalomsättning kan vara dyrt, Johanson & Johrén (2008) påstår att 
arbetsgivarna ändå inte har tillräckligt med information kring kostnaderna som 
kan uppstå i samband med rekryteringen och avskedan. Eftersom 
personalomsättningen är dyr menar Johanson & Johrén (2008) att värdet av en 
bra rekrytering är mer värd än kostnaderna. Olika personer presterar olika 
mycket och med olika kvalitet på likartade tjänster. I exempelvis försäljningsyrket 
syns detta i försäljningssiffror, det kan dock vara svårt att se prestationerna lika 
tydligt i andra typer av branscher. Om tjänsten är värd åtminstonde sitt 
minimipris blir skillnaden uttryckt i pengar stor mellan den mycket dugliga och 
den normaldugliga medarbetaren. Även om det inte går att beräkna skillnaderna 
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ska rekryterare vara medveten om de stora kostnaderna som ligger i 
rekryteringsbeslutet. (Johanson & Johrén , 2008) 

3.6. Human Resourse Management 
Enligt Lee Ross & Pryce (2010) härleds begreppet HRM, human resource 
management till hur man leder samt administrerar en organisation och dess 
personalstyrka. Det är starkt sammankopplat till all sorts förvaltning såsom 
administration, ekonomi, marknadsföring, IT och produktion. Det yttersta målet 
för HRM är att maximera produktiviteten inom den egna organisationen (Lee Ross 
& Pryce, 2010). Dessler (2005) hänvisar HRM till den praxis och politik som 
behövs för att utföra de personella aspekterna av en ledning och tjänst. Praxis styr 
organisationens strategiska mål genom att säkerhetsställa de anställdas 
kompetens. Det ingår även att säkerhetsställa en etisk miljö för de anställda.  
 
För att ge en definition av Human Resources Management (HRM) kan man säga 
att det är ”En strategi som betraktar personalen från ett resursperspektiv och där 
denna resurs är avgörande för företagets framgång.”

 
(Söderström, 1990) Enligt ett 

annat perspektiv kan HRM ses som ”[...]en ideologi som har utvecklats för att 
reglera anställnings- och ledningsformer i syfte att uppnå organisatorisk 
effektivitet.”

 
(Bergström & Sandoff, 2000)  

Human Resources Management brukar indelas i instrumentell och humanistisk 
HRM. Det instrumentella målet fokuserar på de kvantitativa och strategiska 
aspekterna som kartlägger den ekonomiska avkastningen av de mänskliga 
resurserna. Dessa förklarar hur de mänskliga resurserna är avgörande för att 
maximera en organisations kapacitet och konkurrensfördel. (Lee-Ross & Pryce , 
2010) En definition av mänskliga resurser kan vara att planera, organisera, 
leda/styra, utveckla yrkeskompetens och separera de mänskliga insatserna från 
andra mätbara instrument för att uppnå organisationsmålen. (Shoniwa & Gilmore, 
1996) 

I detta sammanhang sägs praxis även ligga i linje med strategiska åtgärder inom 
organisationen i form exempelvis omstruktureringar, nedskärningar och 
outsourcing. Den humanistiska beståndsdelen av HRM fokuserar på de anställda 
som proaktiva bidragsgivare åt företaget. Det betonas en vikt av anställdas 
engagemang, autonomi, utveckling och deltagande i beslutsfattande för att uppnå 
motivation, trivsel och tillit (Lee-Ross & Pryce , 2010) 
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4. Empiri 
Kapitlet som följer innehåller beräkningar som är gjorda på de båda 
urvalsgrupperna, detta för att skapa underlag i tillägg till teorin för tydligare vidare 
analys. Företagsbeskrivning kommer innan en sammanfattning av intervjuerna som 
är gjorda, dessa är tematiskt upplagd för att få en röd tråd genom avsnittet och 
innehåller citat från respondenterna. Avsikten med detta kapitel är att redogöra för 
vad det kostar för att anställa de båda urvalsgrupperna samt sätta dessa i relation 
till arbetsmarknadens synpunkter.   
_____________________________________________________________________________________________ 
 

4.1. Personalekonomiska beräkningar  
Antaganden som gjort uträkningarna möjliga är schabloner hämtade från 
Johanson & Johrén (2008), vi är medvetna om att siffrorna inte överrensstämmer 
med alla organisationer. Procentsatser kring sänkt arbetskapacitet och 
fadderkostnad är hämtad från Johanson & Johrén (2008) samt annonskostnader, 
tid för rekrytering och introduktionskurs som presenteras i senare beräkningar. 
Lönesiffrorna som presenteras i beräkningarna är snittlöner som är hämtad från 
lönestatistik.se och är filterad till ekonomiassistenter eftersom denna yrkesgrupp 
går att förknippa med viss förkunskap eller utbildning inom ämnet.  
 
Uppsatsen ska analysera skillnaderna i kronor och procent på att anställa oerfaren 
personal med sänkt arbetsgivaravgift och erfaren personal. Vilket har beräknas 
genom personalekonomiska beräkningar nedan.  

4.1.1. Månad 1-24 
Beräkningen visar på kostnader kopplade till anställningstiden månad 1-24 där 
inskolningstiden är olika för de två urvalsgrupper.  
 

Oerfaren (18-26 år) Kr/mån 5 års erfarenhet (27< år) Kr/mån 
Lön (Lönestatistik) 19 300 kr Lön (Lönestatistik) 25 100 kr 
Semesterersättning (12 %) 2 316 kr Semesterersättning (12 %) 3 012 kr  
Arbetsgivaravg. (15,49 %)* 3 348 kr Arbetsgivaravg. (31,42) 8 833 kr 
Summa lön inkl. sociala avg 24 964 kr Summa lön inkl. sociala avg 36 945 kr 
Sänkt kapacitet (50 %)***  12 482 kr  Sänkt kapacitet (50%)*  18 473 kr 
Fadder (25 % av 25 100 kr) 6 275 kr Fadder (25 % av 25 100 kr) 6 275 kr 
FAKTISK KOSTNAD 43 721 kr FAKTISK KOSTNAD 61 693 kr 
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Oerfaren (18-26 år) Kr 5 års erfarenhet (27< år) Kr 
Månad 1-6 259 626 kr Månad 1-6  370 158 kr 
Månad 7-24 743 257 kr Månad 7-24*** 1 048 781 kr 
Total kostnad mån 1-24 1 002 883 kr Total kostnad mån 1-24 1 418 939 kr 

 
*Arbetsgivaravgiften i Sverige är beroende på ålder och är år 2015 15,49 procent 
för åldergruppen födda år 1989 och senare.  
**Enligt schablon presterar den oerfarna endast 50 procent under två år, det 
menas att kostnaden för utförd prestation tar 50 procent längre tid än vad lönen 
motsvarar, vilket leder till en kostnadsökning på 50 procent. Den anställda med 5 
års erfarenhet beräknas uppnå full arbetskapacitet efter ett halvt år enligt 
schablon inskolningstid.  
***Under månad 7-24 har inte den erfarna någon fadder och har uppnått full 
arbetskapacitet.  

4.1.2. Löneökning mån 25-60 
Efter 2 år har den oerfarna uppnått full arbetskapacitet och har fortfarande sänkt 
arbetsgivaravgift. Beräkningen utgår från att båda urvalsgrupperna har erhållit en 
löneökning hämtad från lönestatistik.se. 

2 års erfarenhet  (18-26 år) Kr/mån 7 års erfarenhet (27< år) Kr/mån 
Lön (Lönestatistik) 22 000 kr Lön (Lönestatistik) 26 250 kr 
Semesterersättning (12 %) 2 640 kr Semesterersättning (12 %) 3 150 kr 
Arbetsgivaravg. (15,49 %) 3 817 kr Arbetsgivaravg. (31,42%) 9 237 kr 
Summa lön inkl sociala avg 27 827 kr Summa lön inkl sociala avg 38 637 kr 

 
2 års erfarenhet  (18-26 år) Kr 7 års erfarenhet (27< år) Kr 
Månad 1-24 1 002 883 kr Månad 1-24 1 418 939 kr 
Månad 25-60 973 945 kr Månad 25-60 1 352 295 kr 
Total kostnad mån 1-60 1 976 828 kr Total kostnad mån 1-60 2 771 234 kr 

 

4.1.3. Utan sänkt arbetsgivaravgift 
Oerfaren (18-26 år) kr 
Lön 19 300 kr 
Semesterersättning (12%) 2 316 kr 
Arbetsgivaravgift (31,42%) 6 792 kr 
Summa lön inkl sociala avg 28 208 kr 
Sänkt kapacitet (50%) 14 204 kr 
Fadder (25% av 25 100 kr) 6 275 kr 
Faktisk kostnad per månad  48 687 kr 
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Total kostnad månad 1-24 1 168 488 kr 
Lön (med ökning) månad 25-60  22 000 kr 
Semesterersättning (12%) 2 640 kr 
Arbetsgivaravgift (31,42%) 7 742 kr 
Summa lön inkl sociala avg 32 382 kr 
Totala kostnad månad 25-60 1 133 370 kr 
Totala kostad månad 1-60 2 301 858 kr 

 

4.1.4. Totala rekryteringskostnaden 
Beräkningar för kostnader som är kopplade till rekryteringen av ny personal för 
de båda urvalsgrupperna.  

4.1.4.1 Kostnaden för att anställa en yngre oerfaren person:  
Annonsering (annons i tidning) -                                                             70 000 kr 
Anställning (tid för rekrytering 40 tim x 400 kr)                                  16 000 kr    
Introduktionskurs (13 veckor)                                                                          

Lön inkl. arbetsgivaravgift* (13 x 820 kr)      10 660 kr 
Kursavgift (13 x 5000 kr)          65 000 kr 
Mat och logi (13 x 5000 kr)         65 000 kr 

Inskolning (299 568** kr är beräknad årslön inkl. arbetsgivaravgifter) 
 50 procent av 299 568** kr i 2 år      299 568 kr 

Fadder 25 procent av 301 200** kr i 2 år     150 000 kr 
_____________________ 

Summa                                                                                               676 228 kr 
 

4.1.4.2 Kostnaden för att anställa en äldre erfaren person: 
Annonsering (annons i tidning) -                                                           70 000 kr 
Anställning (tid för rekrytering 40 tim x 400 kr)                                16 000 kr   
Introduktionskurs (13 veckor)                                                                             

Lön inkl. arbetsgivaravgift (13 x 1215 kr*)    15 785kr 
Kursavgift (13 x 5000 kr)                                     65 000 kr 
Mat och logi (13 x 5000 kr)                            65 000 kr 

Inskolning (443 340** kr är beräknad årslön inkl. arbetsgivaravgifter) 
50 procent av 443 340** kr i 0,5 år                110 835 kr 

Fadder 25 procent av 301 200** kr i 0,25 år            150 000 kr 
_____________________ 

Summa                                                                                               492 620 kr  
 
*Lön är hämtad från avsnitt 4.1.1. och är beräknad per dag. (lön inkl. 
arbetsgivaravgift x 12 månader/365 dagar) 
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**Lönen under inskolningstiden är hämtad från 4.1.1. och är beräknad på 
årslönen, samma beräkning är gjord på fadderkostnaderna (lön inkl. 
arbetsgivaravgifter x 12) 
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4.1.5. Skillnader 
Skillnad i kronor under 5 år med sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna: 794 406 (2 
771 234 – 1 976 828)  
Skillnad i kronor under 5 år med sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna: 
(2 771 234 – 1 976 828)       794 406 kr  
Skillnad i procent under 5 år:      29%   
 
Skillnad i kronor under 5 år utan sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna: 
(2 771 234 – 2 301 858)      469 376 kr  
Skillnad i procent under 5 år:      17%  
 
Skillnader med eller utan sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna:   
(2 301 858 – 1 976 828)      325 030 kr 
Skillnader i procent:       14%  

4.2 Företagsbeskrivningar 
Intervjurespondent 1 – VD på ett försäljningsföretag med 4 anställda. 
Företagsledarnaren vi valt att intervjua är ägare av mindre företag som 
tillhandahåller tjänster grundade på business to business. Företaget är relativt 
nystartad och har under 2000-talet expanderat och växt till etablerade företag 
inom sin bransch. Företaget har en ekonomiavdelning där de anställda har det 
totala ansvaret för uppgifter kopplade till ekonomi och personalhantering, i 
samråd med ägaren sköter samtliga ekonomiska arbetsuppgifter. Företagsledaren 
innehar inte direkt någon relevant utbildning utan har startat och drivit företaget 
med engagemang och branschkunskap. Det finns inga tydliga tecken på att 
företagsledaren genom kunskap kopplat till utbildning format sina organisationer 
utan istället har intuition varit en viktig del för att forma och bygga en organisation 
som ger önskad avkastning och fyller önskad plats på aktuell marknad. 
 
Intervjurespondent 2 – VD på ett tillverkningsföretag med ca 30 anställda. 
Respondentens företag är verksam inom tillverkning inom möbler och har under 
de senaste åren växt från att varit 13 anställda till idag vara cirka 30 anställda. 
Företaget sköter all hantering av personal och ekonomi själv och det är i samråd 
med vice VD som företagsledaren anställer. Företagsledaren är ung och är 
utbildad som civilekonom vilket har hjälp personen med att ha en större förståelse 
för företagssfären enligt honom själv.  
 
Intervjurespondent 3 – Personalchef på ett försäljningsföretag med ca 10 
anställda. 
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Företaget är verksam inom försäljning av varor till privatpersoner och grundades 
2010, företaget har två butiker lokaliserade i Västra Götaland. Personalchefens 
post är ny då företaget har planer att utöka sin verksamhet vilket kommer bidra 
till många nyrekryteringar. Personalchefen har en gedigen bakgrund inom HR-
området genom tre tidigare uppdrag hos tre större organisationer. Personen har 
utbildning inom personalvetare och har genom den kunnat bidra till en ökad 
kunskap och förståelse för rekryteringsprocessen. 

4.3. Intervjuer 

4.3.1. Intervjurespondent Nr:1 4/5-15 
 

”Rätt personal det är det de handlar om hela tiden, om man har en 
affärsidé som håller och är rätt ute så handlar allt om personalen. En 

bred personalstyrka med fler delaktiga”  
 
 

Enligt är en bra medarbetare seriös, lojal, ser utveckling och möjligheter. Den 
anställda är inte nöjd med situationen som den är utan har hela tiden ögonen 
öppna för möjligheter. Och på frågan om vilka egenskaper av dessa som anses 
extra viktiga svarade respondenten att ansvarsfull och lojal är det som värdesätts 
högst ”Personal är så oerhört viktigt att det blir rätt, där skall man vara så 
noggrann man kan så man hittar rätt”.  
 
Och för att uppnå fullkapacitet inom organisationen respondenten ta ca 1-2 år om 
de övriga egenskaperna som nämnts ovan erhålls av den anställda.   
 
På frågan om vad som är fördelar med att anställa yngre svarade respondenten att 
en yngre person går att fostra in i organisationen. Med en yngre går det att placera 
in den i det facket man vill och en yngre är ofta mer oförstörda vilket underlättar 
arbetet med att forma. Vid en arbetssituation har den yngre även större möjlighet 
till att växla tempo om det krävs och även har ett högre tempo överlag vilket ses 
som en stor fördel. Dessa faktorer ses verkligen som fördelaktiga men för att 
forma en yngre anser respondenten att det krävs mycket tid. ”Att fostra och lära 
upp en yngre tar mycket mer tid än vad man tror. Som chef skall man ta sig tid, det 
är väldigt viktigt, men jag har inte riktigt gjort de” 

 
”När man anställer en yngre med inte lika stor arbetslivserfarenhet 
skall man ha i åtanke att man skall göra det grundligt och ta sig tid 

från början” 
 
När det kommer till de negativa aspekter som respondenten anser är kopplade till 
att anställa en yngre är det problematik som samhället i stor idag ser och målar 
upp som ideal som negativa sidor hos ungdomar vilket är att de inte har samma 
arbetsmoral och de anser att livet och världen kretsar lite för mycket kring dem 
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själva. Även aspekter som går att koppla till att livet är oförutsägbart och skola, 
resor och liknande blivit allt vanligare kan ses som negativt.     
 

”Måste kanske upp till 30 år för att se vart turerna tar en, det finns inte 
många som sitter still mellan 20 och 30 år” 

 
Respondenten påpekar att livet blivit förskjutit framåt vilket inneburit att det är 
svårt att förutsäga vad som kommer att ske längre upp i åldrarna.  
 
Angående att anställa en äldre finns det fördelar med att denna person har lärt sig 
att arbetet börjar en viss tid och slutar en viss tid och med detta medföljer vissa 
förpliktelser och förväntningar. Den äldre har en stabilare grund att stå på och är 
mer stabil kring sitt yrkesliv och yrkestänk. Och eftersom företaget är byggt med 
engagemang skulle det i denna situation vara aktuellt att anställa en person som 
kommer med nya och mer strukturerade kunskaper vilket skulle kunna leda till 
med positiva synvinklar på organisationens strukturer och utveckla företaget till 
det bättre. ”En äldre anställd har en klarare bild över förutsättningarna för att vara 
anställd” 

 
”Jag tror att en fyrtioåring är helt perfekt idag, det har blivit ett senare 

familjebildande samhälle vilket betyder att man är stabilare med 
lugnare helger. Då har man arbetslivserfarenhet, du vet vad som krävs 

för att det ska bli bra i slutändan. Ett lojalitetstänk mot företaget” 
 

Viktiga faktorer som respondenten i position som företagsledare ser som 
hörnstenar för bra anställda är att det går att lita på de anställda. Dom som jobbar 
inom organisationen måste vara lojala och det måste gå att lita på de anställda till 
hundra procent för att det inte över ett längre perspektiv skall gå fel och 
oklarheter uppstår.  
 
Det bästa med att vara anställd på denna arbetsplats utifrån respondentens 
synvinkel är att om den anställda gör det den förväntas finns det möjlighet att 
styra och påverka mycket av arbete. En viktig del som återkommer är att det inte 
finns många mellanhänder vilket gör arbetet lättare och delaktigheten ökar och 
med detta betyder det även att den anställda är nära ”plånboken”.   
 

”Frihet är nyckelord som beskriver fördelarna med att vara anställd 
här”. 

 
Vid diskussionen om hur viktigt det är med ekonomiska faktorer vid anställning 
som går att koppla till exempelvis ledigheter pappa, mammaledigheter, lön och 
utbildningskostnader svarade respondenten att det är faktorer som finns med i 
åtanke när rekryteringen påbörjas. Alla faktorer som går att se som något som 
påverkar långsiktigt in i anställningen är givetvis något som påverkar. Dock anses 
detta inte vara faktorer som väger upp det personliga faktorerna. Människan 
anses viktigare än något annat, även de ekonomiska aspekterna. ”Om människan 
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är rätt väger det upp de ekonomiska faktorerna med råge”. Företaget har växt 
mycket de senaste åren vilket har lett till att företagsledaren ser på rekryteringen 
annorlunda idag än vad han gjort tidigare. ”idag skulle jag ta den bekväma vägen 
och välja en färdig människa och betala 2000 kr mer” 
 
Dock finns det problematik i denna fråga när diskussion kring om det finns 
ekonomisk och tidsmässig möjlighet att anställa en yngre. Detta eftersom det inte 
var ekonomin som styrde utan personligheten. Men eftersom respondentens 
företag till antalet anställa är ganska litet anses det inte riktigt finns möjlighet 
ekonomiskt att lära upp en yngre oerfarne medarbetare eftersom det skulle 
bidrag till minskat fokus på organisationens mål och detta leder till att företaget 
kan tappa positionering och i längden minska sin omsättning.  ”Jag tror 
småföretagare har betydligt svårare för fostra nya anställda, att hinna med att ta 
sig tid” 
 
Det som respondenten kan se som olikheter jämfört med en större organisation 
är att det inte är lika svårt att anställa en yngre eftersom det finns fler som kan 
vara delaktiga i inlärningsprocessen och det är även inte lika viktigt att finna den 
exat rätta medarbetaren eftersom det finns betydligt fler anställa och möjligheten 
till påverkan är betydligt mindre. ”I större organisationer går det att fostra mycket 
enklare, där är det inte så petigt” 

 
”Det är viktigt att alla inte är för lika, det måste finnas alla 

människotyper och personligheter på arbetsplatsen” 
 
På frågan angående den sänkta arbetsgivaravgiften var det tydligt att denna 
politiska åtgärd stöddes fullt ut och det var även något som respondenten ansåg 
kunna vara avgörande om det stod och vägde mellan två personer vid en 
anställning. Som tidigare nämnt är det personligheten som styr vem som skall 
anställas men i slutändan är det den ekonomiska situationen som kan spela en 
avgörande roll och vilket i detta fall enligt respondenten skulle väga över till den 
yngres fördel.  Den sänkta arbetsgivaravgiften ger dem yngre en större chans till 
att få arbete anser respondenten. 

 
”Visst absolut, det slutar ju med att man kommer ner till mer detaljer och 
har man då möjlighet att spara pengar är det självklart att man gör de, 

pengar spelar roll” 
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4.3.2. Intervjurespondent Nr:2 11/5-15 
En bra medarbetare för intervjuperson 2 är en person som är lojal, ambitiöst och 
att de håller vad de lovar så man kan lita på dem. Personen ska även vara en ”glad 
prick” som inte ser hinder utan möjligheter. 
 

”jag tror äldre har mer erfarenhet eftersom de troligtvis jobbat 
tidigare kontra en yngre som inte haft möjlighet till det. Och 

erfarenhet är positivt enligt mig.” 
 
Respondenten tycker att de skulle behöva en yngre med friskt blod då han anser 
att organisationen har tendenser att gå i gamla hjulspår. En yngre person kan vara 
hungrigare på nya saker och har inte bestämda åsikter vilket passar bra in i deras 
organisation. Yngre personer har inte samma yrkeserfarenheter och förstår inte 
riktigt hur det går till på en arbetsplats, vilket kan vara för att de inte har samma 
förutsättningar som äldre. En yngre har inte lika mycket att ta hänsyn till gällande 
privatlivet vilket gör att de inte tar arbetet på lika stort ansvar, de har inte samma 
ekonomiska krav och har inte lika god ekonomisk situation som en äldre. En äldre 
person har ofta fler saker att ta hänsyn till gällande privatliv vilket kan leda till att 
de är mer stabila individer men samtidigt är de alltid något som är viktigare än 
arbetet. ”Av erfarenheter stannar äldre personer en längre tid på arbetsplatsen än 
yngre personer som ofta vill bygga en karriär och har inga problem med att byta 
arbetsgivare”  

 
En sämre medarbetare beskriver respondenten som icke-lojal och inte mottaglig 
för nya tankesätt då de ofta kan bli trångsynta och enkelspårig vilket inte passade 
deras organisation.  
 
Det bästa med att vara anställd på denna organisation var att möjligheten till 
utveckling finns. Genomsnittsåldern på personalen är lite äldre därför blir det 
lättare för yngre att få personer att se upp till samt att det bidrar till att nyanställda 
lättare kan få snabb hjälp. Stabilitet var något som respondenten beskrev 
arbetsplatsen som och tyckte att det behövdes därför någon yngre som kunde 
komma med nya tankesätt för att röra om på arbetsplatsen.  
 
På den ekonomiska frågan kring rekrytering var respondenten bestämd med att 
de siktar långsiktigt med sina anställda, han menade att det oftast blir den 
billigaste rekryteringen.  
 

”Vi anställer inte för en kortare period utan vi anställer för att de ska 
finnas med i organisationen i minst 5 år för att det ofta kan ta cirka 2 år 
innan man är helt självgående. Vi tänker långsiktigt i rekryteringen för 

att personerna ska ha möjlighet till utveckling inom organisationen” 
 

Eftersom organisationen har många äldre medarbetare anser respondenten att de 
gärna anställer någon yngre men då krävs det att den yngre är långsiktig och 
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beredd att satsa på sin karriär i organisationen. De har inte råd med att anställa 
personer som utbildas sedan byter de organisation efter två år, utan vill ha det 
långsiktiga tänket hos de anställda. Respondenten ser ingen nackdel att anställa 
någon som har lägre lön men tror att det kan vara mer långsiktigt med att anställa 
någon med högre lön då de kanske stannar längre i företaget. De första åren 
presterar oftast de flesta sämre än vad de får i lön så det är först efter något år som 
de tjänar på personalen.  
 
Som respondenten redan har nämnt är den billigaste rekryteringen den som är 
långsiktig. Yngre personer har ofta en tendens att vilja ha mycket semester för 
exempelvis resor, däremot anser respondenten att kortare ledighet inte lika dyrt 
som exempelvis mammaledighet. ”[…] eftersom kortare ledigheter inte leder till att 
kunskapen försvinner ut ur organisationen”. 
 
På frågan om organisationen har ekonomiska utrymmen till att utbilda personer 
anser respondenten att de har de då de är ett lite större företag vilket gör att de 
nyanställda inte tar lika så mycket tid och inte kostar organisationen mer än 
nödvändigt. Men blir det en upprepande process på grund av att den nyanställda 
byter arbete efter utbildningsperioden anser respondenten att det kan bli för dyrt 
och att de försöker undvika liknande situationer för att de inte har råd med detta.  
 
Respondenten anser att sänkt arbetsgivaravgift något som kan påverka då det i 
slutändan handlar om att vara lönsamma och tjäna pengar. ”Har man möjlighet att 
anställa någon som är billigare som kan utföra samma arbetsuppgifter som någon 
utan sänkt arbetsgivaravgift blir den billigare absolut mer aktuell för rekrytering då 
vi gärna lär upp personer på plats i dagsläget.” Dock är det personligheten som går 
före ekonomin för respondenten då organisationen tänker långsiktigt i 
rekryteringar. Organisationen är lite större vilket bidrar till att de har tid för att 
utbilda inom företaget samt från arbetstagarens fördel finns det många 
karriärstegar man kan gå. 
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4.3.3. Intervjurespondent Nr:3 12/5-15 
Respondenten anser att en bra medarbetare måste erhålla stor glädje och vara 
positiv. Eftersom företaget är litet måste alla känna att dem trivs och att man 
tillsammans kan prestera och nå de uppsatta mål som företaget har. Om den 
anställda är negativ kan det påverka gruppen oerhört mycket vilket skulle bidra 
med att det blir problem.   
 
De viktigaste egenskaperna som en anställd skall erhålla är att den är effektivitet 
och lojalitet. Respondenten är tydlig med att understryka att företaget går att likna 
med en liten familj vilket leder till att man måste tror på affärsidén och gemensamt 
sträva efter det som företaget vill åstadkomma. Något som understryk oerhört 
mycket är att alla måste vilja att det skall gå bra för företaget eftersom det är en 
litet företag.   
 
Respondentens åsikter angående de viktigaste egenskaperna en anställd måste ha 
är Ärlighet, godhjärtad, effektiv vilket sammantaget leder till en mycket bra 
anställd.  
 

”En som är äldre har troligtvis tidigare arbetserfarenheter vilket leder 
till större självförtroende kontra en yngre som vanligtvis känner 

otrygghet och kanske inte har samma koll och fråga och håller tillbaka 
lite” 

 
Respondentens åsikter gällande om ålder spelar in personlighetsmässigt svarades 
det till viss del. Men det är viktigt att understryka att det kan skilja på personer 
som har samma ålder också. Ålder spelar inte störst roll utan det kan vara andra 
saker som spelar in än ålder.  
 
De yngre går in med lite högre arbetsmoral, kan ta övertid enklare och går in med 
lite mer entusiasm. Däremot har en yngre har inte samma kunskap om hur det går 
till på arbetsplatsen. Det finns självklara saker som kommer med erfarenhet som 
inte den yngre har koll på eftersom de inte har arbetslivserfarenheter. Yngre har 
mindre erfarenhet av att utföra arbete under press med höga förväntningar. 
 
De sämre egenskaperna en medarbetare kan ha är enligt respondenten illojalitet 
och att de inte ställer upp när det krävs, då de ofta har en tendens till att ha 
mycket socialt privatliv utanför arbetet.  
 
På frågan om vad man ska ta hänsyn till vid en rekrytering svarade 
respondenten att kvalifikationer i form av grundläggande kunskaper som 
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kommer med utbildning eller erfarenhet var viktigast. Personlighet kan väga 
över kvalifikationer inom yrket menar respondenten. Passar personen in i 
företaget bättre personlighetsmässigt blir det oftast bättre i längden.  
 

”En drömanställd för mig är en person med 5 års erfarenhet inte mer 
eller mindre och vara runt 30 år. Fortfarande ung och taggad och har 
hungern kvar utan att vara för färjad från tidigare arbetsplats då man 

har möjlighet att forma och skapa en bra anställd.” 
 
Skillnad mellan yngre och äldre anställda är främst att en äldre ofta kanske är kvar 
längre i företaget. Det är inte många som stannar på sin första anställning länge. 
 

”Det är ofta svårt att se om de blir långvariga anställningar, ekonomi 
spelar roll och en med erfarenheter har större krav på lön och 

förhållanden. En person som lever upp till våra ideal är värd vad den 
kostar.” 

 
Långsiktighet med anställda och att de presterar då respondenten anser att de inte 
råd med anställda som inte levererar. De förväntar att de anställda ska leverera så 
snabbt som möjligt eftersom de är ett mindre företag. Det är nästan lika vanligt att 
det manliga anställda tar ut ledigheter vilket gör att det inte spelar roll om man är 
man eller kvinna. Folk täcker upp för varandra så lite ledigheter påverkar inte 
företaget, det är givande och tagande anser respondenten. Företaget kommer 
förmodligen de närmast året anställa nya personer. De letar inte efter jätte erfarna 
utan anser sig ha råd att anställa nyexaminerade med mindre erfarenhet för att 
kunna forma dem själva.  
 
Den sänkta arbetsgivaravgiften tycker respondenten påverkar i anställningen. 
Senast var de en person som kom direkt från skolan vilket ledde till att vi 
tillämpade detta. Men sänkningen gäller bara några år så den får inte spela så stor 
roll, den går inte att utnyttja så länge menar respondenten. Just nu har de två 
anställda som har sänkt arbetsgivaravgift och det påverkar dem ekonomiskt 
positivt. 
 
De har inte råd att tänka på vad anställningen kostar utan måste se långsiktigt. 
Anställer de personer som är billigare men inte lever upp till målen blir det dyrare 
i längden. ”Man måste se det ur ett längre perspektiv.”  
 

”Det har förändrats mycket det senaste, men bland de yngre är det 
väldigt bra om de stannar 10 år men en som är runt 40 räknar vi med 
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att det är kvar till pension för att lära upp dem och skapa 
karriärmöjligheter inom företaget för de anställda.” 

 

4.4. Intervjusammanfattning 
De personlighetsdrag som respondenterna ansåg viktiga hos en anställda var 
lojalitet vilket direkt går att sammankoppla med att den anställda håller vad den 
lovar. Denna åsikt var återkommande i samtliga intervjuer och var en central del 
som var viktigt för att organisationen skulle fungera.  
 
Ytterligare viktiga egenskaper som nämndes var att de anställda såg 
utvecklingsmöjligheter inom företaget. Detta förklarades med att det är dyrt att 
anställa ny personal och att behålla de anställda inom organisationen är viktig för 
att föra utvecklingen framåt. Detta går i linje med att det tar några år innan man 
uppnår full kapacitet, vilket ansågs ta cirka två år. 
 
Fördel med att anställa yngre ansåg alla vara att de kommer med ett nytt synsätt 
och hög arbetsmoral genom att kunna arbeta extra när det krävs. Detta är något 
som värderas högt eftersom samtliga organisationer anser att de inte har råd med 
att anställa personer som inte presterar mindre än förväntat. Dock är det viktigt 
att poängtera att en av respondenterna inte ansåg att det går förknippa 
personlighetsdrag med ålder utan att det är individuellt från person till person.  
 
Ekonomin anses inte angörande för samtliga tillfrågade, det var återkommande 
att personliga egenskaper väger upp de ekonomiska faktorerna. Organisationerna 
värderar ett långsiktigt tänk från den anställda och ser långsiktigt på anställningen 
vid en rekrytering. Kortsiktiga ekonomiska fördelarna går inte att jämföra med 
långsiktiga personliga egenskaper. Samtliga respondenter var tydliga med att de 
önskade personal som stannar inom organisationen och påbörjar en 
karriärsutveckling inom företaget vilket leder till ekonomisk utveckling för 
företaget och den anställda.  
 
De generella ekonomiska aspekterna var inte direkt avgörande vid anställning hos 
någon utav de tillfrågade, dock var de eniga om att den sänkta arbetsgivaravgift 
som råder är en faktor som kan avgöra ett beslut om de personliga aspekterna är 
likvärdiga. En åsikt som nämndes i en av intervjuer var att det sällan är så många 
år det går att använda sig av denne reduktion eftersom en utbildad redan närmat 
sig maximala åldern för sänkt arbetsgivaravgift.  
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Dock kan den sänkta arbetsgivaravgift vara till hjälp då samtliga ansåg att det 
kunde vara en fördel att anställa yngre för att forma och utveckla dess 
personlighet och arbetssätt. Denna lust till att forma yngre i korrelation med 
sänktarbetsgivaravgift ser samtliga som en klar fördel för yngre och ställer sig 
bakom de politiska beslutet gällande sänkt arbetsgivaravgift.  
 
Negativa aspekter de tillfrågade nämnde och diskuterade kring att anställa yngre 
var osäkerheten kring hur länge de förväntas stanna inom företaget. Det var 
genomgående att respondenterna ansåg det ta cirka 2 år att utbilda en nyanställd. 
Detta stärker känslan kring att en anställd bör stanna inom företaget en längre 
period för att anses som en god ekonomisk anställning, vilket talar emot yngre 
eftersom samtliga respondenter tror att osäkerheten kring hur länge yngre 
stannar på arbetsplatser är mycket stor.  
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5. Analys 
I följande kapitel kommer vi att redovisa och analysera det empiriska materialet 
samt koppla det till tidigare forskning för att stärka respondenternas svar. 
Intervjupersonernas utsagor ligger till grund för våra valda teman i resultatet. 
Utifrån det empiriska materialet har följande fem teman definierats: vad som 
värderas i rekryteringen, urvalsgrupperna samt det humana kapitalet i 
organisationer. Efter kapitlet kommer en presentation göras i form av en slutsats 
där slutsatserna som gjorts i analysavsnittet sammanfattas och forskningsfrågan 
besvaras.  
_____________________________________________________________________________________________ 

5.1. Vad som värderas i rekryteringen 
Genom det samlade materialet går det att dra slutsatsen att det vid en rekrytering 
är viktigt att göra en personbedömning och begränsa bedömningskriterierna 
kring vad som avses vara en lämplig rekrytering. Under studiens gång har det varit 
tydligt att respondenterna anser att lojalitet är den viktigaste personspecifikation 
vilket enligt de tillfrågade väger över de ekonomiska faktorerna gällande vem som 
är lämpligast att anställa. Ytterligare faktorer som tydligt framkommit som viktiga 
är lojalitet och moral som Hacker (1997) beskriver går att jämföras med varandra, 
båda personlighetsdragen är kopplat till produktivitet och lönsamhet för företaget 
då samtliga respondenter menar att företagen inte har råd med att anställa 
personer som inte levererar vad som förväntas. Detta styrks av Shoniwa & 
Gilmore (1996) som påstår att en felrekrytering är kostsamt för företaget vilket vi 
som skribenter tillsammans med samtliga respondenter anser helt korrekt.  
 
Ahrnborg Swenson (1997) åsikter kring att felrekrytering kan påverka 
organisationen negativt genom att personens specifikationer kan ha en negativ 
inverkan på övriga anställda är något vi helt instämmer med då vi tror att negativa 
respektive positiva egenskaper speglar av sig på arbetskollegor. Det är därför vi 
påstår att personliga faktorer hos den sökande är bland det viktigaste i en 
rekrytering, då det kan kosta mer med en felrekrytering kring personligheterna 
än att anställa en på grund av sänkta arbetsgivaravgiften i form av mindre 
kostnader.  
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En aspekt direkt kopplad till felrekryteringar är att det kan leda till dilemmat att 
avskeda en anställd som inte lever upp till förväntningarna eller har fel personliga 
specifikationer då det enligt lag och regler inte är tillåtet att avskeda en anställd 
utan sakliga skäl, vilket kan exempelvis vara extrema samarbetssvårigheter eller 
liknande. Vi anser därför att rekryteringspersonalen måste göra ett tydligt 
förarbete för att ha en konkret mall under rekryteringen.  
 
Trots de ekonomiska skillnaderna som går att koppla till valet vid en 
nyrekrytering är samtliga respondenter överens om att de schablonmässiga 
beräkningarna som använts som underlag i intervjutillfällena inte direkt påverkar 
beslutet vid rekrytering vilket var en överraskning, då vi hade förutfattad mening 
innan att denna reducerade arbetsgivaravgift sammankopplat med lägre 
ingångslön skulle vara mer avgörande. Respondenternas gemensamma åsikter 
gällande lämplig nyrekrytering kretsade istället kring personspecifikationer och 
yrkeserfarenheter i form av kunskap i kombination med långsiktighet 
vilket ansågs mer ekonomiskt ur ett längre perspektiv. Det går att dra slutsatsen 
att företagen som är tillfrågade inte värderade kortsiktigt de mest lönsamma 
beslutet utan istället värderas långsiktighet vilket anses mer ekonomiskt bortsett 
från att den nyrekryterade slutar inom en kortare period. Detta tankesätt styrks 
även av Keen (2002) och eftersom samtliga är eniga kring detta går det att anta 
att det är svårare för yngre att träda in på kvalificerade yrken eftersom det är svårt 
som ung att erhålla den kunskaper som förväntas och efterfrågas av samtliga 
respondenter. Kunskapen som efterfrågas måste fås någonstans och eftersom det 
ofta krävs yrkeserfarenheter inom kvalificerade yrken blir det en ond spiral för de 
yngre. 
 
Respondenterna anser att yrkeserfarenhet är viktigt för att prestera och motsvara 
förväntningarna som ställs vilket Keen (2002) anser genom att belysa att 
yrkeserfarenhet bör prioriteras högt vid rekryteringen. Genom denna åsikt 
går det att dra slutsatsen att valet av person vid nyrekryteringar ofta slutar med 
en anställning av en äldre med yrkeserfarenheter, då det är för arbetsgivarna det 
mest bekvämaste valet.   
 
Långsiktighet är något som vi anser är större hos den yngre målgruppen vilket 
även styrks av Ahrnborg Swenson (1997) genom att påstå att unga är mer positiva 
till nya utmaningar och lära sig nya saker vilket vi anser i längden leder till mer 
kunnig och initiativtagande personal. Utifrån detta anser vi att 
anställningsbarheten hos yngre ökar vilket inte var en åsikt som respondenterna 
nämnde eller såg som en variabel att värdera.  
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Respondenternas värdering vid rekrytering kretsade mestadels kring vad den 
sökande kan prestera inom företaget i framtiden vilket går att sammankoppla 
med långsiktighet som bekräftas av Ahrnborg Swenson (1997). Detta leder till att 
den yngre målgruppens anställningsbarhet ökar. Dock har inte respondenterna 
samma syn på den yngre målgruppen.   
 
Ett mönster som går att se hos samtliga respondenter är värdet av att den 
nyrekryterade ser utvecklingsmöjligheter inom företaget vilket går att koppla 
ihop med långsiktighet samt vad den sökande kan prestera inom företaget över en 
längre period. Med denna vetskap som underlag går det att dra ytterligare 
slutsatser kring att den sänkta arbetsgivaravgiften inte är så betydande som 
politiker och respondenterna påstår då samtliga inte anser den är tillräcklig för 
att motiveras till ett annat beslut. Dock är samtliga respondenter helt eniga kring 
att det är en bra åtgärd.     
 
De negativa sidor av yrkeserfarenhet som nämns vid intervjuerna är att 
målgruppen inte anses vara lika formbara och entusiastiska till nya 
arbetsuppgifter som den yngre målgruppen vilket talar för att anställa en yngre 
enligt Ahrnborg Swenson (1997).  
 
Något som nämns i en av intervjuerna och som vi anser avgörande vid anställning 
inom en mindre organisation är värderandet av specialkunskaper. Det diskuteras 
yrkeskompetens i kombination med specifika kunskaper vilket är näst intill 
omöjligt för den yngre målgruppen att erhålla. Detta leder till en smal 
rekryteringsmall som utesluter stora grupper och hindrar yngre från anställning i 
småföretag vilket styrks av Hylén (2011) som nämner att småföretag rekrytera 
personer som snabbt är självgående vilket ofta ses som en egenskap hos den äldre 
och yrkeserfarna målgruppen. 
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5.2. Urvalsgrupperna 

Något vi anser hindrar yngre personer in på arbetsmarknaden är att det finns 
förutfattade meningar kring målgruppen eftersom den inte anses av 
arbetsmarknaden som lika stabil och trogen till sin arbetsgivare som den äldre 
målgruppen. Något respondenterna varit eniga om är att yngre kan uppfattas mer 
benägna till att byta arbetsgivare eller byta yrkesriktning vilket Snape & Redman 
(2003) styrker då de diskuterar fenomen kopplade till känslor av att utnyttjade 
och inte erhålla betalning i förväntad utsträckning. Snape & Redman (2003) och 
respondenterna är eniga kring denna uppfattning vilket leder till att yngre 
upplever det svårare att tas på allvar i rekryteringen eftersom det inte anses vara 
en långsiktig investering trots att Ahrnborg Swenson (1997) samt vi som 
skribenter påstår är den mest lönsamma rekryteringen. 
 
Vi anser att en arbetsplats bör vara homogen för att vara tillfredställande och tror 
att generaliseringen kring yngre anställda är missvisande eftersom det är en stor 
målgrupp. Det är uppenbart att en målgrupp som sträcker sig från 18 år till 26 år 
innehåller skiftande åsikter och att det inte går att generalisera vilket samtliga 
respondenter gjort i skild utsträckning. Vår analys kring detta styrks av Ahrnborg 
Swenson (1997) som menar att den yngre målgruppen kan ha vitt skilda attityder. 
Dock kan denna förutfattade mening tillsammans med många andra vara en 
anledning till att arbetsgivare undviker att anställa denna målgrupp. För att skapa 
den mest lönsamma humankapitalet anser vi att det måste tas risker i 
rekryteringen. Vilket tidigare nämnts i form av att det inte går att generalisera hela 
den unga målgruppen till att vara en osäker investering vilket respondenterna 
nämner. 
 
Vi bedömer att om rekryteringspersonalen möter rekryteringen utan förutfattade 
meningar kan det leda till att mer lämplig personal anställs. Det finns stor chans 
till att den ansvariga sedan tidigare har bestämt vad som söks vilket kan leda till 
att synen för att hitta en mer lämplig anställd som kanske inte helt motsvara de 
arbetskrav som sedan innan bestämts försvinner. Ett öppnare sinne skulle 
troligtvis leda till att en rekrytering blir mer lyckad och att 
rekryteringspersonalen tänker om. Om företaget har råd med att ta en risk anser 
vi att det är bättre att inte ha en helt tydlig bild kring vilken personal som behövs 
då rekryteringen kan bli ensidig och bidra till att fel personal anställs. 
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5.3. Humankapitalet  
Vi som skribenter är eniga med samtliga respondenter om att den viktigaste 
tillgången är personalen och om det finns en gedigen affärsmodell är personalen 
den faktor som styr utfallet. Detta går att koppla till Lee-Ross & Pryces 
(2010)  åsikter gällande Human Resources Management som påpekar att 
mänskliga resurserna är avgörande för att uppnå maximal kapacitet och 
konkurrensfördel. Därför anser vi samt Kahle & Schmidt (2002) att det är viktigt 
att göra en arbetsanalys där de viktigaste aspekterna och arbetsuppgifterna tas 
fram för att anställa rätt personal som kan vara en del i företagets utveckling 
framåt.  Även Ahrnborg Swenson (1997) menar att bäst lämpad personal bidrar 
till uppbyggnaden mot en väl fungerade organisation. 
 
Att få rätt person på rätt plats kan öka företagets humankapital då personer blir 
motiverade att känna att de blivit placerad rätt och det kan snabba på personens 
utvecklingshastighet. Då spelar egentligen inte de ekonomiska aspekterna någon 
roll i bedömningen, huvudsaken är att den lämpligaste personen rekryteras vilket 
även det empiriska materialet styrker. 

5.4. Sänkt arbetsgivaravgift 
Den sänkta arbetsgivaravgiften är en åtgärd som är formad för att hjälpa yngre in 
på arbetsmarknaden dock är respondenterna eniga kring att det inte är avgörande 
vid en nyrekrytering utan att personligheten är betydligt viktigare. Ett scenario då 
denna reducerade arbetsgivaravgift kan vara avgörande är om två personer med 
lika yrkeserfarenheter och personspecifikationerna återstår. Det som då är viktigt 
att vara medveten om är att det med största sannolikhet inte är vanligt att en 
sådan situation uppstår då yngre inte har samma möjlighet att tillskriva sig 
yrkeserfarenhet och samtidigt besitta kvalifikationer utan att överskrida gränsen 
för när åtgärden är tillämpningsbar.  
 
Vi anser att åtgärden kan underlätta men samtidigt stjälpa rekryteringen i 
kvalificerade yrkesgrupper då det kan innebära att arbetsgivare i vissa fall tar för 
mycket hänsyn till den ekonomiska aspekten vilket kan leda till högre kostnader i 
slutändan. Detta är något som framkommit under intervjuerna då samtliga 
påpekar att en fel rekrytering är betydligt dyrare än en rekrytering av en anställd 
med högre lön samt utan reducerad arbetsgivaravgift.   
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I mindre kvalificerade yrken är vi övertygad om att den sänkta arbetsgivaravgiften 
kan vara till större hjälp då inte utbildning krävs i lika stor utsträckning och de 
anställda börjar ofta på dessa yrken direkt efter gymnasiet. Detta leder till en 
längre period med sänkt arbetsgivaravgift jämfört med kvalificerade yrken där 
ofta utbildning krävs och personerna som anställd ofta är närmare brytgränsen 
för att nå normal arbetsgivaravgift. 
 
Genom studiens beräkningar är det 26 procent billigare över en femårs period att 
anställa en ung oerfaren jämfört med en äldre med erfarenhet på grund av den 
sänkta arbetsgivaravgiften. Skillnaden utan denna reducerade arbetsgivaravgift 
är 14 procent, vilket är 12 procentenheter differens. Vi anser att denna reducerade 
arbetsgivaravgift inte hjälper denna målgrupp in på arbetsmarknaden i den 
omfattning som förväntades av regeringen när den infördes. Detta är även något 
som styrks genom att lyssna på respondenternas tankar då den anses som en bra 
åtgärd men inte avgörande vid en anställning.  
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6. Slutsats 

Efter att analyserat respondenternas åsikter kopplade till våra åsikter och teorier 
går det att sammanfatta forskningsfrågan till att det viktigaste är personligheten 
och inställningen till arbetsuppgifterna som rekryteringsansvarige förväntar sig 
att den anställa skall klara av. Vi har även sett ett tydligt mönster gällande 
yrkeserfarenhet vilket samtliga respondenter värderar högt och är något som 
teorin styrker. Med detta som bakgrund tror vi att den idealisk rekrytering enligt 
respondenterna, teorin och våra egna åsikter slutar i en rekrytering av en person 
med en ålder runt 30 som arbetat inom ett liknande yrke sedan tidigare men 
samtidigt är formbar för att passa in i organisationen. 
 
Den reducerade arbetsgivaravgiften anser respondenterna spelar in vid en 
rekrytering men det är inget som vi drar slutsatsen är avgörande vid en 
anställning vilket även samtliga respondenter styrker i form av att den 
ekonomiska aspekten inte är viktigast vid en rekrytering utan att personlighet går 
före ekonomi. När beräkningarna visades upp för respondenterna och att 
skillnaderna var 26 procent från att anställer ung mot för att anställa en äldre 
ändrades inte deras uppfattningar. Vi tror det är på grund av storleken på 
företagen då de är tre mindre företag så har de inte råd med några 
felrekryteringar, vilket kan leda till bekväma val i rekryteringsbasen. 
 
Studiens huvudområde var den sänkta arbetsgivaravgiften och genom det 
empiriska materialet kan vi dra slutsatsen att den inte hjälper unga in i 
kvalificerade yrken trots skillnad på 14 procentenheter. Reduceringen anser vi 
vara en förmån för företagen eftersom personligheten värderas högre än de 
ekonomiska aspekterna.  
 
Ytterligare en aspekt är att yngre allt senare träder in på arbetsmarknaden för 
kvalificerade yrkena och den reducerade arbetsgivaravgiften inte går att tillämpa 
i tillräckligt många år för att det ska övervägas i en rekrytering. Vi bedömer att det 
är på grund av att det är ofta under en kortare period som de nyrekryterade inom 
kvalificerade yrkesgrupper får sänkt arbetsgivaravgift då ofta utbildning krävs 
och det är därför det inte tas lika mycket hänsyn till som det möjligtvis hade gjort 
där arbetsuppgifterna är enklare. 
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6.2. Förslag till fortsatt studie 
Om en fortsatt studie genomförts hade en kvantitativ forskning tillämpats för att 
få fler åsikter från arbetsmarknaden. I den fortsatta studien hade även 
arbetsförmedlingens åsikter kunnat ta hänsyn till för att få en annan vinkel på 
forskningsområdet. Då vår forskningsfråga är relativt smal och fokuserad bidrar 
det till att andra forskare enklare kan utveckla och göra en bredare studie där 
exempelvis det skulle varit ett större politiskt fokus. Vi begränsade studien till två 
urvalsgrupper vilket kan utvecklas i en fortsatt studie till fler och andra 
urvalsgrupper.  
 
Studiens fokus har varit kring den sänkta arbetsgivaravgiften för att analysera den 
höga arbetslösheten för personer under 26, denna åtgärd ska underlätta för 
målgruppen att träda in på arbetsmarknaden. En fortsatt studie hade istället 
kunnat fokusera på någon annan åtgärd för att hjälpa yngre in i kvalificerade 
yrkesgrupper, som exempelvis arbetsträning eller praktikplatser.  
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BILAGOR 
 
Intervjuguide till företagsledare: 
 
Personligheter hos anställde 

• Vad är en bra medarbetare för dig?  
- Vilka egenskaper skall en medarbetare erhålla?  

 
• Spelar ålder någon roll personlighetsmässigt?  

- Finns det några för/nackdelar med yngre kontra äldre?  
 

• Beskriv en bra anställd med tre ord.  
 

• Beskriv en sämre anställd med tre ord.  
 

• Vad skulle du säga är det bästa med att vara anställd här? 
 
Rekryteringen 

• Anser du att det finns några generella för/nackdelar att ta hänsyn till vid 
anställning?   
  

• Vem skulle du föredra att anställa? En yngre oerfaren nyexaminerad 
(under 26 år)/erfaren äldre. Motivera!  

 
Ekonomiska faktorer vid anställningen 

• När du anställer, hur viktigt är det med de ekonomiska faktorerna, 
Lön/utbildnings kostnad/framtida ledigheter (mammaledig, 
pappaledig)/chans till att den anställda 
slutar/sjukdomar/sjukskrivningar. 

 
• Upplever du att det finns tid/ekonomiskt utrymme för utbildning av 

nyanställd?  
 

• Utifrån de siffrorna som schablonuträkningarna visar skulle dina tankar 
kring anställning ändras?  

 
- Hur ser du på den sänkta arbetsgivaravgiften för yngre, påverkar 

det beslutet? 
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Skillnaderna 
Här följer en presentation om skillnaderna beräknat på lön hämtat från 
lönestatistik.se. 
 
Skillnad i kronor under 5 år med sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna: 
(2 771 234 – 1 976 828)       794 406 kr  
Skillnad i procent under 5 år:      29%   
 
Skillnad i kronor under 5 år utan sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna: 
(2 771 234 – 2 301 858)      469 376 kr  
Skillnad i procent under 5 år:      17%  
 
Skillnader med eller utan sänkt arbetsgivaravgift för den oerfarna:   
(2 301 858 – 1 976 828)      325 030 kr 
Skillnader i procent:       14%  
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