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FAKTORER SOM PÅVERKAR REKRYTERINGSPROCESSERS UTFORMANDE 
 

Johanna Eriksson Northun 
 
 

Rekrytering innebär att hitta rätt person till rätt plats när ny arbetskraft 
ska tillsättas. Svårigheten är att det inte existerar ett bästa sätt att utforma 
en rekryteringsprocess på. Rekryteringsprocesser ser därför olika ut i 
olika organisationer. Syftet med undersökningen var att på ett kvalitativt 
sätt nå en djupare förståelse om vilka faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessers utformande. Resultatet baserades på 
halvstrukturerade intervjuer med fem rekryteringsansvariga. Materialet 
tolkades genom induktiv tematisk analys. De faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessers utformande är organisationen med exempelvis 
dess struktur och kultur, organisationens resurser såsom pengar, tid och 
kompetens samt beslutsfattarens tro på urvalsmetoder. Resultatet 
överensstämmer till stor del med de teorier som är kopplade till 
ämnesområdet. 

 
Rekrytering innebär att hitta rätt person till rätt plats i en organisation. I dagens arbetsliv 
blir organisationens mänskliga resurser alltmer betydelsefulla då en övergång från 
produktionssamhälle till tjänstesamhälle i stor utsträckning sker (Mabon, 2001). Personalen 
blir därmed organisationens viktigaste resurs och rekryteringen har avgörande betydelse för 
dess framgång. Att med hjälp av urvalsmetoder predicera den blivande anställdes 
kompetens, egenskaper och samarbetsförmåga innefattar en rekryterares huvudsakliga 
arbetsuppgift. (Cummings & Schwab, 1973).  
 
Forskning visar att vid rekrytering används ofta olika typer av urvalsmetoder, även kallade 
utsållningsmetoder eller rekryteringsverktyg, för att identifiera kvalificerad arbetskraft. 
Med urvalsmetod menas alltifrån Curriculum Vitae (CV), personliga brev, referenser, 
intervjuer och färdighetstester till personlighetstester och kombinerade övningar, även 
kallade ”assessment” övningar. Ofta används dessa urvalsmetoder i kombination med 
varandra för att på bästa sätt få en helhetsbedömning av den arbetssökande vilket kan ses 
som en hel process, rekryteringsprocessen. (Statt, 2004). Hur man väljer att organisera och 
utforma organisationens rekryteringsprocess ser ofta olika ut inom olika företag (Cooks & 
Cripps, 2005). 

 
Möjligheten att på bästa sätt använda sig av en rekryteringsprocess som predicerar en 
framtida arbetsförmåga är omdebatterad. Över de senaste trettio åren har oenigheter om hur 
detta bör genomföras och om det ens är möjligt att göra det stått i fokus för debatten. Bland 
det senaste som diskuteras är att man fortfarande vet mycket lite om varför olika 
rekryteringsprocesser och olika metoder har de effekter som de har. Kritik har riktats mot 
att man inte har lyckats fastställa i vilka sammanhang man bör använda de olika 
urvalsmetoder och att man inte lyckats med att framta bättre urvalsmetoder än vad som 
idag finns på markanden (Breaugh & Starke, 2000).  
 
Rekryteringsprocessens beståndsdelar 
Rekryteringsprocessen består av olika urvalsmetoder då de olika urvalsmetoderna har olika 
användningsområden (Cook & Cripps, 2005).  
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CV är det formulär där den arbetssökande specificerar tidigare erfarenheter, i första hand 
arbetserfarenhet, men där även andra typer av kunskapsområden kan klargöras. Det 
personliga brevet kan ses som en komplettering till CV:t där egenskaper, kompetens och 
färdigheter beskrivs på ett personligt sätt. Referenser innebär att kontaktuppgifter till i 
första hand tidigare arbetsgivare tillkännages till den som ansvarar för rekryteringen. Detta 
sker för att rekryteraren i större utsträckning ska kunna ta del av den arbetssökandes 
tidigare arbetsprestationer.  
Intervjuer är en vanlig urvalsmetod som idag används i stor utsträckning. Detta görs för att 
nå en djupare förståelse för de arbetssökande då social kompetens i många jobb har stor 
betydelse. Så kallade färdighetstester avser bl.a. att mäta analytiska och numeriska 
förmågor. Även läsförståelse och språktester ingår under denna term (Statt, 2004). 
Personlighetstester avser att fastställa bestående personlighetsdrag. Personlighetstester är 
självskattningstester. Skall dessa tester ses som användbara förutsätts att man tror på att 
personligheter inte är något som är kontextberoende utan att mer eller mindre bestående 
personlighetsdrag finns. Assessment övningar innefattar praktiska moment där syftet är att 
observera de arbetssökande i övningar som är närliggande eller exakta med kommande 
arbetsuppgifter. I vilka situationer och i vilken ordning dessa urvalsmetoder används 
varierar mycket (Cook & Crippers, 2005). 
 
Granskning av urvalsmetoder 
Kostnaden för att rekrytera en person kan variera mycket, men en tumregel är att kostnaden 
blir cirka en tredjedel av den nyanställdes årslön (Granberg, 2003). Kostnaden för att 
rekrytera fel person kan bli väldigt hög. Generellt kan man säga att säga att en 
felrekrytering kostar någonstans mellan en kvarts miljon och en miljon svenska kronor, 
men det kan lätt uppgå till ännu högre belopp (Linderlöw Danielsson, 2003).  
 
På grund av de höga rekryteringskostnaderna är det väsentligt för organisationer att 
använda sig av urvalsmetoder som genom en yttre instans kontrollerat dess validering. 
STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, är en sådan instans som i användningen av 
psykologiska metoder och tester skyddar framförallt dem som exponeras och dem som 
köper dessa tjänster. Detta görs genom att STP granskar test samt certifierar användare av 
tester (STP, 2007). 
 
Schmidt och Hunter (1998) beskriver hur omfattande forskning har försökt fastställa 
prediktionsförmågan för olika urvalsmetoder. Validiteten i testsituationer är det mått som 
mäter hur väl ett testresultat svarar mot just de egenskaper och reaktionsmönster som man 
avser att mäta. Vilka värden olika urvalsmetoder har presenteras nedan i Tabell 1. Dessa 
värden kommer från en metaanalys som sammanställts av Schmidt och Hunter (1998). De 
värden som här presenteras är endast ett utplock av de 18 olika urvalsmetoderna som i 
undersökningen studerats. Schmidt och Hunters sammanställning bygger på 85 års praktisk 
och teoretisk forskning kring olika urvalsmetoders prediktionsförmågor.  
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Tabell 1. Validitetsbedömningar: Prognosförmåga 1.00 betyder perfekt prognosförmåga; 
0.00 betyder ingen prognosförmåga över huvud taget. Ett utplock ur Schmidt och Hunters 
(1998) tabell har här gjorts. 
Bedömning av arbetsprov  0.54  
Begåvnings- & Intelligenstest  0.51 
Intervju (strukturerad)   0.51 
Personlighetstest (integritet)  0.41 
Intervju (ostrukturerad)   0.37 
Assessment övningar   0.37 
Personlighetstest (samvetsgrannhet)  0.31 
Referenser   0.26  
 
Dessa urvalsmetoder används ofta i kombination med varandra, vilket i många fall ger en 
högre grad av validitet. Ett exempel är den kombination av två urvalsmetoder som ger det 
högst uppmätta prognosvärdet på 0.63, vilket innebär en betydande ökning i förhållande till 
det högst mätta prognosvärde för enskilda urvalsmetoder på 0.54 (se Tabell 1). 
Prognosvärdet 0.63 nås genom kombinationen av strukturerad intervju och begåvnings- & 
intelligenstest. Dock ska det påpekas att kombinationer med fler än två urvalsmetoder ofta 
används men Schmidt och Hunter (1998) berör inte det med anledning av att det praktiskt 
sett inte var möjligt, då tillgång till sådana mätsiffror inte fanns.   

 
Vad som påverkar rekryteringsprocessens utformande 
Efter att noggrann datagenomgång har genomförts har det framkommit att tidigare 
forskning kring frågeställningen är bristfällig. Forskning inom organisationsteori och 
beslutfattande kan dock anknytas till studien och görs därför nedan.  

  
          Organisationen och val av rekryteringsprocess 
Att en organisation anpassas efter sin omvärld, dess kontext, är något som Lawrence och 
Lorsch (1967) tagit fasta på. De lånade Fiedlers (1957) term ”contingency” som syftar till 
situationsanpassat handlade. Contigency teorin innebär att en organisation bör anpassas till 
sin omgivning och dess krav och därmed organiseras utifrån detta för att nå en så effektiv 
organisation som möjligt (Burns & Stalker, 1961; Woodwards, 1967). Omgivningen eller 
kontexten har betydelse för organisationsstrukturen, och strukturen och kontexten 
bestämmer organisationens beteende (Brown, 1992).  
 
Ju fler olika yrken som de arbetande i en organisation har desto mer komplex är den.  Ju 
mer specialiserade människor är i organisationen med hänsyn till kompetens, arbetsuppgift 
och arbetsföredelning och ju fler organisatoriska enheter som finns, desto svårare blir det 
att kommunicera och samordna arbete och desto mer komplex bli organisationen 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). Vilken typ av kompetens som efterfrågas i företaget 
styr i stor utsträckning vilka urvalsmetoder som används, om det exempelvis är analytisk 
och teknisk kompetens eller social kompetens som är viktigast för en viss typ av tjänst. 
Cook och Cripps (2005) skiljer på ”social skills” och ”working skills”. De menar att vilken 
typ av dessa kompetenser som har störst betydelse i en tjänst i stor utsträckning styrs av 
vilken typ av organisation som tjänsten finns i och vilken bransch organisationen tillhör. 
Inom tjänsteföretag är den sociala förmågan ofta den viktigaste kompetensen medan 
teknisk kunskap ofta är den kompetens som behövs inom industriföretag. 
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Kulturen i en organisation påverkar hur stor betydelse personalfrågor och rekrytering får 
(Granberg, 2003). Schein (2004) menar att kulturpåverkan börjar med ledaren som söker 
föra över sina egna värderingar och antaganden på en grupp. Om denna grupp eller 
organisation är framgångsrik och dess antaganden blir tagna för givna, då har en kultur 
som långt framöver kommer att råda. Enligt Otto Granberg (2003) har personalansvariga 
länge haft en positiv människosyn, som idag har spridits till verkställande chefer som 
betonar människan som företagets viktigaste resurs. Problem finns dock då personalchefen 
eller avdelningen ofta är underställda en administrativ chef, ekonomichef och dess 
avdelningar. Detta medför att personalchefer inte alltid sitter med i ledningsgruppen då 
dessa frågor till följd ofta kommer i andra hand. Personalavdelningar är en relativt ny 
företeelse. Först vid 1950-talet började diskussionen om personalchefer och 
personalavdelningars betydelse då det i stor utsträckning ifrågasattes (Granberg, 2003).  
 
I organisationer finns således motsättningar mellan olika avdelningar med olika 
intresseområden, där olika uppfattningar om vilka problem som organisationen måste lösa 
därmed råder. Beslutsfattande beskrivs enligt Cyert och Olsen (1976) på bästa sätt som en 
process där ett antal olika komponenter har betydelse för beslutsfattandet. Vilken typ av 
problem som ska lösas, vilka alternativa lösningar som finns, vilka deltagare som är 
beslutsfattare och vilket beslutstillfället är, är de komponenter som har betydelse och som 
är invecklade. Problem mellan delarna kan till exempel vara när beslutsfattare inte är 
intresserade av att lösa vissa typer av problem, ofta om de inte rör de egna 
ansvarsområdena. 
 
        Beslutsfattande och val av rekryteringsprocess 
Beslutsfattande och beslut är en viktig del i arbetet med att leda en organisation vilket till 
stor del går ut på att hålla samman organisationer som ses som komplexa sociala system 
(Eriksson–Zetterquist, Kalling & Styhre 2005). ”Rational choice theory” är en teori om 
beslutsfattande där det utgås från grundtanken att människan är egennyttig och av naturen 
har för avsikt att maximera nyttan genom de beslut som de fattar (Eriksson–Zetterquist, 
Kalling & Styhre 2005). Herbert Simons teorier om beslutsfattande i organisationer står i 
kontrast till detta då han klargör att begränsningar hos beslutsfattaren finns (Simon, 1957). 
En människa kan fatta så kallade rationella och icke rationella beslut. I rationella beslut tas 
hänsyn till så mycket relevant information som möjligt medan icke-rationella beslut 
innebär att viktig information i mindre grad tas hänsyn till. Simon skiljer även på 
”objektiva” och ”subjektiva” rationella beslut där han menar att beslut är färgade av de 
personer som fattar besluten (1997). Följden av detta blir att inga perfekta beslut är möjliga 
att nå då det förutsätter optimal kunskap om förutsättningar som har en verkan på beslutet. 
Människan kan alltså inte ta med alla de faktorer som har betydelse i beslutssituationen 
vilket gör att individer snarare når tillfredsställande än optimala beslut. Beslut är alltid 
färgade av de människor som fattar besluten. 
 
Vad det är som gör att människor inte kan fatta rationella beslut hänvisas till begränsningar 
i våra kognitiva förmågor. Simon (1997) kallar detta för ”bounded rationality”. Begreppet 
syftar till människans svårighet att fatta rationella beslut i en komplex värld där för många 
faktorer måste tas hänsyn till för att ett rationellt beslutsfattande ska kunna fattas, vilket 
människan inte klarar av. Trots detta menar Simon att människor strävar efter att beakta de 
viktigaste aspekterna innan beslut fattas. Detta kan ses som det mest rationella men ändå 
icke-rationella beslut en människa kan ta. 
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Även en människas tidigare erfarenheter påverkar hennes uppfattning om olika företeelser 
där ståndpunkter ofta befästs utifrån egna erfarenheter (Edward Thorndike, 2000). Även 
andras erfarenheter kan ligga till grund för vilka åsikter och trosföreställningar man har. 
Dessa erfarenheter influerar ens beteende. Edward Thorndike (2000) genomförde 
experiment med djur där resultatet av forskningen visade att djuren anpassar sitt beteende 
efter vilken effekt beteendet har. Paralleller kan dras till människors sätt att anpassa sitt 
beteende efter vilket resultat som följs av beteendet, om det är önskvärt eller inte. Med 
andra ord innebär detta att människor lär av vilka följder vissa handlingar har, vilket 
uppnås genom egna erfarenheter. Han grundade begreppet ”law of effect” vilket innebär att 
ett beteende som får positiva följder är mer troligt att i framtiden anammas än om ett 
resultat av ett beteende är icke önskvärt. 
 
En organisation följer ofta vissa beslutsstrategier för att lösa problem och därmed lyckas 
uppnå uppsatta målsättningar. Målsättningar som finns inom en organisation påverkar hur 
beslut fattas. En organisation har i de flesta fall flera olika målsättningar som strider mot 
varandra. Vanligt är den kortsiktiga målsättningen i form av lönsamhet som ofta också 
finns som långsiktig målsättning (Abrahamsson & Andersen, 2005). Organisationer 
tenderar att i första hand fokusera på kortsiktiga målsättningar vilka ligger närmst i tiden, 
så kallade ”sequential attention to goals” (Cyert & March, 1963). I många fall läggs all 
kraft på att lösa problem för att nå dessa kortsiktiga mål. Kortsiktiga beslut fattas ofta för 
att undvika att leva i ovisshet, där långsiktiga beslut i större utsträckning är mer säkra än 
kortsiktiga beslut som ses som mer osäkra. Att lösa problem som direkt är problematiskt i 
den vardagliga verksamheten är det som prioriteras, vilket bidrar till alltför kortsiktiga 
ageranden och beslutsfattanden i organisationen.  

 
Syfte  
Mot bakgrund av marknadens stora intresse för att på bästa sätt lyckas med rekryteringar i 
kombination med den kritik som förts, torde det vara ett viktigt forskningsområde att 
undersöka hur företag går tillväga när de utformar sin rekryteringsprocess och vilka 
faktorer som får betydelse för dess utformande. Forskning gällande vilka faktorer som har 
betydelse för rekryteringsprocessens utformade är bristfällig. Eftersom det idag inte finns 
ett bästa sätt att utforma en rekryteringsprocess på ger det plats för andra faktorers påverkar 
på hur ett företags rekryteringsprocess utformas. Nyfikenheten att ta fasta på dessa faktorer 
kom att ligga till grund för studiens syfte, för att klargöra vad som påverkar 
rekryteringsprocessens utformande och därmed ge möjlighet till förbättringar vid själva 
utformandet. Syftet med undersökningen var att nå kunskap och förståelse för vilka 
faktorer som påverkar rekryteringsprocessers utformande.  
 
För att nå kunskapen om det som i studien ämnas att undersöka ansågs en tematisk analys 
var mest passande då det med denna metod möjliggörs att nyanser och variationer kan 
komma med. Induktiv tematisk analys ansågs vara den bäst lämpade för studien då ingen 
tidigare forskning påträffats gällande frågeställningen, vilket gjort att teman grundade på 
existerade teoribildningar inte var möjlig.  Teman framkom först vid databearbetningen 
utifrån intervjupersonernas svar, vilket denna analysmetod lämpar sig för. Eftersom 
avsikten var att nå förståelse för rekryteringsansvarigas motiv till varför en 
rekryteringsprocess är utformad som den är och se till faktorer runt om kring detta, var det 
ett bra sätt att förutsättningslöst få svar frågeställningen och att sedan se variationer men 
även samband som kom att ligga till grund för de olika temana.  
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Metod   
 

Undersökningsdeltagare 
Fem undersökningsdeltagare valdes genom tillgänglighetsurval. För att nå heterogenitet i 
resultatet valdes undersökningsdeltagarna efter vilken organisation de jobbade på då de alla 
arbetade inom olika branscher. Viktigt vid urvalet var att organisationen hade en egen 
utvecklad rekryteringsprocess. De tre första undersökningsdeltagarna valdes ut efter 
tillgänglighet, då kontakt med bekanta ledde till undersökningsdeltagarna vilka arbetade på 
organisationer med minst 300 anställda. Antalet anställda hade betydelse för att en gedigen 
rekryteringsprocess med flera urvalssteg skulle finnas inom organisationen. Dessutom 
tillhörde dessa organisationer olika branscher vilket ansågs vara viktigt för 
undersökningens heterogenitet. De övriga två undersökningsdeltagarna valdes genom 
handplockat urval då organisationerna kontaktades efter rekommendation av en 
rekryteringsforskare. Dessa rekommenderades för att de båda hade väl utvecklade 
rekryteringsprocesser. De organisationerna hade över 10 000 anställda vilket ökade 
spridningen i studien gällande organisationens antal anställda. Två av företagen befann sig 
inom den offentliga sektorn och de tre andra inom den privata sektorn. För att inte avslöja 
organisationerna nämns endast att de är ett flygbolag, ett statligt verk, ett industriellt 
företag, ett konsultföretag, samt en organisation inom ”vård och omsorg”. Därav används 
samlingsnamnet organisation i denna rapport. 
 
För att få ett kvalitativt representativt urval gällande undersökningsdeltagarna valdes 
personer med lämplig yrkeserfarenhet, lämplig befattning samt lämpliga arbetsuppgifter. 
Lämplig yrkeserfarenhet bedömdes vara fler års erfarenhet av rekrytering, allt mellan fyra 
och 15 år. Att lämplig befattning var viktigt styrdes av frågeställningen då 
undersökningsdeltagarna valdes efter befattning eftersom det var viktigt att dessa hade 
kunskap om varför organisationens rekryteringsprocess utformats som den gjorts. Samtliga 
undersökningsdeltagare arbetade med personalfrågor och hade rekryteringsansvar.  
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av enskilda intervjuer med de fem undersökningsdeltagarna 
vilka spelades in på band och för att sedan transkriberas. För att nå så god kvalitet som 
möjligt var intervjuerna halvstrukturerade med möjlighet för öppna svar (Trost, 2005). En 
intervjuguide var utformad att endast användas som stöd (se bilaga) för att underlätta att 
hålla sig till ämnet. Öppna stödfrågor ställdes för att i så stor mån som möjligt undvika att 
styra intervjupersonen. Intervjuerna genomfördes i alla fem fall på 
undersökningsdeltagarens arbetsplats och varade mellan 45 minuter och en timme. Innan 
dessa skulle genomföras informerades intervjupersonerna om undersökningens syfte och 
intervjuns tillvägagångssätt. Medgivande från samtliga undersökningsdeltagarna att spela 
in intervjuerna och att använda materialet i uppsatsen tillkännagavs. De forskningsetiska 
riktlinjerna följdes. Datainsamlingsmetoden passade bra för ämnesvalet och 
frågeställningen då syftet var att nå förståelse för vilka faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessens utformande.  
 
Jag som utförde intervjuerna har tidigare arbetserfarenhet som intervjuare i 
rekryteringssammanhang samt genom en fem veckors kurs på Stockholms Universitet i 
intervjumetodik. Kursintyg säkrar att grundläggande kunskap och färdighet i utförandet av 
faktiska intervjuer, både video- och bandspelarintervjuer finns. En relativt stor förförståelse 
fanns kring ämnesområdet rekrytering genom att påbyggnadskursen i psykologi skedde i 
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samband med intervjugenomförandena, samt att arbetslivserfarenhet genom egna 
genomförda intervjuer i en rekryteringsprocess fanns.  

 
Analys 
Analysen skedde utifrån en induktiv tematisk analysprocess (Hayes, 2000; Langemar 
2007). De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att uppfattning 
om texterna som helhet skulle fås. Vidare gicks texterna igenom då nyckelord markerades 
och där kategorisering av nyckelord sedan skedde. Kategoriseringarna kunde sedan 
sammanföras till olika teman som beskrivs i resultat delen. Till en början framkom tolv 
preliminära teman. För varje tema plockades sedan alla citat ut från texterna som var 
relevant för varje tema. Efter detta reducerades de tolv teman till två huvudteman med 
sammanlagt sju underteman. Vid uppdelningen av teman hade inte en litteraturgenomgång 
skett, dock fanns en viss förförståelse för att kunna anta vad som inom de olika temana 
kunde finnas för relevanta teorier och forskning kring respektive tema.  

 
Resultat 

 
Faktorer som påverkar rekryteringsprocessens utformande visade sig i föreliggande uppsats 
vara 1.Organisationen, 2. Beslutsfattarens tro på urvalsmetoder. 
 

Organisationen 
Rekryteringsprocessens utformande beror mycket på organisationen i sig. Organisationens 
storlek och struktur, yttre påverkan på rekryteringsprocessen samt typ av bransch och typ 
av tjänst är organisationsfaktorer som påverkar rekryteringens utformande. Likaså 
organisationens resurser i form av tid, pengar och kompetens där testföretagsprissättning 
samt attityden om rekryteringsprocessen betydelse har betydelse för dess utformande. 
 
Organisationens storlek och struktur 
Tre av organisationerna har över 450 anställda, de andra två över 12 000 anställda. 
Storleken på organisationen påverkar strukturen vilket i sin tur har betydelse för hur 
rekryteringsprocessen utformas. Den information som intervjupersonerna bidrog med 
skapar förståelsen för att organisationsstrukturen får betydelse då en centraliserad eller 
decentraliserad struktur medför olika sätt att organisera och genomföra 
rekryteringsprocessen på. En decentraliserad organisationsstruktur råder i de större 
organisationerna vilket påverkar överblickbarheten och kontrollen över 
rekryteringsprocessen vilket bli svårare i och med att varje affärsområde eller avdelning 
ofta har helt eget ansvar för rekryteringsprocessen. Att varje affärsområde har eget 
rekryteringsansvar beror på att det, i de stora organisationerna, finns många olika slags 
yrken som medarbetarna har och varje affärsområde bäst själva vet vad de är ute efter för 
kompetens, speciellt när specifik ”spetskompetens” efterfrågas. Kompetens om rekrytering 
kan på de olika avdelningarna variera mycket vilket ibland ger kvalitativa följder vid 
rekryteringssammanhang. I dessa organisationer finns ingen utarbetad rekryteringsprocess 
med olika steg som måste följas, utan endast rekommendationer från HR-avdelningen 
finns. Påverkan på rekryteringsprocessens utformning sker då istället inom varje 
affärsområde eller avdelning. I de organisationer där det är färre anställda har man en mer 
centraliserad struktur vilket medför att rekryteringsansvariga får större inflytande i dessa 
situationer då rekryteringsprocessen även är centraliserad.  
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Yttre påverkan på rekryteringsprocessen 
En av de rekryteringsansvariga menar att trender på marknaden påverkar organisationens 
struktur om en centralisering eller decentralisering är det som råder. I denna organisation 
råder en decentraliserad struktur där rekryteringsprocessen även är decentraliserad och där 
varje avdelning har eget ansvar för sin rekryteringsprocess utformning.   
 
Organisationer inom offentlig sektor måste följa vissa bestämmelser i en 
rekryteringsprocess. De krav som staten har är att samråd med en facklig organisation 
måste ske innan en anställning får ske, vilket resulterar i att ett extra steg måste utföras i 
rekryteringsprocessen i de statliga organisationerna. Även valet om vilket externt 
rekryteringsföretag som ska användas påverkas då organisationen tillhör den offentliga 
sektorn där Stockolms läns landsting har gjort en upphandling där det är ett speciellt 
rekryteringsföretag som uppmanas att användas. Staten har även vissa 
säkerhetsbestämmelser inom flygbranschen som påverkar rekryteringsprocessen då 
referenstagningar tre år tillbaka i tiden måste ske innan en anställning får äga rum vilket är 
en säkerhetsåtgärd med anledning av den 11 september. Inom en annan organisation där 
dessa krav inte finns slarvas det med referenstagningar, vilket påvisar skillnaden i hur 
urvalsprocessen utformas beroende på statens olika krav.   

 
Typ av bransch och typ av tjänst 
Vilken bransch en organisation tillhör får betydelse för vilka urvalsmetoder som används 
då olika kompetens efterfrågas inom olika branscher. Det skiljer sig mycket mellan hur 
man går tillväga att rekrytera sjukvårdspersonal, flygpersonal, ingenjörer, lagerarbetare och 
konsulter med spetskompetens, vilket är de undersökta företagens ”huvudkompetens”, med 
andra ord den kompetens som i störst utsträckning finns i organisationen, vilket ofta 
speglas av om organisationen är inom tjänste- eller produktionssektorn. Vad som 
framkommit är att man i tjänsteorganisationer ofta värderar människors sociala förmåga i 
större utsträckning än en produktionsorganisation där teknisk kompetens kan ses som mer 
betydelsefullt, vilket styr vilka urvalsmetoder man använder sig av. Inom 
tjänsteorganisationer används ofta fler olika intervjuer med en och samma arbetssökande 
och gruppövningar görs för att se hur den sökandes sociala kompetens fungerar i grupp.  
 
Vilka färdigheter och personliga egenskaper som behövs till en tjänst fastställs i en 
kravprofil vilket har stor betydelse för vilka urvalsmetoder som kommer att användas. Det 
råder en enighet om att urvalsprocessen måste anpassas till den typ av tjänst som ska 
tillsättas då olika kompetens kräver olika urvalsmetoder, vilka anses mäta olika 
kunskapsområden. 
Olika typer av tester finns utformade för olika typer av tjänster. Man skapar egna tester då 
viss typ av kunskap anses som speciellt viktig för en viss typ av tjänst och som inte 
framkommer i andra redan befintliga tester. Det kan exempelvis vara matematik- och 
allmänbildningstester eller problemlösningstest/casestudies om det just är dessa kunskaper 
som anses vara nödvändiga för en typ av tjänst.  
 
Organisationens resurser - tid, pengar och kompetens 
Vilka urvalsmetoder som används och hur frekvent det görs har i många fall med tid och 
pengar att göra. Vissa potentiella urvalsmetoder väljs ibland bort vid 
rekryteringsprocessens utformande då man inte anser sig ha råd eller tid till detta. Man 
träffar exempelvis inte alla sökanden i en intervju trots att det i många fall skulle vara det 
mest önskvärda. Kostnadsaspekten får betydelse då tester i en av organisationerna helt 
utesluts att användas då man inte anser att tillräckligt bra tester går att finna till ett rimligt 
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pris. Ibland görs ”massrekryteringar” i organisationerna vilka genomförs vid ett och samma 
tillfälle på specifika rekryteringsdagar för att spara både tid och pengar. I och med detta 
kan urvalsmetoder som tester och gruppövningar användas på samtliga sökanden vilket 
annars skulle vara för dyra att använda vid olika tillfällen. Dessutom ser man till att 
personer med spetskompetens inom rekryteringsområdet finns på plats för att urvalet 
genomförs på bästa sätt.  
 
Vid interna rekryteringar anlitas ofta externa rekryteringsföretag för att minska 
subjektiviteten i bedömningen av de sökande. Om man anser att inte tillräcklig 
rekryteringskunskap finns inom organisationen är det även ett tillfälle då man använder sig 
av externa rekryteringsföretag för att få specialistkunskap.  
 
          Testföretagens prissättning. 
Att ha en licens för att få genomföra tester är kostsamt och tidskrävande då det är dyrt att 
dels utbilda sig och dels att ha licens som måste förnyas. Dessa aspekter har påverkat valet 
av tester i en av organisationerna då man fortsatt att använda de test som den 
huvudansvarige rekryteraren redan har licens för, på grund av kostnads- och tidsmässiga 
skäl. I samtliga organisationer har kostnaden för licenser betydelse då man inte låter alla 
som rekryterar att ta licens då det skulle bli alltför dyrt. I en av organisationerna ställer det 
särskilt till med problem då varje avdelning själva avgör om de vill ”kosta på” 
licensutbildningar vilket leder till att alla inte gör det. Följder av detta är att tidsaspekten 
blir ett problem då man måste ta hjälp av dem som har licens, och dessa personer har 
kanske inte alltid tid, vilket har betydelse för att testerna därmed inte används lika frekvent 
som om alla som jobbar med rekrytering skulle ha det. Tester som används i 
organisationerna görs oftast inte på alla arbetssökanden då det skulle bli för dyrt när det i 
många fall tas ut en engångssumma för varje test som görs, utöver en årlig kostnad.  
 
        Attityd om rekryteringens betydelse i organisationen. 
I en av organisationerna involverar ledningen andra medarbetare än de 
rekryteringsansvarigas som bedömare för att det är dem som besitter rätt yrkeskunskap för 
att kunna göra relevanta bedömningar. Tidigare var det svårt att få folk att avlägga tid till 
detta. Då förståelse om rekryteringens betydelse har spridits i organisationen har denna 
aspekt inte längre betydelse för hur rekryteringen genomförs, medarbetare tar sig tid till 
detta. Ledningen i en annan organisation jobbar med att förändra attityden längre ner i 
organisationen för att nå högre status på HR:s arbete och få förståelse för 
rekryteringsprocessens betydelse där gammal kultur råder med gamla hierarkier som inte 
ser betydelsen av detta. Detta görs då man vill nå större engagemang och därmed kunna 
utforma rekryteringsprocessen på ett bättre sätt. I en av organisationerna använder man sig 
av ett färdighetstest på alla sökande, vilket man anser vara ovanligt att göra men som görs 
då rekryteringsprocessen i hela organisationen betraktas som avgörande för hur man ska nå 
sina uppsatta mål och därmed bli en så effektiv organisation som möjligt. I en annan av 
organisationerna läggs mycket tid och pengar på förbättringsarbete gällande befintlig 
rekryteringsprocess då ledningen anser denna process som mycket viktigt för en lyckad, 
effektiv och väl fungerande organisation.  
Två av de undersökta organisationerna har varit etablerade på marknaden i över 100 år och 
har båda väl etablerade organisationskulturer. HR har i dessa kulturer inte haft högt 
anseende vilket resulterat i att rekryteringens betydelse inte stått högt upp på 
organisationens priolista. Detta har medfört att tid och pengar fram till idag inte har lagts 
ned på att utarbeta en gemensam process för hur rekryteringen ska genomföras, då ingen 
sådan finns. Vad som tydligt framkommer i en av dessa organisationer är att när delar av 
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ledningen bytts ut och en ny rekryteringsansvarig tillsatts har förändringsarbete och mycket 
tid lagts ner för effektiviseringsarbete och för att standardisera rekryteringsprocessen. Den 
andra organisationen har rekryteringsutbildningar där kunskap om rekryteringsprocessen 
och dess svårigheter lärs ut, då många chefer som inte har utbildning inom området 
genomför rekryteringar. Utbildningen är dock inte obligatorisk för dem som strukturerar 
och utför rekryteringarna, vilket gör att inte alla går kursen då tiden blir en avgörande 
faktor då andra saker prioriteras istället för att delta i kursen. Detta anser 
rekryteringsansvarige påverkar hur rekryteringsprocessen organiseras inom de olika 
affärsområdena och innebär att felrekryteringar troligtvis genomförs i större utsträckning 
än om alla skulle gå kursen. Attityden i organisationen styr vad som prioriteras att lägga 
ner tid på vilket påverkar rekryteringsprocessens utformande negativt. 
 
”HR frågor är inte högsta prioritet utan det är teknik och det är ekonomi och sedan 
kommer HR lite längre ner på prioskalan”. 
 
I en av organisationerna har organisationskulturen som råder betydelse, då räddandet av liv 
är det viktigaste och som alltid är den arbetsuppgift som prioriteras framför andra. I detta 
företag läggs inte tillräckligt mycket tid på rekryteringen, enligt den rekryteringsansvarige, 
vilket denne menar påverkar rekryteringsprocessens utformning negativt. 
 

Beslutsfattarens tro på urvalsmetoder 
Organisationerna använder sig av olika urvalsmetoder för att lyckas med att göra så bra 
bedömningar av arbetssökande som möjligt. Nedan följer motiveringar som beslutsfattare 
har angivit om varför de olika urvalsmetoderna används. 
 
Ett CV är viktigt i en första utsållning då detta refererar till den arbetssökandes tidigare 
arbetslivserfarenheter samt utbildningsnivå. Detta är viktigt för att se att den sökande 
uppfyller de kunskapskriterier som ett arbete kräver.  
Det personliga brevet är något som ses som mycket värdefullt i en första utsållning då man 
anser att det knyter an till tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är här som den sökande 
får chans och utrymme att uttrycka sig mer personligt och möjlighet ges att sälja in sig 
själv i förhållande till ett CV där endast utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet 
framkommer. Det gör att rekryteraren anser sig kunna få en bättre bild av den sökande och 
där rekryterarens känsla av det personliga brevet får betydelse för vilka sökande som väljs 
ut.  
Gällande personlighetstester råder det delade meningar om hur användbara och tillförlitiga 
dessa är. De som använder sig av personlighetstester i rekryteringsprocessen gör det som 
ett komplement till andra urvalsmetoder för att i slutänden få ett helhetsperspektiv av en 
person. Det används i många fall som underlag vid intervjuer för att ha något att utgå ifrån. 
Genom att ställa följdfrågor utifrån dessa anser man sig kunna nå en djupare nivå i 
intervjuer än om man inte har personlighetstestet som underlag. Vad som tros framkomma 
i testerna är personliga egenskaper vilka är viktiga att kunna fastställa för att se om dessa 
egenskaper passar för den tjänst som ska tillsättas och om personen i sig passar in i 
företagets kultur. Att få en uppfattning om den sökandes personlighet anses vara mycket 
viktigt då personligheten ses som bestående och svår att förändra till skillnad från 
erfarenhet och kunskap som anses kunna förändras i högre grad. Använder man sig inte av 
personlighetstester beror detta på att man prövat sådana typer av tester, men anser att de 
inte behövs då tillräcklig skicklighet finns att nå i intervjuerna utan dessa tester. En annan 
orsak till att inte använda sig av personlighetstester är att man inte tror på att de är en bra 
prediktor för framtida arbetsprestationer.  



 

 

12 

I ett av företagen används problemlösande gruppövningar för att observera personers 
beteende. Man tror mycket på denna metod och tror sig nå kunskap om personliga 
egenskaper då en persons reaktioner och ageranden observeras och som anses lägga en 
mycket bra grund inför en intervju och därmed nå kunskap om en sökandes personliga 
egenskaper. Det sunda förnuftet hos observeraren avgör vilka sökande som har ”rätt” 
personlighet för tjänsten och för företaget.  
Färdighetstester anses vara en bra urvalsmetod för att fastställa en persons logiska och 
analytiska förmåga om det är de kunskapsområden som efterfrågas till den tjänst som ska 
tillsättas. När färdigheter som exempelvis social kompetens bedöms vara det viktigaste i en 
tjänst ser man inte att användningen av ett färdighetstest är till någon nytta vilket gör att 
testerna då inte används. Istället används tester som organisationerna själva har framtagit 
vilka avser predicera de kunskaper och egenskaper som behövs för de tjänster där man inte 
anser färdighetstester vara rätt urvalsmetoder för. Dessa tester är matematiktest, 
allmänbildningstest och ”casestudies” som bygger på projekt som företaget tidigare arbetat 
med.  
Den personliga intervjun är den urvalsmetod som samtliga organisationer alltid använder 
sig av som en sista del i sin rekryteringsprocess. Att även göra det i tidigare skeden i 
rekryteringsprocessen är vanligt. Det råder en klar överensstämmelse om att denna 
urvalsmetod är den mest givande urvalsmetoden då man får direktkontakt med den sökande 
och att man då kan skapa ett gott samtalsklimat för att så mycket som möjligt om 
personens kunskaper och egenskaper ska kunna blottas. Det är upp till intervjuaren att 
ställa rätt frågor för att kunna ”dra i rätt trådar” för att få fram så mycket relevant som 
möjligt. Man anser sig kunna få personen avslappnad då så mycket som möjligt kommer 
fram om den sökandes personlighet, tidigare erfarenheter och färdigheter. En viss 
tveksamhet finns till intervjuarens förmåga att alltid göra rätt bedömningar då exempelvis 
fördomar kan ha betydelse för ens uppfattning om en person och därmed felbedöma någon. 
Dock tror man på intervjuarens förmåga eftersom man är medveten om att dessa 
svårigheter finns, vilket gör att man i stor utsträckning anses kunna undvika att göra sådana 
felbedömningar genom att kontinuerligt ifrågasätta sina bedömningar. Intervjuarens 
magkänsla anses vara något som bör tas hänsyn till vid dessa bedömningar då de, av 
intervjupersonerna, betraktas som bra indikatorer till sanningar om en person.  
Referenser anses vara en nödvändig del i rekryteringsprocessen. Det är då man får 
objektiva bedömningar om hur en person tidigare fungerat på en arbetsplats.  
Rekommendationer är något som en av organisationerna använder sig av som främsta 
urvalsmetod vid ett första urval. Detta innebär att medarbetarna ger rekommendationer om 
personer som de anser vara lämpliga till organisationen. Detta betraktas som en bra 
urvalsmetod då man anser att väl fungerande rekommendationer ökar chansen att lyckas 
med rekryteringen.  
 
De råder olika uppfattningar om vilka metoder som är lämpliga och varför de är det. 
Däremot råder det enighet om att rekryteringsprocessen som helhet är det viktigaste för att 
på bästa sätt lyckas med en rekrytering, delarna i sig är bara ”pusselbitar”. 
 
”Vi har en gedigen rekryteringsprocess vilket gör att vi faktiskt har fler faktorer som vi kan 
ta hänsyn till innan vi vet att vi hittat rätt person på rätt plats. Hade vi tagit bort något steg 
i processen så kanske vi hade fått avsluta provanställda i mycket större utsträckning. Alla 
steg är viktiga, ju fler moment man använder sig av desto säkrare att man hittar rätt 
person. Det är helhetsbedömningen, helheten av personen som är avgörande”. 
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Beslutsfattaren eller beslutsfattarna gällande hur en rekryteringsprocess ska utformas har 
en stor och personlig påverkan för hur en organisations rekryteringsprocess är utformad. 
Att organisationer utformar sin rekryteringsprocess som de gör beror mycket på att de som 
beslutar om urvalsmetoder i rekryteringsprocessen verkligen tror på de metoder som 
används för att lyckas predicera en framtida arbetsprestation på bästa sätt. Olika faktorer 
har betydelse för varför beslutsfattaren tror på just vissa urvalsmetoder. Detta har att göra 
med tidigare erfarenheter, tidigare felrekryteringar samt vetenskapliga granskningar. 
 
Tidigare erfarenheter 
Beslutsfattarens tidigare erfarenheter är den faktor som till störst del påverkar dennes tro på 
urvalsmetoder och urvalsprocesser. Har man tidigare prövat en eller flera metoder eller en 
viss process väljs ofta den eller dessa. Vad man tittar på är vilka metoder som har fungerat 
bra och vilka som har varit bekväma att använda. Bekvämligheten att fortsätta använda en 
redan etablerad process eller metod har betydelse då utformandet av en rekryteringsprocess 
eller val av metoder inte alltid ifrågasätts då man baserar detta på att man ”länge har gjort 
så här”. Urvalsprocesser eller metoder som inte har fungerat bra, eller som man inte tycks 
ha haft någon nytta av har valts bort eller ersatts av andra metoder i processen. 
Beslutsfattarens tidigare erfarenhet som chef har betydelse för hur mycket man går in och 
styr i rekryteringsprocessens utförande. Det ska inte vara för styrt från ledningen hur man 
utformar rekryteringsprocessen inom sitt ”affärsområde”, men vissa standardiseringar ska 
finnas för att underlätta rekryteringsutförandet. Beslutsfattaren väljs ofta på basis av att det 
är dem i organisationen som har störst erfarenhet inom området. Vad beslutsfattarens 
erfarenheter kommer ifrån kan antingen vara genom arbetslivserfarenhet och studier eller 
bara genom arbetslivserfarenhet.  

 
Tidigare felrekryteringar 
Felrekryteringar kan ses som ett mått på hur väl organisationens rekryteringsprocess med 
urvalsmetoder fungerar. Antalet felrekryteringar tycks spela en viss roll för vilka 
urvalsmetoder eller för vilken rekryteringsprocess som används. Där felrekryteringar inte 
mäts finns en påverkan på tron i form av ett ifrågasättande till rekryteringsprocessen och 
dess utformning. Detta gäller inte de olika urvalsmetoderna i sig då en stark tro till 
urvalsmetoderna finns, utan mer strukturmässigt sett då ingen enhetlig rekryteringsprocess 
finns standardiserad. Där felrekryteringar mäts och procentsatsen är låg, det vill säga under 
2 %, finns en stark tro på urvalsmetoderna och rekryteringsprocessen som helhet. I en av 
organisationerna har felrekryteringarna varit många vid tillsättandet av vissa typer av 
tjänster då en försvunnen tilltro till genomförandet av rekryteringen legat till grund för en 
förändring i form av ett nytt sätt att utföra rekryteringen på. 
 
Vetenskapliga granskningar 
När beslut fattats om vilka urvalsmetoder man ska använda sig av i en rekryteringsprocess 
har researcharbete genomförts i vissa organisationer, och i andra har man inte gjort det. 
Med researcharbete menas att man innan man valt hur rekryteringsprocessen ska utformas 
gjort en ordentlig genomgång av olika urvalsmetoder, där man framförallt försökt att 
utvärdera olika typer av tester om man beslutat att använda sig av sådana. Till sin hjälp har 
endast två av organisationerna vänt sig till STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. STP 
genomför granskningsrapporter av tester och deras rapporter har i dessa organisationer haft 
betydelse för vilka tester som har valts att användas. Ingen av de undersökta företagen har 
sökt vetenskapliga bevis för vilka övriga urvalsmetoder som anses vara de bästa vid olika 
rekryteringssammanhang när man beslutat om val av urvalsmetoder. Varför man inte gör 
det ges inget direkt svar på. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att nå förståelse och kunskap för vilka faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessers utformande. De faktorer som framkom var: 1.Organisationen, 
2.Beslutsfattarens tro på urvalsmetoder.  
 

Organisationen 
En organisationsstruktur påverkas i många fall av dess storlek. Storleken på organisationen 
får betydelse då ansvarsområden högst upp i en stor organisation endast blir övergripande 
och ytligt i förhållande till en mindre organisation (Abrahamsson & Andersen, 2005). Två 
av de största organisationerna i denna studie har till skillnad från de andra en 
decentraliserad struktur vilket påverkar rekryteringsprocessen i den bemärkelsen då 
rekryteringsansvar förflyttats längre ner i organisationen. Rekryteringsprocessen är i dessa 
fall inte standardiserad utan det är upp till varje affärsområde eller avdelning att utforma 
sina egna rekryteringsprocesser. De organisationer som har en centraliserad 
rekryteringsprocess har som det visat sig i denna undersökning färre anställda och därmed 
större möjlighet till överblickbarhet och kontroll på rekryteringsprocessen. Abrahamsson & 
Andersen (2005) bekräftar att en centraliserad struktur ofta ger större möjligheter till 
kontroll. Skillnader i rekryteringsprocessens utformande blir att man i organisationer med 
centraliserade strukturer har en standardiserad rekryteringsprocess där HR har 
huvudansvaret medan rekryteringsprocessen ser väldigt olika ut beroende på avdelning i de 
organisationer där man har en decentraliserad struktur. 
 
Contingencyteorin förklarar vikten av organisationens anpassning till omvärlden och dess 
krav för att på bästa sätt vara verksam, vilket ofta får organisatoriska följder (Lawrence & 
Lorsch, 1967). Detta bekräftas i föreliggande studie i en av organisationerna, då man där 
förklarar att trender om decentraliserad eller centraliserad struktur påverkar hur man 
strukturerar organisationen vilket får inverkan på rekryteringsprocessens utformande. 
Burns och Stalker (1961) menar att omgivningen har betydelse för en organisations 
struktur. Som Granberg (2003) uttrycker har det sedan 1940- talet först skett en 
centralisering av personalfrågor till personalavdelningen och därefter - under 1970-talets 
första hälft – en decentralisering. Detta bekräftar en av organisationerna då en centraliserad 
struktur funnits tidigare vilket förändrats till en decentraliserad struktur i påverkan av 
trender.  Detta kan tolkas som att påverkan från omvärlden i form av trender har betydelse 
för hur man strukturerar organisationen och resultatet i denna studie tyder på att det i sin 
tur även påverkar rekryteringsprocessens utformande. 
 
I denna studie har contingencyteorin även bekräftats då några av organisationerna måste 
anpassa sig till omvärldens krav då man anpassar sin rekryteringsprocess efter regler som 
staten satt upp. Statens regler påverkar rekryteringsprocessens utformande i den 
bemärkelse då vissa steg i processen måste finnas med som kanske inte annars skulle 
finnas. De sker exempelvis då man inom flygbranschen måste ta referenser som sträcker 
sig tre år tillbaka i tiden innan anställning får ske. Tydligt påvisas i studien att detta 
påverkar rekryteringsprocessens utformande då detta steg, referenstagning, slarvas med i 
en av organisationerna där dessa krav inte finns. Det påvisas även då organisationer inom 
offentliga sektorn har krav att förhandling måste ske med en facklig organisation innan 
anställning får ske. Denna del i rekryteringsprocessen finns inte inom privata 
organisationerna då statens krav inte gäller för dem.  
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Extern påverkan på rekryteringsprocessen har det visat sig i denna studie kan även ske då 
man i organisationer i många fall använder sig av externa rekryteringsföretag vid interna 
tjänstetillsättningar för högre tjänster. Detta görs för att minska subjektiviteten vid 
bedömning av de sökande.  Granberg (2003) beskriver hur rekryteringsprocesser kan se 
olika ut och att det inte finns ett enda, bästa sätt att genomföra en rekrytering på. I 
föreliggande studie framkommer att varje externt rekryteringsföretag har sitt eget sätt att 
utforma en rekryteringsprocess, vilket påverkar de organisationer som hyr in hjälp då 
urvalsmetoder och utformningen sker efter de sätt som det externa rekryteringsföretaget 
väljer att arbeta på. Detta blir intressant då urvalsmetoderna i och med detta kan skilja sig 
markant åt mellan olika tjänster inom samma företag eftersom man framhåller att man 
endast outsourcar vissa högre tjänster. 
 
Granberg (2003) menar att olika kompetens efterfrågas inom olika branscher vilket i denna 
studie påvisas då samtliga organisationer befinner sig inom olika branscher och där 
personalens kompetensområden är vitt skilda. Studien visar att olika kompetenser som 
efterfrågas i rekryteringssammanhang kräver olika typer av urvalsmetoder. Detta bekräftar 
Cook & Cripps (2005) då de poängterar att olika urvalsmetoder tar fasta på olika typer av 
kompetens. Tjänsteorganisationer koncentrerar sin rekrytering på att ta fasta på de 
sökandes sociala förmåga genom bl.a. gruppövningar och olika typer av intervjuer med den 
sökande medan man inom produktionsorganisationer i större utsträckning tar fasta på 
teknisk kompetens och analytisk förmåga genom olika färdighetstester. Slutsatsen kan 
därmed dras att vilken bransch en organisation tillhör får betydelse för vilka urvalsmetoder 
som används då olika kompetens efterfrågas inom olika branscher. 
 
Resultatet visar att organisationerna anpassar sin rekryteringsprocess genom att utveckla 
egna tester då viss typ av kunskap anses som speciellt viktig för en viss typ av tjänst och 
som inte framkommer i andra redan befintliga tester, vilket Cook och Cripps bekräftar 
(2005). De tester som de olika organisationerna utvecklat är bland annat matematik- och 
allmänbildningstester eller problemlösningstester i det fall då just dessa kunskaper är de 
som anses vara nödvändiga för en typ av tjänst. Typ av tjänst som ska tillsättas påverkar 
därför rekryteringsprocessens utformande då olika urvalsmetoder används beroende på 
vilken tjänst som ska tillsättas. Detta sker även då organisationen skapar egna tester 
anpassade efter vilken typ av kompetens en viss typ av tjänst kräver.  

 
Organisationens resurser – tid, pengar & kunskap 
Precis som Granberg (2003) påpekar är rekrytering både tidskrävande och kostsamt, vilket 
även alla som intervjuats i denna studie är överens om. Tid- och kostnadsaspekten får 
betydelse för rekryteringsprocessens utformande då vissa urvalsmetoder ibland helt väljs 
bort, eller används i mindre utsträckning än vad som egentligen är önskvärt. Det händer 
även att man väljer att ”massrekrytera” då detta blir mer kostnads- och tidseffektivt. 
Londsale & Cox (1998) beskriver att företagen outsourcar delar i en rekryteringsprocess 
för att få tillgång till specialistkompetens i de fall denna kompetens inte finns inom det 
egna företaget eller av kostnadsmässiga skäl då det ibland är billigare att outsourca 
rekryteringen än att genomföra den själv, vilket stämmer överens med de företag som i 
denna studie studerats. 
 
Testföretag är de företag vars tester används som urvalsmetod vid rekrytering. Testföretags 
prissättningar har betydelse för rekryteringsprocessens utformande då man inte använder 
tester i den utsträckning som önskas. Undersökningsdeltagarna framhåller att kostnaden för 
att utbilda testanvändare är dyr och det tar tid, vilket resulterar i att inte alla som rekryterar 
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har licens för att kunna genomföra tester och att organisationer väljer tester som 
rekryteringsansvarig redan har licens för. Att testföretagen tar ut en engångssumma per test 
får betydelse då testanvändning inte sker lika frekvent som det annars skulle kunna göras. 
Enligt min mening är det märkligt att tester är så pass dyra att de inte går att använda i den 
mån som önskas. Jag menar att båda parter, testföretag och de som köper tester, skulle 
vinna på att tester kostade mindre, då fler testanvändare skulle kunna ha möjligheten att 
använda testerna. Detta skulle kunna resultera i att bättre rekryteringar skulle kunna göras 
då begåvnings- och intelligenstester samt vissa personlighetstester har bland de högsta 
prognosförmågorna av alla urvalsmetoder (Schmidt & Hunter, 1998). 
 
Resultatet av denna studie visar att en organisations kultur i stor utsträckning har betydelse 
för hur organisationens resurser - tid och pengar, fördelas inom organisationen. Vad 
personalen har för attityd om rekryteringsprocessens betydelse är väsentligt för dess 
utformande. Att ledningen har betydelse för organisationens kultur och personalens attityd 
beskriver Shein (2004) vilket påvisas i resultatet. Finns förståelse inom ledningen att 
rekrytering är viktigt sprids denna kultur längre ner i organisationen (Shein, 2004). Detta 
överensstämmer med de resultat som framkommit i denna studie, då 
undersökningsdeltagarna framhåller att när det inte finns förståelse för 
rekryteringsprocessens längre ner i organisationen har man högre upp i organisationen 
arbetat för att få medarbetare att lägga mer tid till att vara delaktiga. Detta har resulterat i 
att mer tid lagts på rekrytering längre ner i organisationen, vilket förbättrat processen då 
fler deltar som bedömare. I de organisationer där rekrytering anses ha stor betydelse för 
företagets framgång läggs mycket tid och pengar på förbättringsarbete gällande 
rekryteringsförfarandet och man prioriterar att lägga pengar på att samtliga sökande gör 
tester.  
 
Två av de undersökta organisationerna har varit etablerade på marknaden i över 100 år och 
har båda väl etablerade organisationskulturer. HR har i dessa kulturer inte haft högt 
anseende vilket resulterat i att rekryteringens betydelse inte stått högt upp på 
organisationens priolistan. Detta har medfört att tid och pengar fram till idag inte har lagts 
ned på att utarbeta en gemensam process för hur rekryteringen ska genomföras, då ingen 
sådan finns. Detta kan förstås utifrån vad Granberg (2003) beskriver då personalansvarigas 
och HRs betydelse fått uppsving under 1950-talet som i takt med tjänstesektorns utbredd 
först under senare år (Mabon, 2001) har kommit att värdesättas mer. Vad som tydligt 
framkommer i en av organisationerna är att när delar av ledningen bytts ut och en ny 
rekryteringsansvarig tillsatts har förändringsarbete och mycket tid lagt ner på 
effektivisering och standardisering av rekryteringsprocessen, vilket kan ses som ett klart 
bevis på att ledningens attityd har betydelse för rekryteringsprocessens utformning. I det 
företag där HR fortfarande inte har speciellt högt anseende prioriteras inte 
rekryteringsfrågor som till följd gör att rekryteringsprocessen inte utformas på ett så bra 
sätt som den rekryteringsansvarige tror att den annars skulle kunna göras.  
 
Organisationskulturen behöver inte bara påverka rekryteringsprocessens utformande 
gällande kostnadsmässiga och tidsmässiga skäl. En av organisationernas första prioritet är 
att ”rädda liv” vilket genomsyrar hela kulturen. Man kan tycka att det i sådana lägen borde 
vara självklart att se vikten av att rätt rekryteringar sker, men det är inte den allmänna 
uppfattningen som råder inom organisationen. Att lägga ner den tid på rekrytering som 
skulle behövas för att minska felrekryteringar, prioriteras inte längre ner i organisationen. 
Detta kan förklaras genom Cyert och March (1963) begrepp, ”sequential attention to 
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goals”, då all kraft i en organisation läggs på att lösa problem i den vardagliga 
verksamheten vilket bidrar till alltför kortsiktiga ageranden och beslutsfattanden. 
 
Att pengar och tid är en bristvara inom organisationerna ifrågasätter jag då det som i 
studien bekräftas i många fall handlar om hur resursfördelningen sker. Att pengar och tid 
läggs ner på rekryteringsprocessen och dess utformning kan alltså härledas till företagets 
kultur om rekryteringens betydelse då det i studien visat sig att när rekrytering anses ha en 
betydande roll för företagets framgång så läggs också mycket tid och pengar på detta. 
 

Beslutsfattarens tro på urvalsmetoder 
Det som framkommit i studien är att organisationernas rekryteringsprocess formas efter 
vilka urvalsmetoder som används. Vissa urvalsmetoder mäter samma typ av kompetens 
och vad som i störst utsträckning påverkar vilken urvalsmetod man använder sig av, 
förutom tid och kostnadsaspekten är beslutsfattarens tro på olika urvalsmetoder. Som 
presenteras i resultatdelen finns mycket olika argument till varför beslutsfattaren för 
rekryteringsprocessens utformande har valt att använda de metoder som de gör. Vilka 
urvalsmetoder man tror fungerar bäst skiljer sig åt mellan organisationerna och denna tro 
har betydelse för beslutsfattarens val av urvalsmetoder. Tron påverkas av beslutsfattarens 
tidigare erfarenheter, tidigare felrekryteringar samt vetenskapliga granskningar. 
 
Med begreppet ”law of effect” förklarar Thorndike (2000) att de handlingar som medför 
positiva effekter är mer troligt att de anammas i framtiden än de som har negativa följder. 
Paralleller kan dras till att beslutsfattaren för rekryteringsprocessens utformande väljer att 
använda rekryteringsmetoder som denne har positiva erfarenheter från, såsom 
bekvämlighet vid användande samt vilka som fungerat bra. De urvalsmetoder som anses 
vara intetsägande eller som rekryteringsansvarige har negativa erfarenheter från används 
inte.  
 
Problem med att gå på vad man tidigare erfarit i rekryteringssammanhang kan hänvisas till 
att man bör anpassa rekryteringen till typ av tjänst och typ av företag (Cook & Cripps, 
2005; Statt, 2004; Breugh & Starke, 2000). Har man tidigare erfarit urvalsmetoder inom ett 
annat företag och vid andra typer av tjänstetillsättningar som man tyckte fungerade mycket 
bra är det inte konstigt att man, som intervjupersonerna beskriver att de i stor utsträckning 
gjort, väljer att använda de urvalsmetoder som man har goda erfarenheter från (Thorndike, 
2000). Kanske skulle mer passande metoder kunna väljas om man ser till situationen och 
de typer av tjänster som rekryteringsprocessen i störst mån berör.  
 
Det är som tidigare nämnts mer troligt att man upprepar ett handlande som gett positiva 
effekter (Thorndike, 2000). Detta bör förutsätta att det går att klargöra vilka effekter ens 
handlande har. I detta sammanhang kan paralleller dras till om man i organisationen mäter 
antal felrekryteringar. Mäter man inte felrekryteringar, som det framkommit att vissa 
organisationer inte gör, blir effekten att man inte veta om ens handlande i form av 
rekryteringsprocessens utformande fungerar väl. Som tydligt framkom i de organisationer 
där felrekryteringar mäts, förändrar man rekryteringsprocessen där man ser att 
felrekryteringarna är höga. Mäts inte antalet felrekryteringar finns troligtvis inte den 
möjligheten, och rekryteringsprocessens utformande förändras därför inte på det sätt som 
när man får en siffra på om processen fungerar eller inte. Granberg (2003) beskriver att en 
av personalansvarigas största problem är att man inte har resultat i form av siffror på sitt 
arbete. Granberg menar att en fokusering kring att mäta resultat och effekter av HR:s 
arbetet borde ske, då HR skulle få högre ”status” i organisationerna. Vet man inte vad en 
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rekryteringsprocess ger för resultat är det kanske svårt att få gehör inom organisationen för 
att utveckla och förbättra denna. Med tanke på vad felrekryteringar kostar, någonstans 
mellan en kvarts miljon och en miljon (Linderlöw-Danielsson, 2003), borde detta enligt 
mig, påverka hur en rekryteringsprocess utformas i den bemärkelsen att man mäter antal 
felrekryteringar och förändrar processen utefter behov. 
  
Till sin hjälp för att nå kunskap om olika tester har ett par av organisationerna vänt sig till 
Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (2007). Deras granskningar har i flera av de undersökta 
företagen haft betydelse för vilka tester man valt att använda sig av.  
Validitetsbedömningar för övriga urvalsmetoder och för olika typ av tester har man i 
vetenskapliga rapporter försökt att utreda. Schmidt och Hunter (1998) har sammanställt 
olika rapporters resultat i en metaanalys. Vad som förvånar mig är att inget av företagen 
har försökt att nå kunskap, grundade på vetenskapliga belägg vid utformandet av sin 
rekryteringsprocess bortsett från STPs granskningar, vilka endast rör tester. Då samtliga är 
överens om att rekrytering är bland det svåraste man kan hålla på med, trodde jag att man 
försökte få så mycket information som möjligt vid rekryteringsprocessens utformande. Vad 
som framkommit i studien är att tidigare erfarenheter väger tyngre än vetenskapliga bevis. 
Detta kan kanske förklaras med att den högsta uppmätta validitetsbedömningen för en 
urvalsmetods prognosförmånga är 0.54 (0= ingen prognosförmåga, 1= perfekt 
prognosfömåga), vilket inte är en speciellt hög siffra. Dock säger det ändå något om att 
exempelvis strukturerade intervjuer (0.51) är betydligt bättre än ostrukturerade intervjuer 
(0.37) (Schmidt & Hunter, 1998). Men varför man inte sökt vetenskapliga bevis avseende 
övriga urvalsmetoder förutom testen kunde ingen ge ett direkt svar på. 
 
Spännande är att se till vad man grundat sina val på vid rekryteringsprocessens utformande. 
Paralleller kan dras till Herbert Simons (1957) teorier om rationella och icke rationella 
beslutsfattanden i organisationer. Ser man till en individs möjlighet att fatta rationella 
beslut är dessa begränsade, så kallad ”bounded rationality”. Vi lever i en alltför komplex 
värld för våra kognitiva förmågor, för att kunna ta hänsyn till alla faktorer som skulle 
behöva tas hänsyn till för att ett rationellt beslut ska kunna fattas. Simon (1997) delar upp 
besluten i ytterligare en nivå, subjektiva och objektiva rationella beslut. Han menar att 
beslut alltid på något sätt är färgade av den person eller de personer som fattat beslutet. Det 
kan bekräftas i denna studie då en av de faktorer som verkar ha haft störst påverkan vid 
beslutsfattandet om rekryteringsprocessens utformande är beslutsfattarens tidigare 
erfarenheter, vilket alltså är subjektiva upplevelser som får betydelse i beslutssituationen. 
Ser man till att STP:s testgransknings betydelse i beslutssituationen kan det ses som 
strävan efter att nå ett så objektivt rationellt beslut som möjligt.  
 
Allmän diskussion 
Syftet med studien var att nå kunskap och förståelse för vilka faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessens utformning. Svårigheter har funnits att hitta relevant litteratur då 
ingen tidigare forskning direkt kopplat till frågeställningen har påträffats. Resultatet med 
de teman som framkommit har inte heller påträffats i någon studie vilket gjort att ingen 
jämförelse med annan undersökning har kunnat ske. Därav har ett hopplock av teorier från 
psykologisk, sociologisk, pedagogisk samt ekonomisk forskning använts. Genom den 
induktiva tematiska analysmetoden har resultatet bearbetats fram. I och med en relativt 
öppen frågeställning och att ingen tidigare forskning påträffats, fanns ett mycket öppet 
förhållningssätt vid arbetets gång vilket minskat risken för att resultatet påverkats av 
förväntan av ett visst resultat. Detta har ökat möjligheten till att den empiriska förankringen 
är god (Langemar, 2007). Intervjuguiden har under undersökningens gång haft betydelse i 
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den bemärkelse då den i de första intervjuerna styrde frågor i en viss utsträckning. I de 
senare intervjuerna som genomfördes blev frågorna mer styrda av vad som framkommit i 
de tidigare intervjuerna, vilket kan ha resulterat i att viss variation i de senare intervjuerna 
gicks miste om. 
 
Som resultatet visar har det påverkats mycket av att en spridning av organisationers 
”egenskaper” funnits bland de undersökta organisationerna. God spridning har försökt att 
nås gällande organisationernas storlek samt att två av organisationerna tillhört offentlig 
sektor och att tre tillhört privat sektor. Organisationer inom olika branscher har även valts 
för att få en stor spridning. Detta har gjort att resultatet i stor utsträckning kan generaliseras 
till de flesta organisationer på markanden, med två undantag. Samtliga organisationer har 
över 300 anställda, där detta val grundades på tidigare erfarenhet att det i så pass stora 
organisationer ofta finns en utarbetad rekryteringsprocess. En generalisering till mindre 
organisationer bör av denna anledning inte göras. Det andra undantaget har att göra med att 
de undersökta organisationerna har valts av anledningen att de med få undantag själva 
genomför sina rekryteringar. De organisationer som hyr ut hela sin rekryteringsprocess 
inkluderas alltså inte i denna undersökning.  
 
Gällande undersökningsdeltagarna valdes de efter kriteriet att de skulle vara 
rekryteringsansvariga samt att de hade vetskap om varför organisationens 
rekryteringsprocess utformats som den gjorts. Det kan tänkas vara så att i de fall som 
intervjupersonerna själva varit delaktiga i utformandet av rekryteringsprocessen kan de 
kanske uppge en slags övertro på sin rekryteringsprocess och de metoder som används. 
Detta kan bero på att det kan vara känsligt att medge att man inte är nöjd med det man varit 
delaktig i och arbetat fram, eller att försvarsmekanismer gör att man inte ser eventuella 
brister i rekryteringsprocessen då man själv varit delaktig och utformat den. Detta kan i så 
fall ha viss betydelse för resultat som framkommit, speciellt gällande temat 
”beslutsfattarens tro på urvalsmetoden”, då det framkommit att samtliga intervjupersoner 
tror på de urvalsmetoder som används i organisationen.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att organisationens storlek och påverkan från omvärlden 
har betydelse för hur man strukturerar en organisation, vilket i sin tur påverkar 
rekryteringsprocessens utformande. Yttre faktorer har även betydelse då organisationerna 
måste anpassa sitt rekryteringsförfarande till bland annat statliga regler. Då en organisation 
väljer att outsourca rekryteringen får det naturligt olika konsekvenser för vilka 
urvalsmetoder som används och hur processen utformas beroende på vilket 
rekryteringsföretag man väljer att ta hjälp av eftersom dessa använder olika metoder.  
Vilken bransch en organisation tillhör får betydelse för vilka urvalsmetoder som används 
då olika kompetens efterfrågas inom olika branscher. Vilka urvalsmetoder som används, 
alltså vilka steg en sökande måste gå igenom, påverkar således urvalsprocessens 
utformning. I många fall påverkas rekryteringsprocessens utformande också av tid- och 
kostnadsaspekter. Vad som påverkar tids- och kostnadsaspekterna är bland annat 
testföretagens prissättning som i många fall hindrar organisationerna att använda tester i 
den utsträckning som egentligen är önskvärd. Kulturen i organisationerna tycks påverka 
rekryteringsprocessens utformning då man i de organisationer där man har en tro på att 
rekryteringsprocessen har betydelse för organisationens framgång lägger mycket tid och 
pengar på dess utformning. I de organisationer där HRs arbete och därmed rekrytering inte 
har lika högt anseende läggs inte lika mycket tid och pengar ned vilket påverkar 
rekryteringsprocessens utformning. Beslutfattarens tro på vilka urvalsmetoder som ska 
användas har betydelse då endast metoder väljs som denne tror på. Denna tro påverkas av 
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tidigare erfarenheter, tidigare felrekryteringar samt i begränsad utsträckning på 
vetenskapliga granskningar. 
 
God förståelse och ökad kunskap för vilka faktorer som påverkar rekryteringsprocessens 
utformande anses ha nåtts under undersökningens gång, vilket hoppas har förmedlas då 
hopp om att vidare studier kommer ske som kan bekräfta resultaten i denna undersökning. 

 
Uppfattningen, som i studien framkommit, är att rekrytering är mycket svår att hålla på 
med. Detta är förståligt om man ser till de resultat som i studien framkommit då det finns 
otroligt många faktorer som tas hänsyn till och som organisationerna anpassar sig efter vid 
rekryteringsprocessens utformande. Viktigt att framhäva är att beslutsfattarens tro på 
urvalsmetoder har störst betydelse för vilka urvalsmetoder som väljs att användas. Denna 
tro skulle kunna bekräftas eller förkastas genom en jämförelse med vetenskapliga 
granskningar och därmed på ett bättre sätt rättfärdiga val av urvalsmetoder och vilken 
rekryteringsprocess som väljs att användas. Det kan förhoppningsvis bidra till bättre 
rekryteringar vilket därmed främjar organisationen.  Forskning som får fram siffror på hur 
flera olika urvalsmetoder fungerar i olika kombination med varandra efterlyses då detta 
idag inte finns. I beslutssammanhang om rekryteringsprocessens utformning fattas ofta 
beslut som är kortsiktiga då man vill sparar på pengar och tid men som i längden kan leda 
till dyra konsekvenser. Felrekryteringar kan bli en konsekvens av detta som i långa loppet 
är oerhört kostsamt (Linderlöw Danielsson, 2003). Det kan i stor mån undvikas genom att 
lägga tid och pengar på själva utformandet av rekryteringsprocessen, som i långa loppet 
förhoppningsvis leder till mindre felrekryteringar och därmed lägre kostnader.  
 
I och med att de mänskliga resurserna blir alltmer betydande för organisationers framgång i 
och med tjänstesektorns utbredning ökar därmed behovet av kunskap gällande rekrytering. 
Vidare forskning kring ämnet uppmanas då de som arbetar med rekrytering och dess 
utformande då kan få större förståelse kring vilka faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessens utformning, vilket förhoppningsvis kan påverka att dessa utvecklas 
och därmed fungerar på bästa möjliga sätt. Förutom önskan att genom vidare forskning få 
fram validitetsvärden på rekryteringsprocesser som helhet föreslås att forskning sker kring 
att undersöka hur bra tidigare erfarenheter av rekryteringsprocesser och dess urvalsmetoder 
egentligen är. Resultatet i denna studie visar att beslutfattares egna erfarenheter i störst 
utsträckning stärker den tro man har på olika urvalsmetoder och olika 
rekryteringsprocesser. Vad som kan undersökas är om det en bra prediktor att gå på vid val 
av urvalsmetoder och val av urvalsprocess. Framkommer det att det inte är en bra prediktor 
bör man i organisationer beakta denna aspekt och därmed försöka hitta annat att gå på vid 
val av urvalsmetoder och vid val av rekryteringsprocesser, vilket i så fall uppmanas att 
genom forskning finna bättre alternativ till. Detta för att på bästa sätt lyckas med 
organisationens rekrytering och därmed främja dess framgång i form av kunskapsmässiga 
och ekonomiska aspekter. 
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Intervjuguide 
(Detta är endast en mall som jag utgår från, jag försöker låta intervjun vara relativt lite styrd för 
att kunna gå djupare när det behövs.) 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad har du för bakgrund? Utbildning, arbetslivserfarenhet? 
Vad har du för befattning idag? 
Vilka arbetsuppgifter innefattar det? 
Hur länge har du arbetat med rekrytering? 
Varför arbetar du med rekrytering? 
 
Rekryteringsprocessen   
Hur utför ni en rekrytering? Beskriv gärna steg för steg. (T.ex. hur når ni kandidaterna, vad är 
nästa steg efter ett första urval?)  
Används tester i rekryteringsprocessen? (ex. OPQ tester – berätta varför du är certifierad i just 
dessa?)  
Om ja: Vilken typ av test används? Behövs utbildning eller erfarenhet för att utföra dessa tester? 
Vilken utbildning behövs i så fall? Hur ser den ut? (uppdatering av utb. + kostnad för licens) 
Har du kunskap om andra tester? 
Vad är det ni tittar efter i de olika stegen i rekryteringsprocessen? (Kan personer missas i ett 
första urval?) 
Vilka får komma på intervju?  
Vilken del i rekryteringsprocessen anser du vara den viktigaste? Varför? 
 
Beslutsprocessen för rekryteringsmetoder 
Vem eller vilka fattade beslutet att det var denn/dessa metod/er det var som ni skulle använda er 
av?  
(Om det fler var beslutsfattare – var ni eniga om de valda metoderna? Varför/varför inte?) 
Fanns det olika alternativ till att den metoden som valdes? 
Hur kom ni fram till det beslutet att använda de metoder som ni idag använder? 
Varför valdes metoden?  
Vilken kunskap fanns innan beslutet fattades om ex. testerna? 
(Ev. Har du/ni någon gång funderat på att låta ett rekryteringsföretag sköta rekryteringen? 
Varför/varför inte?) 
 
Nyttan 
Vad är nyttan av den rekryteringsprocess som ni använder er av?  
Vad är det ni söker kunskap om i rekryteringsprocessen? (T.ex. kompetens, färdighet, 
personlighet?) 
Utvärderas en rekrytering?  
Om ja: Hur utvärderas den? (svårt att veta att man ”lyckats” med en rekrytering) 
Gör man någon gång felbedömningar? 
Har du någon gång erfarit en ”felrekrytering”?  
Vad gör ni då? 
 
Övrigt 
Vad är din personliga erfarenhet av rekryteringsprocesser? 
Anser du att man kan bedöma personer utifrån olika tester? 
Vad tycker du bra om de metoder som används i företaget idag? Varför? 
Vilka fördelar finns med den metod som ni använder er av? 
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Vilka nackdelar finns med den metod som ni använder er av? 
Anser du att dessa metoder är de bästa du kan använda dig av i rekryteringsprocessen? (Om inte, 
vad anser du vara det bästa? Varför används inte dessa? Är de dem mest kostnadseffektiva 
och/eller resultatmässigt bäst?) 
Vilken är den bästa rekryteringen som du har gjort? Varför? 
Vad tror du har påverkar hur ni har utformat er rekryteringsprocess? 
 
 


