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Sammanfattning 

Rekrytering är en viktig del för organisationers kompetensförsörjning. För att rekrytera medarbetare med 
den specifika kompetens som en organisation är i behov av bör en kompetensbaserad personalstrategi 
utformas. Den kompetensbaserade personalstrategin verkar för att underlätta rekryteringsprocessen och 
fungera som ett stöttande underlag. Syftet med denna rapport har varit att undersöka och kritiskt granska 
den befintliga rekryteringsstrategin och chefsstödet på en organisation i Stockholm. Samtliga chefer som 
har deltagit i undersökningen har personalansvar och rekrytering ingår i deras arbetsuppgifter. Fem 
kvalitativa intervjuer har genomförts fördelat över organisationens olika verksamheter. Undersökningen har 
visat att stöd är ett bra komplement i rekryteringsstrategin. Stöd från överordnad chef, personalavdelning, 
rekryteringsverktyg och riktlinjer inom en organisation underlättar chefernas rekryteringsarbete. Stöd är 
extra viktigt om vissa moment eller delar av rekryteringsprocessen anses som krångligt och tidskrävande, 
vilket är vanligt förekommande om chefen inte rekryterar frekvent. Stöd är därför ett bra komplement när 
rekryteringsstrategin inte räcker till och uppfattas som svår att applicera på verksamheter inom 
organisationer.  
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INLEDNING 

I kapitlet nedan presenteras bakgrund för det valda problemområdet, studiens 
syfte och frågeställningar, centrala begrepp som är aktuella i studien samt 
information om fallorganisationen och avgränsningar.  

Det är av stor vikt för organisationer att satsa på kompetensförsörjning för att 
kunna utvecklas och hålla sig konkurrenskraftiga (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg, 2006). Genom att hålla sig à jour med 
arbetsmarknadens förändringar kan organisationer uppmärksamma den 
kompetensförsörjning som de är i behov av. För att kunna genomföra den 
kompetensförsörjning som organisationer behöver, bör en plan över 
kompetensförsörjning skapas, införlivas och ständigt hållas uppdaterad 
(Hansson, 2005). En viktig del i kompetensförsörjningen är att identifiera 
befintlig arbetskraft samt den arbetskraft som företaget är i behov av för att på så 
sätt stämma av detta mot företagets plan för kompetensförsörjning (Axelsson, 
1996: Analoui, 2007). Rekryteringsprocessen är således en viktig del av ett 
företags plan för kompetensförsörjning. 

För att rekrytera medarbetare med den specifika kompetens som en organisation 
är i behov av bör en kompetensbaserad personalstrategi utformas (Lindelöw, 
2008). Genom att utforma en kompetensbaserad personalstrategi kan sedan en 
klar och tydlig rekryteringsmodell över rekryteringsprocessens olika delar 
skapas. Den kompetensbaserade personalstrategin verkar för att underlätta 
rekryteringsprocessen och fungerar som ett stöttande underlag. Genom att följa 
rekryteringsprocessens olika delar kan medarbetare med rätt kompetens 
rekryteras och risken för felrekryteringar, som kan medföra merkostnader i form 
av tid och pengar, kan minimeras.  

Likt Allvin (2006), menar även Ekstedt (2008) att marknadens globalisering 
tvingar organisationer att använda kraft och kompetens för att hålla sig 
konkurrenskraftiga. Arbetsmarknadens förändring över tid har bidragit till att 
ledarskapsrollen har förändrats och att dagens ledare har fler områden att 
ansvara över än tidigare. Därför är det viktigt att ledare har ett bra stöd som 
underlättar och motiverar deras arbete (Ekstedt, 2008).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och kritiskt granska den befintliga 
rekryteringsstrategin och chefsstödet på en organisation i Stockholm. Dessa två 
faktorer kommer att granskas med hjälp av en intervjustudie där cheferna själva 
får berätta om sina erfarenheter och sitt perspektiv på rekrytering och stöd.  
Det ovan nämnda syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 
 

1. Hur använder cheferna organisationens rekryteringsstrategi och anser de 
den vara ett tillräckligt styrinstrument i rekryteringen?  

2. Anser cheferna att något i rekryteringsstrategin bör förbättras och i så fall 
vad?  

3. Hur uppfattar cheferna det befintliga stödet under rekryteringsprocessen 
och finner de stödet tillräckligt? 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras de centrala begrepp som är aktuella för studien. 
Övriga begrepp kommer att definieras i den löpande texten.  

Rekryteringsprocessen 
Det finns olika sätt att beskriva den strategi som en organisation använder sig av 
vid rekrytering. Granberg (2003) och Lindelöw (2008) beskriver denna strategi 
som en rekryteringsprocess, medan Irving (2004) och Elg (2009) istället har valt 
att framställa rekrytering som en projektplan. Rekryteringen startar när en 
organisation ser ett behov av att anställa mer personal och pågår ända till dess att 
tjänsten tillsätts och den nya medarbetaren påbörjar sin introduktion. Dock finns 
det olika sätt att se på själva introduktionen. I denna studie kommer jag att 
använda begreppen rekryteringsstrategi och rekryteringsprocess synonymt och 
parallellt med varandra. 

Chef eller ledare 
Begreppen chef och ledare används idag ofta synonymt med varandra, men 
dessa ord rymmer olika innehåll (Granberg, 2003; Jönsson & Strannegård, 2009; 
Ekstedt, 2008). Enligt Ahrnborg Swenson (1997) kommer sig detta av att 
ledarskapet har förändrats från att representeras av auktoritära chefer i förra 
seklet, till att spegla dagens insiktsfulla ledare.  
Chefsrollen anses vara en formell maktposition där chefen har ett chefsuppdrag 
med ansvar och befogenheter. Samtidigt styr chefen sitt arbete utefter de regler, 
ramar och styrsystem som organisationen har att rätta sig efter (Jönsson & 
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Strannegård, 2009; Ekstedt, 2008). Ledarrollen består i att ledaren använder sig 
mer av icke-autoritära förhållningssätt och tvåvägskommunikation (Ekstedt, 
2008). En ledare arbetar genom andra och har förmågan att få medarbetarna med 
sig. Ledarskapet har även en mer innovativ betoning än chefskapet, då 
chefskapet i större utsträckning ofta bara använder sig av befintliga verktyg för 
att lösa problem som dyker upp. (Jönsson & Strannegård, 2009). Chefsrollen 
och ledarrollen ska dock inte ses som helt avskilda från varandra. Tvärtom bör 
de två rollerna integreras då båda behövs för att ledarskapet ska fungera väl 
(Ekstedt, 2008). Trots de skillnader som nämns ovan kommer begreppen chef 
och ledare att användas synonymt och parallellt med varandra i denna studie.  

Den studerade organisationen 

Verksamheten som denna studie baseras på är en växande kommun i Sverige. 
Organisationen har cirka 1500 anställda varav 65 personer är chefer. Av dessa 
65 personer är 29 personer rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer, 21 
personer sektions- och enhetschefer, 12 personer kontorschefer och 3 personer 
chefer över produktionsområden och produktionsledning. För majoriteten av 
cheferna inom den studerade organisationen är rekrytering en del av 
arbetsuppgifterna. För att underlätta rekryteringen använder sig cheferna av 
hjälpmedel så som rekryteringsverktyget Offentliga Jobb, organisationens 
rekryteringspolicy samt organisationens personalpolitiska program.  

Organisationens rekryteringsverktyg 
Enligt Analoui (2007) har e-rekrytering blivit allt vanligare på grund av att det 
är kostnadseffektivt. E-rekrytering innebär att rekrytera via internet. E-
rekrytering leder dock lätt till att det blir ett högt antal sökande till en 
utannonserad tjänst, varpå det kan ta lång tid att gå igenom alla ansökningar 
(Stone, Lukaszewski & Isenhour, 2005). Att använda sig av olika 
rekryteringssystem kan hjälpa organisationer att inte bara minska sina 
rekryteringskostnader utan att också öka effektiviteten i själva 
rekryteringsprocessen samt attrahera fler sökande. Även strukturerade HR och 
CV baser kan ge ökad effektivitet och objektivitet i rekryteringsarbetet 
(Lindelöw, 2008). HR och CV baser är databaser där ansökningshandlingar, 
annonser samt övrig information som berörs i samband med rekrytering samlas.  

Rekryteringsverktyget Offentliga Jobb ägs av Aditro Offentliga Jobb AB och 
SKL Företag AB (Offentliga Jobb). SKL är en förkortning för Sveriges 
Kommuner och Landsting. Genom Offentliga Jobb får arbetssökande tillgång till 
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lediga tjänster inom den offentliga sektorn. Offentliga Jobb syftar till att 
effektivisera rekryteringsprocessen för offentliga verksamheter då verktyget 
underlättar administrationen och är tidsbesparande. Rekryteringsverktyget 
säkerställer även att alla nödvändiga steg i rekryteringsprocessen genomförs och 
används därmed genom hela rekryteringsprocessen. Följande steg finns i 
Offentliga Jobb: skapa en annons, publicera annonsen, inkomna ansökningar, 
autosvar till de sökande, sökning och urval av kandidater, enkät och 
tilläggsfrågor, ärendehantering, samt administration av rekryteringar. Inkomna 
ansökningar sparas inför kommande rekryteringar samt diarieförs och arkiveras.  

Organisationens rekryteringspolicy 
Organisationens rekryteringspolicy beskriver rekryteringsprocessens olika steg 
utförligt så att rekryteringarna ska flyta på och genomföras på rätt sätt. Policyn 
syftar till att underlätta för de som ska sköta rekryteringarna och är även ett bra 
hjälpmedel för att personerna ska kunna hålla sig uppdaterade. Policyn är 
speciellt användbar inom de delar av verksamheten där personalomsättningen är 
låg och rekrytering inte är ett vanligt förekommande inslag i arbetsuppgifterna.  

Det personalpolitiska programmet 
Det personalpolitiska programmet beskriver organisationens värdegrund och vad 
de vill uppnå genom sin personalpolitik (Personalpolitiska programmet). 
Programmet syftar till att ge medarbetarna stöd och tillräckliga riktlinjer för att 
de ska kunna arbeta mot verksamhetens rådande mål och vision inom området 
personalpolitik.  
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TEORETISK REFERENSRAM  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som är av intresse 
för det valda problemområdet.   

Rekrytering för framtiden 

Genom marknadens ständiga förändringar har rekryteringsprocessen blivit mer 
framtidsinriktad än vad den varit tidigare (Ahrnborg Swenson, 1997). 
Marknadens globalisering och ständiga förändring leder till att organisationer 
måste hålla sig konkurrenskraftiga och ta till vara på den kompetens som finns 
inom företaget (Ekstedt, 2008). De fortlöpande förändringarna bidrar även till att 
organisationer tvingas anpassa sig och satsa på kontinuerlig 
kompetensutveckling (Ellström, 1992). Därmed är det nödvändigt för 
organisationer att utveckla en kompetensbaserad personalstrategi, för att på så 
sätt aktivt arbeta med kompetensförsörjning (Lindelöw, 2008). I denna strategi 
ingår, förutom ett aktivt arbete med kompetensförsörjning, en kompetensbaserad 
rekrytering som är effektiv, träffsäker och som förebygger diskriminering. 
Rekryteringsprocessen är en del av organisationers utvecklingsstrategi och utgör 
genom detta en grundpelare i organisationerna (Ahrnborg Swenson, 1997). 
Mycket av en organisations framgång och utveckling beror på vem eller vilka 
som rekryteras och anställs. De medarbetare som anställs påverkar både 
verksamhetens välgång och framtid (Lindelöw, 2008; Ahrnborg Swenson, 1997; 
Englund, 1999; Elg, 2004). Individen är därmed organisationens absolut 
viktigaste resurs (Lindelöw, 2008).  
 
Det kunskapssamhälle som vi lever i ställer höga krav på individen (Jansson, 
2004). Genom att samhället ständigt förändras är individen i en oupphörlig 
lärande- och utvecklingsprocess. Ahrnborg Swenson (1997) uttrycker i sin bok 
Rekrytering i fokus att dagens kunskapssamhälle även ställer höga krav på 
organisationer som ska rekrytera nya medarbetare, eftersom individen besitter 
mjuka värden som kan vara svåra att mäta. Därför krävs ett omsorgsfullt och 
genomtänkt analysarbete vid rekryteringsprocessens början för att på så sätt öka 
rekryteringens resultat. Om rekryteringen genomförs grundligt och tillämpas på 
ett bra och noggrant sätt blir rekryteringsprocessen ett bra styrinstrument för 
organisationens framtid (Ahrnborg Swenson, 1997; Elg, 2004). Englund (1999) 
formulerar sig på liknande sätt, men skriver också att dagens 
kommunikationssamhälle ställer höga krav på cheferna då det är chefens yttersta 
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ansvar att rekrytera rätt medarbetare, behålla rätt medarbetare samt motivera 
medarbetarna till att stärka företaget.  

Rekryteringsprocessens början  
Det finns ett antal olika modeller för hur rekryteringsprocesser kan genomföras. 
Analoui (2007) lyfter fram att det kan vara bra att kombinera olika metoder och 
modeller med varandra, eftersom olika metoder och modeller har olika styrkor 
och svagheter. Modeller och metoder kan därmed kombineras efter hur 
organisationens struktur och rekryteringsstrategi ser ut för att på så sätt generera 
ett bra rekryteringsresultat.    

Evers, Anderson, och Voskuijl (2005) anser att verksamheter i början av 
rekryteringsprocessen först bör göra en jobbanalys för att sedan gå vidare med 
en kompetensmodell. Jobbanalysen omfattar arbetsuppgifternas innehåll och de 
krav som arbetsuppgifterna ställer på individen. Kompetensmodellen fokuserar 
på individens kompetens och på vad individen ska ha för kunskap för att kunna 
utföra arbetsuppgifterna. Det är viktigt att göra en bred analys samt reflektera 
över organisationens framtida mål. Den framtida medarbetaren ska inte bara ta 
över en ledig tjänst utan också ha förmågan att anpassa sig efter hur 
organisationen förändras (Analoui, 2007).  

Elg (2009) och Irving (2004) menar att rekryteringsprocessen är en projektplan 
som från början bör planeras och begrundas noggrant eftersom nyanställning av 
en medarbetare är en kostsam investering. Irving (2004) beskriver 
rekryteringsprocessen som en hållplatsmodell som innehåller olika 
rekryteringsfaser. Den första fasen är den så kallade organisationsfasen och 
handlar om att planera rekryteringsprocessen. Därefter kommer analysfasen som 
inbegriper reflektioner om varför tjänsten är ledig och vad tjänsten ställer för 
krav på den framtida medarbetaren. Beskrivningsfasen är den tredje fasen och i 
denna fas planeras arbetsbeskrivningen för tjänsten som sedan formuleras i en 
annons.   

Lindelöws (2008) kompetensbaserade rekryteringsstrategi börjar i en noggrant 
utförd behovsanalys. Genom behovsanalysen uppnås en djupare förståelse för 
vilka egenskaper som är väsentliga för att en individ ska kunna utföra ett visst 
arbete med gott resultat. I behovsanalysen ingår mål- och ansvarbeskrivningar 
samt en kravspecifikation. Inom mål- och ansvarsbeskrivningen redogörs 
organisatoriska mål, samt vilka arbetsuppgifter och krav som tjänsten innebär. 
Genom mål- och ansvarsbeskrivningen kan en kravspecifikation upprättas 
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innehållande de krav som ska ställas på de som söker tjänsten. 
Kravspecifikationen, som formuleras i en annons, bör innehålla ett antal olika 
områden. Dessa områden är utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, 
intresse- och utvecklingspotential, praktiska förutsättningar samt övriga krav.  

Englund (1999) menar att första steget i rekryteringsprocessen är att fastställa 
organisationens behov av nyanställning, omfördelning av arbetsuppgifter eller 
eventuell omplacering. Arbetsgivaren bör kalkylera med rekryteringskostnader 
så som introduktion, upplärning och eventuell support från annan personal. 
Därför är det bra att ha framförhållning och noggrant planera rekryteringen 
redan från början. När detta är gjort kan en kravanalys genomföras för att 
fastställa relevant kompetens och personlig lämplighet. I kravanalysen bör även 
arbetsgivaren reflektera över övrigt, som till exempelvis ålder, kön, bostadsort 
m.m. Dock är det här viktigt att noga överväga formuleringar som inte kan 
tolkas diskriminerande då kravanalysen är en grund för annonsutformningen. 
Diskriminering är betydande att undvika då det kan leda till att organisationen 
blir skyldig att betala ut skadestånd (Elg, 2009). 

För att underlätta rekryteringsprocessen kan arbetsgivaren ta hjälp av 
rekryterings- och bemanningsföretag (Elg, 2009; Englund, 1999). Genom sina 
specialistkunskaper på området kan rekryterings- och bemanningsföretag vara 
ett bra alternativ. Speciellt om organisationen inte är van vid att rekrytera.  

Från annonsering till urval 
Varje rekrytering innebär att verksamheten i fråga måste ta ställning till vilka 
urvalsmetoder som är lämpliga att använda sig av för att finna den kandidat som 
är mest passande för tjänsten. Det är även viktigt att begrunda vilka metoder 
som bäst ger en rättvisande bild av de sökande (Kahlke & Schmidt, 2002).  

När kravanalysen väl är klar är annonsering nästa steg i rekryteringsprocessen. 
Innan annonseringen är det viktigt att begrunda vilken målgrupp som tjänsten 
ska vända sig till (Lindelöw, 2008). För att nå önskad målgrupp är det viktigt att 
välja rätt medier, det vill säga de medier som riktar sig till rätt typ av personer, 
för att på så sätt finna lämpliga kandidater. Detta kallar Irving (2004) för 
sökfasen i sin hållplatsmodell.  

I annonsen är layouten väldigt betydelsefull då den syftar till att väcka intresse 
och attrahera en viss typ av människor (Englund, 1999). Annonsen ska innehålla 
en kort presentation av företaget, beskriva tjänsten i fråga, beskriva krav samt 
eventuella övriga synpunkter. Annonseringen kan ske internt och/eller externt 
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(Englund, 1999). Intern rekrytering kan stimulera övriga medarbetare till att 
vilja avancera. Extern rekrytering riktar sig främst till ny arbetskraft, det vill 
säga personer utanför den aktuella organisationen (ibid).  

Inkomna ansökningar bör sorteras efter hur pass väl kandidaterna uppfyller de 
krav som ställs för tjänsten. Eftersom det är svårt att bedöma en kandidats 
personliga egenskaper utifrån en skriftlig ansökningshandling kan det underlätta 
att som första steg sortera efter hård fakta, exempelvis utbildning och erfarenhet 
(Lindelöw, 2008; Analoui, 2007). Detta är ett bra sätt om man vill undvika att 
sökande sorteras bort på felaktiga grunder, som även kan tolkas som 
diskriminerande (Elg, 2009). Englund (1999) beskriver det första urvalet som en 
samling av kandidater som uppfyller kraven och därmed är klart bra, men 
Englund hävdar även att det kan vara bra att sortera ut ett antal tänkbara wild 
cards. Dessa så kallade wild cards är kandidater som inte uppfyller alla krav, 
men som ändå tros kunna leverera bra arbetsresultat (Englund, 1999). På detta 
sätt väljs intressanta kandidater ut till intervju (Englund, 1999; Lindelöw, 2008; 
Irving, 2004). Denna del i rekryteringsprocessen kallar Irving (2004) för 
urvalsfasen i sin hållplatsmodell. 

Intervju 
Enligt Lindelöw (2008) är intervjun det mest värdefulla verktyget vid 
rekryteringen. Vid intervjun kan rekryteraren bedöma och matcha kandidaten 
mot kravprofilen mer djupgående. För att säkerställa en mer generell och 
objektiv bedömningen av de sökandes kompetens kan tester eller kombinerade 
tester vara ett bra komplement till intervjun (Lindelöw, 2008; Jansson, 2004). 
Det finns många olika tester så som kunskapstest, personlighetstest, projektiva 
övningar, simuleringsövningar och arbetsprover, intresseintentioner samt 
ledarskapstest. Olika typer av tester fungerar som ett bra komplement beroende 
på vilket arbetsområde som testet ska appliceras på och vilka attribut som är 
extra viktiga hos kandidaten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med ett 
gott resultat. Det är viktigt att testerna har en verklighetsförankring till den 
utannonserade tjänsten. Testernas utfall sammanfattas i en bedömningsmatris 
och används som en grund för att ge djupgående återkoppling till kandidaterna.   

Intervjun kan vara strukturerad eller ha en låg grad av struktur (Analoui, 2007). 
En strukturerad intervju har tydliga riktlinjer men kan leda till att intressant 
information går förlorad eftersom den saknar flexibilitet. En intervju med låg 
grad av struktur å andra sidan har inga tydliga riktlinjer att utgå ifrån, vilket kan 
leda till att relevant information faller bort om inte rekryteraren är tillräckligt 
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uppmärksam. Englund (1999) finner det lämpligt att vara två rekryterare vid en 
och samma intervju då detta underlättar möjligheten till att anteckna viktiga 
stolpar utan att det resulterar i små avbrott. Lindelöw (2008) lyfter dock fram att 
medarbetare som normalt inte ingår i rekryteringsprocessen inte bör vara med 
vid en intervju eftersom de kan ha ett annat intresse av kandidaten än vad 
arbetsgivaren söker. Detta kan påverka rekryteringen negativt och leda till en 
felaktig rekrytering, vilket arbetsgivaren ansvarar för att undvika.  

Rekryteringsprocessens avslutande 
Efter genomförda intervjuer och eventuella tester är det dags att ta referenser, 
utvärdera och sedan erbjuda tjänsten till en lämplig kandidat (Englund, 1999). 
Detta beskriver Irving (2004) som besluts- och anställningsfasen i sin 
hållplatsmodell. Irving framhåller även att sådant som anställningsvillkor ingår i 
denna del av rekryteringen, och att den utvalda kandidaten och arbetsgivaren bör 
komma överens om anställningsvillkoren innan kandidaten tackar ja till tjänsten 
och skriver på ett anställningsavtal.  

Under rekryteringsprocessen bör rekryteraren kontinuerligt informera de 
sökande när så behövs (Lindelöw, 2008). Rekryteraren bör exempelvis meddela 
de sökande när deras ansökningar har inkommit samt även höra av sig till de 
sökande med ett slutbesked. Om rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan det 
vara bra att meddela de sökande om detta så att de inte förlorar sitt intresse för 
den utannonserade tjänsten. Dock bör inte slutbesked skickas till de sökande 
förrän anställningsprocessen är klar och kandidaten som erbjudits tjänsten tackat 
ja, samt skrivit på anställningsavtalet (Englund, 1999).  

Det är av stor vikt att rekrytera rätt medarbetare eftersom det bland annat är 
mycket kostsamt för en organisation att skola in en ny medarbetare (Englund, 
1999). Introduktionen är därför en viktig del av rekryteringsprocessen för att 
minska personalomsättningen och öka produktiviteten (Granberg, 2003). 
Introduktionen syftar även till att den nyanställda ska känna sig välkommen, lära 
känna arbetsgruppen och lära sig arbetsuppgifterna. I sin hållplatsmodell hävdar 
Irving (2004) att introduktionsfasen är en långsiktig plan som pågår i cirka ett år. 
Enligt Englund (1999) och Lindelöw (2008) bör dock introduktionen 
individanpassas med hjälp av olika introduktionsprogram som anpassas efter 
individens behov och förutsättningar. Detta eftersom alla individer är olika och 
för att olika befattningar innebär olika arbetsuppgifter.  
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Avslutningsvis bör en uppföljning av rekryteringsprocessen göras för att kritiskt 
granska processens gång och se vad som kan förbättras, men även för att avgöra 
vad som fungerat bra (Englund, 1999). Lindelöw (2008) framhäver att 
fortlöpande anpassning av rekryteringsprocessen kan säkerställa kvalitén och 
etiken i utförandet. Etik är en betydelsefull del genom hela 
rekryteringsprocessen då organisationer genom sitt etikarbete kan skapa och 
behålla ett gott rykte, även om flertalet av de sökande inte anställdes (Lindelöw, 
2008; Irving, 2004).  

En felaktig rekrytering är en förlust 

Misslyckade rekryteringar, eller rekryteringar som inte genomförs på ett bra sätt, 
beror ofta på att rekryteraren inte är medveten om analysarbetets och 
rekryteringsfasernas viktiga betydelse (Ahrnborg Swenson, 1997). Misslyckade 
rekryteringar är en förlust för en organisation, eftersom felaktiga rekryteringar 
både är direkt och indirekt kostsamma. De direkta och indirekta kostnaderna 
består av: rekryteringskostnad för ersättaren, överbetalning som inte motsvaras 
av prestationer, introduktions- och utbildningskostnader för ersättaren, icke 
avskriven utbildning för den som slutar, störningar i organisationen, negativa 
attityder hos den som slutar samt uteblivna intäkter som den som slutar kunde ha 
drivit in (Irving, 2004). Oavsett om rekryteraren är personalchef, första linjen 
chef, inhyrd konsult eller helt oerfaren som rekryterare är det viktigt att alla steg 
i rekryteringsprocessen begrundas noggrant (Ahrnborg Swenson, 1997). Den 
som rekryterar bör ha god känsla för rekrytering, ha en god självkänsla, besitta 
empati och ha ett öppet sinne. Motsatserna, så som dålig självkänsla, okänslighet 
och fördomar, kan inverka negativt på urvalet av sökande (ibid).  

Stöd i rekryteringsprocessen 

Som tidigare nämnts så tvingar marknadens globalisering organisationer att 
använda både kraft och kompetens för att hålla sig konkurrenskraftiga (Ekstedt, 
2008). Detta har även lett till att ledarskapet har förändrats i takt med att 
samhället, tekniken, vår omgivning och människorna har förändrats. Chefer har 
idag fler områden att ansvara för jämfört med hur det var tidigare. Eftersom 
ledarskapsrollen är under ständig förändring krävs det att cheferna har tillgång 
till bra stöd av olika slag som underlättar och motiverar deras arbete (ibid).  
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Chefer har, precis som sina medarbetare, ett behov av att få feedback och 
bekräftelse (Sandahl et al, 2010). Tyvärr uteblir ofta detta, vilket kan göra att 
chefer söker finna självkänsla på andra sätt, exempelvis genom att söka sig till 
en annan arbetsplats. Detsamma gäller även för medarbetare som inte trivs på 
sitt arbete (Ahrnborg Swenson 1997). Resultatet kan då bli att en organisation 
förlorar värdefulla resurser som kan vara svåra att ersätta. Det är exempelvis 
svårt att ersätta medarbetare som har en bra utbildning, bred erfarenhet och god 
social kompetens med tanke på att denna typ av kandidater är eftertraktade på 
arbetsmarknaden. En hög personalomsättning är inte bara kostsam för en 
organisation utan kan även ge upphov till dåliga rykten som skadar 
organisationen. En viss personalomsättning är dock bra för organisationer då 
nya medarbetare ofta för med sig nya perspektiv och idéer som kan gynna 
organisationen positivt (ibid).  

Komplext och utmanande arbete 
Chefernas arbete är komplext och känslomässigt utmanande (Sandahl et al, 
2010). För att hantera detta är det viktigt att man som chef hittar en bra balans 
och ett sätt att hantera och få utlopp för sina känslor.  

Sandahl och et al. (2010) beskriver tre känslomässiga dilemman som är typiska 
för just chefer. Det första känslomässiga dilemmat är beroende. Chefen är 
beroende av sina medarbetares resultat och prestation, men måste även 
säkerställa att lagar, regler och politik följs samt att budgetmålen uppfylls. 
Genom detta beroende har medarbetarna ganska stor kontroll över ledarskapet. 
Dock kan chefen upprätthålla kontroll över sitt ledarskap genom att skaffa sig 
medarbetarnas förtroende och tillit. Det andra dilemmat är synlighet. Chefen 
förväntas ta kommandot om det behövs. Problematiken i detta dilemma är att 
olika medarbetare har olika förväntningar på sin chef i olika situationer, vilket 
skapar en svår balansgång för den som är chef. Som chef är det viktigt att agera, 
men även att noggrant begrunda möjliga konsekvenser av sitt handlande för att 
upprätthålla ett gott intryck och rykte. Ibland måste chefen stiga fram, ge kritik 
och vara tillrättavisande även om det är svårt. Det tredje känslomässiga 
dilemmat är ensamhet. Som chef kan det vara svårt att hantera och få utlopp för 
känslor som blommar upp i vissa situationer. Eftersom chefen är sitt eget 
arbetsredskap kan det vara ensamt att hantera sina känslor. 
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Chefsstöd påverkar organisationens resultat 
Den överordnade chefens intresse och stöd påverkar om medarbetarna upplever 
sin arbetssituation som tillfredsställande eller inte. Motivation, lust och hälsa är 
några faktorer som påverkas av hur ledarskapet fungerar (Ekstedt, 2008). 
Mellanchefer behöver stöd av sina överordnade chefer i sitt arbete. Om de 
överordnade cheferna stöttar sina underordnade chefer kan de lättare utvärdera 
de underordande chefernas prestation. Organisationens resultat kan då värderas 
utifrån ett vidare perspektiv och inte bara genom att titta på organisationens 
statistiska resultat. En chef som inte är stöttande och inte har god kontakt med 
sina medarbetare kan utestängas från viktig information som kan vara värdefull. 
En chef som utestängs från viktig information riskerar därmed att förlora 
kontrollen över verksamheten samt överblicken över viktigt underlag för 
målsättningar och övergripande planering (Ekstedt, 2008).  
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METOD 

I detta kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkterna för studien. 
Nedan presenteras studiens upplägg, urval, datainsamlingsmetod, bearbetning 
av data, kvalitetskriterier samt etiska aspekter.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

Syftet med denna studie är att undersöka och kritiskt granska 
rekryteringsstrategin och chefsstödet i rekryteringsprocessen på en utvald 
organisation. En kvalitativ forskningsstrategi i form av en intervjustudie valdes 
för att få en djupare förståelse för organisationens rekryteringsprocess och 
chefsstöd under rekryteringsprocessen (Bryman, 2009).  

Genom studien avsåg jag förstå respondenternas uppfattningar i relation till den 
vetenskapliga litteraturen och att till största möjliga mån inte låta min 
förförståelse påverka, därmed är studiens epistemologiska ståndpunkt positivism 
(Bryman, 2009). Anledningen till att jag i största möjliga mån vill undvika att 
låta min förförståelse påverka studiens resultat beror på att förförståelse kan 
förhindra att resultatets verkliga kärna uppdagas. I en samhällsvetenskaplig 
studie innebär positivism att empiri studeras objektivt utan att influeras av 
forskarens egen förförståelse (Grønmo, 2006). För att i största möjliga mån inte 
låta min förförståelse påverka har jag valt att genomföra semistrukturerade 
intervjuer samt bearbetat insamlad data med analysmetoden 
meningskoncentrering. Intervjuer och analysmetod kommer att diskuteras mer 
ingående i avsnittet om datainsamling och bearbetning av data. Genom att 
studera empiri objektivt kan målet att upptäcka fenomen i det sociala livet 
uppnås. Det vill säga en studie som syftar till att beskriva individers 
uppfattningar av de fenomen som studeras (Larsson, 2006). Det kan dock vara 
en svår utmaning att inte påverka respondenterna i en samhällsvetenskaplig 
studie, då själva frågeställningarna riskerar att påverka hur respondenterna 
svarar (Kvale, 2009). Därför är det viktigt att undvika ledande frågor, och även 
att de frågor som ställs inte är ledande i sitt sammanhang.  

Patel och Davidsson (2003) samt Bryman (2009) menar att det finns olika 
förhållningssätt till teori och empiri. Dessa är deduktion, induktion och 
abduktion. Genom deduktion dras slutsatser från allmänna teorier. Detta 
förhållningssätt kan bidra till en mer objektiv forskning. Induktionen är 
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deduktionens motpol, där en teori skapas utifrån empiri. Ett mellanting mellan 
dessa förhållningssätt är abduktion, där förhållningssättet växlar mellan empiri 
och teori. Denna studie har ett deduktivt förhållningssätt och frågeställningar 
och datainsamling utgår från redan existerande teori. Genom ett deduktivt 
förhållningssätt är jag medveten om att min förförståelse kan komma att påverka 
studiens resultat. Trots detta finner jag att ett deduktivt förhållningssätt är mest 
passande för denna studie eftersom jag utfår från existerande teori.  Även 
intervjuguiden som har använts i studien utformades och baserades på en 
teoretisk grund, vilket kan underlätta bearbetning av resultatet samt att härleda 
resultaten till teori. För den teoretiska bakgrunden i uppsatsen söktes 
information via vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga verk.  

Design och undersökningsupplägg 

Val av undersökningsansats beror på undersökningsobjektet (Bryman, 2009). En 
undersökningsansats kan till exempel vara att genomföra en fallstudie.  
 
Fallstudier utgör detaljerade och ingående studier av ett enda fall, i denna studie 
en organisation. Som undersökningsmetod används fallstudier ofta i kvalitativa 
studier, eller i studier som tillämpar både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
En kvalitativ fallstudie har som huvudsakligt syfte att ge insikt, upptäckt och 
tolkning (Merriam, 1994). Då resultaten i denna studie grundas på fem 
intervjuer så ansågs denna metod vara lämplig. Genomförandet av en fallstudie 
kan ge en djupare förståelse och inblick i en organisations arbete med strategi, 
och samtidigt ge en bild av chefernas subjektiva uppfattning av stöd.  

Urval och undersökningsgrupp 

Intervjustudien har genomförts efter ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval är ett urval som har gjorts utifrån vilka personer som har 
varit tillgängliga och haft intresse av att medverka i studien (Bryman, 2009). 
Urvalet i studien har baserats på de personer som först organisationen valde ut 
som lämpliga för studien och utav dem har sedan urvalet förfinats ytterligare 
baserat på vilka som har varit tillgängliga och intresserade av att delta i studien. 
De krav som ställdes på de utvalda personerna var att de skulle vara chefer och 
att rekrytering ingår i deras arbetsuppgifter. Resultaten i studien är baserade på 
svaren från totalt fem chefer, varav tre är sektionschefer, en är förskolechef samt 
en person som är miljö- och hälsoskyddschef. För att få en bredare inblick i 
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organisationen var även de utvalda cheferna verksamma inom olika områden 
inom organisationen. Dessa områden är: miljö- och hälsa, kultur, skola, samt 
vård och social omsorg. Bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval, och i 
och med detta kan inte studiens resultat ses som representativt för den allmänna 
populationen eftersom resultaten inte grundas på ett statistiskt representativt 
urval. Studiens resultat kan istället generaliseras till liknande organisationer som 
finner intresse av studien (ibid). 

Datainsamling  

Den valda datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden (se 
Bilaga 2) formulerades med semistrukturerade frågor med öppna svarsalternativ. 
För att ge samtliga respondenter lika mycket utrymme för att kunna svara på 
frågorna ställdes samma frågor till samtliga respondenter. Genom 
semistrukturerade intervjuer kunde frågorna delas in i fem huvudgrupper: 
inledande frågor, frågor om rekryteringsprocessen, rekryteringsverktyget och 
stöd samt övriga frågor. Syftet med detta upplägg var att skapa en bra 
intervjustämning där frågorna som ställdes fick intervjun att flyta på. Genom att 
använda semistrukturerade intervjuer fanns det även utrymme för om 
respondenten råkade glida in på andra frågor som egentligen var tänkta att 
komma senare. Med andra ord behövde frågorna inte ställas i en speciell ordning 
då denna typ av intervjustruktur är flexibel och kan förändras utefter 
respondenternas svar. Den första pilotintervjun tog ungefär 30 minuter att 
genomföra. Pilotintervjun genomfördes för att fastställa om frågorna i 
intervjuguiden fungerade bra för att få svar på studiens frågeställningar.  

Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ett missivbrev (se Bilaga 1) 
där studiens syfte och annan information kring intervjuerna, exempelvis 
planerad tidsåtgång, presenterades. Missivet fungerade också som en start inför 
intervjun då vi tillsammans gick igenom: syftet med studien, att deltagandet i 
studien var frivilligt, att respondenterna hade rätt till att när som helst avbryta 
sin medverkan, att intervjun skulle komma att spelas in, samtyckte till att få 
använda ordagranna citat och att all data skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Efter denna redogörelse presenterades intervjuns övergripande 
struktur, det vill säga de delar som intervjuguiden var indelad i. Intervjuerna tog 
mellan 30 – 45 minuter att genomföra.  
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Bearbetning av data  

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. De transkriberade 
intervjuerna uppgick till totalt 49 transkriberade sidor, teckenstorlek 12, Times 
New Roman. Efter transkriberingens genomförande fick varje respondent läsa 
sin egen transkriberade intervju, för att sedan ge mig tillåtelse till att få använda 
ordagranna citat. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till detta. Detta var 
mycket viktigt då citat ger studien mer tyngd och en mer nyanserad bild av 
resultatet. För att underlätta bearbetningen delades de data som samlats in först 
in i tre områden: rekryteringsprocessen, rekryteringsverktyget och stöd. Därefter 
analyserades all data genom meningskoncentrering. Genom analysmetoden 
meningskoncentrering formuleras centrala teman i intervjun om till korta 
meningar för att ge en överblick över betydande delar i den transkriberade 
intervjutexten (Kvale, 2009). Meningskoncentrering passar därmed bra att 
använda för denna kvalitativa fallstudie. Kvale (2009) beskriver dock att det vid 
användandet av denna analysmetod är viktigt att datamaterialet behåller sin 
kärna och sina nyanser för att inte förlora värdefulla resultat. Under 
analysarbetet användes därför transkriberingarna och meningskoncentreringarna 
parallellt med varandra.  

Kvalitetskriterier  

Validitet svarar på frågan om en studie undersöker det som den avser att 
undersöka. För att säkerställa validiteten i studien fungerade den första intervjun 
som en pilotintervju. Genom denna intervju kunde jag försäkra mig om att 
intervjufrågorna var av bra kvalité. Eftersom den första intervjun gav ett önskat 
resultat fick denna även ingå i slutresultatet, vilket går bra enligt Thomsson 
(2002). Då frågorna var av bra kvalité behövde inga revideringar göras i 
intervjuguiden.  

Vid intervjuguidens utformning låg fokus på att formulera frågorna efter 
studiens syfte, studiens frågeställningar samt att frågorna skulle ha en koppling 
till den teoretiska referensramen, vilket ökar studiens validitet.    

Vid utformningen av intervjuguiden, och under intervjuerna, försökte jag i 
största möjlig mån undvika ledande frågor då ledande frågor kan påverka 
studiens reliabilitet negativt. Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt resultatet 
av studien är.  
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För att säkerställa att all insamlad data var korrekt fick respondenterna möjlighet 
att läsa igenom sina egna transkriberade intervjuer. Detta gav respondenterna 
utrymme att ändra och förtydliga den information som de lämnat. Efter detta 
lämnade samtliga respondenter sitt samtycke till att låta ordagranna citat 
användas i studien. För att säkerställa kravet på konfidentialitet är 
intervjupersonernas transkriberade intervjuer och citat anonyma (Bryman, 
2002).  

Etiska aspekter  

Under studiens gång har jag arbetat i enlighet med vetenskapsrådets etiska 
principer (VR, 2002) gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Vetenskapsrådets etiska principer består av fyra olika krav som ska följas under 
arbetets gång. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som är berörda av 
forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Nyttjandekravet 
innefattar att all insamlad data om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamålet. Dessa två krav uppfylldes genom att intervjupersonerna 
informerades om studiens syfte samt om hur studiens resultat skulle användas. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma 
över sin medverkan. Innan intervjuerna genomfördes informerades 
respondenterna i studien att deras medverkan var frivillig och att de när som 
helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan, varpå samtyckeskravet 
uppfylldes. Respondenterna har även lämnat samtycke till användning av 
ordagranna citat. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer 
som deltagit i undersökningen i största möjliga mån ska hållas anonyma och att 
all insamlad data ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
informationen. De transkriberade intervjuerna innehåller inga namn eller 
personuppgifter och kan sålunda inte härledas till respondenterna.  
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RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna. 
Resultaten kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar. Utifrån 
etiska skäl har jag valt att inte referera till personer i de citat som kommer att 
presenteras nedan. Detta för att hålla intervjupersonerna konfidentiella i största 
möjliga mån. Citaten är dock jämnt fördelade mellan intervjupersonerna. 

Organisationens rekryteringsstrategi  

Samtliga chefer på den studerade organisationen använde sig av riktlinjer som 
finns på kommunens intranät samt sökverktyget Offentliga Jobb när de 
genomför en rekrytering. Intranätet uppfattades fungera som en bra checklista 
för att kunna följa och genomföra en rekrytering på ett bra sätt.  

Flertalet av de intervjuade cheferna uppfattade att Offentliga Jobb mer eller 
mindre underlättar rekryteringsprocessen. Några chefer ansåg dock att 
rekryteringsverktyget är krångligt och otydligt. Anledningen till detta var att 
personalomsättningen varierar inom de olika verksamheterna, varpå en del 
chefer inte behöver använda Offentliga Jobb lika frekvent som andra chefer. De 
chefer som inte rekryterar frekvent behöver då uppdatera sina kunskaper vid 
varje rekrytering, vilket beskrivs i nedanstående citat. 

Problemet är att om jag använder det dagligen då blir jag säkert duktig på det men vårt 
rekryteringsbehov inträffar ju på chefsnivå vart X år. Vi har inte så stor 
personalomsättning så rekrytering sker ett par gånger om året. Vilket gör att antingen 
måste systemet vara superpedagogiskt och intuitivt för att man ska kunna hantera det 
och förstå direkt. Vilket jag inte tycker att det är. 

Ett antal chefer ansåg att Offentliga Jobb är en stor hjälp i rekryteringsprocessen 
då den fungerar som en checklista samt är en bra hjälp vad gäller juridiska 
bestämmelser. Dessa chefer ansåg även att verktyget är flexibelt då allt finns 
samlat på ett och samma ställe. Dessutom gör verktyget att det krävs mindre 
pappershantering. En av cheferna beskrev att påringningar från olika 
rekryteringsföretag har minskat sedan organisationen började använda 
Offentliga Jobb, men personen i fråga kan inte säkert säga om sökmotorn är 
enda förklaringen till detta. Denna chef hävdade även att kommunens riktlinjer 
över vilka rekryteringsföretag som är upphandlade är en bra hjälp vid dessa 
påringningar.  
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Deltagande under rekryteringsprocessen 
Deltagande under rekryteringsprocessen skiljer sig mellan de olika 
verksamhetsområdena och inom de olika delarna i rekryteringsprocessen. 
Flertalet chefer hade samma deltagare under hela rekryteringsprocessen. 
Deltagarna var representanter från arbetsgruppen, arbetsledare och fackliga 
representanter.  
 

Det är arbetsledarna, arbetsgruppen och fackliga representanter. 

 
En chef beskrev att arbetsgruppen, från det verksamhetsområde som en 
utannonserad tjänst ska tillsättas inom, är med i behovsanalysen för att kunna 
diskutera kring vad för behov som tjänsten ska fylla. När det sedan är dags för 
att intervjua kandidater är tre personer med och deltog samt gör utvärderingarna 
efter intervjuerna. Efter detta sker en avstämning och urval med hela gruppen. 
Detta beskrivs på följande sätt: 
 

Det är lite olika. Dels så är vi så pass få så, så att vi har en diskussion allihop innan man 
går ut och rekryterar, om det är något vi funderar över, om man ska förändra någonting 
eller om det är någon som har slutat eller är barnledig. Då tittar vi över, vill vi ha det 
precis så att den här personen ska göra samma saker eller ska vi förändra någonting, 
flytta över arbetsuppgifter till någon annan eller försöka få in någonting annat eller så. 
En liten sådan runda har vi då allihop, så att säga, om man tittar i förberedande skedet. 
Men sen när det kommer till intervjuer och sådär så beror det lite på, då brukar vi vara 
tre stycken. 

 
En annan chef beskrev att en referensgrupp är med under rekryteringsprocessen. 
Referensgruppen brukar inbegripa en assistent, en undersköterska, en 
samordnare, en annan enhetschef och respondenten.  

Behovsanalys till kravspecifikation 
Samtliga chefer ansåg att behovsanalysen startar med att undersöka hur behovet 
ser ut för den lediga tjänsten samt vilka arbetsuppgifter som tjänsten innebär. 
Denna analys ligger sedan till grund för upprättandet av en kravspecifikation. 
Flertalet av cheferna beskrev att behovsanalysen av en ledig tjänst kan vara 
ganska förbestämd med vad tjänsten innebär, och det kan ibland vara svårt att 
ersätta den som slutar. Behovsanalysen kan dock även vara mer subjektiv när 
det gäller tjänster som är mer anpassningsbara efter hur verksamheten ser ut. 
Inom vissa områden kan det vara svårt att finna lämpliga sökande och då kan 
arbetsuppgifterna istället komma att omfördelas inom teamet. För samtliga 
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chefer var rekrytering en mer eller mindre förekommande del av deras arbete. 
Skillnaderna i rekryteringsfrekvens beror på att verksamheterna och dess 
omfattning skiljer sig åt. En av cheferna beskrev att varje vecka görs en 
bedömning av hur personalbehovet ser ut eftersom efterfrågan av verksamhetens 
tjänster kan svänga kraftigt. Detta beskrivs på följande sätt: 

Hela tiden är det de här svängarna och någonstans måste man befinna sig lite högt upp 
men inte allra högst upp, när det gäller behov av personal. Detta gör jag varje vecka. Jag 
stoppar in fingret och känner - åt vilket håll blåser vi idag.  

Behovsanalysen beskrev cheferna som en nödvändig grund för att kunna 
upprätta en kravspecifikation. Cheferna menade att kravspecifikationen 
inbegriper relevant utbildning inom det område som tjänsten kräver, erfarenhet, 
eventuellt körkort och datakunskaper. Men flertalet av cheferna lyfte även fram 
att informella egenskaper är av stor vikt, och att dessa ofta är det mest 
avgörande vid bedömningen av om en kandidat är lämplig eller inte. De 
informella egenskaperna är till exempel personliga egenskaper eller förmågor. 
Om den som ska anställas ska arbeta inom en arbetsgrupp spelar de personliga 
egenskaperna stor betydelse för hur en lämplig kandidat skall vara för att 
fungera väl med arbetsgruppen. Det kan även vara så att arbetsgivaren inte exakt 
vet vilken typ av person som de söker förrän de finner just den personen.  

Kravspecifikationen är verkligen inte ett undermedel för att hitta den person man söker 
efter. Det är inte alltid man vet vad man letar efter förrän man finner det. Kvalitéer hos 
människor kan vara svårt att fånga in i skrifter, svårt att fånga in i en kravprofil. Men 
som man känner när man sitter och resonerar. 

Annonsering – ”Det är en konst” 
Cheferna var eniga om att en annons ska vara lockande och ha ett bra och 
personligt tilltal. Det är därför viktigt att annonsen är kort, koncis och tydlig. 
Annonsen ska kunna förmedla det tänka budskapet och beskriva den kompetens, 
erfarenhet och de krav som tjänsten ställer. Flera chefer framhävde också vikten 
av att i annonsen ge en lockande beskrivning av arbetsplatsen och kommunen då 
annonsering inte bara är ett sätt att locka sökande utan även ett sätt att sprida 
information om verksamheten och kommunen. För att underlätta utformningen 
av annonser arbetar alla verksamheterna med samma typ av mallar och riktlinjer. 
Personalavdelningen kvalitetsgranskar även annonserna innan de sätts ut på 
Offentliga Jobbs hemsida. Ett antal chefer ansåg att riktlinjerna underlättar när 
de ska utforma en annons, medan andra chefer skulle vilja ha mer frihet kring 
detta.  
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Vi vänder oss till personer som kanske har kvalitéer av en annan sort och då gäller det 
ju att fånga dem med en mer kreativ utformning. Nu befinner vi oss i en 
kommunkoncern och då finns det riktlinjer att utgå ifrån. Men det är så jag skulle önska 
att utforma en annons i alla fall. 

Ett antal av de intervjuade lyfte även fram att avståndet till arbetsplatsen är en 
väsentlig del att ta med i annonsen. Detta görs genom att tidigt i annonsen 
beskriva hur långt eller nära arbetsplatsen ligger.  

Urval 
Cheferna beskrev att antalet sökande kan variera kraftigt beroende på vilken typ 
av verksamhet den utannonserade tjänsten är inom. Detta beror på att det 
regionalt inom vissa arbetsområden finns en brist på individer med rätt 
utbildning. Vid den första sorteringen grovsållade samtliga chefer 
ansökningarna baserat på relevant utbildning. Därefter läste de igenom 
personliga brev och CV för att på så sätt skapa sig en bild av de sökande och 
sålla ytterligare. Denna sortering ansåg många vara lite svårare, vilket följande 
citat beskriver.  

Nästa sortering är lite svårare för då sätter jag på fingertopparna och försöker känna 
vilka som verkar ha förståelse för vad vi egentligen söker och vad vi egentligen letar 
efter. 

Ett par av cheferna brukade även sortera de sökande utifrån var de bor och om 
de har ett ”realistiskt” avstånd till arbetsplatsen. Dessa sökande brukar då bli 
kontaktade så att cheferna vet att de är medvetna om avståndet och har övervägt 
det.  

Genom rekryteringsverktyget Offentliga Jobb kunde cheferna göra utdrag i form 
av en lista innehållande kort information om de sökande. Detta använde ett par 
av de intervjuade cheferna sig av för att tillsammans med hela arbetsgruppen 
välja ut de bäst lämpade kandidaterna. Vid denna sortering har det personliga 
brevet störst betydelse, exempelvis hur en potentiell kandidat uttrycker sig i tal 
och skrift. Därefter kallades intressanta kandidater till en intervju. En av 
cheferna brukade vid denna sista sortering lägga in en runner up, en person som 
kanske inte uppfyller de formella kraven eller har för lite erfarenhet men som 
ändå anses vara intressant.  

Så gör jag och jag försöker hitta en känsla för personen som verkar fungera med oss. 
Det är viktigt för oss att bygga på det teamet vi har. Det handlar inte bara om formella 
meriter.  
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Intervju – förberedelser och genomförande 
De intervjuade cheferna hade en varierad uppfattning om hur de förbereder sig 
inför en intervju. Flera tyckte det var viktigt att vara påläst om de sökande innan 
intervjun för att veta vem de träffar, samt kunna se på förhand om det föreligger 
några funderingar kring kandidatens ansökningshandlingar. En av cheferna 
beskrev att det är en fördel att välja ett trevligt ställe för intervjun då detta kan 
skapa en form av närhet. En chef samlade arbetsgruppen innan intervjun för att 
formulera en guide med stolpar och frågor och planerar på så sätt ett lämpligt 
upplägg för intervjun. I likhet med detta strukturerade samtliga chefer en form 
av intervjuguide innan intervjun. Några av cheferna använde sig dock av en 
redan färdigställd mall med intervjufrågor och information om verksamheten. 
Denna mall hade de själva skapat och dess funktion är att säkerställa att 
intressanta frågor ställs under intervjun.  

Under intervjuerna förde samtliga chefer anteckningar över det som de fann 
intressant. Flertalet av cheferna var i huvudsak själva med den sökande under 
intervjun, medan andra ville ha med några utvalda från rekryteringsgruppen eller 
arbetsgruppen som den lediga tjänsten är inom. Genom att vara flera personer 
under intervjun fick de möjlighet att anteckna utan att intervjuns flyt påverkades.    

Det är ju lite svårt att anteckna samtidigt som man har en dialog. 

Personerna från rekryteringsgruppen eller arbetsgruppen var välkomna att ställa 
frågor, men i huvudsak var det cheferna som ledde intervjun.  

Referenstagning och återkoppling 
Referenstagning av kandidater hade cheferna delade uppfattningar om då en del 
av cheferna gjorde referenstagning på samtliga kandidater som de har intervjuat, 
medan andra hellre ville ta referenser på den kandidat som de fann mest lämpad 
och tänkte anställa. Anledningen till detta beskrivs av följande citat.  

Jag brukar tillämpa att ta referenser på den kandidat man har, inte ta referenser annars. 
Därför att referenser är samma sak som att börja skapa oro kring den här personen 
också. Det är lite onödigt att ta referenser på flera när vi har en kandidat.   

Samtliga chefer ville dock att kandidaten ska ha informerat referenser och 
dåvarande arbetsgivare om den eventuella anställningen. 

När urvalet var klart, en kandidat har erbjudits tjänsten och tackat ja, så arbetade 
samtliga chefer efter kommunens riktlinjer för hur återkoppling till övriga 
kandidater ska ske. De kandidater som kallats till intervju fick personlig 
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återkoppling via telefon. De sökande som inte kom till intervju fick 
automatiserade mejl via Offentliga Jobb där de tackades för visat intresse. 
Samtliga sökande fick även automatiserade mejl från Offentliga jobb när deras 
ansökningar kom in. Rekryteringsprocessen kan inte avslutas förrän 
återkoppling till sökande har genomförts beskrev en av cheferna.  

Anställning, avslut och introduktion 
Samtliga chefer använde kommunens mall för anställningsavtal som 
personalavdelningen har tagit fram. I denna fyllde cheferna i den information 
som behövs, till exempel anställningsform, lön och arbetstid. Lönen sätts efter 
lönekontorets normer och standarder. En av cheferna använde en speciell 
blankett som de själva har skapat inom verksamheten. I blanketten fick 
kandidaten fylla i lönevillkor och annan information som är av vikt för 
organisationen att veta, exempelvis allergier. Denna blankett användes även vid 
upprättandet av anställningsavtalet då det skapar en utgångspunkt för att 
förhandla om lön. Dokument om den anställda skickades därefter till 
personalavdelningen. När rekryteringsprocessen är klar avslutade cheferna, eller 
deras assistenter, rekryteringsprocessen i Offentliga Jobb.  

Efter detta startar sedan introduktionen för den nya medarbetaren. Samtliga 
chefer hade egna introduktionsplaner som är anpassade efter deras typ av 
verksamhet. Introduktionsplanens tid kan variera stort beroende på vilken tjänst 
som den inriktas på. Därmed kan introduktionen variera mellan att pågå från 
ungefär en vecka upp till flera månader. Dock finns det undantag från 
introduktionsplanen, exempelvis när det gäller nyanställda chefer. De 
nyanställda chefernas introduktionsplan är framtaget av personalavdelningen.  

Förbättringar av rekryteringsstrategin 

Ett par av cheferna ansåg att Offentliga Jobb inte är så lätt att behärska och 
förstå då verktyget har en mängd olika funktioner. Därför skulle en konkretare 
och mer översiktlig manual över Offentliga Jobb behövas. En chef skulle även 
vilja att systemet var mer intuitivt, det vill säga mer användarvänligt och enkelt 
uppbyggt.  

De problem jag upplevt tidigare är just att det inte är intuitivt. Man måste göra 
sorteringar och filtreringar på ett sätt som gör att det känns lite onödigt bökigt.  

Ett annat perspektiv på hur systemet skulle kunna förbättras var att en ansökan 
inte borde kunna skickas in om inte den sökande har fyllt i kvalifikationerna 
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korrekt. Med andra ord så borde det finnas en slags automatisk filtrering i 
systemet.   

Flertalet av cheferna beskrev att de även skulle vilja att det fanns olika typer av 
mallar att använda sig av. En av cheferna saknade en mall för annonsering och 
anser att annonsutformning är ganska tidskrävande eftersom ett professionellt 
intryck är viktigt, speciellt med tanke på att annonsen ska förmedla 
företagsandan och fungera som ansiktet utåt. En annan chef fann att det även 
borde finnas en generell intervjumall och referensmall med allmänna frågor att 
ställa för att kunna ge ett mer professionellt intryck.  

Information vid införandet av Offentliga Jobb 
Samtliga chefer uppfattade att de fick en bra genomgång av Offentliga Jobb av 
personalavdelningen innan systemet infördes som en del i rekryteringsstrategin. 
Problematiken var dock att ett par chefer inte har haft behov av att rekrytera så 
mycket sedan verktyget infördes. Detta gjorde det svårt för cheferna att komma 
ihåg alla olika funktioner och att de inte vet om de använder verktyget på bästa 
sätt.   

När man är praktiker lär man sig inte bara genom att lyssna utan också genom att göra. 
Det kanske skulle ha varit bra att man fick utbildningen under utförandet. 

En del chefer uppfattade även att verktyget har förändrats sedan det infördes och 
att funktioner som de har lärt sig tidigare inte fungerar på samma sätt längre. 
Detta gäller exempelvis vid skapandet av annonser då det inte går att ta fram 
tidigare annonser och ha dessa som en utgångspunkt när en ny annons ska 
skapas. Annonsutformningens funktioner i systemet upplevs även vara fastlåsta 
då det inte finns utrymme för att utforma annonser mer kreativt.  

Ett önskemål för att förbättra rekryteringsstrategin var att personalhandboken 
borde utvecklas mer. Detta då chefen i fråga ansåg att intervjun är den viktigaste 
delen av rekryteringen och att det skulle underlätta om det fanns exempel på 
intervjufrågor samt tips och råd för hur en intervju bör genomföras på ett bra 
sätt.  

En annan uppfattning var att tester av olika slag skulle kunna vara ett bra 
komplement i rekryteringsstrategin för att finna lämpliga kandidater. 
Exempelvis skulle personlighetstester kunna vara ett bra komplement till 
rekryteringsstrategin inom äldreomsorgen.   
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Stöd i rekryteringsprocessen 

De intervjuade cheferna ansåg att de får ett bra stöd från flera olika håll under 
rekryteringsprocessen. Några av cheferna såg sina assistenter som ett bra stöd. 
Andra chefer fann att riktlinjerna på intranätet, som beskriver 
rekryteringsprocessens olika delar, är ett bra stöd under rekryteringsprocessen då 
riktlinjerna säkerställer att inte något förbises. Detta i synnerhet om personen 
som ska rekrytera inte har gjort det förut. Ett antal chefer hade en mer objektiv 
bild av intranätet och Offentliga Jobb. De ansåg att dessa inte är ett stöd utan att 
de mer är verktyg, för att skapa annonser och liknande. 

Stöd av sin chef 
Samtliga chefer fick stöd av sina egna chefer i rekryteringsprocessen om detta 
behövs, vilket inte alltid är fallet. Men om de är i behov av ett bollplank för att 
diskutera frågor och funderingar så finns deras chefer där att fråga. Detta kallas 
inom kommunen för farfarsprincipen. Den överordnade chefen går dock inte in i 
ett beslut utan fungerar som person att diskutera med för att kunna se saker i ett 
vidare perspektiv.   

Alltså om jag frågar efter det så får jag ju det. Men jag har inte haft så stor behov av det 
så, mer annat som jag har velat bolla, som enskilda grejer, så det är klart att jag får det i 
så fall. 

Stöd av personalavdelningen 
Personalavdelningen står för det största stödet som cheferna uppfattade att de får 
under rekryteringsprocessen. Cheferna beskrev att personalavdelningen alltid 
finns att fråga och att de ger bra information kring hela rekryteringsstrategin. De 
förklarar i vilken ordning som saker ska utföras, vilka papper som ska skickas in 
och till vem.  

Personalavdelningen är alltid ett stöd och det fungerar jättebra. 

 

 

  



26 

 

Resultatsammanfattning  

Samtliga chefer beskrev organisationens rekryteringsstrategi som ett hjälpmedel 
under rekryteringsprocessen dock uppfattas olika delar och moment som 
krångliga och otydliga. De chefer som fann rekryteringsstrategin som krånglig 
och otydlig rekryterar inte lika frekvent som de andra cheferna. 
Rekryteringsbehovet varierar på grund av att personalomsättningen särskiljer sig 
mellan verksamheterna. Deltagandet under rekryteringsprocessen varierade 
beroende på typ av verksamhet och vilka personer chefen valde ut för att delta. 
Samtliga chefer ansåg att behovsanalysen är grunden för kravspecifikationen 
som formas efter hur den lediga tjänsten ser ut. Kravspecifikationen är 
grundstommen för att utforma en annons. Samtliga chefer beskrev att annonsen 
ska vara lockande, koncis och tydlig. Ett antal chefer fann att riktlinjerna för 
annonsutformning underlättar när de ska utforma en annons dock beskrev andra 
chefer att de skulle önska mer frihet kring detta. Samtliga chefer beskrev att de 
använder samma tillvägagångssätt för att sortera ansökningar. En chef lyfte även 
fram att han brukar lägga in en runner up som verkar intressant. Cheferna hade 
olika sätt att förbereda sig på inför intervju. Några chefer ville läsa på innan och 
sedan genomföra intervjuerna själva, medan andra ville diskutera med 
arbetsgruppen innan intervjuerna för att sedan genomföra dem tillsammans med 
medarbetare ifrån arbetsgruppen. Tillvägagångssättet för referenstagningen 
särskiljde sig mellan cheferna. Några chefer valde att ta referenser på intressanta 
kandidater, medan andra endast tog referens på den kandidat som de tänkt 
erbjuda tjänsten. Samtliga chefer beskrev att de får bra stöd under 
rekryteringsprocessen. Stödet fann de hos personalavdelningen, 
rekryteringsstrategin och sina chefer dock beskrev några chefer att intranätet och 
Offentliga Jobb fungerar mer som ett verktyg än ett stöd.  
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DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras samt knytas till teorier 
och tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion där 
tillvägagångssättet för studien diskuteras. Slutligen presenteras studiens 
slutsatser och avslutande reflektioner.  
 

Resultatdiskussion  
 

Under resultatdiskussionen kommer endast de viktigaste resultaten att lyftas 
fram. Resultaten kommer att diskuteras utifrån studiens frågeställningar och den 
teoretiska referensramen.  

Rekryteringsstrategin som styrinstrument 
Samtliga chefer använder rekryteringsprocessens olika delar vid 
rekryteringsbehov i enlighet med den beskrivna litteraturen. Cheferna anser att 
behovsanalysen utgör grunden i all rekrytering, vilket också överensstämmer 
med Lindelöw (2008), Evers et al. (2005) och Englund (1999). Vid 
annonsutformning beskriver flertalet chefer vikten av annonsens layout och att 
de medvetet lyfter fram den mest väsentliga informationen i annonsen för att 
skapa intresse och attrahera sökande till den utannonserade tjänsten. Detta 
beskriver Englund (1999) som grundläggande saker för att kunna skapa en 
träffande annons. Samtliga chefer beskriver att de efter urvalssorteringen kallar 
de mest lämpade kandidaterna till en intervju. Ett antal chefer beskriver även att 
de sorterar ut kandidater som de kallar för runner ups, samma typ av kandidater 
som Englund (1999) har valt att kalla wild cards. Dessa är kandidater som inte 
riktigt når upp till de formella kraven som tjänsten ställer, men som kan vara 
intressanta av andra anledningar. Detta tillvägagångssätt kan vara ett bra sätt för 
att hitta den mest lämpade kandidaten eftersom de personliga egenskaperna är 
av stor vikt för många utannonserade tjänster. Flertalet chefer upplever att de 
personliga egenskaperna är det mest avgörande i bedömningen av om en 
kandidat är intressant eller inte. Dock menar Lindelöw (2008) och Analoui 
(2007) att det kan vara svårt att bedöma kandidaternas personliga egenskaper 
utifrån en skriftlig ansökan och att det därför är viktigt att först gå efter hård 
fakta som exempelvis utbildning och erfarenhet. Cheferna som deltagit i studien 
sorterar först och främst sina ansökningar efter hård fakta och sedan plockar de 
ut eventuella wild cards. Lindelöw (2008) och Analoui (2007) menar även att en 
sortering efter hård fakta kan minimera risken för att sortera bort sökande på 
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felaktiga grunder, som dessutom kan tolkas som diskriminerande. Därför är det 
viktigt för cheferna att skriva annonsen på ett lagligt och korrekt sätt med 
formuleringar som inte kan få rättsliga följder i fall att de beslutar sig för att 
anställa en kandidat som anses vara ett wild card.  

Intervjun beskrivs av många chefer som det mest värdefulla verktyget under 
rekryteringen då det är först vid intervjutillfället som de får en bättre inblick i 
hur kandidaten passar för tjänsten i fråga. Detta är i enlighet med Lindelöw 
(2008) som också beskriver intervjun som det mest värdefulla verktyget där 
kandidaterna mer djupgående kan matchas mot tjänsten och att intervjun kan ge 
ett vidare perspektiv av kandidaternas formella och informella egenskaper. 
Lindelöw (2008) beskriver att kontinuerlig återkoppling till sökande är viktigt 
för att behålla kandidaternas intresse samt för att representera företaget väl. 
Återkopplingen utgörs till viss del av organisationens rekryteringsverktyg, 
Offentliga Jobb. Via Offentliga Jobb ges återkoppling till sökande, per 
automatik eller manuellt. Detta ser ett antal chefer som ett krångligt moment då 
de inte rekryterar så ofta och därför inte är så insatta i verktygets 
återkopplingsfunktioner. Rekryteringen kan således ta längre tid än väntat och 
kan uppfattas som krävande.  

Perspektiv på förbättringar i rekryteringsstrategin 
Lindelöw (2008) beskriver att en kompetensbaserad personalstrategi är av vikt 
för en organisations framtid och välgång. Detta då verksamhetens utveckling är 
beroende av vem eller vilka som anställs (Ahrnborg Swenson, 1997; Englund, 
1999; Elg, 2009; Irving, 2004; Lindelöw, 2008). Enligt Ahrnborg Swenson 
(1997) kan rekryteringsprocessen fungera som ett bra styrinstrument om den 
genomförs noggrant och omsorgsfullt. Flertalet chefer uppfattar 
rekryteringsstrategin som ett bra styrinstrument, men en chef uppfattar 
rekryteringsstrategin som lite för styrd. Detta beror på att chefens verksamhet 
ibland riktar sig till mer kreativa sökande som exempelvis konstnärer och därför 
skulle mer utrymme vid annonsutformningen vara önskvärt för att kunna locka 
dessa kandidater. Resultatet av detta påvisar svårigheten med att skapa en 
kompetensbaserad personalstrategi för en organisation med flera olika 
verksamheter och som har olika tillvägagångssätt för att attrahera intressanta 
kandidater.  

Lindelöw (2008) och Jansson (2004) beskriver att olika typer av tester som 
exempelvis personlighetstest, kan vara ett bra komplement till intervjutillfället 
för att ge en mer gedigen bild av kandidaternas formella och informella 



29 

 

egenskaper. Detta är i enlighet med en av chefernas uppfattning då vissa 
egenskaper är mer betydande än andra vid arbetsutförandet i verksamheten. 
Egenskaper som är informella kan vara svåra att skapa sig en bra bild av via 
ansökningshandlingar och intervju. Personlighetstester kan därför underlätta för 
den rekryterande chefen till att skapa en mer gedigen och klar bild över 
kandidatens informella egenskaper och därefter lättare avgöra om kandidaten är 
intressant att gå vidare med. Tester kan därmed vara en bra komponent att införa 
i rekryteringsstrategin. 

Tillräckligt stöd i rekryteringsprocessen 
Sandahl et al. (2010) beskriver att det är viktigt att chefer får feedback och 
bekräftelse i sitt arbete. Stöd är en lika betydande del för samtliga medarbetare 
(Ekstedt, 2008). Inom den studerade organisationen anser samtliga chefer att de 
får ett bra stöd under rekryteringsprocessen. Stödet kommer från olika håll inom 
organisationen. Det största stödet i rekryteringsprocessen kommer från 
personalavdelningen, som cheferna kan kontakta vid frågor och funderingar. 
Cheferna uppfattar att personalavdelningen ger bra svar och finns där oavsett om 
frågorna gäller olika riktlinjer eller rekryteringsverktyget Offentliga Jobb. Dock 
diskuterar inte cheferna exempelvis vem de ska anställa eller liknande med 
personalavdelningen, utan då vänder de sig till sina egna chefer som fungerar 
som bollplank.    

Beskrivningen av rekryteringsprocessens olika delar på intranätet samt 
Offentliga Jobb upplevs av flera chefer som ett stöd som underlättar 
rekryteringsprocessen, eftersom dessa hjälpmedel säkerställer att 
rekryteringsstegen och information inte förbises.  

Metoddiskussion  

Anledningen till att jag valde att använda en kvalitativ ansats beror på studiens 
forskningsområde. Eftersom studien baseras på ett antal chefers personliga 
uppfattningar anser jag att en kvalitativ ansats är ett bra tillvägagångssätt.  
 
Genom att ha en deduktiv ansats kunde studiens resultat kopplas till tidigare 
teorier. Detta var ett bra val för denna studie då syftet med studien var att 
undersöka och kritiskt granska rekryteringsstrategin och chefsstödet på en utvald 
organisation. Genom att ha en deduktiv ansats kunde jag redan från första början 
fördjupa mig i teorier och litteratur som behandlade ämnesområdet, vilket även 
underlättade när jag utformade intervjuguiden samt kopplade samman resultat 
och teorier under resultatdiskussionen.  
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Att testa intervjuguiden genom en pilotintervju anser jag främjade resultatet av 
intervjuerna. Genom pilotintervjun kunde jag testa intervjuguidens kvalité och 
se om frågorna var begripliga och ställda på sådant sätt så att intervjupersonerna 
skulle förstå frågorna utan större eftertanke. Men då jag inte är van vid att 
genomföra intervjuer kan detta ha påverkat kvalitén på intervjuerna något. Den 
förväntade tidsåtgången stämde bra med verkligheten. Intervjuerna tog i 
genomsnitt något mindre tid än beräknat. Eftersom jag valde att ha en 
semistrukturerad intervjuguide skapade det spelrum för eventuella följdfrågor 
som uppkom under intervjuernas gång. Genom att använda semistrukturerade 
intervjuer kunde jag även strukturera om frågorna och ställa dem i den följd som 
föll sig naturligt under intervjuernas gång. Detta ledde till att intervjuerna flöt 
på, förhindrade förvirring och att jag fick till en röd tråd i intervjuerna som 
underlättade bearbetningen av data.  
 
Jag beräknande från början att transkriberingen skulle ta cirka en veckas arbete 
och den beräkningen visade sig stämma bra.  
 
Studiens urval anser jag var bra. Deltagarna hade varierande tankar och 
uppfattningar om intervjuprocessen vilket gav ett dynamiskt resultat. Deltagarna 
kom även från olika verksamheter inom organisationen, vilket bidrog till en mer 
varierad uppfattning och olika perspektiv på rekryteringsstrategin och stöd.  
 
Jag har även tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer (2002) i största 
möjliga mån. Dock kan uppfyllelsen av konfidentialitetskravet diskuteras 
eftersom det var min kontaktperson som valde ut och tog kontakt med de chefer 
som organisationen ville skulle delta i studien. Av etiska skäl och för att i största 
möjliga mån hålla intervjupersonerna anonyma, uppfylla konfidentialitetskravet 
valde jag därför att inte sätta ut respondenterna i samband med de citat som jag 
presenterat i resultatkapitlet. En annan anledning till detta var att 
intervjupersoner som deltog i studien var fem stycken och därför är lättare att 
inom organisationen härleda till citatet. Citaten är dock jämt fördelade mellan 
intervjupersonerna och bör därför inte påverka uppfattningen av resultatet.  
 
Studiens resultat kan ha påverkats av att min kontaktperson valt ut vilka chefer 
som organisationen ville skulle delta i studien. Resultatet är därmed inte 
statistiskt representativt och kanske inte visar en korrekt bild över hur chefer 
uppfattar rekryteringsstrategin och chefsstöd inom organisationen.   
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Slutsatser och avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis visar studien att det kan vara svårt att få till en bra 
rekryteringsstrategi när det finns olika typer av verksamheter inom en 
organisation. Olika verksamheter har olika behov och tillvägagångssätt för att 
attrahera rätt kandidater. En gemensam rekryteringsstrategi som appliceras på 
denna typ av organisation har därmed både fördelar och nackdelar som 
styrinstrument för att rekrytera den mest lämpade kandidaten för varje ledig 
tjänst.  

När rekryteringsstrategins olika delar är svåra att tillämpa är stöd betydande för 
att kunna genomföra rekryteringsprocessen på ett bra sätt.  

Stöd förekommer inte vanligtvis som en betydande del i rekryteringsprocessen 
dock visar studiens resultat på att stöd är en viktig komponent. Stöd från 
överordnad chef, personalavdelning, rekryteringsverktyg och riktlinjer inom en 
organisation underlättar chefernas rekryteringsarbete. Studien visar att ett bra 
stöd är extra viktigt om vissa moment eller delar av rekryteringsprocessen anses 
som krångligt och tidskrävande, vilket är vanligt förekommande om chefen inte 
rekryterar frekvent. Stöd fungerar som ett komplement där rekryteringsstrategin 
inte räcker till och uppfattas som svår att applicera på verksamheter inom 
organisationen.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns inte mycket litteratur som knyter an stöd som en del i 
rekryteringsstrategin. Därför kan det vara intressant att forska vidare om detta 
och finna mer empiri som visar på vilka sätt stöd skulle kunna vara ett 
komplement i rekryteringsstrategin.  
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BILAGA 1 - MISSIVBREV 

Hej!  

Jag heter Nathalie Pellén. Jag läser nu min sista och sjätte termin på personal- 
och arbetsvetenskapliga programmet på Linköpings Universitet. 

Som sista moment på mitt program ska jag nu skriva ett individuellt 
fördjupningsarbete i form av en C-uppsats. C-uppsatsen kommer jag att skriva 
inom er verksamhet och jag har fått i uppdrag att undersöka hur chefer inom 
olika områden ser på rekryteringsprocessens olika delar, hur 
rekryteringsverktyget fungerar för er samt hur ni finner och ser på stöd under 
rekryteringsprocessen och i rekryteringsverktyget. 
Syftet med studien är således att undersöka hur ni chefer finner stöd i de 
befintliga riktlinjerna över rekryteringsprocessen, vilka kritiska delar som finns i 
rekryteringsprocessen samt undersöka om det finns förbättringsförslag som 
skulle kunna ge er chefer ett bättre stöd under rekryteringsprocesser. 
För att kunna undersöka ovanstående kommer jag att genomföra tio stycken 
intervjuer med chefer inom olika områden. Intervjuerna kommer att ta mellan 45 
till 60 minuter per intervju. 

Din medverkan är mycket värdefull för denna studie och jag vill betona att 
denna undersökning är helt frivillig och att ni när som helst under intervjun kan 
välja att avbryta er medverkan. Enligt forskningsetiska principer kommer 
intervjumaterialet att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att era svar kommer 
att behandlas helt anonymt. Intervjupersonen ska inte kunna identifieras i 
studien av utomstående. För att säkerställa att insamlad data stämmer kommer ni 
att få möjlighet till att läsa igenom er egen genomförda och transkriberade 
intervju och då kunna ge samtycke till att jag får använda mig av ordagranna 
citat i uppsatsen. 

Om du skulle ha ytterligare frågor kring intervjun eller liknande, tveka inte att 
ringa mig. Jag har mobilnummer XXXXXXXXXX. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till dig för din tid och medverkan i denna 
studie. 

Vänliga hälsningar, 

Nathalie Pellén  

 



 

 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
 

Introduktion om syftet med undersökningen, informera om samtycke och 
konfidentialitet.  

Har du några funderingar innan vi börjar intervjun?  

Intervjun kommer att vara uppdelad i tre olika områden men inledningsvis 
kommer jag att ställa någon eller några frågor angående din arbetsbakgrund. 
Därefter kommer jag att fråga ett antal frågor om rekryteringsprocessen, 
rekryteringsverktyget Offentliga Jobb samt hur du uppfattar stöttning under 
rekryteringsprocessen.  

Bakgrundsfrågor  

Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter?  

Rekryteringsprocessen 

Rekryterar du inom din tjänst? 

Vem eller vilka brukar delta i rekryteringsprocessen hos er? 

Hur ser du på rekryteringsprocessens olika delar som finns på intranätet? 

Finner du att någon del i rekryteringsprocessen är svår att verkställa eller är 
otydlig? 

- Ja, vilken del och varför är den svår att verkställa eller är otydlig? 

Tycker du att något saknas i rekryteringsprocessen som skulle kunna underlätta 
rekryteringsarbetet? 

Vilka reflektioner har du i åtanke när du genomför en behovsanalys? 

- Brukar du reflektera över nyanställning eller att återbesätta samt 
eventuella omplaceringar? 

Vilka övervägande gör du när du ska upprätta en kravspecifikation inför en ledig 
tjänst? 

Vilka överväganden brukar du begrunda när du gör en annons inför en ledig 
tjänst? 



 

 

Hur brukar du gå tillväga för att göra urval av sökanden? 

- Brukar du genomföra referenstagning under urvalsprocessen?  

Hur brukar du förbereda dig innan du intervjuar sökande?  

- Brukar du använda dig av en intervjuguide och om ni är fler under 
intervjun, brukar ni fördela intervjuroller mellan varandra? 

Brukar du ge återkoppling till sökande? 

- Ja, på vilket sätt brukar du ge återkoppling? 
- Nej, varför brukar du inte ge återkoppling? 

Hur brukar du gå tillväga vid upprättande av anställningsavtal med den som 
erbjudits och accepterat en ledig tjänst? 

- Brukar du boka in möte med personen och genomföra en introduktion av 
arbetsplatsen eller liknande? 

Hur brukar du avsluta rekryteringsprocessen? 

Är det någon del i rekryteringsprocessen som du finner att Ekerö kommun borde 
utveckla mer eller förändra? 

- I så fall, har du några förslag på hur den delen borde utvecklas eller 
förändras? 

Rekryteringsverktyget 

Använder du dig av rekryteringsverktyget Offentliga Jobb när du rekryterar? 

Uppfattar du att det är lättare att rekrytera efter att rekryteringsverktyget 
Offentliga Jobb uppdaterades?  

Tycker du att du fick tillräcklig information innan du skulle använda dig av 
rekryteringsverktyget första gången? 

Anser du att rekryteringsverktyget underlättar ditt arbete under 
rekryteringsprocessen? 

Brukar du fylla i information som referenser, vem som fick tjänsten och övrig 
information om arbetssökande i rekryteringsverktyget?  

- Ja, vilken typ av information brukar du fylla i? 



 

 

- Nej, varför brukar du inte fylla i information? 

Stöd i rekryteringsprocessen 

Anser du att du får stöd i rekryteringsprocessen med hjälp av 
rekryteringsverktyget?  

Finner du informationen om rekrytering på intranätet som ett stöd under 
rekryteringsprocessen? 

Uppfattar du att du får stöttning av din chef under rekryteringsprocessen? 

Vet du vem du kan vända dig till om du har funderingar eller behöver hjälp vid 
rekryteringsprocessen? 

- Vem brukar du vända dig till? 
- Brukar du få den hjälp du behöver eller tillräckliga svar på dina frågor? 

Är det något moment inom rekryteringsprocessen som du skulle vilja ha mer 
eller bättre stöttning inom? 

- Har du något förslag till hur du skulle vilja få den stöttningen? 

Är det något som du skulle vilja tillägga gällande rekryteringsprocessen, 
rekryteringsverktyget eller stöttning under rekrytering?  

Tack för er tid och medverkande! 

 


