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Summary 
 
 

Subject:  To make a company or an organization reach a goal it 

requires the right way of thinking when recruiting new 

employees. One mistake and one wrong recruitment 

can cause a company or an organization huge expense, 

which are possible to avoid. A right recruitment is 

about having a good recruitment process which will 

support the right decision when choosing new 

employees.       

 

Purpose:  The purpose of this thesis is to do an analysis on three 

recruitment companies recruitment process and show 

the significance of the recruitment process for hiring 

the right person for the right position.  

 

Implement:  The information for this paper has been collected 

through interviews and literature which concerns this 

subject. Theories have been used to explain the entirety 

of an organization, why recruitment is needed and how 

recruitment is done in theory. The interviews have been 

used to explain how recruitment is done practically. 

  



Conclusion: This thesis has shown that there are two differences 

between the literature and what has been presented by 

the empirical study. The first difference is the 

introduction that is presented in the literature but not in 

either of the recruitment companies’ recruitment 

process. The other difference is the follow-up that 

every recruitment company’s recruitment process has 

but the literature doesn’t. 

 

  This study has also shown that it is important to gain a 

deeper understanding of the value of the recruitment 

process since it is the basic foundation for an 

organization to reach its goals. This means that the 

recruitment process exists to put the right person in the 

right place, and this person should together with the 

others try to achieve the goals of the organization. This 

is also pointed out by Hersch, Warren (2008) when they 

say that the wrong combination of people in a team can 

make it more difficult to cooperate and reach the goals 

of the organization. It is the staffs which are the crucial 

factor of whether an organization will make it on the 

market or not. 

 



Sammanfattning 
 
 

Ämne:  För att få en organisation att uppnå ett mål krävs det att 

man tänker på vikten av att rekrytera rätt person till rätt 

position. Fel rekrytering medför organisationen enorma 

kostnader som är fullt möjliga att undvika med rätt 

rekrytering. Rätt rekrytering handlar om att ha en bra 

rekryteringsprocess som stöder det man vill ha.       

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att göra en analys av tre 

rekryteringsföretags rekryteringsprocesser samt att visa 

rekryteringsprocessens betydelse för att få rätt person 

på rätt plats.   

 

Genomförande:  Denna studie har genomförts genom intervjuer och 

insamling av litteratur som berör ämnet. Intervjuerna 

har använts för att se hur en rekryteringsprocess går till 

i praktiken. Teorier har använts för att visa en 

organisations helhet, varför rekrytering och 

rekryteringsprocessen behövs och hur en 

rekryteringsprocess kan gå till i teorin. 

  



Slutsatser: Denna undersökning har visat att det finns två 

skillnader mellan det som sägs i litteraturen och det 

som har framkommit genom empirin när det gäller 

rekryteringsprocesser. Första skillnaden är att 

introduktionen som tas upp i litteraturen, saknas i de tre 

rekryteringsföretagens rekryteringsprocesser. Den 

andra skillnaden är uppföljning som de tre 

rekryteringsföretagen har i sina respektive 

rekryteringsprocesser men som saknas i litteraturen.  

 

 Denna undersökning har även visat att det är viktigt att 

få en djupare förståelse för betydelsen av 

rekryteringsprocessen då den i grund och botten står för 

att en organisation ska kunna nå sina mål.1

                                                 
1 Se kapitel: 1.1; 4.1.1; 4.1.3 och 4.2 

 Med detta 

menas att rekryteringsprocessen finns för att få rätt 

person på rätt plats, och den personen tillsammans med 

andra ska försöka arbeta för att nå organisationens mål. 

Detta påpekas även av Hersch, Warren(2008) då de 

säger att kombinationen av fel personer i ett arbetslag 

kan göra det svårare att samarbeta och nå 

verksamhetens mål. Det är personalen som är den 

avgörande faktorn för om en organisation klarar sig på 

marknaden eller inte.
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1 Inledning 
Detta kapitel ska underlätta för läsaren att komma in i ämnet. Punkterna 

Bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning och ordlista tas bland 

annat upp under denna del.  

1.1 Bakgrund 
För att en organisation ska kunna överleva i dagens samhälle bör 

affärsutveckling och verksamhetsutveckling stå i fokus för att skapa 

konkurrensfördelar ute på marknaden. Detta synsätt är något som har funnits 

sedan tidigt 1900-tal. Idag krävs det ytterligare ett steg för att lyckas, 

nämligen att kombinera verksamhetsutvecklingen med Human Resource 

Management.2

 

  

HRM3 finns för att få organisationen att lyckas med sina mål och även för 

att individen i organisationen ska kunna utveckla sig och sin roll i 

verksamheten. Det handlar om att satsa på de mänskliga resurserna och på 

organisationen i sin helhet för att lyckas. En organisation består av sina 

medarbetare och om organisationen arbetar med att utveckla sin personal ger 

detta en framgångsrik organisation i slutändan.4 En framgångsrik organisation 

kan behöva möta upp tillväxten i verksamheten, genom att satsa på sina 

medarbetare, men även genom nyrekrytering.  En nyrekrytering kan krävas när 

verksamheten anser sig ha behov av fler personer som hjälper organisationen 

att uppfylla sina mål. Detta kan anordnas med en rekrytering via en 

rekryteringsprocess som hjälper verksamheten att uppnå bland annat 

organisationens mål. När en person anställs kan det visa sig i längden att 

anställningen var en missbedömning av personens förmåga, det vill säga, 

rätt person på fel position. Detta medför enorma kostnader, därför är det av 

vikt för organisationen att lägga tid och pengar på rätt typ av rekrytering och 

en rekryteringsprocess som stöder detta.5

                                                 
2 Lindmark, A, Önnevik, T (2006) S.21f   

  

3 ”Den del av ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i 
organisationen. Human Resource Management (HRM) framhäver att de anställda är 
nyckeln till ett stadigvarande konkurrenskraftigt försprång.” Bratton, J & Gold, J (2003) 
4 Koch, MJ. McGrath, R(1996) 
5 Lindelöw-Danielsson, M(2006); Prien, L(1992) 
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1.2 Problemformulering 
När en rekrytering görs kan det hända att utomstående personer inte tänker 

på varför behovet av rekrytering uppkommer och ännu mindre på hur 

rekryteringsprocessen fungerar och ser ut. Det är sällan en arbetsgivare 

säger ”Nu ska vi anställa någon, bara för att!” Behovet av rekrytering startar 

långt innan själva rekryteringsprocessen går igång. För att en utomstående 

person ska kunna förstå hur hela systemet fungerar fokuseras här på två 

frågor som även ska hjälpa till att besvara studiens syfte.  

– Hur ser en rekryteringsprocess ut i teorin? 

– Hur ser en rekryteringsprocess ut i praktiken? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att göra en analys av tre rekryteringsföretags 

rekryteringsprocesser och samt visa rekryteringsprocessens betydelse för att 

få rätt person på rätt plats.   

1.4 Avgränsning 
För att inte studien ska bli för omfattande ligger fokus på tre 

rekryteringsföretag och ett fall av rekrytering. Rekryteringsföretagen är 

Adecco, Proffice och Tillväxtarenan. Dellner är fallföretaget i studien.    

1.5 Ordlista 
För att undvika missförstånd och klargöra tydligheten kommer följande ord 

att beskrivas som synonymer till varandra i denna studie:  

• Kravprofil = Kravspecifikation  

• Kandidat = Sökande  

• Arbetsgivare = Kund 

• Organisation = verksamhet  

• Uppdragsgivare = Det företag som vill ha hjälp med rekrytering 

• Rekryteringsföretag = Rekryteringsfirmor 

• CV = Curriculum Vitae = Meritförteckning   
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2 Metod 
Under detta kapitel redovisas tillvägagångssättet och vilken 

undersökningsmetod som används för insamlingen av data till empiridelen 

av studien. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Insamling av data för denna studie har skett genom intervjuer och 

litteraturstudier som återspeglar ämnet HRM och rekrytering. Intervjuerna 

står som grund för empirin och litteraturen står som grund för teorin. Den 

initiala kontakten med rekryteringsföretagen skedde via mail och därifrån 

utvecklades en djupare relation som ledde till samtal via telefon som 

slutligen gav upphov till personlig intervju med rekryteringsföretagen. 

Teorierna inhämtades via diverse litteratur från både tryckta och otryckta 

källor. Efter intervjuerna och teoriinsamlingen startades arbetet med att 

sammanställa empiri och teori som ligger till grund för analysen och 

slutsatsen i denna studie.  

2.1.1 Urval 
När valet blev tydligt och rekrytering hamnade i fokus blev det naturliga 

steget att välja undersökningsobjekt till studiens syfte. 

Undersökningsobjekten i denna studie består av tre rekryteringsföretag, 

Tillväxtarenan, Proffice, Adecco och ett vanligt6 företag, Dellner. 

Anledningen till dessa utvalda rekryteringsföretag är att få så stor bredd som 

möjligt då varje företag skiljer sig storleksmässigt. Tillväxtarenan är en 

lokal rekryteringsfirma i Dalarna, Proffice är känd inom Skandinavien och 

Adecco är en internationell rekryteringsfirma. Företaget Dellner7

 

 finns även 

med i denna studie som ett undersökningsobjekt. Syftet med att ha Dellner 

som inte är en rekryteringsfirma är att få en form av bekräftelse och en 

annan synvinkel på hur rekryteringsprocessen kan gå till i praktiken.  

Intervjupersonerna från respektive företag har valts med omsorg då deras 

roll i undersökningen har varit viktig. Kjell Nohrstedt på Tillväxtarenan 

                                                 
6 Vanligt i den meningen att Dellner inte är någon rekryteringsfirma. 
7 Tillväxtarenan hjälpte Dellner att rekrytera personal. 
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valdes till intervju eftersom han jobbar med deras rekrytering och 

rekryteringsprocess. Dick Junholm på Proffice valdes till intervju eftersom 

han jobbar med Proffice rekrytering och rekryteringsprocess. Sara Sörgardt 

från Proffice valdes till intervju eftersom hon hade mer ingående kunskap 

om Proffice rekryteringsprocess. Brita Westberg valdes till intervju eftersom 

hon jobbar med Adeccos rekrytering och rekryteringsprocess. 

Intervjupersonerna, Eva Martinsson och Jerker Höglund, från Dellner valdes 

ut för att de har varit nyckelpersoner på företaget då respektive rekrytering 

ägde rum med hjälp av Tillväxtarenan.  

2.1.2 Kvalitativ undersökning 
I kvalitativa undersökningar lägger man tyngden på ord istället för siffror 

vid insamling och analys av data.8

2.1.3 Intervju 

  Valet av denna undersökningsmetod 

grundar sig på valet av syfte och problemformulering. Där det tydligt 

framgår att undersökningen ska fokusera på att förstå en rekryteringsprocess 

i teorin och i praktiken.  

Intervjuer ger oftast information som kan anses vara relevant för 

undersökningens syfte. Detta ger en djupare förståelse då anpassning av 

frågor till respondenten och dennes tidigare svar blir möjligt.9

Målet med intervjuer är även enligt Bryman att få fram hur respondenten 

beter sig och vilka attityder, normer, värderingar och åsikter de har

  

10. Fem 

av sex intervjuer i denna studie har skett över telefon och en intervju har 

skett personligen. För att öka tillförlitligheten i denna studie valdes det att 

spela in telefonintervjuerna. Detta även för mer noggrannhet och precision 

då jag ensam har utfört telefonintervjuerna. Anledningen till valet av 

telefonintervjuer beror på tillgängligheten från respondenternas sida. 

Intervjufrågorna i denna studie präglas av så kallad semistrukturerad 

frågor11

                                                 
8 Bryman (2002) S.468f 

, det vill säga, det finns ett par frågor att utgå ifrån men 

respondenten får fria tyglar att utveckla sina svar ytterligare. 

Semistrukturerade intervjufrågor ger respondenten möjlighet att utrycka 

9 Björklund, M; Paulsson, U. (2003) 
10 Bryman (2002) S.122f 
11 För intervjufrågorna, se bilaga 1.  
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egna åsikter men de kan även öka risken för feltolkningar och missad 

information.12

2.1.4 Insamling av teori 

  

Till denna studie har olika teorier från ämnet organisation, rekrytering och 

rekryteringsprocess inhämtats. I teorikapitlet tas följande tre delar upp:  

• Devannas Matchningsmodell 

• Tichys och Fombruns HR-Cykelmodell 

• Capotondis och Lindelöw-Danielssons rekryteringsprocess 

 

Tanken med dessa delar är att de ska ge en ökad förståelse för 

organisationens helhet, rekrytering och varför en rekrytering behövs.  

Devannas modell visar organisationen som helhet för att sedan med hjälp av 

Tichys och Fombruns HR-Cykelmodell visa ytterligare ett steg till varför 

rekrytering behövs i organisationen. Sista delen, Capotondis och Lindelöw-

Danielssons rekryteringsprocess, ska ge en mer djupare förståelse för hur en 

rekryteringsprocess kan gå till i teorin. Vill även påpeka att flertalet försök 

har gjorts för att hitta teorier som motsäger det bland annat Capotondi och 

Lindelöw-Danielsson har presenterat i sina böcker, utan att lyckas. Dessa 

försök innefattar sökningar bland tryckta källor och Internet.  

 

Under kapitel 4.1.2 tas inte alla organisationsformer upp då det anses vara 

orelevant för denna studie. Istället hänvisas läsaren, om intresse finns, till 

den ursprungliga källan för mer information13. Under kapitel 4.2 tas inte alla 

steg i Tichy och Fombruns HR-cykelmodell upp, anledning till detta är att 

vissa steg anses vara orelevant för denna studie14

  

.     

                                                 
12 Inger Boivie(2005)[Internet] 
13 För mer information hänvisas läsaren till kap 4.1.2 
14 För mer information hänvisas läsaren till kap 4.2 
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3 Metoddiskussion 
Under detta kapitel presenteras en diskussion kring den metod som används 

i studien. Punkterna reliabilitet, replikation och validitet tas upp under detta 

kapitel. 

3.1 Reliabilitet 
Detta handlar om tillförlitligheten i insamlingsmetoden, med det menar 

Bryman om resultatet av insamlingen skulle bli detsamma om 

undersökningen upprepades eller om resultatet uppkom av tillfälligheter och 

slumpen.15

Det som dock kan tas i åtanke är feltolkningar från min sida i samband med 

intervjuerna. Med hjälp av inspelade intervjuer har jag försökt minska denna 

felmarginal och försökt hålla mig nära respondentens svar.      

 Denna studie kan upprepas och utfallet blir likartat, främsta 

anledningen är huvudfrågan i intervjuerna. Frågorna är i huvudsak 

faktabaserade. Det handlar om konkreta frågor om hur en process går till.  

3.2 Replikation 
Enligt Bryman handlar detta om att undersökningen ska vara möjlig att 

reproducera.16 Denna studie är till fullast möjligt replikeringsbar då 

förutsättningen för detta är att en tydlig redogörelse för tillvägagångssättet 

finns rapporterat i denna studie. De intervjufrågor som har använts i 

undersökningen finns med i uppsatsen som bilaga17

3.3 Validitet 

 och kan därmed 

kopieras rakt av. Några avvikelser från redogörelsen för tillvägagångssättet 

finns inte.  

Validitet innebär enligt Bryman(2002) att slutsatser som dras i studien ska 

hänga ihop och det handlar om det som undersöks verkligen är vad som var 

meningen att undersöka. Denna undersökning har en relativt god validitet då 

de slutsatser som dras stöds i både empirin och teorier. I teorier finner man 

stöd från både Capotondi(2003) och Lindelöw-Danielsson(2003) när det 

gäller rekryteringsprocessen. Som med alla kvalitativa undersökningar utgör 

                                                 
15 Bryman (2002) S.43f 
16 Ibid  
17 Se bilaga 1 
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validiteten ett problem, enligt Bryman, då kvalitativa arbeten oftast baseras 

på begränsade urval och fallstudier. Detta gör det svårt att dra slutsatser som 

kan generaliseras på även andra fall.18

 

 Anledningen till att jag anser att 

denna studie har en god validitet, trots att studien är uppbyggd på fyra 

fallstudier, är att de slutsatser som dragits även haft stöd i andra teorier. 

Något som kan tas upp till diskussion är frågan om hur tydlig 

undersökningsfrågorna som ställts är. Huvudfrågan som jag ställde ger 

enligt mig inget utrymme för missförstånd, det är en rak och tydlig fråga 

vars svar baserar sig på fakta och inga känslor som kan ändras från ena 

gången till den andra. Däremot kan följdfrågorna ge utrymme för vidare 

diskussion som kan leda till att respondenten glider ifrån ämnet. 

Intervjuerna och teorierna har gjort det möjligt att genomföra syftet med 

denna studie. 

 
 
 
 
  

 

                                                 
18 Bryman (2002) S.258f 
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4 Teori 
Detta kapitel består av tre delar:  

Kapitel 4.1) Devannas Matchningsmodell, visar organisationen i sin helhet.  

Kapitel 4.2) Tichys och Fombruns HR-Cykelmodell, visar varför rekrytering 

behövs. 

Kapitel 4.3) Capotondis och Lindelöw-Danielssons rekryteringsprocess, 

visar hur en rekryteringsprocess går till i teorin.  

Tanken med dessa delar är att påpeka hur organisationen ser ut i sin helhet, 

varför en rekrytering kan behövas och hur en rekryteringsprocess går till 

4.1 Organisationen i sin helhet 
Devannas matchningsmodell används för att få en större förståelse för 

verksamhets- och organisationsutvecklingen. Det är i Devannas 

matchningsmodell som vikten av bland annat rekrytering, belöningssystem 

och utvärdering påpekas för att få en välmående och utvecklande 

organisation. Devannas matchningsmodell (se figur 1) går ut på att få en 

organisation att fungera och det genom en bra överensstämmelse med 

organisationens mål, strategier, struktur och de mänskliga resurserna i 

förhållande till organisationens omgivning (ekonomi, politik och kultur) och 

omvärld. Detta ger organisationen en hög inre och yttre effektivitet. 19 

Ytterligare två forskare, Hendry och Pettigrew, har kommit fram till en 

snarlik modell som Devannas men de kallar 

den för Warwickmodellen20

 

. Den modellen 

påpekar, likt Devannas matchningsmodell, 

vikten av att skapa en god överensstämmelse 

mellan organisationens mål, strategier och 

organisationens HRM-arbete.  

 

 

 

                                                 
19 Devanna, M.A(1984) 
20 Hendry, C; Pettigrew, A(1990) 
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För att få en större förståelse för matchningsmodellen har en beskrivning 

gjorts nedan för de olika delarna som utgör helheten i Devannas modell, 

Mål/strategi, organisationsstruktur och HRM. 

4.1.1 Mål/strategi        
När en ledning har bestämt sig för att utveckla verksamheten bör de 

reflektera över sina mål. Det är viktigt att målen är tydliga, välkända och 

implementerade på strategisk, taktisk och operativ nivå. Detta anses vara av 

vikt eftersom otydlighet kan leda till frustration, missförstånd och stress och 

sänkt effektivitet. När målen är framtagna och tydliga gäller det att skapa 

strategier som hjälper organisationen att uppnå sina mål. Det är även bland 

annat med hjälp av sina medarbetare som organisationen uppnår sina mål.21

4.1.2 Organisationsstruktur 

      

Organisationen behöver en struktur som hjälper verksamheten att lösa deras 

arbetsuppgifter. Det finns många organisationsformer men det är upp till 

ledningen att fatta ett beslut om en organisationsform som passar 

organisationen bäst. Ett par exempel på olika former är Mintzbergs 

grundmodell, Entreprenörsorganisationen och Maskinbyråkratin22. En 

organisation ska aldrig fastna i en och samma organisationsform för länge, 

organisationsformen bör anpassa sig efter rådande situation. Om t.ex. 

efterfrågan på en vara ökar och verksamheten måste rekrytera fler måste 

ledningen se över sin organisationsform eftersom antalet anställda har 

ökat.23

4.1.3 Human Resource Management           

  

Human Resource Management verksamheten består av olika delar som 

tillsammans skapar förutsättningen att arbeta med personalfrågor då 

personalen är av vikt för att organisationen ska kunna fungera 

tillfredställande.24

 

  

 

                                                 
21 Lindmark, A. Önnevik, T (2006) S.47f 
22 För mer information om de olika organisationsformerna hänvisas läsaren till Lindmark, 

A. Önnevik, T (2006).  
23 Lindmark, A. Önnevik, T (2006)  S.58ff 
24 Lindmark, A. Önnevik, T (2006) S.68ff 



Högskolan Dalarna 
Monireh Sajadpour 
 

10 

4.2 Varför rekrytering behövs 
Någon gång under organisationens tidsaxel kräver verksamheten en 

expansion. Organisationen kommer till en viss gräns då det inte finns 

tillräckligt med personal för att nå upp till verksamhetens mål. Det är då 

organisationen behöver rekrytera ny arbetskraft. När det är dags att rekrytera 

bör organisationen tänka på att sätta rätt person på rätt plats. Med detta 

menas rätt kompetens på rätt position men även rätt personlighet på rätt 

position. För att förtydliga detta har följande citerats: 25

 

  

”I can teach a collaborative person technical skills, but I can’t take 

a technically competent person who is unpleasant to work with.”26

– Citat hämtad ur en artikel 

från National Underwriter

 

27

 
  

Detta är viktigt då personalen genom samarbete ska nå verksamhetens mål. 

Fungerar inte samarbetet kan det bli svårt för verksamheten att nå sina 

mål.28

 

  

Tichys och Fombruns HR-cykelmodell ger en överblick över hur en 

organisation bör handskas med sitt HRM arbete. Fem olika processer bildar 

denna HR-cykel och dessa är följande29

 

:  

1. Rekrytering och urval:  
Tillgodoser organisationens behov av personal. 
 

2. Arbetsprocess: 
Introduktion och beskrivning av arbetsuppgifter. 
 

3. Utvärdering: 
Mätning av prestationer för vidareutveckling. 
 

                                                 
25 Hersch, Warren S(2008) 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Tichy, N.M. Fombrun, C.J (1981) 
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4. Belöning: 
Skapa mervärde för personalen. 
 

5. Human Resource Development: 
Utveckling av personal. 

 
Första steget i HR-cykeln representerar den del som gör det möjligt för 

organisationen att få rätt person på rätt plats. Det som ska utgås ifrån är 

personalplanering som kan leda till rekrytering och urval. Det är under 

personalplaneringen det oftast märks om organisationen behöver balansera 

upp och matcha kompetensen med antalet anställda i organisationen.30

 

  

En organisations personalplanering påverkas av både interna och externa 

faktorer. En intern faktor kan vara att nya mål inom verksamheten sätts upp 

som kräver ny kompetens och nyanställningar. Detta är ett bra exempel på 

att målen och strategierna ska överensstämma med HRM-arbete inom 

verksamheten, och detta är något Devanna tar upp i sin matchningsmodell. 

En extern faktor kan till exempel vara konjunktursvängar och tekniska 

utvecklingar och lagändringar. Påverkan från omvärlden kan ge 

organisationen nya behov som enbart kan täckas upp med nyrekrytering av 

personal, men även internrekrytering kan förekomma då den befintliga 

kompetensen kanske redan existerar i företaget.31

                                                 
30 Lindmark, A. Önnevik, T (2006) S.79f  

 För mer information om 

de andra stegen hänvisas läsaren till Tichys och Fombruns beskrivning av 

HR-cykelmodellen.  

31 Ibid 
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4.3 Rekryteringsprocess i teorin 
Detta avsnitt börjar med en generell beskrivning av varför behovet av 

rekryteringsprocess uppkommer. Rubrik 5.3.1 ger läsaren riktlinjer på hur 

en rekryteringsprocess kan se ut. Rubrik 5.3.2 ger läsaren en mer 

djupgående förklaring till hur en rekryteringsprocess kan se ut i teorin.    

   
Rekryteringsprocessen börjar oftast i samband med att en organisation ser 

ett behov av att anställa en ny medarbetare. Att anställa en ny medarbetare 

är inte enkelt och en felrekrytering kan enligt Lars Prien (1992) medföra 

dryga kostnader för organisationen. För att kunna få rätt person till rätt plats 

krävs det att man har en process att gå efter. I en rekryteringsprocess, som 

hjälper till med detta, finns det tydliga steg på hur den som vill rekrytera ska 

gå till väga.  

4.3.1 Riktlinjer  
En organisation kan antingen anställa själva eller ta hjälp av ett 

rekryteringsföretag. Nackdelen med att anställa personal själv är att fel 

beslut kan ge enorma kostnader för organisationen. Detta förutsatt att 

verksamheten inte har tillräckligt med kompetens för personalrekrytering. 

Det finns ett par punkter att använda sig av som riktlinjer inför en 

nyrekrytering, vare sig det är tänkt att organisationen ska rekrytera själva 

eller om det är en rekryteringsfirma som ska hjälpa till att rekrytera:32

 

   

1. Arbetsbeskrivning 
Det är viktigt att som beslutsfattare veta vilken kompetens och 

egenskap som krävs för att kunna hantera den utsatta tjänsten.  

 
2. Annonsering 

Skriv en effektiv jobbannons och placera annonsen där 

målgruppen tros kunna se och läsa den. 

 
3. Första urvalet  

Undersök inkomna ansökningar för att gallra ur till intervju. 

 

                                                 
32 Moore, P (2003) 
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4. Andra urvalet 
En grundlig intervju med kandidaterna. Använd samma frågor 

och genomgång för alla kandidater.     

 

5. Referenstagning 

Den slutgiltiga kandidaten ska kollas upp mot angivna referenser 

med kandidatens medgivande.  

4.3.2 Capotondi och Lindelöw-Danielssons rekryteringsprocess 
Capotondi(2003) och Lindelöw-Danielsson(2003) presenterar en mer 

djupgående rekryteringsprocess. Följande steg som presenteras är de mest 

grundläggande stegen för att kunna rekrytera en ny person enligt Capotondis 

och Lindelöw-Danielsson.       

 

Grovt beskrivet kan rekryteringsprocessen ha denna utformning:33

• Arbetsanalys 

 

• Arbetsbeskrivning och Kravprofil 

• Val av kommunikationskanal  

• Val av urvalsmetoder 

• Introduktion 
 

4.3.2.1 Arbetsanalys 
Det är under detta steg det tydligt ska framgå vad den nya tjänsten som ska 

tillsättas handlar om. Tydligheten är en viktig del då det lätt kan innebära 

problem inför framtiden om inte förhållandena kring tjänsten har gjorts 

förståeliga och realistiska för den sökande och för företaget i sig. I och med 

detta ökar chanserna för att få rätt person på rätt plats och man sparar både 

tid och pengar. Detta steg är ett förarbete som är av vikt för hela processen 

då andra steg bygger på att arbetsanalysen är väl genomförd.34

4.3.2.2 Arbetsbeskrivning och kravprofil 

  

Utifrån arbetsanalysen plockas en arbetsbeskrivning och en kravprofil fram. 

Arbetsbeskrivningen talar i detalj om arbetsområden och vilket ansvar det 

                                                 
33  Lindelöw-Danielsson, M(2003) S.41f  
34 Capotondi, R(2003) S.66ff ; Kahlke, E(2002) S.51f 
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innebär att inneha tjänsten och kravprofilen talar i detalj om vilka krav det 

ställs på den som ska ha tjänsten.35

Syftet med denna del är bland annat att underlätta arbetet att gallra ur 

kandidater och matcha deras erfarenheter med kraven som ställs inför 

tjänsten.

 

36

4.3.2.3 Val av kommunikationskanal  

 

Enligt Capotondi (2003) är det av stor vikt att välja rätt kommunikationskanal 

för företaget i fråga för att få sökande till den utsatta tjänsten. Capotondi(2003) 

menar även att valet av kommunikationskanal påverkar utfallet av vilka som 

söker tjänsten och hur pass lämpliga dessa är i förhållande till tjänsten.37

 

  

Capotondi (2003) staplar upp olika kommunikationskanaler enligt följande:  

• Arbetsförmedling 

• Privat arbetsförmedling 

• Dagstidningar  

• Internet 
 

4.3.2.4 Val av urvalsmetoder  
Under rekryteringsprocessen används oftast minst en urvalsmetod för att få 

fram den mest lämpade kandidaten för den utsatta tjänsten. Vilken eller vilka 

urvalsmetoder som väljs beror helt på hur situationen ser ut rent ekonomiskt, 

marknadsmässigt, socialt och juridiskt. De mest använda urvalsmetoderna är 

CV, intervjuer och tester. Dessa metoder används för att gallra ur de 

ansökningar som inte uppfyller kravspecifikationen och för att gallra ur dem 

som ska gå vidare i rekryteringsprocessen.38

 

 

CV 

CV används för att utesluta kandidater som inte lever upp till 

kravspecifikationen och ger en mer grundlig syn på vad kandidaten har för 

erfarenheter. Capotondi(2003) menar att om bortsortering skulle ske av andra 

skäl än icke uppfyllande av kravspecifikation kan detta leda till förlust från 
                                                 
35 Lindelöw-Danielsson, M(2003) S.41f 
36 Capotondi, R(2003) S.66ff ;  Kahlke, E(2002) S.287ff 
37 Capotondi, R(2003) S.93ff 
38 Capotondi, R(2003) S.31ff; Lindelöw-Danielsson, M(2003) S.45-53  
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arbetsgivarens sida.39

Intervju 

  Ett CV är ett intyg, enligt Capotondi(2003), att den 

sökande bland annat har rätt utbildning och goda rekommendationer. 

Intervjuer är en av de mest använda urvalsmetoderna under rekryteringen och 

när en intervju är strukturerad ökar chanserna till ett korrekt val till den utsatta 

tjänsten enligt Hallén(2005). Enligt Capotondi(2003) ska en intervju bedömas 

utifrån hur pass den sökande kan tänkas klara av jobbet och bör inte påverkas 

av vad den rekryterade tycker om den sökande personligen. En av många 

anledningar till en intervju är att den som rekryterar ska kunna få ett underlag 

för att kunna göra en bedömning av vem som är mest lämpad för den aktuella 

tjänsten.40

Tester 

 

Capotondi (2003) berättar i sin bok, Rekrytera själv, om olika tester just för att 

rekryteraren ska kunna få en helhetsbild av den sökande i en verklig situation. 

 

Det finns många olika typer av tester men de vanligaste testerna är följande41

• Personlighetstester – Beskrivning av människotyp. 

: 

• Psykologiska tester – Beskrivning av egenskaper som den sökande har. 

• Beteendetest – Kandidatens beteende i en arbetsliknande situation. 

• IQ-tester – Beskriver sökandes intelligens. 

 

Efter att ha valt en eller flera av dessa urvalsmetoder gallrar den som rekryterar 

och matchar sökandes profil mot de krav som ställs via arbetet och företaget 

som helhet. Detta leder oftast till en sista urgallring där den som ska tillsättas 

väljs ut.42

                                                 
39 Capotondi, R(2003) S.41 

 

40 Hallén, N(2005) S. 5; Capotondi, R(2003) S.38  
41 Capotondi, R (2003) S.32 
42 Capotondi, R (2003) S.38f ; Lindelöw-Danielsson, M(2003) S.41 ; Kahlke, E(2002)  
S.287f  
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4.3.2.5 Introduktion 
Detta stadium innebär en presentation av organisationen och åtaganden som 

följer med jobbet för vald kandidat. Detta ska enligt Capotondi(2003) skapa en 

social trygghet och ge de bästa förutsättningarna för lärande för den nya 

medarbetaren.43

4.4 Sammanfattning av teori  

 

Under teoriavsnittet har: ”5.1 organisation i sin helhet”, ”5.2 varför 

rekrytering behövs”, ”5.3 rekryteringsprocess i teorin” tagits upp. Tanken 

med dessa delar är att de ska ha gett en ökad förståelse för organisationens 

helhet, rekrytering, rekryteringsprocess och varför rekrytering behövs.  

 

En organisation påverkas av sin omgivning och för att en organisation ska 

kunna växa och utvecklas behöver verksamheten ta hänsyn till omvärlden. 

Politik, ekonomi och kultur är sådana faktorer som kan påverka en 

organisations existens. Någon gång under organisationens tidsaxel kräver 

verksamheten en expansion. Organisationen kommer till en viss gräns då det 

inte finns tillräckligt med personal för att nå upp till verksamhetens mål. Det 

är då organisationen behöver rekrytera ny arbetskraft.  

 

Rekryteringsprocessen börjar oftast i samband med detta. Att anställa en ny 

medarbetare är inte enkelt och en felrekrytering kan enligt Lars Prien (1992) 

medföra dryga kostnader för organisationen. För att kunna få rätt person till 

rätt plats krävs det att man har en process att gå efter. I en 

rekryteringsprocess, som hjälper till med detta, finns det tydliga steg på hur 

den som vill rekrytera ska gå till väga.  

 

Syftet med denna studie är att bland annat att analysera tre 

rekryteringsföretags rekryterings processer. Därför är analysen i denna 

studie baserad på Capotondi och Lindelöw-Danielssons rekryteringsprocess 

från avsnitt 5.3 rekryteringsprocess i teorin. 

                                                 
43 Capotondi, R (2003) S.249f ; Lindelöw-Danielsson, M(2003) S.53 
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5 Undersökningsobjekt 
Nedan presenteras rekryteringsföretagen som har använts i 

undersökningen. Först beskrivs rekryteringsföretaget Tillväxtarenan för att 

sedan beskriva Adecco och Proffice. Även uppdragsgivaren Dellner som 

Tillväxtarenan hjälpte att rekrytera finns med under detta kapitel.  

5.1 Tillväxtarenan 
Tillväxtarenan AB har sedan starten 1999 utvecklats till ett av Sveriges 

ledande HR-företag. Deras kompetensområden är rekrytering, utbildning, 

ledarutveckling i grupp och på individnivå. Hemmamarknad är Dalarna, där 

de sedan starten genomfört fler är 200 chefsrekryteringar för 

uppdragsgivares räkning. Tillväxtarenan har under åren utbildat chefer till 

mentorer, utvecklat ledningsgrupper, coachat VD:ar, utbildat säljkårer, 

marknadsförare och rekryterare. Fler än 50 chefer har haft dem som 

mentorer. 

 

De erbjuder sina kunder bland annat:  

• Annonsrekrytering 

• Stöd i del av rekryteringsprocessen 

• Genomförande av personlighetsanalyser 

• Styrelserekryteringar44

Kontaktpersonen på Tillväxtarenan heter Kjell Nohrstedt och arbetar som 

rekryterare på företaget som har sitt säte i Ornäs, Dalarna. Personlig intervju 

och mailkontakt med honom står som grund för avsnitt 6.1 i empirikapitlet. 

  

5.2 Adecco 
Koncernen Adecco SA är världens största aktör inom rekrytering, 

konsulting och bemanning med ca 6 600 kontor i ca 70 länder spridda över 

hela världen. De sysselsätter ca 700 000 personer varje dag och är en av 

världens största arbetsgivare med över 3 miljoner människor som jobbar för 

dem under ett år. Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss 

                                                 
44 Tillväxtarenan (2008) 
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Exchange och på Euronet Premier Marché. År 2007 uppnådde koncernen en 

omsättning på ca 196 miljarder SEK. I Sverige finns Adecco Sweden AB 

med fler än 50 kontor spridda över hela landet från Gällivare i norr 

till Trelleborg i söder. Omsättningen år 2007 uppgick till ca 2,4 miljarder 

SEK.   

 

• Vision: Adecco ska vara uppdragsgivarens och medarbetarens 

naturliga val.  

• Affärsidé: "Adecco är en global HR-partner som skapar mervärde åt 

kunder och medarbetare genom att sätta individens utveckling och 

uppdragsgivarens behov i fokus."45

 

  

Kontaktpersonen heter Brita Westberg och arbetar som rekryterare på 

Adecco i Falun. Telefonintervju och mailkontakt med henne står som grund 

för avsnitt 6.2 i empirikapitlet. 

5.3 Proffice 
Proffice är det specialiserade nordiska bemanningsföretaget. De har en stark 

lokal förankring och finns representerade med över 100 kontor på de flesta 

stora och medelstora orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Deras 

kunder finns i den offentliga sektorn och bland företag av alla storlekar. 

Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som startade 1960 och är 

noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista. Deras produktområden är 

personaluthyrning, rekrytering och karriärs utveckling. De fokuserar främst 

på segmenten industri och produktion, logistik och lager, kundservice, 

kontor, ekonomi, IT och vård.46

 

 

Kontaktpersonen heter Dick Junholm och arbetar som rekryterare på 

Proffice i Falun. Telefonintervju och mailkontakt med honom står som 

grund för avsnitt 6.3 empirikapitlet. 

 

                                                 
45 Adecco(2009)  
46 Proffice (2009) 
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5.4 Dellner 

Dellner startade sin verksamhet i Vika, strax söder om Falun, 1947. Sedan 

mitten av 1960-talet har hydrauliska skivbromsar för industriella 

applikationer tillverkats. Dellner Couplers AB har sitt säte i Sverige med 

dotterbolag runt om i världen. Företaget omsätter årligen femtio miljoner 

Euro.47

                                                 
47 Dellner (2008)  

 Kontaktpersonen på Dellner heter Eva Martinsson och jobbar som 

HR-chef på företaget. Den andra intervjupersonen heter Jerker Höglund och 

jobbar som VD för Dellner. 
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6 Empiri 
Under detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med 

Tillväxtarenan, Adecco, Proffice och Dellner och det material som har 

erhållits under intervjuerna. 

6.1 Tillväxtarenan 
Efter en intervju angående Tillväxtarenans rekryteringsprocess med Kjell 

Nohrstedt uppgav han följande (se figur 1) som en grundläggande mall för 

deras arbete för att hjälpa andra företag att rekrytera. Den grundläggande 

mallen enligt honom kan omarbetas för att anpassa uppdragsgivarens 

önskemål. Denna mall har enligt Kjell skapats utifrån olika kollegors 

erfarenheter och kunskaper. Kjell påpekade även att behovet för rekrytering 

uppkommer innan de blir kontaktade.    

 
 

 

1.  Beskrivning av företaget eller organisationen 

I inledningen av rekryteringsprocessen sätter Tillväxtarenan in sig i 

företaget/organisationen; mål, framtidsplaner, utvecklingsbehov, 

organisation etc. 
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2. Arbetsbeskrivning 

Under denna del analyserar Tillväxtarenan tjänsten som söks. 

Arbetsuppgifter och befogenheter skrivs ner för att få en så bra bild av 

tjänsten som möjligt. 

 

3.  Krav/kompetensprofil 

Utifrån Arbetsbeskrivningen diskuterar Tillväxtarenan vad för krav som 

kommer att ställas på tjänsteinnehavaren. Vilken kompetensprofil 

efterfrågas? Intervjuer genomförs med flera nyckelpersoner vid företaget för 

att få en så bred bild av kraven som möjligt. Kravprofilen dokumenteras 

skriftligen och godkännes av uppdragsgivaren innan processen startar. 

 

4.  Val av media/kanal 

Tillväxtarenan har lång erfarenhet av rekrytering vilket gör att de vet 

vilken/vilka mediekanaler som är lämpligast att välja för den specifika 

tjänsten. 

 

5.  Platsannonsen 

Tillväxtarenan producerar i nära samarbete med uppdragsgivaren 

platsannonsen samt placerar de i valda medier. 

 

6.  Sökning i CV-databas samt nätverk 

Samtidigt som Tillväxtarenan annonserar efter kandidater söker de aktivt 

efter kandidater genom sin CV-databas som innehåller de intressantaste 

kandidaterna i Dalarna. Genom ett omfattande kontaktnät har Tillväxtarenan 

goda förutsättningar att tillföra intressanta kandidater till processen. 

 

7.  Kandidathantering före, under samt efter processen 

Tillväxtarenan sköter om all korrespondens med kandidaterna i processen; 

svarar på frågor om tjänsten, skickar ”tack för din ansökan brev” samt ”Nej-

tack brev” när tjänsten är tillsatt. 
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8. Urval 

Tillväxtarenan går igenom samtliga sökanden och väljer ut de mest lämpade 

kandidaterna mot den uppställda kravprofilen. 

 

9.  Intervjuer 

Tillväxtarenan intervjuar kandidater som de har valt ut. Intervjusituationen 

har en tydlig återkoppling mot kravprofilen. 

 

10. Presentation av kandidater för uppdragsgivare 

Tillväxtarenan presenterar de två till tre som bäst uppfyller 

kravspecifikationen. Uppdragsgivaren träffar kandidater för en första 

intervju. 

 

11. Tester 

Tillväxtarenan genomför personlighetstester på kandidater som de anser 

vara lämpligast för tjänsten. Tillväxtarenan använder sig av instrumentet 

OPQ32i48

 

 som tillhandahålls av SHL och är ett av Sveriges mest använda 

tester. 

12. Referenser 

I rekryteringens slutskede tar Tillväxtarenan kontakt med två till tre stycken 

referenspersoner till kandidaten. Referenspersonerna ska ha en tydlig 

koppling till kandidaten. 

 

13. Summering, rapportering 

Under denna del av rekryteringsprocessen träffar Tillväxtarenan 

uppdragsgivaren och presenterar de två till tre mest intressanta 

kandidaterna. Avrapporteringen har en tydlig koppling till kravprofilen. 

Vilken utvecklingspotential samt svagheter ser vi hos kandidaterna.  

 

                                                 
48 För mer ingående förklaring av testet se bilaga 2   
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14. Uppföljning/utvärdering 

Tillväxtarenan följer upp rekryteringsprocessen med både uppdragsgivaren 

och kandidaten efter en, tre samt sex månader. 
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6.2 Adecco 
Efter en telefonintervju angående Adeccos rekryteringsprocess med Brita 

Westberg uppgav hon följande (se figur 3) som en grundläggande mall för 

deras arbete för att hjälpa andra företag att rekrytera. Denna mall har enligt 

Brita skapats utifrån olika kollegors erfarenheter och kunskaper. Brita 

påpekade även att behovet för rekrytering uppkommer innan de blir 

kontaktade.   

 

 

1. Befattningsbeskrivning och kravprofil  

Tillsammans med uppdragsgivaren plockar Adecco fram en profil som ska 

stämma överens med personen uppdragsgivaren vill anställa. Detta är ett 

viktigt steg inom processen som lägger grunden för kommande arbete.  

 

2. Annonsutformning och annonsering 

Adecco utformar en annons som de anser är bra sen kollar de av detta med 

uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren gillar detta skickas annonsen vidare 

till marknadsföringsavdelningen för tryckning. Om uppdragsgivaren inte 

tycker om annonsen bollas tankar tills annonsen blir färdig. Annonseringen 

sker via olika massmedier så som Internet och dagspresser.  

 



Högskolan Dalarna 
Monireh Sajadpour 
 

25 

3. Sökning i databaser 

Oftast räcker inte svaren som kommer in via valda medier så därför söker 

Adecco i deras egen databas som en extra källa.  

 

4. Besvarande av frågor av kandidater  

Adecco har utformat det så att uppdragsgivaren slipper bli nerringd av 

frågor som rör den utsatta tjänsten, det är de på Adecco som tar hand om 

frågor som kandidater ställer kring tjänsten eller rekryteringsprocessen. De 

sökande får gå via Adecco om de vill veta något om tjänsten.  

  

5. Utvärdering och urval 

Efter att ansökningstiden har gått ut jämför Adecco inkommande 

ansökningar med kravprofilen, det är hårdfakta som gäller det vill säga om 

den sökande uppfyller de krav som t.ex. rör utbildning eller erfarenhet. 

 

6. Intervjuer och urval 

Adecco bedömer kandidater utifrån sex grunddimensioner som ryms i ”Big-

Five/Kapacitet” vilket erbjuder möjlighet att på ett mer strukturerat sätt 

observera viktiga skillnader mellan olika individer. Big Five är hörnstenar 

för deras arbete kring personbedömning både mot kandidater och kunder 

och är en vedertagen modell för att beskriva personlighet och identifierar 

följande grunddimensioner: 

• Emotionell stabilitet 

• Extroversion 

• Öppenhet 

• Vänlighet 

• Samvetsgrannhet 

 

Adecco använder även personlighetstest i samband med detta steg.  
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7. Presentation av kandidater 

En hand full kandidater presenteras för arbetsgivaren och därifrån går man 

direkt in i nästa steg.  

 

8. Fördjupningsintervjuer 

Det är här uppdragsgivaren får träffa kandidaterna tillsammans med Adecco 

för en mer ingående intervju. 

 

9. Referenstagning 

Adecco tar bara referenser för den slutgiltiga kandidaten som de ska 

anställa.  

 

10. Uppföljning  

Adecco följer upp och kvalitetssäkrar utfallet och om det skulle visa sig att 

uppdragsgivaren inte är nöjd gör de en ny rekrytering kostnadsfritt. 

Uppföljningen med uppdragsgivaren och kandidaten görs med alla tre parter 

närvarande första gången efter en månad andra gången efter tre månader och 

sista gången efter sex månader. 
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6.3 Proffice 
Först gjordes en intervju angående Proffice rekryteringsprocess med Dick 

Junholm sen gjordes en kompletterande intervju med Sara Sörgardt. 

Sörgardt nämnde då att Proffice rekryteringsprocess är framtagen av 

kollegors erfarenheter och kunskaper inom ämnet rekrytering. Efter 

intervjun med Junholm uppgav han följande som en grundläggande mall för 

deras arbete:  

 
Verksamhetsanalys och kravprofil 

Kravprofilen är avgörande för rekryteringen och ska i första hand säkerställa 

att Proffice mäter och bedömer relevant utbildning, erfarenheter, egenskaper 

och förmågor.  Proffice samlar information kring vilken utbildning, 

erfarenhet och personlig kompetens som krävs för befattningen och bildar 

sig en uppfattning om vilken kultur som råder på den aktuella arbetsplatsen 

samt organisation, verksamhet etc. av betydelse för rekryteringen. Det 

insamlade materialet använder Proffice sedan som ett viktigt underlag i 

rekryteringsprocessen. För att få bekräftat att Proffice uppfattat 

beskrivningen korrekt skickas en sammanfattande behovsanalys och 

kravprofil till uppdragsgivaren för godkännande. Proffice ambition är att 

genomföra samtal med minst tre personer med god insikt i de krav som 

kommer att möta den nyanställde. Lämpliga uppgiftslämnare är anställande 

chef, blivande kollega eller medarbetare samt personal från HR. Proffice tar 

även del av publikt material och internt material t.ex. arbetsbeskrivningar, 

uppdragsbeskrivningar, enhetens målsättningar samt eventuella 

medarbetarundersökningar.   

 

De personliga egenskaperna definieras med hjälp av kompetensmodeller 

som har en direkt koppling till de urvalsinstrument som senare används för 

att bedöma slutkandidaterna.  

 

Sökning  

Proffice har en uppdaterad rikstäckande kandidatbank med över 100 000 

kandidater som används vid våra rekryteringsuppdrag. Kandidatbanken 
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består till stor del av ombytessökanden, dvs. personer som har fast 

anställning. Proffice jobbar idag aktivt med sökning i deras kandidatbank 

och nätverk för att säkerställa att uppdragsgivaren får bra kandidater. 

Genom regelbundna aktiviteter fylls deras kandidatbank ständigt på med 

nya kandidater.  

 

Annonsering  

Proffice åtar sig att utforma och publicera annonser i rikspress, lokalpress, 

fackpress eller Internet, allt enligt uppdragsgivarens önskemål. Proffice har, 

enligt de själva, bra erfarenheter av vilka media inklusive Internet som är 

kostnadseffektiva.  

 

Kompetensintervjuer och urval  

Proffice går igenom samtliga intresseanmälningar och gör urval av 

kandidater som är aktuella för intervju. Samtliga sökande får en bekräftelse 

som visar att de mottagit intresseanmälan. De som ej kvalificerar för en 

personlig intervju underrättas om att de ej gått vidare i processen.  

Den kompetensbaserade intervjun innebär att kandidaten möter en 

rekryteringskonsult som leder samtalet med kravprofilen som underlag. 

Huvudsyftet är att undersöka om kandidaten har rätt kompetens för att klara 

av tjänsten. Under intervjun ges kandidaten tillräckligt med information för 

att kunna besluta sig för om han/hon vill gå vidare i processen.  

 

Presentation av kandidater 

Proffice presenterar intressanta kandidater och stämmer av med 

uppdragsgivaren vilka kandidater som ska genomgå fördjupade intervjuer 

och ev. personprofilanalyser/tester.   

 

Fördjupad kandidatbedömning 

Fördjupade, strukturerade, intervjuer genomförs med aktuella kandidater. 

Syftet är att kartlägga individens personliga egenskaper, styrkor och 

svagheter i förhållande till kravprofilen. Dessutom att ge/få feedback på 
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eventuellt personlighetsformulär och/eller färdighetstest. Slutligen också att 

fånga upp frågeställningar inför referenstagningen. 

De kandidater som av uppdragsgivaren och Proffice bedöms som lämpliga 

slutkandidater genomgår personlighetsformulär och vid behov 

färdighetstest. Typ av urvalsinstrument bestäms med ledning av 

kravprofilen och uppdragsgivarens önskemål.  Kandidaten utför 

personlighetsformulär och/eller färdighetstest i Proffice lokaler eller i förväg 

via Internet. Återkoppling sker alltid vid ett personligt möte. Genomförande 

av intervjun sker enligt internt material samt enligt testföretagets krav och 

rekommendationer. Intervjun innehåller genomgång av kandidatens 

levnadshistoria privat och professionellt. Vidare en återkoppling av 

personprofilanalys och eventuella färdighetstest. Dessutom specifika 

frågeställningar för att kunna bedöma hur väl kandidaten svarar mot krav-

profilen. 

 

Personlighetsanalyser med stöd av test  

Proffice samarbetar med SHL och använder deras tester som bland annat, 

SHL OPQ 32i49

 

. 

Referenstagning 

Minst två strukturerade referensintervjuer genomförs av ansvarig 

rekryteringskonsult hos Proffice innan klartecken lämnas för 

uppdragsgivarens beslut om anställning. Stor vikt läggs vid dessa intervjuer 

och frågor om hur kandidaten fungerat i sin roll på tidigare arbetsplats ställs. 

Dessutom ställs frågor kring kandidatens personlighet och olika förmågor. 

Den tilltänkta befattningen beskrivs också för att få referentens bedömning 

om hur kandidaten kan tänkas passa för densamma. 

 

Presentation av slutkandidater 

Syfte är att ge beslutsunderlag inklusive en rekommendation där Proffice tar 

ställning till om kandidaten är lämplig eller icke lämplig samt kandidatens 

styrkor och svagheter i förhållande till kravprofilen. Avrapportering sker 

                                                 
49 Se bilaga 2 för mer information.  
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utifrån information från kompetensanalys, djupintervju, personprofilanalys, 

ev. färdighetstest samt från referenssamtal.  

Uppföljning 

Återkoppling till kontaktade presumtiva kandidater som intervjuats men inte 

erbjudits anställning, genomförs alltid av Proffice. Övriga kontaktas via e-

mail eller brev. 

 

För att kvalitetssäkra Proffice rekryteringsprocesser görs en uppföljning av 

varje uppdrag. Uppföljningen, som görs med både kandidat och 

kontaktperson hos uppdragsgivaren sker i två steg, dels i anslutning till 

rekryteringen, dels tre-sex månader senare. Direkt efter anställningen får 

uppdragsgivaren också en webbenkät att fylla i för att säkerställa att Proffice 

har skött sitt uppdrag till belåtenhet. 
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6.4 Dellner  
Under denna del presenteras en fallstudie som jag har gjort. Två personer 

från samma företag har blivit intervjuade i samband med två olika 

rekryteringstillfällen. Intervjun50

 

 inleddes med en huvudfråga och under 

intervjuns gång valdes det att komma med följdfrågor för att få en mer 

grundlig förklaring till svaren. Syftet med denna fallstudie är att få en 

bekräftelse på hur en rekryteringsprocess går till i praktiken. 

6.4.1 Eva Martinsson 
 
Hur har er rekryteringsprocess gått till, från och med då behovet började för att 

anställa en person fram till uppföljning och utvärderingen? 

 

Generellt sett när det blir en plats ledig på företaget försöker vi analysera för 

att se om vi verkligen är i behov av ny arbetskraft eller om vi borde göra en 

omfördelning av arbetsuppgifter ute på företaget. Om vi då kommer fram 

till att det inte är möjligt att omfördela arbetet ser vi på om vi själva kan 

rekrytera någon ny eller om vi ska använda oss av ett rekryteringsföretag 

som besitter den kunskap och kompetens som vi saknar. I det här fallet 

vände vi oss till Tillväxtarenan eftersom de har ett gott rykte och att vi har 

använt oss av deras tjänst tidigare.  

 

Vi träffade en representant från tillväxtarenan för att diskutera fram en offert 

och efter överenskommelsen satte vi oss ner för att bearbeta fram en 

kravprofil som beskriver vad tjänsten innebär och vad för sorts person som 

skulle kunna passa in på just den tjänsten.  

 

Efter att kravprofilen är spikad väljer Tillväxtarenan hur de själva ska 

plocka in lämpliga kandidater, det har jag ingenting med att göra. Efter att 

tillväxtarenan har hittat lämpliga kandidater görs det ett kapacitetstest som 

bland annat innefattar IQ-test och personens lämplighet inför tjänsten. Detta 

                                                 
50 För mer information om intervjufrågorna se bilaga 1 
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görs när urvalet är stort och det är svårt att plocka fram den man vill ha för 

just den aktuella tjänsten.  

 

Efter testet görs ytterligare en urgallring för då återstår det 3-5 kandidateter 

som tillväxtarenan intervjuar. På dessa intervjuer är vi delaktiga men det är 

tillväxtarenan som styr själva processen, vi sticker in lite frågor när det 

krävs. Efter intervjun vet vi vilken vi är intresserad av och Tillväxtarenan tar 

referens på personen ifråga och återkopplar det till oss på företaget. 

 

Efter att själva rekryteringen är klar kontaktas den som har blivit rekryterad 

för ett samtal efter en månad, sedan tre månader och slutligen sex månader 

för att kolla av läget och göra en uppföljning. Detta är inte enda kontakten 

Tillväxtarenan har på uppföljningen utan efter att ha haft ett kontaktsamtal 

med den rekryterade är det dags för ett kontaktsamtal med oss på företag 

efter tre till sex månader. Slutligen gör tillväxtarenan ett avslutande samtal 

med både den rekryterade och oss på företaget samtidigt. Detta tyckte jag 

var obekvämt eftersom jag anser att som nyanställd hamnar man i en svacka 

efter en till tre månader på en ny arbetsplats och kanske inte känner sig redo 

för att berätta allt framför den nya chefen. Situationen blir konstig och det 

ger inte det som egentligen efterfrågas på dessa samtalsmöten.   

 

På en 10 gradig skala (1= dåligt, 10=jättebra) hur har du uppfattat 

processen som Tillväxtarenan har hjälpt er med? 

 

På den skalan skulle jag vilja placera processen på plats nr 9, hade de inte 

haft det där gemensamma mötet så pass tidigt i stadiet (1-3 månader) då 

både den rekryterade och chefen var med på samma möte skulle situationen 

inte ha blivit så tillgjord och jag hade placerat processen på nr 10. 
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6.4.2 Jerker Höglund 
 
Hur har er rekryteringsprocess gått till, från och med då behovet började för att 

anställa en person fram till uppföljning och utvärderingen? 

 

Behovet började när vi blev medvetna om att vi inte hade någon HR-

avdelning, det fanns ett starkt önskemål och behov för en sådan avdelning. 

Utifrån den anledningen kontaktade vi Tillväxtarenan och därav kom i 

kontakt med Kjell Nohrstedt. Tillsammans med Kjell bearbetade vi fram en 

krav- och kompetensprofil som skulle tydliggöra vem vi egentligen 

behövde. Vi annonserade aldrig ut tjänsten utan utifrån krav- och 

kompetensprofilen plockade Kjell fram sex kandidater för intervju utifrån 

sitt eget nätverk. Vi plockade ut den vi ansåg vara mest intressant och 

anställde henne. Under själva processen utfördes inga kompetenstester för 

att avgöra vem som skulle kunna ha varit bättre anpassad för tjänsten. 

Ingen speciell uppföljning gjordes, det vill säga, det var ingen 

standardiserad uppföljning med exakta eller specifika frågor runt den 

nyanställdes situation, utan det var mera om vi var nöjda med rekryteringen 

och hur vi har upplevt det hela hittills med den nyanställda. Uppföljningen 

pågick med tre månaders intervaller från anställningsdagen och framåt. 

Introduktionen sköter vi på företaget och det ingår inte i vår 

rekryteringsprocess utan det kommer till efter att rekryteringsprocessen är 

avslutad.  

 

  

På en 10 gradig skala (1= dåligt, 10=jättebra) hur har du uppfattat 

processen som Tillväxtarenan har hjälpt er med? 

 

Jag ger hela processen en 9.a, för att jag skulle gärna ha vilja sett någon 

form av kompetenstest av de presenterade kandidaterna, det hade gjort 

urvalet lättare. Testet kom aldrig på tal vare sig från vår sida eller deras sida.  
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7 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av det empiriska resultatet och teorin. 

Med hjälp av Capotondi och Lindelöw-Danielssons grundläggande steg 

analyseras empirin under detta kapitel. Dessa steg tas upp i analysen: 

Arbetsanalys, arbetsbeskrivning/kravprofil, val av kommunikation, val av 

urvalsmetoder och introduktion.  

7.1 Arbetsanalys 
Det är under denna del som Capotondi (2003) menar att varje rekryterare 

ska plocka fram de kriterier som krävs för den aktuella tjänsten. Capotondi 

(2003) menar att denna fas ligger till grunden för hur en arbetsgivare vill att 

kandidaten ska vara och att arbetsanalysen är ett viktigt steg i 

rekryteringsprocessen då alla andra steg bygger vidare på denna.  

 

Alla tre rekryteringsföretag använder sig av detta steg men med olika 

beteckningar på denna fas. Dessa tre olika rekryteringsföretag har detta steg 

som början av deras process. Dellner hade även detta steg i början av deras 

process.     

7.2 Arbetsbeskrivning och Kravprofil 
Kravprofilen ligger till grund för vilken behörighet den sökande ska ha för 

den utsatta tjänsten och arbetsbeskrivningen är en redogörelse på hur 

tjänsten är utformad, detta är något som Lindelöw-Danielsson(2003) och 

Capotondi (2003) redogör i respektive bok.   

 

Proffice gör en fältstudie ute på företaget och samlar in information för att 

sedan kolla av detta med de ansvariga på företaget. Adecco tar sin 

bedömningsstruktur till hjälp för att få fram underlag för detta steg51

                                                 
51 För mer ingående förklaring av ”bedömningsstruktur” se kapitel 6.2.   

.  

Tillväxtarenan gör tillsammans med uppdragsgivaren en skriftlig analys av 

arbetsbeskrivningen för att de ska få så bra bild som möjligt av tjänsten. 

Utifrån detta steg går de vidare på nästa steg där kravprofilen diskuteras. 

Dellner fick hjälp av Tillväxtarenen med detta steg så Dellner hade även 
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med detta steg i deras process och det bekräftades av både Eva Martinsson 

och Jerker Höglund.  

7.3 Val av kommunikationskanal 
Enligt Capotondi (2003) är det av stor vikt att välja rätt kommunikationskanal 

för företaget i fråga för att få sökande till den utsatta tjänsten. Capotondi(2003) 

menar även att valet av kommunikationskanal påverkar utfallet av vilka som 

söker tjänsten och hur pass lämpliga dessa är i förhållande till tjänsten.52

 

  

Proffice använder sig av annonsering i rikspress, lokalpress, fackpress eller 

Internet men de tar även hänsyn till uppdragsgivarens önskemål. Adecco 

använder som Proffice annonsering i olika medier. Tillväxtarenan använder 

sig av den kommunikationskanal som de anser är av vikt för den utsatta 

tjänsten och anpassar sig därmed efter fallet. Dellner hade inte detta steg då 

Tillväxtarenan skötte denna del åt dem.    

7.4 Val av urvalsmetoder 
Under rekryteringsprocessen används oftast minst en urvalsmetod för att få 

fram den mest lämpade kandidaten för den utsatta tjänsten. Vilken eller vilka 

urvalsmetoder som väljs beror helt på hur situationen ser ut rent ekonomiskt, 

marknadsmässigt, socialt och juridiskt. De mest använda urvalsmetoderna är 

CV, intervjuer och tester.53

 

 

Proffice använder sig av två delar när det kommer till detta steg, första delen 

är att CV jämförs med kravprofilen och går den sökande vidare så blir det 

intervju med den sökande. Adecco använder sig som Proffice av samma 

metod men med ytterligare urvalsmetoder så som personlighetstest och 

begåvningstest. Tillväxtarenan gör samma sak som både Proffice och 

Adecco, det vill säga, jämförelse mellan CV och kravprofil, intervjuer och 

tester. Dellner använder sig av intervjuer som ett urval för att få fram rätt 

kandidat.     

                                                 
52 Capotondi, R(2003) S. 93ff 
53 Capotondi, R(2003) s. 31ff; Lindelöw-Danielsson, M(2003) s. 45-53  
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7.5 Introduktion 
Detta stadium innebär en presentation av organisationen och åtaganden som 

följer med jobbet för vald kandidat. Detta ska skapa en social trygghet och ge 

de bästa förutsättningarna för lärande för den nya medarbetaren.54

 

 

Introduktionen är ett steg som inte används av Tillväxtarenan, Proffice och 

Adecco. Alla tre rekryteringsföretagen anser att detta steg sköts av 

uppdragsgivaren när den sökande har valts ut och överlämnats till företaget. 

Introduktionen är inte en del av Dellners rekryteringsprocess utan det sker 

efter att rekryteringsprocessen har slutat och den nyanställde ska skolas in i 

de nya arbetsuppgifterna.    

 

                                                 
54 Capotondi, R (2003) S.249f ; Lindelöw-Danielsson, M(2003) S.53 
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8 Diskussion  
Under denna del presenteras en diskussion som grundar sig på teorin, 

empirin och analysen i denna studie. Kapitlet börjar med diskussion av 

organisationens helhet för att sedan diskutera rekrytering och till sist 

rekryteringsprocessens betydelse.  

8.1 Ekonomi, politik och kultur 
Enligt Devanna(1984) och Hendry och Pettigrew(1990) är politik, ekonomi 

och kultur tre olika faktorer som kan påverka organisationens helhet.55 

Dessa faktorer kan påverka organisationen både positivt och negativt. 

Organisationen kan i bästa fall på grund av dessa faktorer (en eller flera) 

blomstra och i värsta fall kan organisationen behöva stänga ner sin 

verksamhet. Eftersom dessa faktorer har betydelse för en organisations 

helhet bör man ta hänsyn till omvärldens politik, ekonomi och kultur. Att ha 

dessa faktorer i åtanke kan vara ett sätt att undvika konsekvenser som 

missgynnar verksamheten, men även ett sätt som kan hjälpa organisationen. 

Det gäller att som ledare och chef för en organisation kunna se situationen 

från båda hållen. När man har fått en förståelse för den yttre påverkan56

8.2 Mål/strategi, Organisationsstruktur och HRM 

 kan 

det vara av vikt att förstå hur en organisation fungerar invändigt. 

Mål/strategi, organisationsstruktur och HRM kan ge den ökade förståelsen 

för detta.  

Strategier plockas fram enligt Devanna(1984) för att nå organisationens 

mål.57 Eftersom organisationen består av sina medarbetare som ska uppfylla 

organisationens mål bör personalutvecklingen ingå i organisationens 

strategier. Enligt Koch och McGrath(1996) är detta något viktigt att tänka 

på då det även ger konkurrensfördelar ute på marknaden.58

                                                 
55 Se kapitel 4.1 

 Därför är det 

viktigt att rekrytera rätt personer och ta hand om sin personal.  

56 Ibid 
57 Se kapitel 4.1.1 
58 Se kapitel 1.1 
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Organisationsstrukturen kan ha olika skepnader beroende på existerande 

förutsättningar. Det är av betydelse att tänka på att anpassa strukturen efter 

hur målen för verksamheten ser ut, detta för att effektivisera verksamheten. 

Som tidigare nämnts består en organisation av sina medarbetare. Därför är 

det viktigt att en organisation har en HRM-avdelning som hanterar 

personalfrågor och personalplanering på ett professionellt sätt. En 

organisation vars medarbetare mår bra är en organisation som kan arbeta 

mot sina mål mer effektivt. Inom personalplaneringen ingår rekrytering för 

ny arbetskraft som ska hjälpa organisation att nå sina mål.  

8.3 Rekrytering  
Utvecklingsarbetet och personalplaneringen börjar inte när behovet för 

rekrytering uppkommer. Utvecklingsarbetet och personalplaneringen kräver 

långsiktiga planer och påbörjas långt innan behovet för rekrytering visar sig. 

Tichy och Fombrun(1981) diskuterar internrekrytering istället för 

externrekrytering. En internrekrytering enligt Tichy och Fombrun görs som 

en vanlig externrekrytering med ett undantag. Den kompetens arbetsgivaren 

söker finns inom organisationen. En omorganisering av kompetens i 

verksamheten bör ses som en möjlighet innan jakten för kompetens utanför 

organisationen börjar.  

8.3.1 Rekryteringsprocessens olika delar 
Rekryteringsprocessen som den beskrivs av Capotondi(2003) och Lindelöw-

Danielsson(2003) visade sig vara en grundläggande mall för 

rekryteringsprocessen för de tre rekryteringsföretagen som använts i denna 

undersökning.59 Det som dock är av intresse och som har framkommit i 

denna studie är att de tre olika företagen60

                                                 
59 Se kapitel 4.3.2 

 har ytterligare ett steg med i sin 

process som inte finns med i den grundläggande mallen eller bland 

riktlinjerna. Uppföljning är det steg som saknas. Och enligt 

rekryteringsfirmorna och uppdragsgivaren Dellner var uppföljningen ett bra 

moment för hela rekryteringsprocessen då den knöt ihop och visade vikten 

av en bra rekrytering och varför rekryteringsprocessen behövdes. Eftersom 

60  Tillväxtarenan, Adecco och Proffice. 
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detta steg saknas i litteraturen kan detta lämnas öppet för vidare studie inom 

ämnet.  

 

Arbetsanalysen är det första steget i rekryteringsprocessen som har stor 

betydelse enligt Capotondi och alla tre företag har detta steg som en början av 

deras process då de specificerar och lägger grunden för fortsatta steg. När det 

kommer till arbetsbeskrivning/kravprofil är det enbart Tillväxtarenan som 

delar upp arbetsbeskrivningen och kravprofilen i två delar i sin process61

 

, 

men alla tre har samma uppfattning om vad detta steg innebär för övrigt och 

detta stöds av Capotondi(2003) och Lindelöw-Danielsson(2003). Val av 

kommunikationskanal för dessa tre olika företag ser i princip likadana ut då 

alla tre väljer att nå ut till kandidater via medier så som tidningar och 

Internet. När det kommer till val av urvalsmetoder skiljer sig tillsynes de tre 

företagen åt. Proffice verkar enligt min studie enbart gå efter kravprofil och 

CV som urval medan Adecco och Tillväxtarenan använder sig av ett mer 

ingående urval med hjälp av intervjuer och tester.  

Urvalsmetoderna som har beskrivits i studien har sina fördelar och 

nackdelar. Med fokus på en av urvalsmetoderna, CV i det här fallet, 

kommer fokus att läggas närmare på det Capotondi(2003) säger, nämligen: 

”Om bortsortering av kandidater sker av andra skäl än icke uppfyllande av 

kravspecifikation kan organisationen förlora kompetenta personer”.62

 

 CV 

brukar vanligtvis vara det första urvalsverktyget och det är CV:et som ger 

arbetsgivaren första intrycket av den sökande. Genom att t.ex. välja bort en 

sökande för att denne har en udda hobby (förutsatt att det inte spelar någon 

roll enligt kravspecifikationen), kan organisationen gå miste om värdefull 

kompetens. Den som ska rekrytera ska tänka på helheten och inte låta 

personliga värderingar spela roll.    

Introduktionen prioriterades inte av någon de tre rekryteringsfirmor utan 

detta steg är något som ligger i uppdragsgivarens intresse och ansvar menar 

                                                 
61 Se kapitel 6.1 
62 Se kapitel 4.3.2.4 
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de tre rekryteringsföretagen. De fem stegen som nämndes i teorin63

8.3.2 Att anpassa rekryteringsprocessen efter önskemål 

 ligger 

enligt de tre intervjuade rekryteringsföretagen i grunden för deras 

rekryteringsprocess och det kan man utläsa av det som har framkommit i 

empirin.  

Denna studie har även visat att det finns en koppling mellan teori och 

praktik med undantagsfall då man kan omarbeta rekryteringsprocessen64 för 

att anpassa sig till den uppdragsgivare som vill rekrytera nya medarbetare. 

Eftersom det går att omarbeta rekryteringsprocessen kan dessa steg ses som 

riktlinjer för att anställa en ny medarbetare.  Riktlinjerna som nämns i kap 

5.3 kan användas om det inte finns tid eller kraft att fördjupa sig i 

rekryteringsprocessen som Capotondi(2003) och Lindelöw-Danielsson 

nämner.65

8.3.3 De tre rekryteringsföretagen och Dellner   

 Det är upp till företaget att välja vilka steg de vill använda och 

hur mycket de vill fördjupa sig i varje steg. Betydelsen av att få rätt person 

på rätt plats kommer ändå att vara viktigt för företaget. 

Rekryteringsprocesserna för de tre rekryteringsfirmorna är snarlika och det 

kan bero på många olika faktorer. En faktor som kan ha betydelse är 

rekryterarnas erfarenheter och kunskaper då de satte ihop processen till en 

helhet, dvs. deras erfarenheter och kunskaper kanske mynnar från samma 

källa från början, samma teorier men med en liten modifikation och 

anpassning till deras egen verksamhet.66

 

 Litteraturen stärker de tre 

rekryteringsföretagens rekryteringsprocess.  

Intervjuerna med Dellner67

                                                 
63 Se kapitel 4.3.2 

 i denna studie har även visat hur en 

rekryteringsprocess kan gå till. I och med de intervjuerna har ett kvitto 

erhållits för hur en rekryteringsprocess går till i praktiken. 

64 Se kapitel 6 
65 Se kapitel 4.3 och 6.1 
66 Se Kapitel 6 
67 Uppdragsgivaren, se kapitel 6.4 
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9 Slutsats  
Denna undersökning har visat att det finns två skillnader mellan det som 

sägs i litteraturen och det som har framkommit genom empirin när det gäller 

rekryteringsprocesser. Första skillnaden är att introduktionen som tas upp i 

bland annat Capotondi och Lindelöw-Danielssons rekryteringsprocesser, 

saknas i de tre rekryteringsföretagens rekryteringsprocesser. Den andra 

skillnaden är uppföljning som de tre rekryteringsföretagen har i sina 

respektive rekryteringsprocesser men som saknas i litteraturen.  

 

Denna undersökning har även visat att det är viktigt att få en djupare 

förståelse för betydelsen av rekryteringsprocessen då den i grund och botten 

står för att en organisation ska kunna nå sina mål.68

 

 Med detta menas att 

rekryteringsprocessen finns för att få rätt person på rätt plats, och den 

personen tillsammans med andra ska försöka arbeta för att nå 

organisationens mål. Detta påpekas även av Hersch, Warren(2008) då de 

säger att kombinationen av fel personer i ett arbetslag kan göra det svårare 

att samarbeta och nå verksamhetens mål. Det är personalen som är den 

avgörande faktorn för om en organisation klarar sig på marknaden eller inte. 

 

 

 

                                                 
68 Se kapitel: 1.1; 4.1.1; 4.1.3 och 4.2 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor 

 
Det är två huvudfrågor som ställs under intervjuns gång och 

utifrån huvudfrågorna kommer följdfrågor att ställas för att få en 

mer grundlig förklaring till svaren. 
 

Huvudfrågan: 

- Hur har er rekryteringsprocess gått till, från och med då behovet 

började för att anställa en person fram till uppföljning och 

utvärderingen. 

 

- På en 10 gradig skala (1= dåligt, 10=jättebra) hur har du uppfattat 

processen? 

 

Följdfrågor:  

- Varför? 

- Hur kändes det? 

- Hur kunde det ha gjorts annorlunda? 

- … mindre bra? 

- Hur kan det göras bättre? 

- Uppfattning? 

Hur lång var processen? Bra eller mindre bra?



Bilaga 2 
 

 

OPQ32i – test  
 

OPQ32 är ett av världens mest använda personlighetsformulär och finns 

tillgängligt på över 20 språk. OPQ32 används främst för urval och 

utveckling av människor på arbetsplatsen och ger värdefull information om 

människors beteenden utifrån 32 betydande karaktärsdrag.  

 

OPQ32I har ett ipsativt (framtvingat val) format. Man väljer i ett block av 

fyra löpande påståenden det som är mest passande för ens person. Detta 

formulär lämpar sig bäst för urvalssituationer. 

 
Personlighetsformulär hjälper företag eller organisationer även att: 

• Öka de anställdas prestation genom att matcha kompetens och 
personlighet. 

• Effektivisera ledarskap genom att förbättra teamwork 
• Öka organisationens tillväxt genom att välja starka ledare 
• Öka försäljningen genom att välja rätt säljstilar 
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