
 

 

 

Examensarbete 10p. – 

Butikschefsprogrammet Högskolan i 

Skövde via Lidköpings Högskola Online 

 

 

 

Personalrekrytering – Rekryteringsprocessen inom detaljhandeln 

 

 

 

   Studieort:   Lidköping 

   Författare:   Johan Bergqvist  

     Marica Falk  

     Daniel Linder  

   Studiegrupp:  2 

 

   Handledare:  Joachim Samuelsson 

   Examinator:  Margareta Boström 

 

 



Sammanfattning 

Sökord/Nyckelord: Rekryteringsprocess, Rekrytering, Personalrekrytering, 

 Detaljhandel, ”Headhunting”, Internrekrytering, Konsulter. 

Problem:  Det sägs att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar 

 och i vår  bakgrund kan man läs om problematiken kring att 

 rekrytera nya medarbetare, detta ledde oss till vår 

 problemformulering. 

Problemformulering: Hur fungerar rekryteringsprocessen inom 

 detaljhandeln och vad tittar rekryterarna 

 på, vid urval bland kandidater till en  tjänst? 

Syfte: Syftet med denna rapport är att få en inblick i 

 rekryteringsprocessen inom detaljhandeln för att vi 

 som framtida butikschefer bör ha kunskapen kring  detta ämne. 

 Viss önskan finns också om att få kunskaper och information 

 om rekryterarnas tankebanor i processen för vårt framtida 

 sökande av arbete. 

Metod:  Vår rapport undersöker hur rekryterare går till väga för att gallra 

 bland kandidaterna till en aktuell tjänst inom detaljhandeln. 

 För att genomföra undersökningen valde vi att göra fyra 

 stycken halvöppna intervjuer i fyra olika detaljhandelskedjor. 

 Vid genomförandet användes hjälpmaterial i form  av 

 inspelningsanordning samt gammal hederlig penna och papper. 

Slutsats:  Svaren vi fick under våra intervjuer visade att 

 rekryteringsprocessen i stort sett ser likadan ut i alla de 

 företag som vi besökt. Det var bara detaljer i processen 

 som skiljde sig mellan företagen. Det visade sig också att 

 rekryteringsprocessen som helhet inte skiljer sig nämnvärt 

 mellan teori och empiri. Våra huvudsakliga slutsatser är 

 att rekryterarna tittar på CV, kandidatens 

 arbetslivserfarenhet, utseende och familjesituation vid urval till 

 en tjänst. 
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1 Inledning 

 Arbetet kommer att behandla rekryteringsprocessen. Kapitlet 1 kommer att ta upp 

bakgrunden till problemformuleringen, syftet med rapporten, perspektiv och avgränsningar, 

undersökning, definition av ord i rapporten samt uppsatsens disposition. Vilket ger en 

helhetsbild av vad som kommer behandlas i rapporten. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

För en butik i dagens samhälle gäller det att differentiera sig, detta kan göras på olika sätt. Det 

kan vara i form av lågpriskoncept eller kanske ett servicekoncept. Oavsett vad en butik väljer 

att koncentrera sig på måste marknadskommunikationen var rak och tydlig.  

Inom marknadsföringen finns det olika teorier och modeller som kan användas av butiken i 

deras dagliga verksamhet. En av dessa modeller är den så kallade ”sexhörningen” (Albertsson 

& Lundqvist 1997, s. 220-225) & (Dahlén & Lange 2003, s. 11-23) se bild 1.1 (Hernant 

2005). Denna modell består av en sexhörning där varje hörn är en del i butikens image.  

Beroende på i vilket av hörnen butiken lägger sin fokus så skiljer sig butikernas koncept åt. 

Modellen innehåller delarna Pris, Läge, Sortiment, Service, Kommunikation och Människor. 

Bild 1.1 Sexhörningen.  

 

 

 

 

 

Denna rapport ska ta upp det sistnämnda, människor. Människor är de personer som arbetar, 

rör sig i, och handlar i butiken. Att ha rätt personal i butiken kan vara avgörande för butikens 

överlevnad (Harvey 1993, s. 146). Detta kan låta som en klyscha men om du rannsakar dig 

själv, vart handlar du helst och varför faller ditt val på den butiken? 

Pris 

Läge 

Sortiment 

Människor 

Kommunikation 

Service 

”Sexhörningen” 



 

              av 43 6

De flesta av de cirka en miljon anställningar som görs i Sverige varje år sköts av 

småföretagare eller chefer på mellannivå. Men det är inte bara en fråga om att lära sig fylla de 

luckor som blir när någon slutar. Bra strategier, rätt metoder och kunskap om vad som gör 

skillnad i resultat underlättar för dig som ledare (Capotondi 2003, s. 13). För att illustrera 

detta har vi valt Susanne Ahrnborg Swenson berättelse om rekryteringsprocessen: 

Låt oss tänka oss en bondgård i Sverige på 1700-talet. Drängen Anders 

lämnar husbonn med mössan i handen. Han har just meddelat att han ska 

dra norrut för att gifta sig med en tös hemmavid. Bonn kliar sig i huvudet och 

undrar var han ska få tag i en ny dräng som är lika stark och duktig som 

Anders. Snart är det skördetid också. Nils Pers är en klok bonde. Han gör 

inget förhastat. Nej, han tänker noga igenom hur han ska gå till väga. Första 

måste han bestämma hur gårdens framtid ska se ut (ANALYS). Hans egen 

son börjar bli en riktig kar. Kanske skulle han kunna ta över en del av 

drängsysslorna till att börja med (INTERNREKRYTERING). När Nils Pers har 

bestämt vad för slags hjälp han behöver (KRAVSPECIFIKATION) är det 

dags att tänka ut hur han ska gå tillväga för att hitta en sådan man 

(SÖKVÄGAR). Han kunde sätta upp en skylt på marknaden i byn 

(ANNONSERING). Men han kan också fråga Per Jöns i Århed om inte han 

skulle kunna avstå från en av sina många drängar (”HEADHUNTING”). Han 

gjorde faktiskt båda delar. Tre drängar (SÖKANDE) ville arbeta hos Nils 

Pers. Han träffade dem en och en för att ta reda på vem som var starkast, 

friskast och skulle passa bäst (ANSTÄLLNINGSINTERVJU). Han klämde på 

deras muskler och tittade på deras tänder. Då kunde han samtidigt känna om 

de luktade sprit (URVAL OCH BEDÖMNING). De fick också visa hur snabbt 

de kunde hiva upp en hö på skullen och hur rakt de kunde plöja en fåra 

(TEST). Till slut fann han att den storvuxne Erik verkade starkast och 

uthålligast. Dessutom var han den trevligaste av dem, tyckte bonden 

(PERSONKEMI). Men han ville vara säker på sin sak och frågade därför 

mannens senaste husbonde vad han tyckte om Erik (REFERENSTAGNING). 

Då denne gav ett gott omdöme, sa Nils Pers till Erik att han kunde börja hos 

honom redan veckan därpå (ANSTÄLLNINGSERBJUDANDE). Han skulle få 

mat och husrum och brännvin på lördan i lön 

(ANSTÄLLNINGSFORMALITETER). När Erik kommer på måndan blir han 

mottagen av bondmoran, som visar honom den lilla kammare där han kan 

lägga sitt knyte, ger honom bolster och kuddvar och visar honom runt i hus 

och visthus. Så får han hälsa på barnen och pigan (INTRODUKTION). Sen 

får han kaffe med dopp innan husbonn tar honom runt på ägorna. Där står de 

på kullen i solskenet och pratar om väder och vind (CHEFEN OCH DEN 
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NYANSTÄLLDE). Snart ska skörden bärgas och då vill det till att husbonn 

valt ”rätt man för rätt jobb”. 

– citat ur Rekryteringshandboken”  (Ahrnborg Swenson 1997, S. 109-110). 

Tidigare undersökningar som gjorts ser anställningsintervjuer som den största och vanligaste 

urvalsmetoden vid personalrekrytering (Wikman 2006, s. 2-3). Många rekryterare förlitar sig 

helt eller till stor del på sin egen magkänsla under intervjun. Detta bör man inte göra då risken 

är väldigt stor att man rekryterar fel. Gör du detta som rekryterare skulle du teoretiskt sett lika 

gärna kunna lotta ut tjänsten i fråga (Hallén 2005, s. 3). Intervjuerna ingår som en del, i den 

helhet, som kallas rekryteringsprocessen.  

Många företag har redan på förhand en tydlig uppfattning om vilken sorts medarbetare de vill 

ha. Det sägs också att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar och vinsten i 

företaget påverkas direkt av förmågan att locka till sig, välja ut och behålla rätt medarbetare. 

Trots detta är kunskapen om vad som krävs för att välja ut rätt medarbetare inte så utbredd 

bland dem som sköter rekryteringen. Om en rekryterare lyckas med 75 procent av sina 

rekryteringar kan man upphöja honom/henne till skyarna och rekryteraren kan nästan klassas 

som ett geni. Den vanligaste fallgropen som en rekryterare kan hamna i är att han/hon låter 

sig bländas av en sökandes personlighet. Den 25-procentiga misstagskvoten som inte ens 

erfarna rekryterare kan undvika är oftast ett resultat av en hopblandning av svarskicklighet 

under intervjun, intervjuskicklighet och kompetens (Harvey 1993, s. 146-147). 

Även om företagen rent ekonomisk tjänar mer på att göra ett ordentligt urval för att få rätt 

medarbetare så försöker de oftast att tillsätta en ledig tjänst så fort som möjligt (Kahlke & 

Schmidt 2002, s. 15-16). I dag är det inte ovanligt att ett företag har en genomsnittlig 

anställningslängd på cirka fyra år. I vissa branscher är det betydligt kortare, men det är svårare 

att hitta platser där anställningarna i genomsnitt varar längre (Capotondi 2003, s. 27). 

”Rekrytering är en mänsklig verksamhet där mycket känslor är involverade, det är en tävling, 

en grym gallring och, för den som vinner, en stor glädje” (Markkanen 2006, s. 102). 
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1.2 Problemformulering 

Hur ser processen då ut i verkligheten? Det är detta som ska undersökas i denna rapport och 

utifrån det har följande frågeformulering formulerats: 

Hur fungerar rekryteringsprocessen inom detaljhandeln och vad tittar rekryterarna på, vid 

urval bland kandidater till en tjänst? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att få en inblick i rekryteringsprocessen inom detaljhandeln för 

att vi som framtida butikschefer bör ha kunskapen kring detta ämne. Viss önskan finns också 

om att få kunskaper och information om rekryterarnas tankebanor i processen för vårt 

framtida sökande av arbete. 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Som kan ses utifrån vår problemformulering har vi valt att fokusera på detaljhandeln och 

bortser därför från andra typer av företag och organisationer när vi skriver rapporten. Oss 

veterligen finns det endast två statligt ägda detaljhandelskedjor, Systembolaget och Apoteket 

och eftersom anställningsförfarandet inom statlig verksamhet sker med distinkta regler och 

följer en strikt process (Arbetsgivarverket 2006, s. 15) har vi valt att inte inkludera deras 

rekryteringsprocess i vår rapport. 

Vi kommer att behandla vilka delar som kan ingå, hur de görs i företagen och vilket syfte som 

finns med dessa delar. En avgränsning har gjorts vid juridiska och ekonomiska aspekter som 

inte kommer att behandlas i rapporten. Eftersom det tog sin lilla tid att sätta sig in i hur 

rekryteringsprocessen ser ut i teorin så innebär detta att vi var tvungna att avgränsa antalet 

undersökningsenheter till fyra företag. 

1.5 Undersökning 

Vi har valt att genomföra undersökningen i form av fyra stycken halvöppna individuella 

intervjuer, vid fyra olika företag i Lidköpingsområdet. För mera utförlig information se 

kapitel 2.1. 
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1.6 Definitionen av ord i rapporten 

Här har valts att presentera definitionen av ord som förekommer i vår rapport. 

Detaljhandel – Är sista ledet i distributionskedjan från producent till konsument. 

Image – Står för hur en person eller målgrupp uppfattar till exempel en produkt, ett företag 

eller en plats. 

Koncept – Beskriver en övergripande och bärande idé. 

Personalrekrytering – Den process som genomförs varje gång en ny medarbetare ska anställas 

på ett företag. 

Konsult – Utomstående person som hjälper företag/privatpersoner. 

CV – Med CV i denna rapport menas en sammanbakning av personligt brev till arbetsgivare, 

utbildningshistorik med tillhörande betyg, arbetslivserfarenhet, referenslista och arbetsbetyg. 

Gallring – Sortering och urval. 

Grovgallring – Ett första snabbt urval. 

Fingallring – Ett eller flera urval som görs mera djupgående på detaljnivå.  

Oredovisade livsperioder – Detta är det samma som luckor i CV, och kan förklaras som 

sysselsättningslösa perioder. 

Kompetens – Ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att genomföra en uppgift. 

Begreppet bygger på tre hörnstenar; kunskap, vilja och förmåga. 

Burka – Heltäckande slöja som används inom vissa grenar av religionen Islam. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Rapportens disposition ser ut på det sätt som Bild 1.2 visar och den tillhörande texten 

beskriver: 

Bild 1.2 Uppsatsens disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1: Inledning – Här presenteras bakgrund, problemformulering och syfte. 
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Kapitel 3: Teori – Rekryteringsprocessen beskrivs utifrån litteraturen. 

Kapitel 4: Undersökningen – Fyra rekryterare beskriver sin rekryteringsprocess.  

Kapitel 5: Resultat – Här presenteras den analys som gjorts utifrån undersökningsmaterialet 

och teorin.  

Kapitel 6: Slutsats – I detta kapitel återfinns svaret på frågeformuleringen och syftet med 

rapporten. 

Kapitel 7: Diskussion – Här återfinns en kritisk granskning av rapporten. 
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2 Metod 

Metodkapitlet tar upp de metoder som använts och varför. Kapitlet har delats in i två delar, 

första delen behandlar den metod som använts vid undersökningen och andra delen den 

metod som används vid litteraturinsamlingen. 

2.1 Undersökningsmetod 

Det första valet står emellan kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. Kvantitativ 

metod innebär att man ställer få frågor till många och får svar som med lätthet går att 

generalisera. Metoden lämpar sig bäst i de fall problembakgrund inte är helt klar. Vår 

problembakgrund är klar det vill säga det finns en del teoretiskt material som behandlar 

ämnet. Därför har vi valt att användas oss av den kvalitativa metoden som innebär att man 

ställer många frågor till få och får då svar som går på djupet. Det finns i denna metod tre 

huvudsakliga undersökningsformer, dessa är öppen individuell intervju, fokusgrupp och 

observation (Jacobsen 2002, s. 55-59).  

Valet av den kvalitativa metoden kändes självklar, då vi vill ha nyanserande svar med 

bakgrund och orsak. Vi ska således göra en intensiv undersökning i form av flera 

förstrukturerade öppna individuella intervjuer (Jacobsen 2002, s. 163), vi är ute efter att få 

reda på resonemanget kring hur och varför rekryterarna gör de val som ingår i deras 

rekryteringsprocess. Dessa går att göra i form av ostrukturerad-, strukturerad-, panel- och 

telefonintervju. Under intervjuerna kommer bandspelare att användas som komplement till 

anteckningarna för att säkerställa att allt som sägs kommer med. Intervjuerna kommer att ske 

med ett öppet syfte, vilket innebär att vi talar om vad det är vi ska undersöka (Jacobsen 2002, 

s. 165). Allt detta görs för att säkra upp reliabiliteten i undersökningen som innebär att allt 

material är tillförlitligt och trovärdigt (Jacobsen 2002, s. 21). 

Vi har valt bort att göra fokusgrupp och/eller observationer. Anledningen till att observationer 

valdes bort är att det ansågs väldigt svårt och tidskrävande att hitta företag inom detaljhandeln 

som vid rapportskrivandet rekryterar personal och som är villiga att ha oss med under hela 

rekryteringsprocessen.  

Undersökningsformen fokusgrupp valdes bort efter att vi insett problemet med att försöka 

hitta en dag och en tid som passar alla deltagare. Problem sågs även i att personalrekryterare 

som bjudits in till fokusgruppen mycket väl skulle kunna påverka varandra.  
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Vi får inte en lika djup bild vid en fokusgrupp som vi kan få via en serie öppna individuella 

intervjuer där möjligheten att studera processen på detaljnivå är lättare.  

2.1.1 Urval av enheter 

Vi har valt att genomföra undersökningen i fyra stora detaljhandelskedjor som har lokalt 

belägna butiker. Dessa fyra representerar var för sig en bransch inom detaljhandeln. Valet 

gjordes genom brainstorming, alla förstahandsval tackade ja till att delta i undersökningen. 

Enheterna kontaktades först via telefon och här nedan följer en presentation av företagen. 

2.1.1.1 Företagspresentation 

Hennes & Mauritz (H&M) –  H&M är en kedja som spridit sig över hela världen och just nu 

finns det 1 300 butiker uppdelat i 28 länder. I Sverige jobbar det cirka 1 300 personer, varav 

16 i Lidköping. Trots detta är personalomsättningen låg, både i Lidköping och i hela 

koncernen. Nyrekrytering sker två gånger om året, en gång vid jul och en gång innan 

sommaren. 

ICA Kvantum Hjertberg – Ica är en kedja som sträcker sig över hela Sverige. 

Personalomsättningen är väldigt låg både lokalt och i hela kedjan. I Sverige har ICA drygt 

25 000 anställda, varav 130 stycken i Lidköping. Nyrekrytering sker främst inför 

sommarsäsongen. Då tas det in 15-20 stycken extraarbetare som eventuellt får fortsätta efter 

sommaren.  

Expert – Expert är en butikskedja med 230 butiker över hela Sverige. I dessa är det cirka 

2 000 personer anställda, varav 100 jobbar på huvudkontoret. I butiken i Lidköping är det tio 

stycken heltidstjänster som sysselsätts. Ungefär en gång om året sker det nyrekrytering i 

Lidköping.  

Industritillbehör – Butiken Industritillbehör tillhör kedjan SH-Maskiner, som består av tre 

butiker. Dessa är belägna i Lidköping, Skara och Skövde. Personalomsättningen är väldigt 

låg, både lokalt och inom hela kedjan SH-Maskiner. De har 32-33 stycken anställda, varav sju 

i Lidköping. Nyrekrytering sker mindre än en gång per år, under de senaste 25 åren har endast 

6-7 personer börjat arbeta på Industritillbehör i Lidköping. 
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2.2 Litteraturinsamlingsmetod 

Det går att kombinera de två metoderna, systematisk sökning och/eller kedjesökning. 

Kedjesökning innebär att man utgår från en bok du känner till som behandlar ämnet, för att 

sedan utifrån den bokens referenser hitta andra användbara källor.  

Systematisk sökning innebär att du via en sökmotor letar efter litteratur som behandlar det 

valda sökordet (Rienecker & Stray-Jörgensen 2004, s. 119). Kedjesökning kunde inte 

användas i första läget då vi i gruppen saknade information om litteratur som behandlar ämnet 

och därför blev valet systematisk sökning. Sökningen resulterade i att vi hittade titlar på såväl 

böcker som broschyrer och uppsatser. Utifrån dessa gjordes sedan en viss kedjesökning som 

gav oss lite ytterligare material för rapporten men de flesta av källor vi tittade i hänvisade 

tillbaka till varandra.  

2.2.1 Urval av litteratur 

I valet av litteratur hamnade vi i ett läge där vi var tvungna att göra tre urval.  

Urval I: Först gjordes den systematiska sökningen av litteratur. Sökmotorn, som av uppenbara 

skäl, hjälpte oss med det första urvalet plockade fram ett antal titlar som den ansåg svara på 

vårt sökord – personalrekrytering. 

Urval II: Efter informationssökning på Internet valdes ovidkommande artiklar bort, kvar blev 

en lista med användbar litteratur som därefter beställdes. Den litteratur som ratades 

behandlade personalrekrytering utifrån fel perspektiv, det vill säga arbetssökandes 

infallsvinkel. Även litteratur med infallsvinkel i visst verksamhetsområde valdes bort, så som 

rekrytering inom vården och liknande. Vi hade önskat litteratur som behandlar rekrytering 

inom just detaljhandeln men denna typ av material kunde inte hittas och vi var därför tvungna 

att välja teorier som övergripande behandlar rekrytering.  

Urval III: Vi läser innehållsförteckning och eventuell sammanfattning för att se vilka källor 

som är relevanta för vår rapport och ifrågasätter om informationen är användbar för vårt syfte. 
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2.2.1.1 Litteraturpresentation 

Den litteratur vi valt att använda i teoridelen sammanställs i listan nedan: 

Capotondi R.  ISBN: 91-974524-0-8  

Hallén N.  ISBN: 91-47-07534-1 

Kahlke E.  ISBN: 91-44-04055-5 

Lindelöw Danielsson M.    ISBN: 91-27-09443-X 

Ahrnborg Swenson S.    ISBN: 91-7738-441-5
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer rekryteringsprocessen redovisas utifrån en huvudteori med 

förstärkning av andra teorier som behandlar samma delar i processen. Dessa delar är fem 

stycken till antalet, arbetsanalys, arbetsbeskrivning/kravspecifikation, val av 

kommunikationskanal, val av urvalsmetoder och introduktion. Processen kommer att 

presenteras i både bild och textform. Även begrepp som internrekrytering, ”Headhunting” 

och konsulter kommer att behandlas.  

3.1 Rekryteringsprocessen 

Anledningen till att påbörja en rekryteringsprocess kan vara varierande, företaget kanske 

befinner sig i ett expansivt skede eller står inför ett generationsskifte i personalstyrkan, 

medarbetare blir uppsagda eller väljer själva att lämna företaget. Det börjar helt enkelt med att 

det konstateras att man verkligen är i behov av nyanställning. När någon lämnar företaget är 

detta ett ypperligt tillfälle att se över sin organisation. Den nya medarbetaren behöver inte ha 

exakt samma arbetsuppgifter som sin företrädare (Capotondi 2003, s. 22). 

Ju förr du kan börja se dina behov av arbetskraft i termer av tydliga målsättningar och 

prestationer, desto tidigare kan du också börja söka efter den som verkligen klarar jobbet. 

Därför bör processen genomgås på ett kontinuerligt och strukturerat sätt (Capotondi 2003, s. 

68). 

Rekryteringens händelseförlopp kan beskrivas så här: arbetsanalys, arbetsbeskrivning och 

kravprofil. Utforma annons, gallra ansökningar med fokus på uppfyllandet i kravprofilen. Låt 

arbetsbeskrivningen styra dina intervjufrågor. Därefter följer intervju av referenspersoner, 

avslutande förhandling och introduktion (Se Bild 3.1). Även dessa följer grunddragen i 

arbetsanalysen (Capotondi 2003, s. 37) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41).  

Gallring måste göras för att få ner antalet sökande till en nivå som är acceptabel för 

bearbetning. Gallring sker kontinuerligt under rekryteringsprocessen (Capotondi 2003, s. 101-

105) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 s. 287-288). 

Utifrån teorin har vi valt att sammanfatta dessa i en figur, (se bild 3.1), som beskriver stegen i 

rekrytringsprocessen.
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Bild 3.1 Rekryteringsprocessen. 

 

3.1.1 Steg ett i processen – Arbetsanalys 

Som bilden ovan visar så är den första delen i rekryteringsprocessen arbetsanalys. Du måste ta 

ansvar och göra en grundläggande analys där du förklarar, för dig själv och för dem som ska 

söka tjänsten, det verkliga jobbet. Alltså hur situationen ser ut och vad du vill att 

medarbetaren ska göra (Capotondi 2003, s. 66). Arbetsanalys ska göras så realistisk som 

möjligt, då gäller det att överväga alla faktorer som kan påverka den blivande medarbetarens 

arbetsinsats (Capotondi 2003, s. 69) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41-42). 

Gallring IV 

Gallring VI 

Arbetsanalys Kravspecifikation/

Arbetsbeskrivning 

Val av 

Urvalsmetoder 

Val av 

kommunikationskanal 

Gallring I

Gallring III 
Genomförande 

av Urvalsmetod Gallring V 

Introduktion 

Gallring II
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Syftet med att göra arbetsanalysen är att du ökar chansen att få den medarbetare som är bäst 

lämpad för den aktuella tjänsten. Skulle det slarvas med arbetsanalysen så skapar detta 

problem senare i processen (Capotondi 2003, s. 69) & (Kahlke 2002 s. 51) 

3.1.2 Steg två i processen - Arbetsbeskrivning/Kravspecifikation 

Vidare i processen sker en konkret specifikation, kravspecifikation, på de delar som 

framkommer i arbetsanalysen (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41-42). Grundtanken är att 

skapa en arbetsbeskrivning som talar om vad det är för arbete du vill ha utfört (Capotondi 

2003, s. 69). Vad du har för nytta av en medarbetare avgörs av vad hon/han ska göra för ditt 

företag (Capotondi 2003, s. 67). Arbetsbeskrivningen ska dra upp linjer för ett framgångsrikt 

arbete med positiva målsättningar. De tidigare prestationerna ställs alltid mot 

arbetsbeskrivningen och arbetets målsättningar i framtiden. 

Syftet med beskrivningen är till stor del att underlätta arbetet med att välja urvalsmetoder och 

kommunikationskanaler. Metoderna går ut på verkliga prestationer från kandidatens 

erfarenheter, vilka i sin tur visar om hon/han är rätt för arbetet (Capotondi 2003, s. 66-67) & 

(Kahlke 2002 s. 92)  

Gallring 1: Utifrån litteraturen ser vi det som att den första gallringen sker redan vid 

arbetsanalys och arbetsbeskrivning/kravspecifikation eftersom dessa exkluderar dem som inte 

har de rätta förutsättningarna att klara tjänsten (Capotondi 2003, s. 101-105) & (Lindelöw 

Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 s. 287-288). 

3.1.3 Steg tre i processen - Val av kommunikationskanal 

Vilken kanal du ska välja för att marknadsföra tjänsten blir nästa steg i processen. Enligt 

Roberto Capotondi som skrivit boken Rekrytera själv så är första steget med platsannonsen 

för rekryterare att förstå marknadsvillkoren, andra steget är att förstå betydelsen av att du syns 

med din annons. Höga krav på innehåll blir en grundförutsättning, du måste även här tänka 

som i arbetsbeskrivning och analys (Capotondi 2003, s. 85). Steg för steg går du vidare i din 

rekrytering men syns inte annonsen får du inga sökande (Capotondi 2003, s. 93) & (Lindelöw 

Danielsson 2003, s. 43). 
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Syftet med att välja rätt kommunikationskanaler är att du förhoppningsvis får exakt de 

sökande som du vill ha till tjänsten i fråga. Olika kanaler som finns är: Arbetsförmedling, 

privata förmedlingar, dagspress, fackpress, Internet och din egen hemsida, skolor och 

universitet, formella nätverk, privata nätverk, headhunters eller internrekrytering (Capotondi 

2003, s. 93-96). 

Gallring 2: Sker vid valet av kommunikationskanal. Vilket sätt du än väljer att kommunicera 

på kommer budskapet inte att nå ut till alla (Capotondi 2003, s. 101-105) & (Lindelöw 

Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 s. 287-288). 

3.1.4 Steg fyra i processen - Val av urvalsmetoder 

Som nämndes under rubrik 3.1.2, kravspecifikation, så måste man som rekryterare ta ställning 

till vilken urvalsmetod man vill använda för att gallra bort sökande till en tjänst. I 

verkligheten hänger kvaliteten och resultatet till största del på hur du hanterar hela 

rekryteringen från arbetsanalys till avslutande förhandling. Det är med noggrannhet och rätt 

kombination av metoder som du kan åstadkomma bästa resultat (Capotondi 2003, s. 61). 

Vid varje rekrytering används en eller flera urvalsmetoder för att få hjälp med att få fram de 

rätta kandidaterna. Valet av metod avgörs av hur rekrytringssituationen ser ut. Hänsyn måste 

tas till både ekonomiska, juridiska, sociala och marknadsmässiga faktorer. Litteraturen listar 

en mängd olika urvalsmetoder, vi har valt att koppla ihop dessa till tre huvudsakliga metoder 

(Capotondi 2003, s. 31-32) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 45-53). 

De vanligaste urvalsmetoderna blir därmed: 

• CV 

• Intervjuer 

• Tester 

Syftet med att välja rätt urvalsmetod är i första hand att du lättare kan gallra mellan sökande 

och i slutändan är det framför allt att få rätt man på rätt plats (Capotondi 2003, s. 31-32) & 

(Lindelöw Danielsson 2003, s. 45-53). 

Gallring 3: En grovgallring görs bland de ansökningar som kommit in till den aktuella 

tjänsten. För att sålla bort de ansökningar som inte uppfyller kravspecifikationen (Capotondi 

2003, s. 101-105) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 s. 287-288). 
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Gallring 4: Ytterligare en gallring sker bland de kvarvarande ansökningshandlingarna, detta 

för att välja ut vilka kandidater som ska gå vidare i processen (Capotondi 2003, s. 101-105) & 

(Lindelöw Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 s. 287-288). 

3.1.4.1 CV 

CV är en vanlig urvalsmetod, uteslutning av kandidater via CV sker kontinuerligt. Utifrån 

arbetsspecifikationen vet du vad det är du ska kontrollera i en sökandes CV och vad det är du 

ska välja bort. Att sortera bort för andra orsaker än icke uppfyllande av 

arbetsbeskrivning/kravspecifikation är frivilligt och i och med din falska säkerhet leder detta 

till att både du och den som kunde ha fått tjänsten står som förlorare (Capotondi 2003, s. 41) 

& (Lindelöw Danielsson 2003, s. 45). 

Referenskontakt kan också tas för att göra urval. Detta är egentligen en del av CV-urvalet. 

Som sökande till tjänsten bör det ha angivits referenser som kan intyga ditt CV. Detta kan 

vara en tidigare arbetsledare eller liknande. Kontakten kan tas både före och efter intervjun 

men bör vara strukturerad för att ge bra resultat. Du får också som rekryterare kontakta andra 

referenser än de som den sökande själv namngivit men du ska komma ihåg att frågorna bör 

ställas emot bakgrunden av kravprofilen (Capotondi 2003, s. 42) & (Kahlke 2002 s. 271). 

Det ger dig en säkerhet att konkret kunna konstatera att den sökande har bra betyg och goda 

rekommendationer. Det är genom att veta exakt vad du vill att din nya medarbetare ska klara 

av som du får grundförutsättningen för at hitta denne (Capotondi 2003, s. 68). 

3.1.4.2 Intervju 

Tidigare undersökningar som gjorts ser anställningsintervjuer som den största och vanligaste 

urvalsmetoden vid personalrekrytering (Wikman 2006, s. 2-3 ). Inför en anställning ser man 

ofta att arbetsgivare försöker förutsäga hur en person kan tänkas bete sig i framtiden om 

han/hon får den tjänst som annonserats ut, detta är omöjligt. Om man genomför en väl 

strukturerad intervju ökar möjligheten att man gör ett så bra val som möjligt (Hallén 2005, s. 

5). Det du ska bedöma under intervjun är kandidatens förmåga att klara jobbet, oavsett hur du 

spontant tycker bra eller dåligt om henne som person (Capotondi 2003, s. 38) & (Kahlke 2002 

s. 121, 127-128). 

Syftet med att göra en intervju vid anställningar är att du då kan få ett underlag för att kunna 

göra en bedömning av vem som är mest lämpad för den aktuella tjänsten. Det gäller alltså att 

man gör hela rekryteringsprocessen på ett genomtänkt sätt och då också intervjun (Hallén 

2005, s. 23) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 45-46). 
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3.1.4.3 Tester 

En annan urvalsmetod som Roberto Capotondi nämner i sin bok, Rekrytera själv, är tester av 

olika karaktär. Detta går ut på att få en bild av kandidaten till arbetet i en verklig situation. 

Vilket helt enkelt innebär att du utför tester likt rollspel för att ta reda på om kandidaten är 

lämplig för tjänsten. Skillnaden mellan formella meriter och prestationer som meriter är att en 

prestation är ett bevis för om kandidaten är kompetent nog (Capotondi 2003, s. 67) & 

(Lindelöw Danielsson 2003, s. 49-53). 

De vanligaste testerna är (Ahrnborg 1997, s. 166-167) & (Capotondi 2003, s. 32): 

Personlighetstest  –   Kartläggning av människotyp. 

Psykologiska test –   Avslöjar de egenskaper en sökande har. 

Beteende test –   Den arbetssökande sätts i en arbetsliknande situation. 

Datatester –    Tester som utförs på elektronisk väg. 

EQ-test –    Mäter människans emotionella intelligens. 

IQ-test –    Mäter människans intelligens. 

Grafologi –    Utgår ifrån handstilen. 

Företagsspel –   Testar flera personer tex. Säljare. 

Hälsotest –    Ger hälsostatus. 

Alkoholtest –   Påvisar alkoholmissbruk. 

Drogtest –    Påvisar drogmissbruk. 

Syftet med dessa är att få en så verklighetsbaserad bild av den arbetssökandes kunskaper och 

utförande av arbetet (Capotondi 2003, s. 38-39) & (Kahlke 2002 s. 206-208). Psykologiska 

tester tillmäts ge tillförlitlighet och säkerhet för rekryteraren (Capotondi 2003, s. 44). 

Gallring 5: Efter genomförd urvalsmetod sker en gallring där du matchar kandidaternas profil 

mot arbetets krav och företaget som helhet. Eventuellt leder denna gallring till en andra urvals 

omgång (Capotondi 2003, s. 101-105) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 

s. 287-288). 

Gallring 6: I sista gallringen väljs den medarbetare som erbjudas tjänsten (Capotondi 2003, s. 

101-105) & (Lindelöw Danielsson 2003, s. 41) & (Kahlke 2002 s. 287-288). 



 

              av 43 21

3.1.5 Steg fem i processen - Introduktion 

Introduktionen handlar om en presentation av företag och arbetsuppgifter för den slutliga 

kandidaten. Egentligen har introduktionen börjat långt innan den nya medarbetaren står vid 

dörren till företaget, redo för sitt nya arbete. Faktum är att introduktionen börjar från den 

dagen medarbetaren ser platsannonsen där han/hon får information om arbetsuppgifterna och 

företaget. Från det att den första kontakten är tagen till avslutet hinner man gå igenom arbetet 

och lära känna varandra bättre flera gånger om. Man ska även gå igenom hur arbetsmiljö och 

arbetskamrater är. Om man har lyckats bedöma kandidaten rätt och gett en realistisk bild av 

ditt företag, återstår bara det verkliga mötet mellan kandidat och arbete. Den bästa 

introduktionen börjar utan tvekan med ett bra rekryteringsarbete från rekryterarens sida.  

Syftet med introduktionen är att skapa en social trygghet och ge den nya medarbetarens 

lärande en så bra start som möjligt (Capotondi 2003, s. 249-250) & (Lindelöw Danielsson 

2003, s. 53). 

3.2 Konsulter 

De lite större företagen i Sverige låter i stor utsträckning externa konsulter ta hand om arbetet 

med att rekrytera nya medarbetare. Konsulterna kan hjälpa till helt eller delvis med de olika 

delarna i rekryteringsprocessen. Det handlar dock inte om utifall företaget är stort eller inte, 

frågan är istället hur väl du känner att du kan garantera resultatet om du genomför 

rekryteringen på egen hand (Capotondi 2003, s. 23). 

3.3 ”Headhunting” 

 ”Headhunting” innebär i stora drag att du erbjuder någon en tjänst som inte aktivt söker ett 

arbete hos dig (Capotondi 2003, s. 96). Tidigare användes denna typ av rekrytering endast då 

man skulle anställa chefer, vilket förklara varför Ahrnborg Swenson säger att Det finns en 

särskild form av chefsrekrytering, denna kallas ”Headhunting” (Ahrnborg Swenson 1997, s. 

134).  

Problemen med detta ligger i att kandidater ofta tackar ja på grund av att de blir smickrade 

över erbjudandet. Det är därför viktigt att klargöra om kandidatens motivation är äkta eller 

inte. Det är även så att vid rekrytering till högt uppsatta positioner så förväntar sig kandidater 

i stort att bli kontaktade snarare än kontakta själva (Capotondi 2003, s. 96). 
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3.4 Internrekrytering 

Har du ett lite större företag kan det vara smart att söka efter kompetensen inom det egna 

företaget, internrekrytering. Bra planering med den kompetens som finns till hands kan lösa 

många rekryteringsproblem för ett företag. Gör inte heller misstaget att bortse ifrån de 

principer du använder vid extern rekrytering. Att bli rekryterad i det egna företaget får inte 

betyda att du ber om hjälp för överkvalificerade arbetsuppgifter (Capotondi 2003, s. 96). 
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4 Empiri 

Undersökningarna har genomförts hos fyra olika företag och svaren redovisas här nedan. 

Numren på företagen är utan inbördes ordning då löfte getts om anonymitet. Många svar som 

vi fick under vår undersökning var väldigt lika inom de olika företagen. 

4.1 Företag I 

4.1.1 Arbetsanalys 

En arbetsanalys genomförs inför varje nyrekrytering för att företaget menar på att man måste 

undersöka vilken typ av person som kan bli aktuell för tjänsten och vad denne ska göra. Här 

tittar de på om man kan eller bör göra om tjänsten på något sätt. Det är viktigt att inte köra 

fast i samma bana utan att titta lite på vad som kan förändras i och med att man tar in en ny 

medarbetare.  

4.1.2 Arbetsbeskrivning/Kravspecifikation 

Företag I säger att de inte gör någon kravspecifikation. Vad de gör är att rekryterarna 

tillsammans diskuterar igenom tjänsten och arbetsuppgifterna, anteckningar förs under tiden 

men det finns inte ett eget dokument till varje tjänst. 

4.1.3 Val av kommunikationskanal 

Annonsering i lokalpress förekommer eftersom det visat sig att detta ger väldigt bra lokal 

respons. Huvudparten av företagets rekryteringar sker via kontakter. Det kan till och med vara 

så att man inte annonserar överhuvudtaget utan använder sig av ”Headhunting” och värvar 

nya medarbetare bland sina kunder.  

4.1.4 Val av urvalsmetoder 

Steget val av urvalsmetoder saknas då urvalet alltid sker på samma sätt, CV granskning i två 

steg. Först en snabb grovgallring där de gallrar efter antalet tidigare anställningar, ju färre 

desto bättre enligt Företag I. Detta eftersom de eftersträvar långtidsanställningar. 

Respondenten varnar också för problematiken med att man kan tappa goda kandidater vid 

denna grova gallring, då inte alla är lika bra på att uttrycka sig i text. 
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Därför kan det vara bra att personligen lämna in sin ansökan, detta är också bra då man får ett 

ansikte till ansökningshandlingarna. Efter denna gallring sker det en finare gallring för att ta 

fram de kandidater som ska få komma på intervju. Hur många som kommer att bli aktuella för 

intervju bestäms inte i förväg, men måste gallras ner till en hanterbar mängd.  

Även intervjuerna sker i två steg, detta för att skapa en så sann helhetsbild av personen som 

möjligt. Efter första intervjuomgången sker en gallring av vilka som går vidare till intervju 

omgång två. Första intervjun sker på huvudkontoret, medverkande är då VD och 

personalansvarig. Den andra intervjun sker på den aktuella tjänstgöringsorten och sköts av 

butikschefen tillsammans med en av medarbetarna. Vid detta tillfälle sker intervjun på 

kvällstid för att kunna visa runt kandidaterna i butiken och visa vad deras framtida 

arbetsuppgifter kan tänkas bli. 

När företaget gallrar så spelar åldern i stort sett ingen roll, det är bara i specialfall så som om 

kandidaten skulle uppnå pensionsålder ett år efter det att anställningen träder i kraft, då 

kommer kandidaten inte att bli aktuell för tjänsten. Oredovisade livsperioder så kallade luckor 

i CV ses inte som ett skäl till bortgallring, respondenten på detta företag hade inte ens haft en 

tanke kring detta. Kandidater med barn har hittills inte diskriminerats då det aldrig har varit 

aktuellt att ta familjesituationen i beaktande. Arbetslivserfarenhet är viktigare än utbildning. 

Det som avgör är kompetens och vem som har bäst förutsättningar att passa in i 

personalgruppen. Personkemin är oerhört viktig och magkänslan hos rekryterarna är till 20 

procent en avgörande faktor. Att skicka med ett foto i ansökningshandlingarna skadar inte, 

men det har heller ingen avgörande betydelse. Det enda som ett foto bidrar med är att det 

underlättar igenkänningen av personen efter det att man träffats. 

Alla kandidater har samma förutsättningar från start i processen, det sker ingen form av 

kvotering även om företaget har en ojämn könsfördelning. Denna könsfördelning tar sig i 

uttryck även bland de ansökningar som inkommer då fördelningen är 95 procent manliga 

kandidater och endast 5 procent kvinnliga.    

Skäl till bortgallring är om kandidaten har haft många olika arbetsgivare tidigare, då företaget 

är ute efter personer som kan tänka sig att stanna ett bra tag framöver. Magkänslan förklaras 

med att ”Ett intryck är ett intryck”(respondent på företag I). När en kandidat är risig och 

ovårdad blir man direkt lite avhållsam. Då man undra hur personen ska kunna sköta ett arbete 

om han inte ens kan sköta sig själv.  
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De som sökt arbetet får svar först när hela processen är avslutad och nyanställningen har 

gjorts. 

4.1.5 Introduktion 

Företag I anser att introduktionen startar redan i annonsen, då det sker en översiktlig 

presentation av företaget och tjänsten. Mer djupgående information fås under intervju tillfälle 

två som sker i butiken efter arbetstid för att kunna visa runt och förklara, här kommer du att 

arbeta och visa vad det är som kommer att ingå i arbetsuppgifterna. När anställningen har 

påbörjats tilldelas den nya medarbetaren en mentor för att lättare kunna acklimatisera sig. 

4.1.6 Konsulter, ”Headhunting” och Internrekrytering 

Konsulter har använts vid rekrytering till tjänster som kräver spetskompetens. Då har 

konsulten fått i uppdrag att ta fram ett antal kandidater som sedan kallats till intervju.  

”Headhunting” är vanligt förekommande då handlar det främst om att man värvar nya 

medarbetare ur sin kundkrets.  

4.2 Företag II 

4.2.1 Arbetsanalys 

Företag II såg arbetsanalysen som väldigt viktig och detta är något som de gör inför vid varje 

rekryteringstillfälle. Analysen görs för att utreda om det verkligen behövs en ny medarbetare 

och vad som i så fall krävs för att tjänsten ska kunna utföras på bästa sätt. Hur ser den 

nuvarande situationen ut på företaget, vilka förändringar har skett och förväntas ske som 

kommer att påverka den nya tjänsten. En ny tjänst ser aldrig likadan ut som den föregående. 

4.2.2 Arbetsbeskrivning/Kravspecifikation 

Varje anställd är ägare till en personlig kravspecifikation. Detta görs för att alla ska veta vilka 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. 

4.2.3 Val av kommunikationskanal 

Nya medarbetare hittas oftast via kontakter och ”Headhunting”. Annonsering sker på 

företagets hemsida och via intranätet. Lokaltidningen som kommunikationskanal har tidigare 

använts men eftersom antalet ansökningar uppgick till en ohanterlig mängd har företaget valt 

att utesluta denna kanal. Spontanansökningar inkommer med jämna mellan rum.  
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Dessa går direkt i papperskorgen, detta eftersom företaget ej har bett om en ansökan. Är 

ansökan jätteintressant så skulle den kunna sparas för framtida behov men det har hittills 

aldrig hänt. 

4.2.4 Val av urvalsmetoder 

Det sker inget val av urvalsmetoder då företag alltid använder CV granskning, som leder till 

ett antal intervjuer. Först görs en grovgallring utifrån vad som står i CV. De kandidater som 

går vidare är de som lyckas fånga rekryterarens intresse genom de tre första radera i det 

personliga brevet. Utifrån den grova gallringen görs sedan en finare gallring för att välja ut de 

kandidater som rekryteraren sedan ringer upp för en första kontakt över telefon. Därefter sker 

ytterligare en gallring innan de kvarvarande kandidaterna kallas till intervju.  

Intervjun sker i den aktuella butiken eftersom att man då kan visa runt kandidaten och få 

direkt respons av medarbetarna efteråt. Den enda standardiserade frågan under intervjun är 

om kandidaten är brottsligt belastad. I övrigt så tror respondenten på en mer levande 

diskussion där kandidaten ska försöka sälja in sig själv. Eftersom arbete kräver en karismatisk 

person med förmågan att sälja. 

Utseende är extremt viktig på Företag II och det står i företagets kodex att personalen inte får 

vara ovårdade och/eller ha synliga tatueringar eller piercning. Detta främst för att kunderna 

inte vill handla av säljare som ser annorlunda ut. Vilket innebär att företaget inte anställer 

personer som har synliga tatueringar eller piercningar. Kandidaternas ålder är inte ett skäl till 

bortgallring. Familjesituationen kan däremot innebära en bortgallring redan tidigt i processen 

om det finns två jämbördiga kandidater. Då väljs den kandidat med minst antal barn eftersom 

att det minskar sannolikheten för hög frånvaro för vård av barn (VAB). Detta tycker 

respondenten är sorgligt men sant. Oredovisade livsperioder, så kallade luckor i CV är inte ett 

skäl till bortgallring då respondenten anser att den nuvarande och senaste sysselsättningen är 

de som kan ha en avgörande roll. Anledningen till varför kandidaten har luckor i CV tas upp 

under telefonkontakten.  

På företag II är det övervägande manlig personal och det är precis så kunderna vill ha det. 

Landsortskunder förutsätter oftast att den manliga delen av personalstyrkan har mer kunskap 

och en vanlig fråga är, ”finns någon av grabbarna här”. Detta är dock ett landsortsproblem och 

denna typ av frågor förekommer inte i de större städerna. Bland det kandidater som arbete hos 

företag II är endast 20 procent kvinnor och det förekommer ingen kvotering.  
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Alla beslut som tas i rekryteringsprocessen är till 35 procent baserade på magkänsla, enligt 

respondenten på företag II. Arbetslivserfarenhet som är till nytta för företaget i kombination 

med förmågan att kunna sälja är det viktigaste. Foto förekommer sällan och det är ganska 

ointressant för detta företag. Personligen tycker respondenten att ett foto nervärderar 

helhetsintrycket av ansökningshandlingarna. 

Efter att hela processen är avslutad meddelas alla bortgallrade kandidater genom brev, då 

skickas ansökningshandlingarna tillbaks med ett besked om att tjänsten har gått till någon 

annan. 

4.2.5 Introduktion 

Redan när de potentiella sökande tar del av annonsen startar introduktionsprocessen enligt 

företag II. Kandidaterna får sedan en mer djupgående presentation av företaget vid 

intervjutillfällena. För att hjälpa den nya medarbetaren att snabbare acklimatisera sig vid 

starten av anställningen så får alla nyanställda inomkedjan åka iväg på introduktionskurs. När 

de sedan kommer tillbaka tilldelas de en mentor på den egna tjänstgöringsorten. 

4.2.6 Konsulter, ”Headhunting” och Internrekrytering 

Konsulter har använts vid ett flertal rekryteringar respondenten säger dock att det inte är 

någon idé att använda sig av dessa tjänster när det handlar om att hitta en ny säljare. Enligt de 

erfarenheter som företag II har av konsulter så är de bra på att hitta chefer eller personer med 

spetskompetens. Internrekrytering inom kedjan är vanligt förekommande och ”Headhunting” 

pågår ständigt, då respondenten alltid observerar kunnig personal oavsett om företaget är i 

behov av att nyanställa eller inte. 

4.3 Företag III 

4.3.1 Arbetsanalys 

Företaget tycker att arbetsanalysen är viktig. De sa att de alltid kollar till tjänsten och dess 

funktion efter någon slutat och ser om de kan förända något och få ut mer av nästa anställd. I 

arbetsanalysen ses åldern över på den som tidigare förfogade över tjänsten, eftersom att de 

gärna håller en jämn medelålder på företaget.  
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4.3.2 Arbetsbeskrivning/Kravspecifikation 

Detta företag använder sig av standardiserade kravspecifikationer för varje avdelning men de 

enda tjänster som detta används är när anställningen gäller en ny avdelningsansvarig.  

4.3.3 Val av kommunikationskanal  

Företag III behöver aldrig annonsera eftersom att de får så många spontana ansökningar, i 

genomsnitt två stycken per dag. Om det skulle bli aktuellt med annonsering så skulle de ske i 

lokaltidningen eftersom att denna har så pass bra lokal räckvidd. En vecka på våren har 

företaget drop in rekrytering inför sommaren. Det sker ingen annonsering om denna aktivitet 

utan det räcker med att ryktet går, årligen kommer upp emot 200 kandidater för att söka 

sommarjobb.  

4.3.4 Val av urvalsmetoder 

Val av urvalsmetoder förekommer inte då urvalet alltid sker på samma sätt. Under den ovan 

nämnda vecka så sitter butikschefen och ekonomiansvarig och tar emot ansökningar och 

håller en kort intervju med alla kandidater. Intervjuerna sker på butikschefens kontor och 

utförs av butikschefen och/eller ekonomiansvarig.  Den första gallringen sker i samband med 

denna intervju, då de kandidater som svarar nej på frågan om de har begränsad förmåga att 

kunna sköta arbetstiderna är de som går vidare i processen. Efter denna gallring sker en finare 

gallring för att få fram de kandidater som ska få komma på en andra intervju.  

Kandidaternas ålder kan spela in men är inte avgörande, men eftersom företaget efterstävar 

mångfald kan det vara så att de önskar anställa äldre respektive yngre beroende på hur 

personalstyrkan ser ut för tillfället. Branschvana inom företagets område väger tyngre än 

utbildning. Oredovisade livsperioder, så kallade luckor i CV är inte ett skäl till bortgallring, 

det är däremot yngre kandidater som haft många arbetsgivare. Att bifoga foto med 

ansökningshandlingarna är önskvärt då det är lättare att hantera det stora antalet ansökningar 

när man har ett ansikte att titta på.    

Könsfördelningen bland kandidaterna speglar könsfördelningen på arbetsplatsen. 80 procent 

kvinnor och 20 procent män, därför har männen sett ur mångfalds perspektiv en större chans 

att gå vidare i processen på detta företag. Men i slutändan är det kompetensen i kombination 

med kandidatens attityd och magkänslan hos rekryterarna som avgör. Magkänslan styr till 75 

procent alla beslut som tas i processen. 
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Bortgallring på grund av familjesituationen sker inte, dock kan det mycket väl vara så att det 

är svårt att kombinera arbetstiderna med småbarnsåren. Vad det gäller utseende så kan det 

vara skäl till bortgallring i extrema fall, man får till exempel inte ha neonfärgat hår eller bära 

burka på arbetsplatsen. Detta eftersom det är väldigt viktigt att kunderna ska kunna titta på 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Kunderna dömer personalen mest efter ålder och föredrar att 

rådfråga de äldre, då de förutsätter att de har mer kunskap. Det finns även ett regelverk som 

styr vad som är acceptabelt på vissa avdelningar, dessa regler och bestämmelser utgår främst 

ifrån hygien perspektivet. Det kan därför vara så att kandidater med piercningar i ansiktet inte 

kan arbeta på dessa avdelningar. 

De kandidater som gallras bort i processen får svar på sin ansökan först efter att det slutgiltiga 

valet har gjorts. 

4.3.5 Introduktion 

Alla nyanställda får ett häfte med ordningsregler och bestämmelser. Under introduktionen går 

butikschefen igenom detta häfte med den nyanställde. Det ingår även en kort presentations 

runda genom butiken avdelning för avdelning för att visa hur allt fungerar och vilka som 

arbetar där. Introduktionen är väldigt viktig här eftersom att det gällde att få den anställde att 

känna sig bekväm och att få henne/honom sätta sig in i sina arbetsuppgifter så snabbt som 

möjligt. 

4.3.6 Konsulter, ”Headhunting” och Internrekrytering 

Konsulter har anlitats inom kedjan men aldrig varit aktuellt i den butik vi besökt. 

Internrekrytering sker inte inom företaget som helhet men inom den egna butiken är det 

vanligt med befordringar. ”Headhunting” förekommer inte i egentlig mening men det kan 

vara så att någon i personalen rekommendera en gammal arbetskamrat som skulle kunna få 

komma på intervju.  

4.4 Företag IV 

4.4.1 Arbetsanalys 

Arbetsanalysen görs inte i det här steget i processen utan genomförs i samråd med 

kandidaterna under intervjun. Respondenten tog reda på kandidatens kunskap och önskemål 

för att i ett senare skede analysera om och vart han/hon skulle passa bäst i butiken. 
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4.4.2 Arbetsbeskrivning/Kravspecifikation 

Företag IV använder sig av standardiserade kravspecifikationer för varje tjänstebeteckning där 

även företagets värderingar ingår. Detta för att personalen ska veta vad som förväntas och 

krävs av tjänsten. 

4.4.3 Val av kommunikationskanal  

Annonsering sker via arbetsförmedlingen, internt och vissa typer av tjänster läggs ut på 

företagets hemsida. Behovet av att annonsera är dock inte så stort då det kontinuerligt 

inkommer spontana ansökningar i princip varje dag. 

4.4.4 Val av urvalsmetoder 

Egentligen förekommer aldrig något val av urvalsmetoder då urvalet alltid sker på samma 

sätt. Först sker en grovgallring av CV, Det är tonen i brevet som är avgörande vid 

grovgallringen. Att man får en känsla av att detta är någon som skulle kunna passa i vår butik. 

Därefter sker en finare gallring, där de som ska få komma på intervju väljs ut. Det hade varit 

ett alternativ att utföra alkohol- och drogtester på de personer som blir kallade till intervju, 

men eftersom dessa tester endast får utföras på anställd personal är detta inget alternativ.  

Intervjuerna sker oftast i två steg, där de intressantaste kandidaterna får komma på ytterligare 

en intervju. Anledningen till att intervju används är för att det viktigaste är att personalen i 

butiken har rätt attityd och en stark servicekänsla. Detta är viktigare än arbetslivserfarenhet 

och utbildning. Under intervjuerna som sker i personalrummet medverkar gör butikschefen 

och en av butikssäljarna eller någon regionsansvarig. Detta innebär att de alltid är två om att 

ta besluten. Under intervjun sker en öppen dialog mellan de båda parterna, företaget har en 

idébank med temafrågor som de kan välja att diskutera utifrån. 

När företaget gallrar så har åldern bara betydelse när det handlar om kandidater under 18 år, 

dessa går bort eftersom minimiåldern för att få arbeta i detta företag är 18 år. Oredovisade 

livsperioder, så kallade luckor i CV ses varken som positivt eller negativt men ger en stilla 

undran och blir definitivt diskussionsunderlag till intervjun. Utseende kan vara skäl till 

bortgallring men bara i extrema fall, man får inte ha hela ansiktet fullt med piercningar eller 

hela kroppen täckt med otäcka tatueringar. Vad som anses vara allt för extremt är lite flytande 

beroende på modet. Men eftersom det är ett serviceyrke så måste personalen vara hel och ren.  
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Bortgallring på grund av familjesituation förekommer inte på detta företag, främst för att 

butikschefen tidigare har arbetat på ett företag där man systematiskt gallrade bort kandidater 

med familj, vilket vår respondent tycke var dålig stil och har lovat sig själv att detta aldrig ska 

få förekomma. Tvärtemot tala respondenten för fördelarna med att ha personal som har familj 

då man oftast blir mer fokuserad på arbetet samt har bättre tålamod eftersom inget är mer 

tålamodskrävande än att handskas med trotsiga barn. 

Det spelar ingen roll på vilket sätt ansökan inkommer men personlig kontakt är alltid bra. 

Första mötet är jätteviktigt. Under processens gång spelar magkänslan en avgörande roll då 

den är avgörande till 75 procent. Foto gör det lättare att komma ihåg under förutsättning att 

personerna har träffats, så det kan vara en idé att ta med ett foto till intervjun.  

Könsfördelningen på detta företag är i väldig obalans, detta kan ses även bland de sökande då 

de 95 procent består av kvinnor. Kvotering sker till viss del fram till första intervjun, där efter 

är förutsättningarna de samma. Om kandidaten har erfarenheter av arbete inom kedjan sedan 

tidigare är detta en merit, i övrigt spelar det ingen roll om kandidaterna har 

arbetslivserfarenhet eller utbildning i bagaget. 

De ansökningar som direkt läggs i papperskorgen är de som saknar telefonnummer och/eller 

adress. Även ansökningar som kommer i hotellkuvert/företagskuvert slängs direkt eftersom 

att det ses som väldigt nonchalant därför att kandidaten inte tycker sig ha råd att köpa ett 

kuvert.  

Alla som lämnar in ansökningar får svar brevledes inom en månad i fall de har chans att gå 

vidare i processen eller inte. 

4.4.5 Introduktion 

Redan när de potentiella sökande tar del av annonsen startar introduktionsprocessen, och 

denna fördjupas under intervjuerna. Då det ges en mer djupgående presentation av företaget 

och tjänsten. För att hjälpa den nya medarbetaren att snabbare acklimatisera sig vid starten av 

anställningen använder sig företaget av en mentor i kombination med ett introduktionshäfte. 

4.4.6 Konsulter, ”Headhunting” och Internrekrytering 

Inom kedjan är det väldigt vanligt med internrekrytering och personalen avancerar oftast inom 

kedjan. På grund av sekretessen går det inte att få ut någon information om ifall de anlitar 

konsulter eller om det förekommit ”Headhunting” under någon av deras 

rekryteringsprocesser. 
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5 Analys 

Utifrån det empiriska material som redovisats och utifrån teorin så har en analys gjorts, den 

ser ut som följer. 

5.1 Analys – Arbetsanalys 

Som Roberto Capotondi skriver i sin bok Rekrytera själv så gäller det att ta fram det som 

krävs för den nya tjänsten. I detta skede måste alla faktorer vägas in både de tekniska, sociala, 

psykiska och fysiska. För att få som teorin uttrycker det en så realistisk bild som möjligt över 

vad det är man söker hos den nya medarbetaren. Detta innebär att det handlar om att samla in 

önskemål och information om hur du som arbetsgivare vill att den nya medarbetaren ska 

agera och vara. Innebär tjänsten mycket kundkontakt är det viktigt att medarbetaren är social 

och förtroendeingivande. Konflikthantering kan ingå i arbetet men inte i arbetsuppgiften i 

dessa fall kanske det är så att den som är mest lämpad för tjänsten inte är samma kandidat 

som har rätt utbildning eller bäst betyg. Arbetsanalysen underlättar det vidare arbetet med 

processen, då alla de följande stegen bygger på det första.  

Förändringar i samhället kan orsaka stora påverkningar för specifika tjänster, men även för 

alla inom ett företag, då främst kanske inom IT. Exempel på detta kan vara nya kassasystem 

och elektroniska hyllkants etiketter med mera. 

5.2 Analys - Arbetsbeskrivning/Kravspecifikation 

Enligt teorin, Lindelöw Danielsson 2003 och Capotondi 2003, är grundtanken med en 

kravspecifikation att konkret förmedla vad tjänsten innebär. Alla företagen använder sig av 

kravspecifikationer om än på olika sätt. Två av företagen hade fasta specifikationer vilket 

innebär att de inte utfärdar någon ny utifrån varje arbetsanalys. Detta kan bero på att 

tjänsterna inte förändras så mycket att det krävs en ny kravspecifikation varje gång. Men det 

skulle inte skada företagen att göra detta steg i processen med jämna mellanrum för att 

revidera de befintliga kravspecifikationerna. Att göra en kravspecifikation kan ha strukturella 

fördelar eftersom alla då konkret vet vad som ska göras, när och vem som ska göra det. 

De två sista företagen agerar egentligen väldigt lika, skillnaden ligger i att endast det ena 

företaget utfärdar en skriftlig version av kravspecifikationen. 
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Anledningen till att det andra företaget inte gör detta beror till största del på att de är en så 

liten organisation att det känns mer naturligt med muntlig kommunikation. Med tanke på de 

strukturella fördelarna skulle det antagligen vara bättre om kravspecifikationen ändå fanns att 

tillgå i nedskriven form. 

5.3 Analys - Val av kommunikationskanal 

Att lokaltidningen är en populär annonsplats känns föga förvånande, eftersom detta medium 

har bra lokal räckvidd. Ett av företagen lägger istället ut annonsen på hemsidan. I de fall 

annonserna bara finns att tillgå via den ena eller andra kommunikationskanalen är chansen 

större att missa goda kandidater då de helt enkelt inte har en aning om att företaget söker ny 

personal.  

Det finns en hel del att ta i beaktande när det gäller val av kommunikationskanal. Precis som 

Roberto Capotondi säger i vår litteratur är detta ett sätt att marknadsföra företaget på, 

eftersom annonser läses flitigt även av personer som i dagsläget inte är på jakt efter en ny 

anställning. En snygg och välformulerad annons är god PR för företaget. På sätt och viss blir 

det lite som att slå två flugor i en smäll för företagen. Då de både marknadsför företaget i 

annonsen och får in ansökningar till den aktuella tjänsten. Dessvärre sker valet av 

kommunikationskanal oftast rutinmässigt, på samma sätt varje gång.  

5.4 Analys - Val av urvalsmetoder 

Som det står i Rekrytera själv så finns det ett antal urvalsmetoder att välja mellan. Men här 

skiljer sig teori och verklighet åt eftersom detta steg saknas hos respondenterna, inger val görs 

helt enkel. Även om inte valet av urvalsmetod görs så sker gallringen precis så som teorin 

säger, då utifrån de metoder som används. Detta var föga förvånande då alla ansökningar 

måste verifieras gentemot kravspecifikationen. Grovgallringen sker i alla företagen men med 

olika utgångspunkter, känslan eller inledningen i det personliga brevet, begränsningar utifrån 

arbetstiderna eller antalet tidigare anställningar. Vad som har störst betydelse vid den första 

grovgallringen är personligt för varje rekryterare. 

Antalet fina gallringar variera beroende på hur många ansökningar som inkommit eftersom 

antalet kandidater som blir kallade till intervju måste vara hanterbart. Det föreligger stora 

svårigheter i att avgöra vem som är den bäst lämpade kandidaten enbart genom CV-

granskning. Detta för att man aldrig kan läsa sig till hur en person är, fungerar i grupp 

och/eller passar för den aktuella tjänsten i verkligheten.  
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I ett CV står kandidatens egna uppfattningar om vad han/hon är bra på vilket gör detta till en 

osäker metod för ett slutgiltigt urval. Lika osäker är varje metod var för sig, det är först när 

man kombinerar ett antal urvalsmetoder som det går att utläsa vilken kandidat som antagligen 

är rätt man på rätt plats.  

På vilket sätt ansökan kommer in spelar i huvudsak ingen roll för respondenterna. Men det 

tilläggs dock att om man skickar in sin ansökan i ett kuvert som går med företagspost eller 

liknande så uppfattas detta väldigt nonchalant och då ratas man direkt på grund av just detta. 

Om man är intresserad så borde det vara värt att kunna kosta på sin ansökan ett ordentligt 

kuvert och porto. Ett av företagen skickar spontanansökningar direkt ner i papperskorgen 

eftersom man inte söker efter ny personal. Att kasta spontanansökningar verkar enligt oss 

väldigt drastiskt, det kan ju faktiskt vara så att det är idé att spara dessa för framtida behov. 

Att bifoga foto med ansökningshandlingarna ses mest som positivt med anledningen att det 

ökar igenkänningen efter det att parterna träffats och på så sätt blir det även lättare att särskilja 

ansökningshandlingarna. Endast en av respondenterna tyckte att foto är ointressant och menar 

att det till och med nervärderar hela ansökningen. Svaren kring detta tyder på att ett foto 

egentligen blir intressant först efter det att det personliga mötet har ägt rum.  

Hand i hand med stycket ovan kommer frågorna kring utseende. Respondenterna är här 

överrens om att utseende spelar roll man måste vara hel och ren samt inte för extrem. Detta 

får oss att fundera över vart gränsen för det extrema går. Svaret är antagligen olika beroende 

på vem som svarar, men förmodligen går den betydligt lägre än den gräns som 

respondenterna uttrycker.   

Familjesituationen är skäl till bortgallring hos ett av företagen. Detta för att medarbetare med 

småbarn måste vara borta från arbetet för vård av barn. Företaget ser inte alls till det positiva 

som kan komma i och med att man blir förälder. De andra tre sa att det inte gallrar efter 

familjesituationen. I verkligheten är det dock så att arbetsklimatet inom detaljhandeln är 

diskriminerande gentemot framförallt ensamstående småbarnsföräldrar eftersom arbetstiderna 

oftast innefattar både kvällar och helger. Öppettiderna inom barnomsorgen stämmer inte 

överrens med de öppettider som råder inom handeln vilket medför att dessa kandidater måste 

ordna med barnpassning på annat sätt för att kunna söka arbete i butik.  
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Även om företagen säger att åldern inte spelar så stor roll så har de flesta ändå med en 

reservation. Detta kan innebära en undre gräns på 18 år, en övre gräns som går vid 64 år eller 

att en viss åldersgrupp efterfrågas just vid den aktuella rekryteringen. Det är förståligt ur ett 

mångfalds perspektiv att företagen vill ha en bra ålderspridning i personalgruppen. Att gallra 

bort kandidater som bara har ett år kvar till pension är inte så konstigt eftersom tjänsten då 

kommer att vara vakant inom ett år igen. Vår tolkning av 18 års åldersgränsen är att lagen 

innehåller begränsningar i vad personer som inte uppnått myndighetsålder får göra. 

Arbetslivserfarenhet går före utbildning i alla företagen. Som vi tolkar respondenterna så 

handlar det om branscherfarenhet kontra utbildning i allmänhet. Vilket i och för sig inte är så 

konstigt eftersom det inte finns så många branschinriktade utbildningar. De flesta företag 

vidareutbildar sin personal genom internutbildningar och därför kan det vara lättare att ta in 

nya medarbetare som har praktisk erfarenhet och inte enbart teoretisk.  

Luckor i CV har varken uppfattats negativt eller positivt av något företag. De har istället blivit 

obligatoriska frågor vid intervjuerna. Vi tycker att företagen hanterar dessa luckor på rätt sätt 

eftersom att man aldrig kan veta varför dessa uppstått. Kandidaten kan ha lämnat det blankt 

på grund av att dessa meriter inte berör den angivna tjänsten med andra ord behöver luckor 

inte alltid betyda arbetslöshet.  

Vi trodde när detta arbete startade att vi hade valt att arbeta med ett företag som var 

mansdominerat och ett som var kvinnodominerat samt två könsneutrala. Det visade sig att alla 

företagen hade viss dominans åt det ena eller andra hållet. Två av företagen har 95 procent av 

det ena könet och 5 procent av det andra med de andra två företagen har 20 procent av det ena 

könet och 80 procent av det andra. Detta beror till största del på branscherna. Också 

personliga uppfattningar och förutfattade meningar från rekryterarna själva och framförallt 

från kunderna spelar roll för könsfördelningen. 

En tredje gallring gjordes utifrån ett enkelt telefonsamtal på ett av företagen, vilket vi ser som 

en väldigt bra metod för att verkligen få sig en uppfattning innan man kallar någon på 

intervju. Det blir en bekräftelse på den uppfattning de fått av den sökande innan genom CV. 

Själva intervjun ses av företagen som ett tillfälle att skaffa sig en uppfattning av kandidaterna 

och förhoppningsvis hitta rätt person till företaget. Rekryterarna ställde olika frågor beroende 

på vilka frågetecken som dyker upp vid CV-granskningen. En standard fråga var om personen 

hade något brottsligt förflutet. Detta är förståligt eftersom att man som arbetsgivare vill kunna 

lita på sin personal.  
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Alla företagen har intervjuerna i de egna butikerna, i fikarum eller liknande. Anledningen till 

detta är att de som intervjuas ska få en tidig introduktion och se butiken. Alla rekryterarna har 

också en medarbetare med under intervjutillfället för att de sedan tillsammans ska kunna göra 

en bra bedömning, så att inte det bara är en persons åsikter som får spela en avgörande roll. 

En mycket god idé då uppfattningen om en person kan variera väldigt mycket beroende på 

vem man pratar med. Med tanke på att magkänsla spelar en avgörande roll, kan det vara bra 

med fler magar. 

Till hur stor del rekryterarna säger sig använda magkänslan i processen är olika. Två företag 

säger att den avgör till 75 procent medan de andra två säger 20 respektive 35 procent. 

Magkänslan bör inte tillåtas spela en avgörande roll enligt Hallén, vilket framgår av 

inledningskapitlet av denna rapport. För att hitta rätt medarbetare är det inte bara 

kompetensen som är avgörande utan även social kompetens och servicevilja. 

Företagen är bra på att ge svar om bortgallring, dock sker detta i de flesta fall först efter det att 

processen är avslutad 

5.5 Analys – Introduktionen 

I introduktionssteget sammanstrålar teori och empiri på ett bra sätt. Företagen är överens om 

att introduktionen startar redan när kandidaterna tar del av annonsen vilket även Capotondi 

säger att den gör i Rekrytera själv. Därför anser vi att valen kring annonsens utformning är av 

största vikt. Mentorskap i kombination med någon form av introduktionshäfte är ett bra sätt 

att skapa en god förutsättning för kandidaten. Det är också ett bra sätt för att kandidaten 

snabbt ska kunna acklimatisera sig och känna social trygghet i den nya gruppen. Detta får 

anses vara en riktigt bra åtgärd när man nyanställt, man måste få en person att trivas och vilja 

jobba på arbetsplatsen. 

5.6 Analys – Konsulter, ”Headhunting” och Internrekrytering 

Konsulter och ”Headhunting” beskrivs i boken Rekrytering i fokus som något som används 

vid chefsrekrytering. Konsulter används oftast när det handlar om chefsrekrytering eller 

tjänster som kräver special kompetens även hos våra respondenter. Det är även vid dessa 

typer tjänster som ”Headhunting” kommer in. Då man oftast kan värva en kompetent 

medarbetare från ett annat företag.  
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När man anlitar konsult behöver de första stegen i processen vara klara. Enligt oss blir det 

extra viktigt att arbetsanalysen och kravspecifikationen är ordenligt gjorda då representanter 

för företaget inte är närvarande vid urvalet av kandidater.  

”Headhunting” gynnar det egna företaget både ur konkurrenssynpunkt, även på det sätt att det 

skadar det andra företaget, som blir av med en viktig kugge i sin verksamhet. 

Internrekryteringen ser vi som en stor tillgång för företagen eftersom den nya medarbetaren 

redan är insatt i organisationen.  

5.7 Analys – Rekryteringsprocessen 

Tittar vi på rekryteringsprocessen som helhet är skillnaderna mellan teori och praktik på de 

företag vi besökt inte så stora. Det egentliga startskottet till att dra igång en 

rekryteringsprocess börjar med att ta beslutet om att en ny medarbetare behövs, först därefter 

börjar arbetet med att ta fram en arbetsanalys. 

Detta är som sagt en process som kräver att du genomgår ett antal steg för att komma fram till 

bästa resultat. Det steg som teorin, Rekrytera själv av Roberto Capotondi, kallar för val av 

urvalsmetoder är det steg som skiljer sig mest, teoretiskt och praktiskt. Anledning till detta 

tror vi är att respondenterna använder sig av en standardmodell för hur de ska gå tillväga. I 

denna modell är de aktuella urvalsmetoderna endast CV-granskning och intervju, vilket gör 

att steget val av urvalsmetoder inte finns med i deras process.  
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6 Slutsats 

För att fräscha upp minnet så var vår frågeformulering och vårt syfte med rapporten det som 

följer: 

Hur fungerar rekryteringsprocessen inom detaljhandeln och vad 

tittar rekryterarna på, vid urval bland kandidater till en tjänst? 

Syftet med denna rapport är att få en inblick i rekryteringsprocessen 

inom detaljhandeln för att vi som framtida butikschefer bör ha 

kunskapen kring detta ämne. Viss önskan finns också om att få 

kunskaper och information om rekryterarnas tankebanor i processen 

för vårt framtida sökande av arbete. 

I kapitel 1 i denna rapport kan man läsa om att det är stora svårigheter med att genomföra en 

rekrytering så att utfallet blir så bra som möjligt. Efter undersökningarna har vi kommit fram 

till att företagen inte ser dessa svårigheter i rekryteringsprocessen.  

Vid urvalen av kandidater har vi kommit fram till att: 

• Grovgallringen görs utifrån det personliga perspektivet vilket innebär att varje 

rekryterare gallrar utifrån olika parametrar. 

• Arbetslivserfarenhet väger tyngre än utbildning. Under förutsättning att det handlar 

om branscherfarenhet kontra utbildning i allmänhet.   

• Det inte sker någon kvotering för att utjämna ålders och könsskillnader.  

• Utseende är skäl till bortgallring i extremfall, framförallt för att kundernas 

uppfattningar och åsikter sätts i fokus.  

• Familjesituation kan vara avgörande i urvalsprocessen. 

• Magkänslan är närvarande under hela processen och spelar en avgörande roll enligt 

våra respondenter. 

Vi kan också konstatera att internrekrytering och ”Headhunting” är vanligt förekommande 

samt att konsulter anlitas när det handlar om att hitta nya chefer eller medarbetare med 

spetskompetens.  
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Efter undersökning har vi kommit fram till att sättet ansökan kommer in på inte är en 

avgörande faktor och därför kan kandidaterna själva välja det sätt som känns mest naturligt. 

Vi kan även konstatera att luckor i CV inte är ett skäl till bortgallaring.  

Till sist kan vi konstatera att rekryteringsprocessen i detaljhandeln i stort sett ser ut som den 

process teorin beskriver. Den skillnad vi kommit fram till i vår undersökning är att steget val 

av urvalsmetoder inte finns med i den process som våra respondenter använder sig av.  
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7 Diskussion 

Till att börja med kan vi säga att vår egen okunskap inom ämnet rekrytering innebar vissa 

brister i denna rapport. Vi var tvungna att sätta oss in i hur processen går till teoretiskt innan 

vi kunde börja fundera ut hur själva undersökningen skulle gå till. Detta gjorde att vi fick lite 

ont om tid i slutet av rapportskrivandet. 

I och med denna tidsbrist hade vi bara tid för att besöka fyra företag vilket vi tycker är i 

minsta laget. Vår egen högst personliga uppfattning är att slutsatserna troligen hade varit de 

samma även om fler företag hade deltagit i undersökning. Men för att öka trovärdigheten i 

rapporten hade det varit bättre med fler undersökningsenheter. Tillexempel att man hade 

använt sig av åtta företag, två inom varje område istället för bara ett så som det ser ut i denna 

rapport. 

En önskan om att den teoretiska referensramen skulle ha varit mer branschinriktad finns även 

hos oss. Detta var dock inte möjligt eftersom vi inte hittade någon teori om 

rekryteringsprocessen för detaljhandeln. Vilket har medfört att den teori som presenteras i 

denna rapport är generell.  

Så här i efterhand kan vi känna att det hade varit en bra idé att komplettera den befintliga 

undersökningsmetoden med observationer. Vilket i och för sig förutsätter att det finns företag 

som är villiga att ha med observatörer under hela sin rekryteringsprocess. Samt att de 

genomgår en process inom det tidsintervall som är avsatt för rapportskrivandet. Det vi menar 

att vi skulle vilja följa med rekryterarna genom hela processen för att se om de agerar i 

enlighet med vad som framkommit under intervjuerna. Detta för att stärka upp 

trovärdigheterna i de nuvarande intervjuerna men även för att mera praktiskt få se hur det 

verkligen går till.  

En annan sak som vi skulle kunna ha tänkt oss att göra i rapporten är att själva söka jobb i de 

företag vi valt att arbeta med för att på så sätt se, precis som ur en observations synvinkel, att 

det går till som de säger att det gör. 
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8 Rekommendationer 

Efter att ha genomgått den långa processen som krävdes för rapporten så har vi kommit fram 

till några rekommendationer som vi vill delge er läsare och de företag som medverkat i 

rapporten. 

Arbetsanalysen är den viktigaste delen i hela processen och vi rekommenderar det företag 

som uteslutit detta steg att ta in det i processen. Vi rekommendera samtidig alla företagen att 

göra en grundlig arbetsanalys genom att väga in alla de faktorer som kan påverka tjänsten. 

Våra rekommendationer kring arbetsanalysen är att den ska innehålla alla de delar som kan 

påverka arbetssituationen och ge en så realistisk bild som möjligt. Arbetsanalysen är den 

viktigaste delen i hela processen då resterande steg bygger på denna analys. Arbetsanalysen 

som mynnar ut i en kravspecifikation är själva nyckeln till att få rätt medarbetare.  

När det gäller valet av kommunikationskanal så rekommenderar vi företagen att ta sig en 

extra tankeställare. Att inför varje annonsering analysera genom vilken/vilka kanaler det är 

mest troligt att nå rätt kandidater. Tänka efter innan du väljer kommunikationskanal är en sak 

man ska göra, vem är det du söker och via vilken/vilka kanaler är det troligast att du finner 

denna kandidat. Det förekommer inget val av urvalsmetoder i den empiriska processen. 

Urvalen sker rutinmässigt och på samma sätt varje gång.  

Valet av urvalsmetod sker inte alls i våra företag. De har under tidigare processer gjort ett val 

som de använder sig av i dagens processer. Alla företagen säger att detta funkar för dem och 

vi har inget som motbevisar detta. Dock tycker vi att man allmänt kanske ska utöka 

metoderna man använder och ta till ytterligare någon för att verkligen se att det är den rätta 

medarbetaren man hittat. Det gäller att man tänker på individens integritet om man ska utföra 

tester så att ingen tar illa upp. 

Introduktionerna verkar fungera relativt bra i våra företag. Vi rekommenderar dem bara att 

fortsätta på detta spår och helt enkelt bara tänka till om det går att utveckla denna del ännu 

mera i processen för att motivera den nya medarbetaren till att göra ett mycket bra jobb. 

Introduktionen startar redan när den blivande medarbetaren läser platsannonsen och fördjupas 

under anställningsintervjun, för att sedan bli riktigt skarp i kanterna när kandidaten tillträder 

tjänsten. 
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Internrekryteringen ser vi som ett mycket bra alternativ till rekrytering utifrån och vi 

rekommenderar att alla företagen använder sig av detta så långt det är möjligt. Detta för att ta 

till vara den kompetens som finns inom företaget och för att tillåta medarbetarna att växa och 

utvecklas inom den egna organisationen.  

”Headhunting” är även det ett bra alternativ i rekryteringsprocessen. De som använder sig av 

detta får av oss rekommendationerna att alltid hålla ögon och öron öppna även om du inte är i 

behov av någon ny personal för tillfället. 

I de processer där konsulter förekommer har vi fått bilden av att dessa används till tjänster 

som kräver högre kompetens och där med ser vi att det är ett bra sätt för företag att hitta 

personer till dessa tjänster. Denna typ av rekrytering ser annorlunda ut eftersom att processen 

inte helt sköts utifrån de vanliga principerna och därmed har du som rekryterar inte lika 

mycket kontroll.  

Vid konsulter är det också ännu mera viktigt att arbetsanalysen är konkret gjord då du absolut 

inte kan påverka vilka kandidater som får komma på intervju efter det att du lämnat över 

ansvaret på konsulterna. 

Vi har också sett att merparten av företagen har väntat med att skicka ut svar till de sökande 

till efter processen är klar. Vi rekommenderar dem utifrån egna erfarenheter att skicka ut 

någon form av bekräftelse på att de fått in ansökan och att ge besked till de bortgallrade 

kandidaterna allt efter som processen fortgår. När det gäller hela processen som helhet är den 

stora rekommendationen från vår sida eftertanke. 
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