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Sammanfattning 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur rekryterare på bemanningsföretag 

rekryterar butikssäljare, en bransch med relativ hög personalomsättning. Mer 

specifikt har vad som kännetecknar dessa rekryteringsprocesser och vilka värden som 

tillskrivits formella och informella kompetenser studerats.  Studien har genomförts 

genom en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer för att kunna skapa ett djup i 

svaren. Studien har avgränsats till två bemanningsföretag som rekryterar 

butikssäljare till dagligvaru- och detaljhandeln i mellersta Sverige. I studien har tre 

rekryteringsansvariga från respektive bemanningsföretag intervjuats. Insamlingen av 

data har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex rekryterare 

från två rekryterings- och bemanningsföretag som verkar inom samma branscher och 

rekryterar butikssäljare. Valet av semistrukturerade intervjuer valdes för att ge 

respondenterna mer frihet i deras svar, detta genom att ställa öppna frågor som ger 

möjlighet till följdfrågor under intervjuernas gång. Metodvalen baserades på studiens 

syfte och frågeställningarnas karaktär med förhoppningen att få fram djupgående 

information som skapar förståelse för rekryteringsprocesserna. Studiens resultat 

visar att rekryteringsprocesserna som bemanningsföretagen använder sig av i 

rekrytering av butikssäljare kännetecknas av en kompetensbaserad rekrytering med 

utgångspunkt i en befattningsbeskrivning och en kravspecifikation. I 

kravspecifikationen listas de kompetenskrav som behövs för att utföra arbete på ett 

bra sätt och används som ett avgörande arbetsverktyg i urvalsprocessen.  

 

Nyckelord: Kompetensanalys, pedagogiska processer, rekrytering, urval. 



 

 

Innehållsförteckning  

Inledning      1  

Syfte och frågeställningar    2  

Tidigare forskning    2  

Kompetenser     3  

Formella kompetenser    4 

Informella kompetenser    4 

Rekryteringsprocessen    5 

Rätt för alla     5 

Förberedelser     6 

Sökprocess     6 

Introduktion     8 

Kompetensbaserad rekrytering   8 

Kravspecifikation    9 

Intervjuteknik     10  

Metod      11 

Datainsamling     11  

Urval – hur mycket data?     12 

Analys av data    13 

Forskningsetiska utmaningar    13  

Resultat     14  

Rollen som rekryterare    14  

Rekryteringsprocessen    14  

Riktlinjer     17 

Formella och informella kompetensers betydelse  18  

Resultatanalys     19 

Kompetensbaserad rekrytering   19 

Kravspecifikation    20 

Intervjuteknik     20 

Formella och informella kompetensers värde  21 



 

 

Diskussion      21  

Vad kännetecknar dessa rekryteringsprocesser?  21 

Vilka värden tillskrivs formella och informella kompetenser?  23  

Avslutande diskussion    24 

Metodologisk diskussion    25 

Vidare forskning    25 

Referenser      26  

 

Bilaga 1. Informationsbrev   1 

Bilaga 2. Intervjuguide/Enkät    3 

 

 



 

1 
 

Inledning  

Pedagogik är ett ämne som är relevant bortom skolvärlden, inte minst i 

rekryteringssammanhang där det för rekryteraren är viktigt att hitta rätt kandidat 

med bästa möjliga förutsättningar för att utföra ett bra jobb och passa in i den 

sociokulturella miljö som råder på den specifika arbetsplatsen. Gustavsson & 

Thunborg (2016) diskuterar i artikeln Pedagogik i arbetslivet – forskningsområdets 

utveckling under 2005–2015 hur pedagogisk forskning i arbetslivet ger viktiga bidrag 

till att kritiskt ifrågasätta och bidra till en utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv. 

Gustavsson & Thunborg (2016) konstaterar att pedagogisk forskning inom 

rekrytering har minskat under perioden 2005–2015, utifrån detta finns betydande 

såväl samhällsrelevans som inomvetenskaplig relevans av vidare pedagogiska studier 

inom rekrytering och rekryteringsprocesser. 

 

Ellström, Löfberg & Svensson (2005) beskriver i artikeln Pedagogik i arbetslivet. Ett 

historiskt perspektiv hur kompetensutveckling har blivit en allt mer intressant del i 

det pedagogiska forskningsområdet och betonar vikten av dess forskning för att se 

arbetsplatsen och arbetslivet som en läromiljö. Ellström, Löfberg & Svensson (2005) 

diskuterar arbetet och utvecklingen med rätt person vid rätt plats under de senaste 

decennierna och hur den egna kompetensen kan ses som en viktig aspekt i yrkesval, 

men poängterar hur det gjorts förhållandevis få forskningsstudier inom området.   

 

I ett allt mer kompetensbaserat arbetsliv ställs höga krav på rekryteringsprocessen att 

hitta rätt person till rätt plats. I arbetet med kompetensbaserad rekrytering är en 

viktig aspekt både formella och informella kompetenser. Lindelöw Danielsson (2008) 

diskuterar de kostsamma konsekvenserna av felrekryteringarna och hur de bidrar till 

bland annat underprestation och otrivsel. Personalen är inte enbart den främsta 

resursen utan den enda resursen inom många branscher och personalens kompetens 

är avgörande för organisationens resultat (Lindelöw, 2008). Enligt Svenskt näringsliv 

(2017) förekommer stor personalomsättning inom handeln, vilket enligt min mening 

gör branschen extra intressant när det kommer till hur rekryteringsprocessen kan 

förebygga felrekryteringar genom rekryterarens arbete med att analysera 

kompetenser.  Jag valde därför att i min studie undersöka hur rekryterare vid 

bemanningsföretag arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för 

butikssäljare. Jag ville undersöka hur formella och informella kompetenser söks, 
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bedöms och värderas. Detta för att det är viktigt att undersöka rekryteringsprocessen 

vetenskapligt för att kunna utveckla ett mer hållbart arbetsliv och arbetssätt.  

 

I artikeln Bästa förmåga eller starkaste drivkraft? – Reflektioner kring rekrytering 

till forskarutbildning tar Anna-Lena Wiklund (2015) upp hur svårt det är att bedöma 

och möta engagemang och drivkrafter och skriver hur rekryterare ofta identifierar 

meriter som de känner igen. Vad ställer det för krav på rekryterarens yrkeskunskaper 

inom det tänkta rekryteringsområdet? 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur rekryterare på 

bemanningsföretag rekryterar butikssäljare inom detalj- och dagligvaruhandeln, en 

bransch med relativt hög personalomsättning (Svenskt näringsliv, 2017). Mer 

specifikt är syftet att undersöka hur kandidaternas formella respektive informella 

kompetenser bedöms och vilken betydelse som rekryterarna tillskriver dessa 

kompetenser givet de sociokulturella miljöer som råder på de tilltänkta 

arbetsplatserna.  

 

Studiens frågeställningar är: 

• Vad kännetecknar dessa rekryteringsprocesser? 

• Vilka värden tillskrivs formella och informella kompetenser? 

 

Tidigare forskning 

Pedagogik kan ses ur en rad olika aspekter och begreppet vilket får en skild betydelse 

baserat på sammanhang. I den tidigare forskningen har Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidsson (2011) diskuterat pedagogikens innebörd. När man hör ordet pedagogik 

förs tankarna till utlärning och hur man förmedlar kunskap och den klassiska 

yrkestiteln lärare blir ofta en synonym till pedagogik. Detta är något som enligt 

Nilsson et al. (2011) ger en mer retorisk och instrumental syn på pedagogiken som 

vetenskap, och de menar att pedagogiken istället ska ses som en gemensam 

beteckning för påverkans- och förändringsprocesser även kallat pedagogiska 
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processer. Dessa pedagogiska processer gäller på både individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå.  

Pedagogik inom arbetslivet inkluderar pedagogiska processer vilket i detta 

sammanhang syftar till de medel som behövs för att organisationer skall nå sina mål 

och skapa värde för sina kunder genom sina tjänster och varor. För att lyckas med 

detta behöver medarbetarna lösa uppgifterna som de ställs inför – vilket enligt 

Anttila (1999) kräver olika former av kompetens. 

 

Kompetenser  

Kompetens har blivit ett allt mer omtalat begrepp och man hör allt oftare 

diskussioner om att arbetsmarknaden står inför ett paradigmskifte i takt med att 

samhället utvecklas mot ett kunskapssamhälle. Emellertid menar Skorstad (2011) att 

kompetens inte har något med kunskapssamhället i sig att göra, utan behovet av 

kompetens fanns redan för flera hundra år sedan hos folket. Alltifrån hantverkaren 

till bonden hade kompetenser i sitt arbete, skillnaden jämfört med idag är att den 

efterfrågade kompetensen har förändrats. Skorstad (2011, s. 20) beskriver 

kompetenser som ”... duglighet i arbetslivet” och menar att ”[d]et måste finnas en 

överrensstämmelse mellan de uppgifter en människa ställs inför och den 

handlingsrepertoar hon har”. Lindelöw (2008, s. 32) beskriver människans 

kompetenser som ”… hur hon gör saker och på vilket sätt hon agerar för att uppnå 

resultat”.  

Enligt Anttila (1999) saknas ekonomiskt underlag för att tydliggöra sambandet 

mellan organisationers kompetenser och ekonomiska resultat, vilket i sin tur 

påverkar den bristande diskussionen kring kompetensens vikt. Anttila (1999) menar 

att man får se till sambandet genom organisationens produktionsled och beskriver 

hur organisationer erbjuder varor och tjänster som produceras genom att 

medarbetarna löser olika uppgifter genom att använda sin kompetens. Kunden ser ett 

värde i organisationens varor och tjänster och ger en ersättning till organisationen för 

det värdet vilket bli organisationens resultat.  Genom att återinvestera denna 

ersättning i utvecklingen av nya kompetenser kan organisationen med hjälp av den 

utvecklade kompetensen effektivisera produktionen av deras varor och tjänster för att 

sänka kostnaderna eller öka värdet vilket i sin tur leder till en ökad ersättning och där 

med ett ökat resultat. Genom detta diskuterar Anttila (1995) att man bör se 
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personalkostnader som kompetenskostnader för att personalen är en organisations 

kompetens.  

Rowe (1995) diskuterar kompetens och dess betydelse inom kompetensförsörjning 

och menar att ett stort problem är den lösa definitionen av begreppet kompetens, 

vilket förvirrar och tenderar att begränsa möjligheterna att använda olika 

kompetensmodeller. Kompetens är något som man måste mäta – någon har antingen 

en viss kompetens eller så har den det inte, man kan inte ha en kompetens delvis. 

Rowe (1995) menar att det är lätt att blanda ihop kompetens och beteenden vilket är 

skilda saker. Hans lösning vore att istället för att använda sig av enbart begreppet 

kompetens bör man dela upp begreppet i tre olika kategorier: beteende, förmåga 

samt egenskaper.  

 

Formella kompetenser  

Skorstad (2011) diskuterar hur kompetens delas in i två olika spektrum – formella 

och informella kompetenser. Den formella kompetensen består av en persons 

utbildning, yrkesmeriter och tidigare arbetslivserfarenhet, samt övriga meriter från 

arbetslivet. De formella kompetenserna är det som oftast listas i en kandidats CV.  

 

Informella kompetenser  

Informella kompetenser går ofta under benämningen personliga egenskaper vilket 

lättare beskriver vad det innebär. Skorstad (2011, s. 23) tar upp att den informella 

kompetensen blivit allt mer omtalad inom det svenska arbetslivet och betyder hur en 

person kan ”…omsätta sina meriter i handling och åstadkomma resultat”. 

När det kommer till rekryteringsprocesser kan kompetensmodellen ses som en 

utgångspunkt från vilket en rekryterare väljer ut de viktiga kompetenserna för den 

tilltänka tjänsten. Kompetensmodellen beskriver en rad viktiga informella 

kompetenser som beskriver hur en kandidat kan komma att fungera i arbetsrollen 

(Lindelöw, 2008). Exempel på informella kompetenser är samarbetsförmåga, 

flexibilitet, stresstålig, strukturerad och problemlösningsförmåga.  
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Rekryteringsprocessen  

Kompetensförsörjning är en process som startar redan vid identifieringen av 

personalbehov och fortsätter till rekryteringsprocessen, under hela anställningen 

samt fram till kandidatens anställning avslutas. Processen kan delas in i tre faser 

bestående av IN-processen (rekryteringsprocessen), I-processen (under 

anställningen) och UT-processen (när anställningen avslutas). IN-processen står för 

rekryteringen av nya medarbetare och därmed ny kompetens till organisationen. I-

processen är fas nummer två som innebär organisationens arbete med att utveckla 

och behålla organisationens medarbetare och kompetens under hela deras 

anställning. Den sista fasen, UT-processen, innebär det arbete som sker i samband 

med att en medarbetare avslutar sin anställning (Nilsson et al. 2011). Denna studie 

kommer att fokusera på IN-processen av kompetensförsörjning – nämligen 

rekryteringsprocessen.  

När det kommer till rekryteringsprocessen finns en rad olika tillvägagångssätt att 

tillgå. En viktig faktor att säkerställa från början är vilken form av 

rekryteringsprocess som ska tillämpas. Price (2004) diskuterar tre olika typer av 

rekryteringsprocesser beroende på sitt mål med tillsättningen av tjänsten. De tre 

rekryteringsprocesserna är (Nilsson et al. 2011, s. 169f): 

• ”Rätt person för det aktuella arbetet”. Målet med rekryteringen är att tillsätta 

rätt person för arbetsuppgifterna då kandidaten enbart förväntas fullfölja de 

tilldelade arbetsuppgifterna.  

• ”Rätt person för organisationen”. Här fokuserar man på att se till kandidat och 

organisation. Detta förekommer främst i en organisation där 

arbetsuppgifterna ständigt förändras medan organisationskulturen kvarstår.  

• ”Rätt person för framtiden”. Denna strategi ser till framtiden och rekryterar 

för ett långsiktigt samarbete med fokus på kandidatens flexibilitet och 

utvecklingspotential.  

 

Rätt för alla 

Rekryteringsprocessen är en viktig pedagogisk process och till viss del avgörande i en 

organisations kompetensförsörjning varav det är av högsta vikt att den sker 

strukturerat och med noggrannhet. En eventuell felrekrytering är kostsamt både för 
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organisationen och kandidaten. För kandidaten kan en felrekrytering leda till att hen 

får ett jobb som inte alls är rätt för hen vilket resulterar i att hen inte trivs varken på 

organisationen eller med arbetsuppgifterna. Det blir både kostsamt och mycket 

energikrävande att starta om på ytterligare en ny arbetsplats. För organisationen kan 

en felrekrytering leda till att medarbetaren underpresterar, inte klarar av 

arbetsuppgifterna, känner vantrivsel och misslyckande och möjligen leder till 

sjukskrivningar. Organisationen behöver då lägga ned resurser som tid och pengar på 

olika lösningar i form av förhandlingar och diskussioner, samt göra om 

rekryteringsprocessen för att ersätta medarbetaren. En väl strukturerad 

rekryteringsprocess är en viktig del i rekryteringsprocessen och kan med fördel delas 

in i tre faser: förberedelse, sökprocess och introduktion (Lindelöw, 2008).  

 

Förberedelser  

En rekryteringsprocess uppkommer efter att en organisation identifierat ett behov av 

kompetens (Lindelöw, 2008). Rekryteringsprocessen startar med att man tar fram en 

befattningsbeskrivning som beskriver arbetsuppgifterna och en kravprofil för att 

sammanställa de krav som kandidaten förväntas uppfylla. Detta är en viktig del i 

rekryteringsprocessen då det är i det här skedet som man bestämmer vilka formella 

och informella kompetenser som behövs för att utföra arbetet på ett bra sätt. Nästa 

steg i förberedelserna är att utforma en annons som baseras på 

befattningsbeskrivningen och kravspecifikationen. Efter att annonsen är skriven är 

det dags att välja medieval och hur man ska gå tillväga för att söka kandidater, ett val 

som till stor del beror på vilken målgrupp som man försöker attrahera. Faktorer som 

påverkar medievalet beror enligt Lindelöw (2008) på bland annat organisationens 

rykte, hög- eller lågkonjunktur samt hur bred eller smal målgruppen är. Lindelöw 

(2008) poängterar att det skiljer sig från fall till fall om det räcker med att publicera 

annonsen på organisationens hemsida eller om den skall annonseras på 

arbetsförmedlingen och andra jobbsökartjänster.  

 

Sökprocess  

Steg två i rekryteringsprocessen består av sökprocessen som startar med en 

grovgallring. Under en grovgallring rekommenderar Lindelöw (2008) att man 
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undersöker huruvida kandidaten lever upp till kravspecifikationen, hur kvalitén på 

ansökan ser ut samt om kandidaten har några meriter eller kompetenser utöver 

kravspecifikationen som gör att hen sticker ut från övriga kandidater. Lindelöw 

(2008) förespråkar att grovgallringen består av en sortering av ansökningarna där de 

delas in i tre grupper. Grupp 1 = de som lever upp till kravspecifikationen. Grupp 2 = 

de som inte fullt ut stämmer överens med kravspecifikationen men som man kanske 

återkommer till längre fram i rekryteringsprocessen. Grupp 3 = de som inte lever upp 

till kraven och därmed inte heller är av intresse för den aktuella tjänsten. Det är av 

fördel att två eller flera rekryterare går igenom ansökningarna för att urvalet sedan 

skall kunna jämföras och på så sätt skapa en större trygghet i urvalet (Lindelöw, 

2008).  

Nästa steg i sökprocessen är intervjudelen – här är det viktigt för både rekryteraren 

och kandidaten att man lär känna varandra. Rekryteraren ska få en bild av vem 

kandidaten är, hens formella och informella kompetenser, medan kandidaten ska få 

en tydlig presentation av organisationen och vad arbetet innebär. En del av förarbetet 

inför intervjun är utskickning av ett personaliaformulär. Ett personaliaformulär 

påminner mycket om ett CV, men fördelen med formuläret är att man får samma 

information från alla sökande vilket underlättar urvalet och jämförelser av de olika 

kandidaterna. Ytterligare en fördel med användandet av personaliaformuläret är att 

använda det som ett medel för att analysera hur kandidaten ställer sig till uppgiften, 

hur hen behärskar språk och hur hen kan hantera skriftliga uppgifter (Lindelöw, 

2008). 

Efter intervjun är det dags för urvalsprocessen. För att genomföra urvalet är det 

viktigt att kontrollera den inhämtade informationen och varje kandidat med 

kravspecifikationen. Lindelöw (2008) beskriver att det här finns möjligheter att göra 

fler personbedömningar, exempelvis genom personlighetstester eller ytterligare 

intervjuer med en kompetensbaserad intervjuteknik. Ett bra tillvägagångssätt vid en 

andra intervju är att bjuda in en representant från organisationen som har erfarenhet 

av arbetsuppgifterna.  

Innan sluturvalet är det dags för referenstagning, vilket enligt Lindelöw (2008) kan 

ge ett viktigt säkerställande av kandidatens kompetenser och personlighet och även 

visa på kandidatens syn av sig själv. En viktig aspekt som Lindelöw (2008) menar att 

man bör ha i åtanke är dock att även referenten är en människa och hens svar 
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påverkas av hens egna erfarenheter och värderingar. Efter genomförd 

referenstagning är det dags för sluturvalet – här är det viktigt att gå tillbaka till 

kravspecifikationen för att säkerställa att kandidaten lever upp till de förväntade 

kraven. En lättöverskådlig metod för att jämföra kandidaterna är genom att ”… spalta 

upp kraven och kompetenserna man söker vertikalt och lista kandidaterna 

horisontellt och sedan betygsätta varje kandidat på varje krav” (Lindelöw, 2008, s. 

51) för att sedan räkna samman poängen för var kandidat. Detta material är även ett 

bra underlag för framtida kompetensutveckling och individuella utvecklingsplaner 

för medarbetaren. Lindelöw (2008) poängterar att denna översikt även kan ses som 

en grund för att förenkla kommunikationen med de kandidater som inte fått 

erbjudande av tjänsten.  

 

Introduktion  

En strukturerad rekryteringsprocess slutar inte direkt efter att rekryteraren erbjuder 

den valda kandidaten tjänsten och hen tackar ja, utan därefter kommer det tredje 

steget som inkluderar introduktionen av den nya medarbetaren. Enligt Lindelöw 

(2008) har introduktionen av en ny medarbetare stor påverkan på hur väl personen 

kommer in i organisationen, arbetsgruppen och arbetsuppgifterna varav detta är ett 

steg att ta på allvar.  

En tid efter rekryteringsprocessen och den nyanställda medarbetaren kommit in i 

arbetet är det dags att följa upp. Genom att göra en rekryteringsuppföljning tar man 

reda på hur det gick för den nyanställda både gällande trivsel och arbetsuppgifter, 

men här finns även stor potential att utvärdera rekryterarens egna arbetsinsats och 

dra lärdom till framtida rekryteringar (Lindelöw, 2008).   

 

Kompetensbaserad rekrytering  

Farnham (2000) diskuterar i sin studie hur en organisation ersatte den traditionella 

rekryteringsprocessen till en kompetensbaserad rekryteringsprocess och vilka 

effekter detta skapade. En kompetensbaserad rekryteringsprocess kan leda till ökade 

arbetsprestationer och minskade konflikter på arbetsplatsen, eftersom en 

kompetensbaserad rekryteringsprocess skapar möjligheter för chefer att ha 

organisationens behov i åtanke och lättare finns rätt kandidat för positionen.  
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Farnham (2000) definierar kompetens som alla de arbetsrelaterade egenskaper, 

kunskaper, erfarenheter, förmågor och värderingar som en kandidat behöver för att 

lycka utföra arbetet på ett bra sätt.  

I Van Der Heijden och Van Der Heijdens (2006) studie diskuteras kandidaternas 

kompetens inom en kompentensbaserad rekrytering utifrån begreppet 

anställningsbarhet. Anställningsbarhet kan ses som ett samlingsbegrepp för både 

formella och informella kompetenser vilket inkluderar kandidatens yrkeskompetens, 

utvecklingsförmåga, personlig flexibilitet och personliga egenskaper. Begreppet 

anställningsbarhet diskuteras som en kandidats konkurrenskraftighet på 

arbetsmarknaden och enligt Van Der Heijden och Van Der Heijden (2006) är 

mätning av en kandidats anställningsbarhet en viktig del i rekryteringsprocessen. 

Personalens kompetens är avgörande för hur organisationen ska klara av att möta 

utmaningar och lösa uppgifter, och genom att mäta kandidaters kompetens och 

anställningsbarhet kan rekryterare försöka förutspå arbetsförmågan och hur väl 

kandidaten kommer passa för arbetet och organisationen. Dagens arbetsmarknad är 

oförutsägbar vilket medför att medarbetare behöver besitta flexibilitet och en vilja att 

utvecklas. 

 

Kravspecifikation  

För att nå en framgångsrik rekryteringsprocess krävs mer än gott omdöme, instinkt, 

kunskap om människan och mänskligt beteende. För att nå en framgångsrik 

rekrytering behövs en väl strukturerad process som grundas i en lista med alla delar 

som arbetsuppgifterna och organisationskulturen kräver. Lindelöw (2008, s. 58) 

beskriver det som ”människan är bara halva ekvationen, sammanhanget hon skall 

passa in i är den andra halvan”. Innan man får fram en lista på kompetenskrav måste 

man klargöra arbetets uppgifter, förhållningssätt och krav (Lindelöw 2008). 

Nästa steg är att utforma kravspecifikationen. En väl strukturerad och noggrant 

planerad kravspecifikation inkluderar alla aspekter av arbetet och kommer i 

slutändan att utgöra ett slags facit till om man funnit rätt kandidat – uppfyller 

kandidaten kravspecifikationen, kommer personen troligen att klara av arbetet. I 

kravspecifikationen skall alla aspekter av arbetet inkluderas vilket innefattar 

utbildning, tidigare erfarenheter (formell kompetens) så väl som informella 
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kompetenser, kunskapskrav, färdighetskrav, personlighetsdrag, utvecklingspotential 

och tillgänglighet för arbetsresor och generella medicinska krav (Lindelöw, 2008).  

 

Intervjuteknik 

Att arbeta kompetensbaserat med rekryteringsprocessen inkluderar alla delar – därav 

intervjun. Att utföra en kompetensbaserad intervju kräver en tydligt strukturerad 

plan och förberedelser. Rekryterarens uppgift är att analysera huruvida kandidatens 

kompetens överensstämmer med arbetet och arbetsutformningen (Lindelöw, 2008). 

Vikten av en framgångsrik intervju ligger i strukturen. Det är viktigt att rekryteraren 

tar ansvar för hela intervjun och arbetar för att uppnå en tydlig kommunikation med 

kandidaten. En bra start för en tydlig intervju börjar redan vid presentationen. Det är 

rekryterarens ansvar och i rekryterarens fördel att starta intervjun med en tydlig 

presentation av sig själv, organisationen och den utannonserade tjänsten. Vidare är 

det viktigt att rekryteraren tydliggör intervjuns upplägg och förväntade tid samt 

poängterar att det kommer att finnas utrymme i slutet av intervjun för frågor och 

vidare diskussion. Detta är en viktig del för att kandidaten skall känns sig bekväm i 

situationen och ha någon form av dagordning och tidsram att förhålla sig till 

(Lindelöw, 2008).  

Andra delen av intervjun bör ägnas åt kandidatens bakgrundsinformation vilket 

innebär utbildning, tidigare arbetserfarenheter, privatliv i form av civiltillstånd, barn 

och sociala situation samt mål för framtiden. För att uppnå en lyckad rekrytering 

krävs det att rekryteraren tagit sig tid att läsa på om varje kandidat och förberett vilka 

delar och frågor från kandidatens ansökan som rekryteraren vill fråga mer om och 

diskutera vidare. En naturlig utformning av intervjun är en kronologisk ordning där 

rekryteraren ställer följdfrågor om de olika delarna och tiderna i kandidatens liv. På 

så vis kan rekryteraren lära sig mycket om en kandidat och få ett helhetsperspektiv 

(Lindelöw 2008).  

När det gäller en kompetensbaserad intervju slutar inte mötet där, utan efter 

genomgång av kandidatens historia och erfarenheter övergår intervjun till ett mer 

kriteriebaserat moment med syfte att få fram hur kandidaten tar sig an olika 

arbetsuppgifter och situationer (Lindelöw, 2008). Exempelvis kan rekryteraren be 

kandidaten att beskriva olika situationer som hen varit med om och själv få utvärdera 
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sitt eget handlande och ställa sig frågan om hen skulle upprepa samma handling vid 

en liknande situation idag. 

 

Metod 

Studien genomfördes genom en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer för att 

skapa ett djup i svaren. Beslutet att använda en kvalitativ metod grundade sig på 

studiens syfte och frågeställningarnas karaktär som krävde en metod som kunde få 

fram djupgående information för att skapa förståelse för rekryteringsprocessen. Vid 

denna typ av förståelseinriktade syften var en kvalitativ metod att föredra framför en 

kvantitativ metod, vilket diskuteras av Bryman (2011). Hur rekryteringsprocesserna 

går till, hur rekryterarna bedömer formella kontra informella kompetenser är inte 

något som kan kvantifieras. 

 

Studien avgränsades till två bemanningsföretag som rekryterar butikssäljare till 

dagligvaru- och detaljhandeln i mellersta Sverige. I studien intervjuades tre 

rekryteringsansvariga från respektive bemanningsföretag. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex 

rekryterare från två rekryterings- och bemanningsföretag som verkar inom samma 

branscher och rekryterar butikssäljare. 

 

Jag valde semistrukturerade intervjuer för att på så vis ge respondenten mer frihet i 

sina svar genom att ställa öppna frågor som gav möjlighet till följdfrågor under 

intervjuernas gång. Detta var en lämplig intervjumetod eftersom studiens 

frågeställning handlade om hur rekryterarna själva uppfattar, genomför och tolkar de 

olika skeendena i deras rekryteringsprocesser (Bryman, 2011). 

 

Inför genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna hade jag arbetat fram en 

intervjuguide med en rad övergripande frågor som var direkt kopplade till studiens 

olika frågeställningar. Med hjälp av denna intervjuguide kunde jag driva intervjun 

framåt och såg till att studiens teman behandlades under intervjuernas gång 

(Bryman, 2011). 
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Urval – hur mycket data?  

För att kunna genomföra studien valde jag att intervjua sex rekryterare från två olika 

rekryterings- och bemanningsföretag i mellersta Sverige. 

 

I studien förblir rekryterarna samt företagen anonyma, på grund av önskemål från de 

tillfrågade. Jag benämner därför företagen samt rekryterarna för:  

Företag X, rekryterare A  

Företag X, rekryterare B  

Företag X, rekryterare C 

Företag Y, rekryterare D  

Företag Y, rekryterare E 

Företag Y, Rekryterare F  

 

Jag valde på grund av tidsaspekten att begränsa min studie till två rekryterings- och 

bemanningsföretag med tre rekryterare som fick representera vardera företags 

arbetssätt. Jag ämnade därmed inte att generalisera resultatet till hela 

rekryteringsbranschen utan valde denna avgränsning. 

 

Totalt hölls sex enskilda intervjuer. Respondenterna valdes utifrån erfarenhet inom 

rekrytering. Från de två företagen intervjuade jag både relativt nya rekryterare samt 

rekryterare med flera års erfarenhet. Detta för att få en bredare förståelse över 

arbetssättet och om det var erfarenhetsbaserat eller ej. Med detta sagt har alltså ett 

målstyrt urval av respondenter gjorts. Ett målstyrt urval är en variant av ett icke-

slumpmässigt urval och innebär att man som forskare tar kontakt med de 

respondenter som betraktas vara relevanta för studien utifrån studiens 

frågeställningar och syften (Bryman, 2011). 

 

Mitt val av företagen baserades på två faktorer. Den första faktorn var hur jag kunde 

komma i kontakt med rekryterare för min studie – vilket resulterade i att jag valde 

ena företaget på grund av att jag var bekant med receptionisten på företaget som 

hjälpte mig att komma i kontakt med rekryterarna. Det andra företaget valde jag ut 

på grund av dess storlek och ort.  
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Analys av data  

Efter intervjuerna transkriberades datan av intervjuerna för att jag skulle kunna gå 

tillbaka och gå igenom materialet flera gånger. Att intervjuerna spelas in och 

transkriberas kan även sägas öka studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

eftersom genom transkriberingen finns det möjlighet att i efterhand kontrollera de 

slutsatser som dras i studien (Bryman, 2011). 

 

Efter transkriberingen analyserades materialet och tolkades utifrån de teoretiska 

begreppen för formell kompetens och informell kompetens. Detta för att jag skulle 

kunna dra slutsatser om huruvida rekryteraren lade mest vikt vid formella eller 

informella kompetenser i sin rekrytering av kandidater, och varför. Samt vad som 

kännetecknar rekryteringsprocesserna.  

 

Jag valde att presentera studiens resultat enligt tre teman; rekryteringsprocessen, 

riktlinjer och formella och informella kompetenser. Anledningen till att jag valde att 

presentera resultatet enligt tre teman är för att det var tre återkommande punkter 

som samtliga respondenter betonade för arbete med rekrytering av butikssäljare 

inom detalj- och dagligvaruhandeln. Genom att presentera studiens resultat under tre 

teman redovisas en sammanfattning av den insamlade data med fokus på de mest 

betydelsefulla delarna som var återkommande hos samtliga respondenter. 

 

Forskningsetiska utmaningar  

För att följa de etiska rekommendationerna följde studien Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2011). De forskningsetiska principerna 

är fyra till antalet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

 

Informationskravet beaktades genom att jag informerade respondenterna om 

studiens syften i god tid genom att jag skickade ut ett informationsbrev. Jag 

informerade även om att deltagandet i studien givetvis var frivilligt, detta med 

hänsyn till samtyckeskravet. Nyttjandekravet beaktade jag genom att 

respondenternas svar under intervjuerna endast användes i denna studie och i 

forskningssammanhang, vilket jag meddelade i informationsbrevet. 
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Konfidentialitetskravet togs till hänsyn genom att respondenterna förblev anonyma 

och det går inte att koppla informationen till de enskilda personerna 

(Vetenskapsrådet, 2011). Jag informerade även om att materialet raderas efter 

studien. 

 

Under forskningsetiska utmaningar vill jag tillägga att jag inte kände rekryterarna 

som jag intervjuade. Vi hade aldrig tidigare träffats och detta var ett medvetet val då 

jag ville utföra och analysera intervjuerna så objektivt som möjligt. Anledningen till 

detta val grundas i mina tidigare erfarenheter av butiksbranschen och arbetet som 

butikssäljare och risken för förförståelsens påverkan av tolkningen av data (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

 

Resultat 

Rollen som rekryterare 

Studiens respondenter bestod av sex rekryterare från två olika företag.  

Företag X: 

Rekryterare A: Utbildad civilekonom, arbetat med rekrytering i 8 år.  

Rekryterare B: Utbildad gymnasieekonom, arbetet med rekrytering i 13 år. 

Rekryterare C: Utbildad personalvetare, arbetet med rekrytering i 3 år. 

 

Företag Y: 

Rekryterare D: Utbildad personalvetare, arbetat med rekrytering i 5 år. 

Rekryterare E: Utbildad beteendevetare, arbetat med rekrytering i 7 år. 

Rekryterare F: Utbildad personalvetare, arbetat med rekrytering i 1 år.  

Samtliga respondenter beskrev att sitt arbete bestod av mycket kontakt med 

människor. Målet är att sammanlänka människor med arbeten och att det kräver ett 

stort intresse för människors beteende och arbetsmarknaden. Att finna rätt person 

till rätt plats beskrevs som ett pussel och arbetets största utmaning innefattar den 

analys som följer vid urvalsprocessen.  
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Rekryteringsprocessen 

Respondenterna var överens om att rekryteringsprocessen startar långt innan 

utformandet och publiceringen av jobbannonsen. Samtliga respondenter beskriver 

rekryteringsprocessen som en lång process som startar med ett möte hos kunden. 

Under detta möte får rekryteraren den information som behövs för att skapa en 

kravspecifikation och befattningsanalys. Samtliga respondenter beskriver hur mötet 

mestadels handlar om vilka arbetsuppgifter som den anställde kommer att ha och att 

det är rekryterarens ansvar att ställa mycket frågor för att kunna utforma en 

kravprofil.  

Rekryterare B beskriver hur erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden är två 

viktiga faktorer för att förstå och tolka en arbetsgivares behov. Hen beskriver hur 

arbetsgivare ofta är ganska diffusa i sina svar och sällan vet själva vilka kompetenser 

som krävs för att göra ett bra jobb. Rekryterare B beskriver att detta medför höga 

krav på rollen som rekryterare – man behöver ha en bred kunskap för att lyckas på 

bästa sätt med tillsättningen av tjänster. 

För att upprätta en kravprofil beskriver rekryterare C att hen förlitar sig på vilka 

kompetenser som arbetsgivaren efterfrågar. För att få fram denna information brukar 

rekryterare C mejla en lista med frågor till kunden i förväg för att arbetsgivaren i 

förväg skall ha funderat på vad de söker och vad de behöver. Rekryterare C upplever 

att detta ger resultat för att det möjliggör för arbetsgivaren själv att vara lite mer 

delaktig i sökandet av medarbetare. Utifrån kundens svar och vidare möte med 

kunden där rekryterare C går igenom svaren samt ställer följdfrågor upprättar hen en 

kravprofil. En viktig sak som rekryterare C upplever är att ställa konkreta frågor om 

hur arbetsdagen för tjänsten kommer att se ut, vilka arbetstider gäller och om arbetet 

till stor del individuellt eller i grupp. Rekryterare C poängterar att detta är något som 

hen själv skulle vilja veta om hen sökte jobb och att kandidaterna har rätt att veta det 

direkt. Rekryterare C menar att genom att vara tydlig i förarbetet skapar detta 

möjligheter att skriva en så tydlig kravprofil och annons som möjligt viket lockar rätt 

personer för jobbet. Rekryterare C upplever att detta är ett sätt att spara tid för både 

arbetsgivaren och de sökande.  
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För att upprätta en kravspecifikation använder sig rekryterare D av företagets 

kunskapsbank som baseras på tidigare genomförda rekryteringar. Vidare har företag 

Y ett dokument med ett antal frågor till kunderna som skall skickas ut till kunden 

innan rekryteraren kommer för ett möte. Utifrån svaren på detta dokument och 

informationen från mötet med kunden upprättar rekryterar D en kravprofil för 

tjänsten. Rekryterare D berättar att företag Y är tydliga i kommunikationen till både 

sina egna anställda (rekryterarna) och kunderna och att företaget arbetar med en 

kompetensbaserad rekrytering. En kompetensbaserad rekrytering innebär enligt 

företag Y att upprättandet av kravprofilerna inkluderar både formella och informella 

kompetenser och att kompetenser är i fokus under hela rekryteringsprocessen. 

Rekryterare E beskriver tillvägagångssättet för att upprätta en kravprofil som 

systematiskt där hen följer företagets riktlinjer för hur en kompetensbaserad 

rekrytering skall gå till.  Rekryterare E beskriver företagets kunskapsbank och 

kandidatbank som bra hjälpmedel för att själv ta kontakt med kandidater ifrån 

tidigare rekryteringar som kan passa nya tjänster. Utöver den egna searchen 

beskriver rekryterare E rekryteringsprocessen som klassisk där mycket tid går åt till 

läsandet av ansökningar och genomförandet av personlighetstester. Trots de 

hjälpmedel som finns för rekryteraren idag menar rekryterare E att den viktigaste 

informationen om en kandidat får man genom intervjuer och att övriga moment 

mestadels ses som ett sätt att sålla bort kandidater som inte passar för den aktuella 

tjänsten.  

Rekryterare F berättar att när det kommer till arbetet som butikssäljare så är de 

formella kraven få vilket gör att antal sökande brukar vara många. På grund av det 

stora antalet sökande anser rekryterare F att rekryterarna behöver hjälpmedel för att 

utföra en kvalitetssäker rekryteringsprocess. Rekryterare F poängterar att hen gärna 

skulle vilja se att man alltid var två rekryterare som höll i intervjun, men att de i 

dagsläget inte arbetar så på företag Y. Rekryterare F beskriver att det vore en stor 

hjälp att ha en rekryterare som sitter med under intervjun och studerar kandidaten 

samt antecknar medan en rekryterare leder intervjun framåt då det skulle underlätta 

analysprocessen. Rekryterare F berättar att i vissa fall vill arbetsgivaren delta under 

intervjun och då är de två, men att ansvaret är rekryterarens både att driva intervjun 

framåt och att analysera den data som intervjun givit. Rekryterare F beskriver 

intervjuer som det största underlag som en rekryterare har för bedömningen av en 
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kandidats personlighet och kompetenser och säger att hen själv lägger stort vikt vid 

data från intervjuerna. Referenstagning och examensbevis är ett sätt att säkerställa 

kompetenser men mest information om personlighet säkerställs via personlighetstest 

och intervju.  

 

Riktlinjer 

Enligt rekryterare A finns endast lösa riktlinjer kring kompetensbaserad rekrytering 

från hens arbetsgivare. Rekryterare A beskriver att dessa riktlinjer mestadels handlar 

om att kravprofilen skall innehålla tydlig information om vilka kompetenser som 

behövs för att klara av jobbet på bästa sätt. Detta för att arbeta mot att minimera 

riskerna för kostsamma felrekryteringar. Rekryterare A beskriver att riktlinjerna 

inkluderar både formella och informella kompetenser, men att det inte är uttalat utan 

något som rekryterarna oftast kommer fram till själva genom erfarenhet och 

information från kollegor. Rekryterare A poängterar att ett samspel mellan de 

informella och formella kompetenserna är viktigt för en framgångsrik rekrytering och 

att det är rekryterarens ansvar.  

Rekryterare B och C beskriver att det finns lösa riktlinjer om hur en 

rekryteringsprocesserna ska utformas på företag X. Dessa riktlinjer innefattar en 

kompetensbaserad rekrytering vilken hen anser att rekryterarna själva ansvarar för 

att följa. 

Rekryterare D berättar att företag Y är tydliga i kommunikationen till både sina egna 

anställda (rekryterarna) och kunderna att företaget arbetar med en 

kompetensbaserad rekrytering.  

Rekryterare E beskriver tillvägagångssättet för att upprätta en kravprofil som 

systematiskt där hen följer företagets riktlinjer för hur en kompetensbaserad 

rekrytering skall gå till.   

Rekryterare F berättar att det är en trygghet att det finns tydliga riktlinjer på 

företaget för hur en kompetensbaserad rekrytering ska gå tillväga. Att det finns en 

viss mall som man följer gör att tjänsten blir tryggare för kunden. Rekryterare F 

upplever att företag Y har det och att hen själv arbetar för att följa dessa riktlinjer för 

att säkerställa att de får fram vilka kompetenser som behövs för tjänsten samt att 
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dessa kompetenser faktiskt återfinns hon kandidaten. Rekryterare F beskriver att det 

är genom riktlinjerna, databaserna och under mötet hos kunden som den 

information som krävs för att upprätta en kompetensprofil inhämtas.  

 

Formella och informella kompetensers betydelse 

När det kommer till vilket som är viktigast av formella och informella kompetenser 

menar samtliga respondenter att båda har en avgörande roll. För arbetet i butik krävs 

språkkunskaper och har kandidater kassaerfarenhet väger det mycket tungt för 

arbetsgivaren eftersom det minimerar upplärningstiden, men rekryterare C 

poängterar att det skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats och beskriver att 

kassaerfarenhet väger tyngre vid butikstjänster i dagligvaruhandeln medan det inom 

detaljhandeln istället är de informella kompetenserna som är viktigast. 

För att säkerställa kandidaternas kompetenser ber rekryterarna alltid efter 

examensbevis och referenser men samtliga poängterar att de meddelar kandidaterna 

som erbjudits intervju att de gärna ser kollegor som referenser och inte bara tidigare 

arbetsgivare. Detta för att kollegor lär känna varandra på ett sätt som arbetsgivare 

och medarbetare sällan gör vilket gör att en kollega enklare kan säkerställa de 

informella kompetenserna hos kandidaten.  Vid säkerställandet av formella och 

informella kompetenser handlar det enligt rekryterare B om intervjuteknik och 

referenstagning. 

Rekryterare D beskriver att informella kompetenser under de senaste åren har blivit 

allt viktigare i rekryteringsprocesserna och att formella kompetenser mer ses som 

grundkrav, men poängterar att det skiljer sig mellan arbete och arbete vad som väger 

tyngst. Rekryterare D menar dock att när det kommer till butikssäljartjänster är det 

de informella kompetenserna som är det avgörande och därför använder sig företag Y 

av personlighetstester som skickas ut till kandidaterna som ett steg i urvalsprocessen 

och som ett sätt att säkerställa kompetenser. De kandidater som erbjuds intervju 

efter genomförda personlighetstester kontrolleras även genom referenstagning. 

Rekryterare F beskriver intervjuer som det största underlaget som en rekryterare har 

för bedömningen av en kandidats personlighet och kompetenser och säger att hen 

själv lägger stor vikt vid datan från intervjuerna. Referenstagning och examensbevis 
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är ett sätt att säkerställa kompetenser, men den mesta informationen om 

personlighet säkerställs via personlighetstest och intervju. 

Enligt rekryterare A är det under möte med kunden som hen får en uppfattning om 

vilka kompetenser som är till fördel för tjänsten och grunden i upprättandet av 

kravprofilen. Detta är ett väldigt avgörande moment. Värdet i att säkerställa vilka 

formella och informella kompetenser som tjänsten kräver är en viktig del i att 

säkerställa en rättssäker rekrytering och minska risken för felrekryteringar. 

För att komma fram till vilka kompetenser som krävs för en viss tjänst använder hen 

sig av sin egna kunskapsbank, erfarenhet av tidigare rekryteringar samt besöker 

arbetsplatsen för att skapa sig en uppfattning om vad som krävs. Ju mer erfarenhet 

man har som rekryterare, desto lättare är det att identifiera behöver av kompetenser 

menar rekryterare B. Då det är kompetenserna som utgör kandidatens profil är det 

viktigt att lägga stort fokus på de. Det formella kompetenserna är mer konkreta och 

lättare att både ta redan på och säkerställa att de är reella. Medan de informella, som 

för jobbet som butikssäljare är av större vikt är svårare att säkerställa.  

På företag Y använder man sig av personlighetstester som ett steg i rekryteringen och 

efter en analys av svaren gör rekryteraren ett urval bland kandidaterna och 

bestämmer vilka som skall kallas till intervju detta som ett steg i att säkerställa 

kandidaternas informella kompetenser. Personlighetstesterna som rekryterare D, E 

och F använder sig av menar samtliga är ett mycket viktigt arbetsmedel i deras 

arbete. Genom personlighetstesterna säkerställs och analyseras vilka informella 

kompetenser som kandidaterna besitter.  

Samtliga respondenter poängterade vikten av de informella kompetensernas värde 

och att de informella kompetenserna är den viktigaste utgångspunkten vid 

rekryteringen av butikssäljare inom detalj- och dagligvaruhandeln. De informella 

kompetenser som samtliga respondenter betonade som väldigt viktiga var service, 

kundorienterad, samarbetsförmåga, noggrannhet och ansvarsfull. 
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Resultatanalys 

Kompetensbaserad rekrytering 

Studiens resultat visar att samtliga sex rekryterare tydligt arbetar med en 

kompetensbaserad rekrytering där den utannonserade tjänstens krav på kompetens 

jämförs med kandidaternas visade kompetenser. Rekryteringsprocessen 

kännetecknas av att rekryterarens arbete går ut på att sammanföra kompetens med 

organisation och vikten av att det blir rätt för båda parter. Hos båda företagen finns 

riktlinjer för hur en kompetensbaserad rekryteringsprocess skall utformas, men 

rekryterarnas egna uppfattning kring tydligheten av dessa riktlinjer skiljer sig något 

åt. Rekryterarna för företag X menar att det är deras egna ansvar att följa riktlinjerna 

och att de är relativt lösa, medan rekryterarna för företag Y förmedlar att det finns en 

tydlighet för företagets riktlinjer och att det är av största vikt att följa de riktlinjerna 

noggrant för rekryteringsprocessens kvalité.  

 

Kravspecifikation 

Samtliga sex rekryterare förmedlar tydligt vikten av att arbeta med en 

kravspecifikation och hur den används som en mall och facit för att säkerställa att 

rekryteringsprocessen når sina mål. Kravspecifikationen baseras bland annat på 

mötet med kunderna, företagens egna databaser samt rekryterarnas egna 

erfarenheter av tidigare rekryteringsprocesser, företagens riktlinjer och rekryterarens 

egna kunskap om människan och den aktuella arbetsmarknaden.    

Det som skiljer de två företagen åt är att företag Y även arbetar med utskick av ett 

dokument till kund med frågor om deras kompetensbehov, arbetsuppgifter och 

arbetets utformning. Detta för att kunden i förväg skall ha funderat på dessa frågor 

och lättare förmedla det till rekryteraren vid mötet. Vidare arbetar företag Y även 

med personlighetstester som ett komplement till intervjuer.  

 

Intervjuteknik 

Samtliga rekryterare beskrev hur rekryteringsprocessens vikt läggs vid intervjuerna 

och hur intervjuerna är den största källan till information om kandidaternas 

kompetenser då intervjutillfällen ger möjlighet för rekryteraren att ställa följdfrågor 
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och be kandidaterna att beskriva situationer som de varit med om där kompetenserna 

lett till handling. Samtliga rekryterare poängterade även att det var intervjutekniken 

som var det mest utmanande för arbetet som rekryterare. Det som skiljde de två 

företagens arbetssätt åt gällande intervjuteknik var att företag Y kompletterade 

intervjuer med personlighetstester.  

 

Formella och informella kompetensers värde 

Samtliga rekryterare beskrev hur både formella och informella kompetenser var av 

värde för tjänster som butikssäljare inom detaljhandeln. De gemensamma teman som 

kan tolkas ur respondenternas svar var synen på de formella kompetenserna som 

grundkrav för att vara aktuell för tjänsten. De formella krav som beskrevs av samtliga 

rekryterare som grundkrav för butikssäljartjänsten var språkkunskaper, att 

kandidaterna behövde vara flytande i svenska och engelska. Vidare beskrevs 

kassaerfarenhet och gymnasieexamen som två viktiga formella kompetenser för 

arbetet som butikssäljare.  

När det kommer till de informella kompetenserna beskrev samtliga respondenter de 

mer som personlighetsdrag och egenskaper.  Här beskrevs de informella 

kompetenserna som de mest avgörande i valet av rätt kandidat för jobbet. De 

viktigaste informella kompetenserna för jobbet som butikssäljare inom detalj- och 

dagligvaruhandeln var serviceinriktning, samarbetsförmåga och noggrannhet.  

 

Diskussion 

Vad kännetecknar dessa rekryteringsprocesser? 

Studiens resultat visar att det som kännetecknar dessa rekryteringsprocesser är 

inriktningen på kandidaternas kompetens och hur väl den stämmer överens med den 

kompetens som utformats som ett behov för att klara arbetsuppgifterna på ett bra 

sätt. Det framgår tydligt att kandidaternas kompetens genomsyrar hela 

rekryteringsprocessen, vilket kan liknas vid den diskussion som Van Der Heijden och 

Van Der Heijden (2006) fört om anställningsbarhet. Rekryterarna benämner 

rekryteringsprocessen som kompetensbaserad rekrytering som utgår ifrån en 

kravspecifikation. En kravspecifikation var ett självklart arbetsverktyg för samtliga 
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rekryterare i studien och, precis som Lindelöw (2008) i den tidigare forskningen 

beskrivit, agerar kravspecifikationen likt en arbetsmall eller facit. Med hjälp av 

kravspecifikationen mäter rekryterarna kandidaternas kompetens och arbetar 

strategiskt fram till ett urval och säkerställer att kandidaten uppfyller alla 

kompetenskrav som behövs för att utföra ett bra arbete. Kravspecifikationen listar 

olika typer av kompetenser och, precis som Rowe (1995) tar upp, menar rekryterarna 

att begreppet kompetens är något diffust och svårförståeligt, och därför arbetar de 

med formella och informella kompetenser i utformandet av kravspecifikationen 

precis som Skorstad (2011) förespråkar.   

Samtliga rekryterare poängterar att rekryteringsprocessen är en viktig del av 

kandidatens kommande arbete och trivsel på arbetsplatsen, men ingen av 

respondenterna tar upp hur rekryteringen är den första delen av det fortsatta arbetet 

med kompetensförsörjningen (Nilsson et. al., 2011). Detta väcker frågor om hur 

personalavdelningen på arbetsplatsen tar vid efter att rekryteringsföretagen är klara 

med sitt uppdrag. Farnham (2000) diskuterar hur en kompetensbaserad 

rekryteringsprocess skapar möjlighet för en djupare förståelse över vad för 

kompetens som krävs för att kandidaten ska lyckas utföra ett bra jobb och hur den 

kompetensbaserade rekryteringen därmed kan leda till en ökad arbetsprestation för 

att man arbetar efter modellen att finna rätt kompetens för jobbet. Detta var inget 

som respondenterna diskuterade. Jag upplevde att det fanns ett visst gap mellan 

rekryteringsföretagens uppdrag och den fortsatta anställningen för kandidaterna.  

Samtliga rekryterare vittnar om att intervjun är ett av de avgörande momenten i den 

kompetensbaserade rekryteringsprocessen – det är under intervjun som det 

avgörande och mest djupgående informationen om kandidaterna ges. Likt Lindelöw 

(2008) beskriver rekryterarna hur en kompetensbaserad rekryteringsprocessintervju 

ska vara tydligt strukturerad och välplanerad. Vikten av en informativ intervju som 

startar med en presentation av rekryteraren, organisationen och tjänsten följt av en 

genomgång av intervjuns upplägg framhålls, eftersom en sådan skapar trygghet och 

tydlighet vid mötet (Lindelöw, 2008). 

Intervjutekniken inkluderar ett kriteriebaserat moment med öppna frågor. 

Rekryteraren ställer frågor som skapar möjlighet för kandidaten att beskriva en 

situation hen varit med om där hens kompetens har lett till handling. Det 

kriteriebaserade momentet utgör en mätning av kompetens – en mätning av 
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kandidaternas anställningsbarhet (Van Der Heijden och Van Der Heijden, 2006). 

Rowes (1995) synsätt att en kandidat antingen har en kompetens eller inte är inte 

något som respondenterna delar. Respondenterna upplevs överens om att en 

kandidat kan ha en vis grad av kompetens – varav ett graderingssystem skulle vara 

att föredra i arbetet med att mäta kandidaternas kompetens. Graderingssystemet 

skulle exempelvis gällande en informell kompetens som flexibilitet. Kandidaten kan 

uppfylla kravet på flexibilitet genom att hen är öppen för ändrade arbetsuppgifter, 

förändrade arbetsförhållanden och arbetstider men behöver ett par dagars förvarning 

inför resor i arbetet. I denna situation kan rekryteraren inte svara att kandidaten är 

flexibel eller inte, utan skulle behöva en gradering mellan 0–3 för att definiera vilken 

grad av flexibilitet som kandidaten besitter.  

 

Vilka värden tillskrivs formella och informella kompetenser? 

För arbetet som butikssäljare diskuterar respondenterna hur en kombination av 

formella och informella kompetenser är det optimala. Kassavana och 

branscherfarenhet väger tungt när det kommer till formella kompetenskrav, detta på 

grund av att det effektiviserar upplärningsperioden. Vidare diskuterar samtliga 

rekryterare språket som ett grundläggande krav för att klara av arbetet, men menar 

att övriga formella kompetenskrav är få vilket gör att de informella kompetenserna 

får mer fokus när det kommer till rekryteringsprocessen för tjänster som 

butikssäljare. Till vissa tjänster, så som mindre deltidstjänster eller extra vid behov är 

formella krav som att kandidaten bör vara studerande och ha en annan sysselsättning 

om minst 50 procent en viktig faktor för att båda parter ska bli nöjda och varken 

förvänta sig eller hoppas på mer arbete än vad som är avtalat.  

Informella kompetenser utgör en stor del av kravspecifikationens punkter och likt 

Lindelöws (2008) beskrivning av kravspecifikationen håller respondenterna med om 

att informella kompetenser är en faktor som får mer och mer fokus i 

rekryteringsprocessen. För arbete som butikssäljare är informella kompetenser som 

social, stresstålig och initiativtagande mycket viktiga faktorer för att lyckas i 

arbetsrollen. Förmågor att samarbeta och arbeta på egen hand kan i många fall vara 

så påtagliga i arbetsutformningen att det gör att de informella kompetenserna – hur 

kandidaten omsätter sina kunskaper till handling och arbetsresultat har en av den 

mest betydande rollen.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att både formella och informella kompetenser 

kontrolleras enligt respondenterna för att uppnå en så trygg och rättfärdig 

rekryteringsprocess som möjligt. Dessa kompetenser ses som kandidaternas 

anställningsbarhet precis som Van Der Heijden och Van Der Heijden (2006) 

diskuterar i sin studie, men rekryterarna benämner det inte som kandidaternas 

anställningsbarhet utan som kompetenser som skall möta kravspecifikationen. Likt 

Lindelöw (2008), Rowe (1995) och Van Der Heijden och Van Der Heijden (2006) 

diskuterar rekryterarna referenstagning som ett givet verktyg för säkerställandet av 

kompetenser och något som används för att mäta kompetenser hos kandidaterna. 

Användandet av personlighetstester hos företag Y ses enligt respondenterna som ett 

sätt att mäta kandidaternas kompetenser.  

Ingen av rekryterarna diskuterade arbetet med två uppdelade intervjutillfällen vilket 

Lindelöw (2008) beskriver som fördelaktigt både för rekryteraren och kandidaten.  

 

Avslutande diskussion  

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur rekryterare på 

bemanningsföretag rekryterar butikssäljare, en bransch med relativ hög 

personalomsättning (Svenskt näringsliv, 2017). Mer specifikt hur kandidaternas 

formella respektive informella kompetenser bedöms och vilken betydelse som 

rekryterarna tillskriver dessa kompetenser givet de sociokulturella miljöer som råder 

på de tilltänkta arbetsplatserna.  

Studiens frågeställningar var: 

• Vad kännetecknar dessa rekryteringsprocesser? 

• Vilka värden tillskrivs formella och informella kompetenser? 

 

Slutsatsen för studiens resultat uppvisar att rekryteringsprocessen för arbetet som 

butikssäljare inom detalj- och dagligvaruhandeln fokuserar mestadels på 

kandidaternas kompetenser i form av informella och formella kompetenser. Studien 

visar att informella kompetenser är det som avgör rekryteringsprocessen medan 

formella kompetenser mer ses som ett grundkrav. En kompetensbaserad 

rekryteringsprocess grundas i utformandet av befattningsbeskrivningen och 
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kravspecifikationen som utgår från kompetenser som behövs för att utföra arbetet på 

ett bra sätt.  

Att rekryteringsprocessen följer en kompetensbaserad metod är viktigt för samtliga 

respondenter och samtliga följer den tidigare forskningens riktlinjer. Jag upplever 

dock en avsaknad av synen på rekryteringsprocessen som en del av 

kompetensförsörjningen som Nilsson et al. (2011) diskuterar samt sambandet mellan 

personalens kompetens och organisationens ekonomiska resultat. Kompetens ses 

mer som ett sätt att säkerställa organisationens personalbehov och hur rekryteraren 

säkerställer att det möts. Rekryterarnas roll blir därmed avlägset till organisationens 

fortsatta arbete med kompetensfrågor. Attila (1999) och Farnham (2000) menar att 

personalens kompetens och organisationens ekonomiska resultat är tydligt 

sammanlänkade, att utformandet av kompetensbehov är en viktig del för den 

framtida arbetsprestationen och jag upplever inte att det är ett aktivt synsätt för 

rekryterarnas arbete.  

 

Metodologisk diskussion 

Jag upplever att studien möter frågeställningar på ett övergripande sätt, syftet var 

inte att generalisera men i efterhand kan jag se ett intresse i att göra det. Studien 

hade kunnat utföras även genom en kvantitativ undersökning med ett större antal 

respondenter.  

Studiens syfte var att bidra med kunskap om rekryteringsprocesserna i rekrytering av 

butikssäljare inom detalj- och dagligvaruhandeln. Enligt Gustavsson och Thunborg 

(2016) har pedagogisk forskning inom rekrytering minskat under perioden 2005–

2015 vilket gör att min studie fyller ett behov både för att bidra till att kritiskt 

ifrågasätta rekryteringsprocesserna samt skapa samhälls- och allmännytta genom att 

bidra med kunskap om hur rekryteringsprocesserna utformas. Genom att bidra med 

kunskap om processerna skapas en allmännytta genom att arbetssökande får 

förståelse för hur de blir bedömda och hur de ska presentera sig själva och sin 

kompetens i jobbsökandet.  
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Vidare forskning 

Det vore intressant att studera hur olika rekryteringsprocesser för en 

kompetensbaserad rekrytering skiljer sig mellan rekryterare av olika yrkeskategorier. 

Eftersom många arbeten har högre formella kompetenskrav undrar jag hur de ses i 

relation till de informella kompetenserna? Eller om informella kompetenser blir en 

mindre viktig aspekt i urvalsprocessen?  

Vidare hade det varit intressant att utföra en kvantitativ studie för att undersöka 

generella skillnader i landet, Sverige kontra internationellt, storstad kontra landsort.  
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Bilaga 1 (Rubriknivå 1, Georgia, 16 p, fet stil) 

Informationsbrev 

 

Hej.  

Mitt namn är Camilla Karlsson, jag läser pedagogik vid Umeå universitet och läser 

under våren min kandidatuppsats. Jag har valt att inrikta mig på arbetslivspedagogik 

och kompetensbaserad rekrytering inom bemanningsbranschen, hur rekryterare 

söker, bedömer och värderar kompetens.  

 

Genom tidigare forskning och teorier har jag beskaffat en grund i kompetensbaserad 

rekrytering och hur det kan verka som ett verktyg för att arbete förebyggande med 

felrekryteringar inom bemanningsbranschen. För att få en djupare förståelse för hur 

processen ser ut i praktiken och hur ni söker, bedömer och värderar formell och 

informell kompetens i rekryteringen av butikssäljare är jag mycket intresserad av att 

få möjlighet att intervjua dem som ansvarar för rekryteringsprocessen hos er. 

 

Ni tillfrågas här med att delta i min undersökning om intresse finns. Detta skulle vara 

uppskattat och värdefullt för mig. Intervjuerna kommer att ske genom personligt 

möte eller telefonkontakt. Jag kommer att spela in samtalet med en bandspelare. Jag 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt och att ni under hela studiens gång har valet att avbyta ert deltagande när ni 

vill. Allt ni säger är konfidentiellt, materialet kommer enbart användas i syfte för min 

kandidatuppsats och endast jag kommer att ta del av materialet som raderas därefter. 

Svaren kommer inte att kunna härledas till deltagarna och både företaget och 

deltagarna kommer att förbli anonyma. 

 

Ni har självklart möjlighet att ta del av studien när den är färdig i juni. Min 

förhoppning är att intervjuerna skall äga rum under slutet av april månad så jag är 

därför mycket tacksam om ni har möjlighet att återkomma så snart som möjligt för 

mer information och så att vi kan planera in möte. 

 

Jag ser fram emot att höra från er.  

Tack på förhand! 
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Med vänliga hälsningar, 

Camilla Karlsson 

Telnr: 

E-post: 

 

Min handledare:  

Kent Löfgren 

Telnr: 

E-post 
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Bilaga 2 (Rubriknivå 1, Georgia, 16 p, fet stil) 

Intervjuguide 

1. Innan intervjun börjar 

 

• Presentation av mig, författaren.  

• Presentation av studien och studiens syfte och frågeställningar.  

• Information om intervjuns upplägg. Val av semistrukturerad intervju 

med öppna frågor för att skapa en bredare och djupare förståelse och 

möjliggöra för följdfrågor.  

• Informera om förväntad tidslängd för intervjun. 

• Redogöra för att jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

och vad de olika principerna innebär.  

- Informationskrav 

- Samtyckekrav 

- Könsidentitetskrav 

- Nyttjandekrav 

 

2. 

Frågor delas in i tre delar. Bakgrund/ rekryterarens erfarenheter, 

rekryteringsprocessen och urval.  

 

Bakgrund/ erfarenhet 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Kan du beskriva din yrkesroll? 

3. Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

4. Vad är det med utmanande med ditt arbete? 

Rekryteringsprocessen 

1. Hur går du tillväga för att upprätta en kravprofil? 

2. Hur kommer du fram till vilka kompetenser som krävs? 

3. Finns det några rekommendationer eller riktlinjer inom företaget för den 

kompetensbaserade rekryteringsprocessen? 

Urval 

1. Inväntar ni ansökningar eller arbetar ni med search? 
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2. Kan du berätta om urvalsprocessen? 

3. I vilken ordning ser ni på formell kontra informella kompetenser? 

4. Hur säkerställer de formella och informella kompetenserna? 

5. Hur säkerställer ni att de informella kompetenserna stämmer överens med 

kravspecifikationen? 

 

Slutningen kommer jag fråga deltagaren om det finns något hen vill tilläga eller fråga. 

För att slutligen tacka för deltagandet.  


