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Rekrytering i småföretag, ett stort problem? 
 
– En kvalitativ studie som syftar till ökad förståelse för hur fyra småföretag matchar sina 
behov vid nyrekryteringar med krav på dubbla kompetenser. 

                                                
1 Lindström, Hans. www.bonton.se. Författaren har fått tillåtelse av upphovsgivaren att använda bilden. 
 



Sammanfattning 

 
I Sverige finns nästan en halv miljon företag varav 99 % kan betraktas som småföretag. 
Småföretagen är en viktig del av näringslivet för att skapa sysselsättning, tillväxt och bidra till 
att kunna hålla den höga välfärdsnivå som vi har idag, trots detta fokuserar den största delen 
av forskningen mot de större företagen. Småföretag har helt andra utgångspunkter och unika 
förutsättningar i jämförelse med de större företagen: Färre anställda, lägre 
arbetsspecialisering, mindre resurser i form av tid och pengar, svårare att attrahera lämplig 
arbetskraft, flexiblare organisation, ett närmare samarbete mellan de anställda, färre 
personalledande funktioner såsom rekrytering och HRM. 
 
Författaren har genom en hermeneutisk kunskapssyn genomfört en kvalitativ undersökning 
med semistrukturerade intervjuer med fyra småföretag inom Örnsköldsviks kommun. Syftet 
med studien är att skapa en förståelse för hur respondenterna inom respektive företag 
genomför sina rekryteringar. Delsyftet är att ge rekommendationer för tillvägagångssätt som 
fokuserar på de särskilda behov småföretagare kan ha vid rekrytering av nya medarbetare. 
Med detta som övergripande mål besvaras problemformuleringen; 
 
Hur kan småföretag på ett bättre sätt matcha sina behov vid rekryteringar där det finns krav på 
dubbel kompetens? 
 
Den teoretiska referensramen består av två delar, den första behandlar grundkunskaper inom 
rekryteringsprocessen såsom arbetsanalys, bedömning och urval. Den senare delen av teorin 
tar upp bland annat upp småföretagens speciella situation genom tidigare forskning kring 
ämnet, personlighet och perception.  
 
Studien finner att småföretag alltid har ett underförstått krav på dubbla kompetenser genom de 
särskilda förutsättningar som småföretagandet bygger på. För att bättre kunna matcha sina 
behov bör företagen bland annat utföra en arbetsanalys och därigenom bättre förstå sina egna 
möjligheter och begränsningar, ställa upp en prioritetsordning av de kriterier arbetet i 
företaget kräver och för att klara av den aktuella tjänsten gentemot de övriga i personalen och 
de dubbla kompetenserna, småföretagen måste även häva sig bättre i konkurrensen om 
arbetskraften och förmedla sin attraktionskraft utåt. 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet guidar läsaren genom resonemangen inför den kommande 
problemformuleringen, därefter presenteras syftet med uppsatsen samt mina avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
Under 1960-talet sågs småföretagandet som en relik från föregången tid som snart skulle 
utkonkurreras av stordriftens alla fördelar.  Drygt tio år senare drabbades näringslivet av stora 
kriser, i Sverige var det främst varvs-, stål-, gruv- och skogsindustrin som blev tvungna till 
strukturförändringar för att förhindra konkurs. Krisen drabbade de större företagen och detta 
innebar att småföretagandet och dess utvecklingsmöjligheter fick ökat intresse. Idag råder en 
förändrad syn på småföretagare jämfört med ett par decennier sedan, det finns förhoppningar 
på småföretagarna som förnyare av näringslivet och skapare av sysselsättning. Trots att 
förväntningarna på småföretagen är stora, lever samhällets struktur och regelsystem kvar med 
storföretagen som ideal. (Johannisson och Lindmark, 1996, sidan 9-14) 
 
År 2004 fanns 416 000 företagare i Sverige och av dem har 99 % färre än 50 anställda, det vill 
säga är småföretagare.  Småföretagarna utgör en stor del av sysselsättningen, till exempel 
arbetar 40 procent av de privatanställda i ett företag med färre än 50 anställda. 
(www.nutek.se)2 
 
För att vi skall kunna behålla och förbättra Sveriges välfärd är tillväxten och sysselsättningen 
nyckelfaktorer, där spelar företagen, stora som små en viktig roll (www.regeringen.se).3 För 
att främja en långsiktigt hållbar tillväxt måste fler företag startas och åstadkomma fler företag 
som växer i storlek, jämfört med andra EU-länder har vi en låg andel företagare. 
(www.nutek.se)4 Småföretagen gynnar alltså Sveriges tillväxt, hjälper till att utveckla 
näringslivet genom ökad konkurrens och flexibilitet samt genom mera frekventa 
nyanställningar kan hjälpa till att minska arbetslösheten. Problemet är dock att småföretagen 
upplever det svårt att hitta lämplig arbetskraft och har i jämförelse med de större företagen 
ofta mindre erfarenhet inom rekrytering samt ont om tid och resurser. Det finns en ökad 
tillväxt för nya företag i Sverige men trots detta är nivån på arbetslösheten fortfarande hög. 
Problemet är att den genomsnittliga sysselsättningen inte ökat trots att det finns ett uttryckt 
behov hos företagen att vilja anställa. (www.itps.se)5  
 
För att företagen skall kunna utvecklas krävs kunskap om småföretagarnas villkor och behov, 
men trots att de utgör en så stor del av näringslivet bedrivs största delen av forskningen och 
utvecklingen mot större företag vilket ger att de utarbetade teorierna och metoderna som finns 
är till för och mot stora företag (Marilyn et al, 1999, sidan 236). Av tidigare forskning framgår 
att ett stort problem för de mindre företagen är att attrahera och rekrytera nya medarbetare. 
Hela 60 % av småföretagen upplever att tillgången på arbetskraft är ett problem och ett hinder 

                                                
2 http://www.nutek.se/sb/d/210/a/577, 2007-05-01 kl. 13.00 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/5709, 2007-05-01 kl. 13.10 
4 http://www.nutek.se/sb/d/147, 2007-05-01 kl. 13.12 
5 

http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2006/webb_S2006_005.pdf, 

2007-03-01 kl. 10.00 
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för företagets tillväxt. (www.nutek.se)6  Arbetsgivarna anser att brist på kvalificerade sökande 
är den viktigaste orsaken till att de upplever brist på arbetskraft. Därpå följer brist på sökande 
till tjänsterna. (Ekström, 2001, sidan 29) Det är viktigt att ta rekryteringsproblem på allvar då 
det innebär att det tar längre tid för företagen att tillsätta vakanser och kan medföra att 
arbetslösheten är högre än vad den bör vara.  
 
 
Nyckelpersonen i småföretag är oftast företagsledaren. Dennes erfarenhet, kompetens, 
ledarförmåga och omvärldsrelationer är avgörande för hur företaget kommer att lyckas på 
marknaden. Det faller sig naturligt i mindre organisationer med färre antal medarbetare att 
varje anställd har mer utpräglade krav på dubbla eller flertaliga kompetenser för att företaget 
skall vara framgångsrikt. Varje person skall kunna hantera flera arbetsuppgifter och roller 
samtidigt som medarbetarna ofta arbetar mer tätt intill varandra både fysiskt och psykiskt i 
jämförelse med större organisationer som har högre arbetsspecialisering.  Där kan finnas 
heltidsanställda som sköter personalfrågor och rekrytering och följer utarbetade strategier och 
riktlinjer för hur rekryteringen skall gå till inom just deras företag. (Ekström, 2001, sidan 40) 
De mindre företagen har således behov av personal med dubbla kompetenser för att få en väl 
fungerande organisation. En annan märkbar skillnad är hur stor del av organisationen varje 
medarbetare utgör, i ett småföretag har varje medarbetare mer inflytande och påverkan på den 
totala prestationen jämfört med ett större företag. Detta innebär att det i småföretag är ännu 
viktigare att den nya medarbetaren matchar och kompletterarorganisationen med sina attityder 
och värderingar samt kompetens för att ett bra samarbete skall äga rum (Kaufmann 1998 
sidan 148-151). 
 
Ett ytterligare problem för små och medelstora företag kan vara deras tillgång till 
kapitalresurser för sin utveckling. I allmänhet har de mindre företagen lägre soliditet än större 
företag (Johannisson och Lindmark, 1996, sidan 55).  Detta gör att de mindre företagen är mer 
beroende av att rekryteringsprocessen fortlöper smidigt för att förhindra alltför stora kostnader 
och avsatt tid, då deras marginaler ofta är små. Ett stort företag behöver inte ens märka av en 
misslyckad rekrytering medan det för ett litet företag kan innebära konkurs eller att en 
planerad investering inte kan bli av på grund av överstigen budget i rekryteringen. 
 
Hur kan man då som små företagare förbättra sin rekrytering och få tag på rätt person? Vilka 
möjligheter finns att underlätta rekryteringsprocessen och anpassa den för just sin egen 
organisation? Är det i själva verket så att småföretag ska fokusera på helt andra metoder och 
söka efter andra egenskaper än de större företagen? 

1.2 Problemformulering 
Den ovan förda diskussionen har utmynnat i frågeställningen: 
 
Hur kan småföretag på ett bättre sätt matcha sina behov vid rekryteringar där det finns krav på 
dubbel kompetens? 

1.3 Syfte 
Att utifrån kvalitativa retrospektiva studier skapa en förståelse för hur respondenterna inom 
respektive företag genomför sina rekryteringar. 
 

                                                
6 http://www.nutek.se/content/1/c4/10/88/1bbac5e5.pdf, 2007-05-01 kl. 12.45 
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Ett delsyfte är att ge rekommendationer för tillvägagångssätt som fokuserar på de särskilda 
behov småföretagare kan ha vid rekrytering av nya medarbetare. 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom rekryteringsprocessen kan pågå under en lång tid har jag valt att avgränsa mig till att 
undersöka processen retroaktivt och endast undersöka vad som var avgörande för att finna rätt 
person. 
 
Jag kommer inte att undersöka eller ta hänsyn till vilka lagar och regler som finns vid 
anställning eller rör arbetsgivare. 
 
Jag har valt att enbart studera småföretagarnas upplevelse inom Örnsköldsviks kommun. I 
urvalet av dessa har inte faktorer såsom ålder eller hur länge de varit företagare varit i fokus 
då det ej anses relevant för frågan, det kan vara en faktor för hur rekryteringen fungerar men 
kommer ej att tolkas eller beröras inom denna studies omfattning. Andra bakgrundsfaktorer 
som bransch, personalomsättning, utbildnings/kunskaps/erfarenhets nivå som krävs för de 
lediga tjänsterna inom de aktuella företagens rekrytering kommer inte att tas med eller 
analyseras då jag i studien fokuserat på de särskilda förutsättningar som återfinns generellt 
hos småföretagare och fokuserat på rekrytering med krav på dubbel kompetens. Jag har inte 
heller haft något krav på antal genomförda rekryteringar eller när i tiden de senast genomfört 
sin senaste rekrytering. Däremot har företag som aldrig genomfört en rekrytering inte ansett 
som givande att ta med i studien. 
 
Jag har inte haft som utgångspunkt att beskriva respondenternas rekryteringsprocess steg för 
steg utan genom att skapa en större förståelse för hur de går tillväga finna de speciella 
förutsättningar och problem som kan finnas i just deras företag. 
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2 Utgångspunkter 
 
Förra kapitlet utredde studiens problem och dess bakgrund, under detta kapitel kommer jag att 
ge en inblick i varför jag valde detta ämne och faktorer som kan ha påverkat riktningen och 
genomförandet av mitt arbete. I det andra metodologiska kapitlet (4 Metod) behandlas hur 
undersökningen praktiskt gått till samt hur trovärdig och äkta studien är. 
 

2.1 Ämnesval 
Jag är personligen mycket intresserad av rekrytering och personbedömning och skulle se det 
som ett privilegium att i framtiden få sysselsätta mig med detta synnerligen fascinerande 
ämnesområde. Detta var en av anledningarna till att jag slutligen valde detta ämne till min 
kandidatuppsats, det andra var att jag uppmärksammat problemet genom flera företagsledare.  
 
Det finns mycket information och forskning kring rekrytering och dess omliggande processer 
men jag har funnit att de oftast är generella och till stor del baserade mot stora företag och ser 
därför ett behov av en fördjupning mot småföretag och rekrytering vid krav på dubbla eller 
flertalet kompetenser. Jag vill även försöka skapa något som kan vara till gagn för ovana 
rekryterare och hjälpa dem ett steg på vägen. 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse är vad vi vet eller tror oss veta och det är viktigt att vara medveten om sin egen 
förförståelse för att förstå att det påverkar hur vi uppfattar vår omvärld. Förförståelsen 
innefattar alltifrån erfarenheter till synsätt och kan jämföras med hur en individs fördomar, 
den socialklass man tillhör, religion och kulturella tillhörigheter skapar skilda tolkningssätt av 
omvärlden. Individens samlade upplevelser, samhället vi lever i och sociala sammanhang 
påverkar förförståelsen till omgivningen och under en utbildning skapas en teoretisk 
förförståelse. (Lindfors Johansson, 1993, sidan 76-86) Det är väldigt komplicerat att härleda 
all förförståelse som direkt eller indirekt påverkat mig under skrivandet av denna uppsats 
eftersom allt jag hittills upplevt är en del av min förförståelse men jag har valt ut de delar som 
jag direkt kan säga påverkat min studie. 
 
Jag har alltid arbetat vid sidan av studierna och inom ett flertal branscher; vård, handel och 
restaurang och däri ligger den största delen av min förförståelse. Som anställd i ett företag har 
jag passivt varit med i rekryteringsprocesser och observerat i egenintresse. Jag har ofta märkt 
en tendens i att rekryterare/arbetsgivare nästan förväntar sig att det är de sökande som ska 
kämpa för att få jobbet. Personligen så anser jag att rekryteraren/arbetsgivaren likväl borde 
engagera sig för att få den bäst lämpade för jobbet. En annan tydlig tendens jag lagt märke till 
är att företagen främst litar på rekommendationer som de får från deras nätverk och helst 
anställer personer som de känner eller som existerar inom deras nätverk. Jag har själv aldrig 
fått ett arbete genom att söka på en annons utan enbart genom att personligen gå till företaget 
och anmäla mig som arbetsvillig. Detta har fungerat väl då jag haft ett tiotal jobb och fler 
erbjudanden än jag har haft möjlighet att hinna med.  
 
Jag har uppmärksammat problemet från företagsledare, vilket framgick under ämnesvalet, 
som bedriver småföretag i Örnsköldsvik och detta har gjort att jag blivit mer intresserad då det 
för mig är ett praktiskt problem som finns på riktigt, i alla fall hos de jag diskuterat ämnet. 
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Min tid vid universitetsutbildning på Service Managementprogrammet vid Umeå Universitet 
har gett mig förförståelse inom områden som samhälle, organisation, entreprenörskap, 
beteendevetenskap och företagsvärlden där vi främst studerat tjänstesektorn. De 
beteendevetenskapliga kurserna har till viss del behandlat rekrytering och personbedömning 
och gett mig en liten inblick i de termer och den teori som finns inom området. Vi som elever 
har även fått prova på personlighetstester och studera grupp- och rollutveckling vilket jag 
anser kan höra ihop med vissa faser i rekryteringsprocessen och matchning av arbetssökande. 
Denna förförståelse kan ha påverkat mina val av teorier eftersom jag redan innan 
teoriinsamlingen kommit i kontakt med källor som passar i studiens ämnesområde. Nämnas 
kan till exempel Kahlke och Schmidt (2002) som en av de läroböcker jag kommit i kontakt 
med under studietiden och som jag även valt att ta med i teoriavsnittet, men det är således den 
enda då jag har försökt att vara objektiv och öppen för nya källor och synvinklar och inte 
enbart gå tillbaka till de läroböcker och författare som använts under utbildningen.  
 
Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och har således en allmän kännedom av de företag 
jag intervjuat. Den förförståelse som kan härledas från att ha vuxit upp i en relativt liten stad i 
norrland kan vara en annan företagskultur jämfört med de södra delarna som jag tror kan ha 
ett snabbare arbetstempo och högre personalomsättning i och med fler antal arbetstillfällen 
och arbetsplatser och i högre grad har större andel högutbildade. En mindre ort präglas även 
av ”alla känner alla” syndromet vilket kan förklara att jag personligen märkt av fördelen av att 
ha ett bra nätverk. 

2.3 Kunskapssyn 
Det finns två generella kunskapsteoretiska ståndpunkter inom samhällsvetenskapen; 
hermeneutik och positivism. Hermeneutik innebär att verkligheten betraktas som en social 
konstruktion medan positivismen är en kunskapssyn som menar att man bör använda 
naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Hermeneutik är tolkande 
medan positivismen anser att vetenskapen är objektiv där det enda som betraktas som kunskap 
är sådant som kan bekräftas via sinnena. (Bryman 2002 sidan 24-25, 370-371) Kort sagt, 
positivism handlar om att hitta ett förklaringssamband medan hermeneutiken ämnar till 
förståelse, mening eller betydelse. Ofta innebär en positivistisk hållning ett krav på 
generaliserbarhet som utgår ifrån en stor mängd insamlad empirisk fakta, kvantitativ metod, 
medan det hermeneutiska synsättet söker förståelse genom ett fåtal djupstudier som därmed 
blir kontextbundet och svårt att generalisera. (Lindfors Johansson, 1993, sidan 39-47) 
 
Jag vill inte gärna tro att min studie enbart är en social konstruktion utan även har ett visst 
förklaringsvärde trots att den enbart utgår från ett fåtal företag ändå kan ge en bra bild av de 
problem och möjligheter småföretagare ställs inför vid nyrekryteringar. Trots allt kan jag inte 
påstå att den ger ett generaliserande resultat då jag endast studerat ett fåtal företag och då 
rekrytering till stor del handlar om analysering och uppfattning om andra människors 
kompetens och lämplighet. Jag hävdar ändock att min studie till störst del utgått från ett 
hermeneutiskt synsätt eftersom jag anser att det inte finns någon absolut sanning i det jag 
studerat. Olika människor har olika uppfattningar och perception vilket ger en process som i 
grund och botten handlar om tolkningar från olika människor om andra individer. Vad en 
rekryterare uppfattar som positivt kan den andra uppfatta som störande och ofördelaktigt, det 
handlar om tidigare erfarenheter och perceptioner som präglar de nya mötena. Likväl kan 
ingen säga vilka teorier som är rätt eller fel inom rekrytering utan var och en får själva tolka 
och bedöma vad som är bäst för varje enskild individ och situation. 
 
Min studie är kvalitativ och syftar till att skapa en djupare förståelse för hur respondenternas 
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rekrytering går tillväga och vilka problem som de kan uppleva och den information jag fått 
fram genom semistrukturerade intervjuer präglas av mötet mellan mig och respondenterna. En 
annan person med annan förförståelse vid en annan tidpunkt skulle hypotetiskt sett kunna ge 
en annan typ av information. Detta innebär enligt min kunskapssyn att den information och de 
slutsatser jag kommit fram till inte på något sätt utgör sig vara någon absolut sanning eller 
något som kan överföras generellt. Däremot kan det ge en vidare förståelse och nya 
tankebanor för de speciella problem och möjligheter småföretagare har inför rekrytering av 
nya medarbetare. 
 

2.4 Perspektiv och angreppssätt 
En forskare gör ett avsiktligt val i sin studie genom att bestämma ur vilket perspektiv studien 
ska skildras när problem undersöks och när empirin observeras och tolkas (Halvorsen, 1992, 
sidan 37-38).  Jag har avsiktligt valt rekryterarens, som i detta fall är småföretagaren, 
perspektiv. Jag valde detta perspektiv eftersom det är därifrån jag uppmärksammat problemet 
och anser att det främst är där vidare förståelse behövs för att ge de arbetssökande en seriös 
och ärlig chans och i slutändan för bådas bästa – ett bra samarbete. 
 
Utifrån studiens syfte väljer man angreppssätt, ett deduktivt angreppssätt utgår ifrån befintliga 
teorier för att förklara empiriska observationer medan det motsatta angreppssättet, induktivt, 
utgår från empiri för att kunna utveckla och förklara med ny teori (Bryman 2002 sidan 20-24). 
Utöver dessa finns abduktion; ”den gyllene medelvägen” som innebär att forskaren kan arbeta 
både utifrån teori och empiri, det vill säga en växlingsverkan mellan induktion och deduktion. 
(Johansson Lindfors, 1993, sidan: 50 och 154) 
 
I min studie framgår det redan i problemformuleringen att det finns få studier och forskning 
som riktar sig mot småföretag men däremot finns mycket beskrivande litteratur kring 
rekrytering. Jag har inte heller funnit någon tidigare forskning som berört svårigheten med 
krav på dubbla kompetenser vilket har bidragit till att jag i teorin fått vidareutveckla och 
anpassa närliggande forskning, vilket förekommer främst i senare delen av teorin 3.3 och 
framåt, till mitt ämnesområde – rekrytering i småföretag. Denna del syftar till att finna nya 
perspektiv och synvinklar mot småföretagares speciella behov för att kunna utarbeta förslag 
och rekommendationer till ett förbättrat rekryteringsarbete inom småföretag. Däremot har jag 
i den första delen av teorin utgått från grundläggande information om den kunskap som finns 
kring rekrytering och vilka metoder som finns för att kunna förstå och förklara 
respondenternas beteende. Detta styrker mitt abduktiva angreppssätt. Målet med uppsatsen är 
således att bättre förstå hur och varför respondenterna rekryterar som de gör och utifrån den 
information som kommer fram under den empiriska undersökningen tillsammans med den 
insamlade teorin kunna generera angreppssätt och metoder som bättre lämpar sig i 
småföretag. 
 

2.5 Kvalitativ metod 
 
Det finns två huvudsakliga strategier vid insamling av primärdata, kvantitativ eller kvalitativ 
metod. Den kvantitativa innebär datainsamling av omfattande skala genom till exempel 
enkäter och den kvalitativa forskningsstrategin betonar i huvudsak ett induktivt synsätt. 
Då syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse med en hermeneutisk kunskapssyn för 
respondenternas egna upplevelser av rekrytering och låta dem beskriva sina egna erfarenheter 
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lämpar sig en kvalitativ metod lämpar bättre än en kvantitativ metod i denna studie. En 
kvalitativ metod ger denna studie en förståelse om hur respondenterna resonerar och uppfattar 
sin rekrytering och vilka problem som finns. Däremot skulle en kvantitativ metod ha gett ett 
bra kompletterande material som jag gärna skulle ha haft som utgångskälla men jag är främst 
intresserad av att få möta småföretagare personligen och få tillgång till mer djupgående 
material och få en förståelse om hur just de uppfattar sina rekryteringar. 
 

2.6 Val av teori samt källkritik 
Rekrytering täcker otaliga aspekter och flera olika ämnesområden kan tänkas spela in, bland 
andra: företagsekonomi, psykologi, sociologi och humaniora. För att ge läsaren kunskaper 
som gör det lättare att hänga med i uppsatsen och för att kunna återge och jämföra mina 
respondenters rekryteringsprocess har jag dock försökt att så kortfattat som möjligt återge en 
del av det material som rör just rekryteringsprocessen och hur den kan te sig. Mitt fokus i 
uppsatsen är inte att generellt beskriva själva rekryteringsprocessen utan att visa på de 
svårigheter som kan finnas hos småföretagare som söker medarbetare med krav på dubbla 
kompetenser. Till första delen av teorikapitlet har jag främst använt källor som kan betraktas 
som kurslitteratur då jag ser dessa som de vanligast förekommande metoderna i arbetslivet. 
Med kurslitteratur menar jag att dessa böcker används vid flera universitet/högskolor runt om 
i landet och att de uttryckligen är skrivna efter det ändamålet. För att finna dessa källor har jag 
sökt i Umeå Universitetsbiblioteks Album med sökorden; ”rekrytering”, ”personbedömning”, 
”kompetens”, ”medarbetare”, ”human resource” och ”personal”. Nackdelen med att använda 
sig av ”böcker” är att dess information kan betraktas som ålderdomlig i jämförelse med 
vetenskapliga artiklar men detta ser jag inte som något problem då den första delen av teorin 
används just för att visa hur rekryteringsprocessen antas förete sig i praktiken. 
 
Kahlke och Schmidt (2002) är en bok som behandlar rekrytering med arbetsanalys och 
personbedömning som specialinriktning. Författarna blandar dokumenterade grundkunskaper 
med praktiska erfarenheter då de båda varit verksamma inom dylika områden. Denna källa 
har jag använt som en grundsten i den första delen av teorikapitlet för att belysa de steg som 
rekryteringsprocessen går igenom. Lindmark och Önnevik (2006) används för att komplettera 
Kahlke och Schmidt (2002) då de tar upp mer generella kunskaper om HRM och inriktar sig 
mot arbete i organisationer. Kaufmann (1998) samt Svedberg (1997) är källor som angränsar 
mot det socialpsykologiska området och behandlar gruppsykologi och ledarskapsteorier. 
Dessa källor har jag valt att ta med för att kunna vissa de parallella plan som verkar vid sidan 
av det systematiska och formella användandet av mer traditionellt använda 
rekryteringsverktygen. Mabon (2005) verkar inom arbetspsykologi och tar upp urvalsmetoder 
och olika testformer och denne har använts för att belysa dessa aspekter. 
 
Jag har naturligtvis även använt mig av metodböcker och då främst Bryman och Bell (2002), 
Bryman (2005) och Johansson Lindfors (1993). Jag har försökt att läsa och använda mig av 
flera metodböcker för att få kunskap om de olika metoderna som används och på så vis kunna 
använda mig av dem som jag anser är mest lämpade och fördelaktiga för just min studie. 
Därtill har jag även innan och under uppsatsarbetet läst Rienecker och Jørgensen Stray (2004) 
för att få inspiration och utveckla nya tankesätt och perspektiv samt för hur arbetet kan läggas 
upp och planeras. 
 
Jag har i min studie även använt mig av källor som skulle kunna klassificeras som mindre 
vetenskapliga. Dessa är hämtade från NUTEK, Regeringens hemsida, SCB samt ITPS och 
används främst i problembakgrunden för att bättre kunna belysa det aktuella problemet och 
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används huvudsakligen som statistiska källor. Dessa källor är även de som bäst beskriver de 
svenska småföretagen och dess förutsättningar. Kritik mot dessa källor skulle kunna vara 
graden av oberoende och objektivitet när de styrs av myndigheter och det är svårt att veta den 
egentliga anledningen till varför studierna genomförs och dess bakomliggande faktorer. Jag 
kan dock i bedömningen av detta endast utgå ifrån att de utger sig för att vara objektiva och 
att de forskare och författare som medverkat i studien arbetar vetenskapligt. 
 
NUTEK, verket för näringslivsutveckling, har i samarbete med SCB genomfört en 
enkätundersökning ”Företagens villkor och verklighet” (2005) under perioden september 
2004 till mars 2005. Enkäten skickades ut till ett representativt urval på 20 000 småföretag, 
varav 13 000 svarade på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 66 procent. ITPS, 
Institutionen för tillväxtpolitiska studier är en statlig myndighet som tillhandahåller officiell 
statistik och analyserar och utvärderar de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i Sverige 
och andra länder. IVL, skall vara ett oberoende och fristående forskningsinstitut vilket ägs av 
stat och näringsliv och strävar efter att förbättra miljöfrågor och miljöarbetet genom att ta 
fram vetenskapligt baserade underlag åt myndigheter och näringslivet.  
 
De andra delarna av teorin utgår främst ifrån vetenskapliga artiklar. Jag har strävat efter att 
använda vetenskapliga artiklar som källa till den största delen av teorin då det representerar 
det allra senaste inom forskningen i detta område. Däremot har jag funnit ett tomrum inom det 
fokus min uppsats har och har därför inte lyckats hitta artiklar i den utsträckning jag haft 
intentionen att göra. Jag har haft Umeå Universitets bibliotek som utgångspunkt i mitt 
sökande efter användbara artiklar och genom bibliotekets hemsida sökt information på diverse 
databaser. De mest använda är Business source premier samt Emerald Fulltext. Följande 
sökord har använts i olika kombinationer med varandra: rekryteringsprocess, rekrytering, 
urval, metoder, småföretag, kompetenser, dubbla, selection, process, personnel, recruitment, 
employee, hiring, small, business, competence och match. Med de sökord som har använts 
blev antalet träffar många, dock har jag efter att läst sammanfattningarna förstått att de flesta 
riktar sig mot större företag. Jag har undvikit all litteratur som inte använt sig av 
källförteckning och har i vissa fall utgått ifrån en intressant källas litteraturförteckning och 
utifrån den gått vidare och hittat annan litteratur. 
 
Marilyn et al (1999) har gjort en studie med syftet att sammanfatta och analysera hur 
rekrytering går till i småföretag i England på totalt 40 företag med upp till 200 anställda inom 
sektorerna; hotell och catering, transport, vård, tryckeri och advokatbyråer. De genomförde 
semistrukturerade intervjuer med företagens; ägare, partners, chefer och rekryteringsansvarig. 
Denna källa är en av de få forskningsresultat som ger en mer heltäckande bild om hur det ser 
ut i småföretagares rekrytering, vilka metoder som används och hur företagen resonerar. 
Småföretagare i England har säkerligen andra förutsättningar än vad mina respondenter från 
Örnsköldsvik har genom lagar, regler, normer, kultur, tradition, branscher, arbetsmarknad och 
så vidare men å andra sidan så finns det även mycket som ger en liknande bakgrund då både 
Sverige och England är medlemmar i EU innebär det till exempel en samstämmig definiering 
av småföretag.  Ahmad och Schroeder (2002), syftar i sin studie att förstå hur ett effektivt och 
bra ledarskap använder eller bör använda sig av de utarbetade system som finns inom human 
resources management, speciellt vid rekrytering och personbedömning. De diskuterar 
huruvida de beteendemässiga egenskaperna hos en person är viktigare än de formella, 
tekniska kunskaperna. De utgår från data insamlat från tillverkande företag i USA, Italien, 
Japan och Tyskland. Trots att denna studie begränsat sig till just tillverkande företag är den 
intressant för min uppsats i det syfte att förstå dels hur ett effektivt ledarskap kan te sig vid 
rekrytering och dels för diskussionen om användandet av personliga egenskaper respektive 
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formell kompetens. Bloomquist and Kleiner (2000) tar upp hur man på ett bättre sätt kan 
rekrytera stabila och lojala medarbetare för att motverka bedrägeri och hög 
personalomsättning. Denna artikel har jag valt att ta med i min studie då den ger ett annat 
perspektiv i fråga om bedömningsmetoder än de övriga artiklarna. Garman and Lesowitz 
(2005) har i sin artikel diskuterat och visat på de senaste trenderna angående forskning om 
intervjun som bedömningsmetod vid rekrytering av högre ledarbefattningar. Min studie ämnar 
inte göra skillnad på vilken typ av befattning som skall tillsättas och trots att artikeln främst 
riktar sig mot ledarskapsbefattningar anser jag den aktuell eftersom den innehåller fakta och 
forskning om intervjun som bedömningsmetod. Sjöberg (2000) är professor i psykologi vid 
Handelshögskolan i Stockholm och har i ett flertal artiklar undersökt och diskuterat kring 
användandet av tester, personlighetens och intelligensens betydelse och är för min uppsats en 
länk mot vidgade ämnesområden inom rekrytering. Williamsson (2000) har en annorlunda 
inriktning i sin artikel och försöker förklara sambandet mellan ”employer legitimacy” och 
lyckade rekryteringar. Det intressanta i hans artikel är hur småföretag ofta betraktas som stora 
företag men i en mindre skala och hur det kan användas för att framstå som mer attraktiv i de 
arbetssökandes ögon. Mak´s (1995) artikel utspelar sig inom sjukvården som specifik bransch 
och är inte inriktad mot storleken på företag men känns ändå relevant då den behandlar hur 
man på bästa sätt väljer och bedömer under rekryteringssituationen med hjälp av strukturerade 
intervjuer. Cassel et al (2002) har i sin studie funnit liknande resultat som Marilyn et al (1999) 
vilket anses viktigt att påvisa då det förekommit så få studier inriktade mot småföretag. Jag 
har utöver denna korta summering försökt argumentera för användandet av artiklarna i texten 
samt beskriva de resultat som framkommit av dessa. 
 
Det kan vara svårt som forskare att använda sig av källor som inte bara bekräftar och stöder 
de egna uppfattningarna utan även ta med motstridiga källor som kan ge ämnet flera 
perspektiv, jag har haft detta i bakhuvudet och försökt ta med dylika källor. 
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3 Teori 
Jag kommer här att gå igenom den teoretiska referensram jag haft som utgångspunkt i denna 
studie. För att ge läsaren en överblick och lättare kunna följa med i den följande texten har jag 
valt att börja kapitlet med att visa det som betraktas som den traditionella 
rekryteringsprocessen därefter går jag djupare in i varje del för sig.  Tanken är att först 
beskriva just det traditionella tillvägagångssättet för att i analysen kunna följa de intervjuade 
företagens rekryteringsprocess. Den senare delen av teoriavsnittet visar på nyare forskning 
samt intressanta teorier och modeller som kan hjälpa till att förbättra och utveckla småföretags 
matchningsproblem vid rekrytering. Jag har i denna del av teorin utifrån mitt abduktiva 
synsätt genererat en anpassad teori mot småförtagandet med utgångspunkt från de 
forskningsresultat som finns inom respektive ämnesområde. 
 

3.1 Rekryteringsprocess  
Trots att det finns olika tillvägagångssätt vid rekrytering finns några steg som är 
återkommande på ett eller annat sätt. Följande kan ses som vanliga moment i 
rekryteringsprocessen;

– . 
 

 

Beslut  

Genom olika metoder få 
till ett underlag för att 

kunna bedöma och finna en 
lämplig person 

Sortering: antalet sökande reduceras till ett 
hanterligt urval. 

Rekryteringskanaler: att sprida information om 
att företaget behöver nya medarbetare. 

 

 
En arbetsanalys av vilka behov företaget har: uppställda kriterier som 

man vill att den nya medarbetaren skall ha. 

Att upptäcka och utreda ett nytt behov inom företaget 
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3.1.1 Utreda behovet 
När man utreder vilket behov företaget har är det av vikt att tänka i ett långsiktigt perspektiv. 
Detta för att bättre kunna tillgodose företagets behov i form av kompetenser, kunskaper och 
färdigheter som kan tänkas behövas för att tillgodose marknadens behov och efterfrågan på 
lång sikt. En kartläggning av vilka kompetenser som finns inom företaget och vilka som 
behövs kompletteras med de nyanställda och utvecklas hos den befintliga personalen gör det 
lättare att skaffa en konkurrensfördel och utveckla den personalstyrka som är nödvändig. 
(Lindmark och Önnevik, 2006, sidan 83) Man bör även fundera på vilket motiv 
nyrekryteringen har. En ersättningsrekrytering är ofta klart definierad eftersom personen som 
söks skall fylla en funktion som redan finns. Vid en expansion finns större möjligheter att 
matcha person mot organisation och mer fritt utforma den nya befattningen.  

3.1.2 Arbetsanalys 
Efter att man funnit att det finns ett behov för nyrekrytering bör dessa behov ytterligare 
utredas och vad som krävs för att tillfredsställa dessa. Detta benämns olika i litteraturen men 
Kahlke och Schmidt (2002) använder termen arbetsanalys och definierar det som ”ett 
systematiskt insamlande av information om ett givet arbete”. Syftet med arbetsanalysen är att 
få fram personkrav som är iakttagbara för att bilda en utgångspunkt för den efterföljande 
bedömningsprocessen. En välutarbetad arbetsanalys är det grundläggande verktyget för att 
kunna välja ut den bästa medarbetaren. Det är först efter en grundlig analys av företagets 
behov som man kan välja ut den som är lämpligast och vilka kriterier som måste uppfyllas av 
den arbetssökande. Tydliga kriterier gör att det blir lättare att bedöma och välja ut rätt 
personer. De tydliga kriterierna i analysen är särskilt viktig i en situation där det finns flera 
lämpliga arbetssökande som liknar varandra och därför blir svåra att välja bland. Kriterierna 
är även ett bra hjälpmedel för de sökande för att kunna avgöra och förstå innebörden av den 
kommande tjänsten. (Kahlke och Schmidt 2002 sidan 47-57) 
 
Kahlke och Schmidt (2002) beskriver arbetsanalysen som en process som består av fyra 
områden; 
• De ramar och villkor som finns kring arbetet. 
• Det resultat som ska skapas genom arbetet. 
• De uppgifter som måste lösas för att kunna åstadkomma det åtråvärda resultatet. 
• De personkrav/kompetenser som kan ställas i relation till de övriga områdena. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att de personkraven/kompetenser man ställer upp måste vara 
observerbara, annars blir det svårt att kunna kontrollera om de sökande faktiskt innehar de 
önskade kraven. (Kahlke och Schmidt, 2002, sidan 52-57.) 

3.1.3 Rekryteringskanaler 
Rekryteringskanaler innebär på vilket sätt och hur man når ut med budskapet att man söker 
nya medarbetare. Lindmark och Önnevik (2006) skriver att de vanligaste 
rekryteringsmetoderna är; 
 
• Annonser i dags och fackpress. 
• Headhunting genom personliga kontakter. 
• Arbetsförmedlingen. 
• Information på högskolor och universitet. 
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• Annonsering på Internet och intranät. 
 
Det viktiga i denna del av processen är att utforma annonsen korrekt för att attrahera lämpliga 
personer. Utformningen beror på i vilket sammanhang den skall användas och det är viktigt 
att se till att budskapet når fram. En annonsering i dagspress innebär att den når ut till en stor 
del av befolkningen och kräver därför en strikt utformning som riktar sig direkt mot och 
attraherar lämpliga kandidater för att undvika för många sökande vilket innebär stora 
administrativa problem i form av sortering och återkoppling till alla sökande. En annan viktig 
funktion som annonserna fyller är en ren marknadsföringsmöjlighet gentemot sökande, 
kunder, konkurrenter och övriga intressenter. (Lindmark och Önnevik, 2006, sidan 88-90) 
 

3.1.4 Sortering och urval 
Medarbetarna hör till företagens viktigaste tillgångar och det finns ett direkt samband med 
företagens vinst och förmågan av att ”locka till sig, bedöma, välja ut och behålla rätt 
medarbetare”. Förmågan att kunna välja ut rätt medarbetare innebär positiva konsekvenser 
genom en förbättring av företagets konkurrenskraft och framgång. De enskilda medarbetarnas 
chans till att bli mer produktiva och vidareutvecklas påverkas av hur väl företagets krav och 
medarbetarens kvalifikationer passar ihop. De vanligaste misstagen är dock att stora resurser 
används för att locka till sig och välja ut medarbetare utan att först se till att man som 
rekryterare använder de bästa urvalsmetoderna för just den tjänst som skall tillsättas samt att 
man inte har klargjort vilka behov som finns och vad som krävs för att tillfredställa dessa 
behov på bästa sätt. (Kahlke och Schmidt, 2002, sidan 15-17) 
 
Den första grovgallringen kan underlättas genom en sammanställning av de sökandes meriter, 
speciellt när många ansökningar kommit in. Målsättningen bör därefter vara att få fram 
personer som bäst motsvarar de kriterier man ställt upp i arbetsanalysen. De vanligaste 
urvalsmetoderna är: betyg från skolor eller arbete, observationsstudier, provtjänstgöring, 
tester, referenser och intervjuer. (Lindmark och Önnevik, 2006, sidan 91-92) 
 

3.2 Bedömning 
Det existerar en mängd olika metoder för att kunna bedöma de olika personerna som är 
intresserade av den lediga tjänsten. Prognostiserad validitet är ett uttryck för hur väl en 
bedömningsmetod kan peka ut det man söker. Det uttrycks i en siffra mellan 0 och 1,0 som 
visar hur starkt sambandet är mellan metodens bedömning av den sökande och det 
arbetsbeteende som den sökande visar. (Kahlke och Schmidt, 2002, sidan 61) En validitet 
nära noll innebär att metoden är värdelös medan ett värde över .40 kan anses som bra (Mabon, 
2005, sidan 34). Nedan visas olika metoders förmåga att förutsäga arbetsförmågan. 
Validiteten kan dock variera bland olika studier och mätningar. 
 
Assessment center 0,63 
Strukturerad intervju 0,57 
Arbetsprövning 0,54 
Intelligenstest och Kognitiva test 0,51 
Ostrukturerad intervju och Personlighetstest 0,38 
Referenstagande 0,26 
 
Figur 3.3. Källa: Kahlke & Schmidt 2002 sidan 98. Omarbetad av Elfving 
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3.2.1 Intervju 
 

”Som du frågar får du svar” 

Det förekommer ett flertal olika intervjuformer som används vid rekryteringar. De skiljer sig 
främst åt genom graden av struktur, antalet intervjuare och hur många arbetssökande som 
deltar under intervjun. Garman and Lesowitz (2005) diskuterar kring olika forskningsresultat 
kring intervjuns betydelse vid rekrytering. De faktorer som de anser påverkar är främst 
intervjuarens och kandidatens effekt på intervjun. Det som styr intervjuaren är framförallt 
dennes erfarenhet, utbildning och likhet till den sökande medan kandidaten kan påverka 
genom nervositet inför intervjun.(Garman and Lesowitz, 2005, sidan 1-3) Även Kahlke och 
Schmidt (2002) markerar betydelsen av goda intervjuare, det krävs ofta stora kunskaper och 
lång erfarenhet för att få fram relevant information och undvika att informationen färgas av 
intervjuarens fördomar och inställningar. Detta kan motverkas till viss del om man använder 
en strukturerad intervjuform och är fler än en vid intervjutillfället. Flera personer kan lättare 
uppfatta och göra korrekta bedömningar.(Kahlke och Schmidt, 2002, sidan 143-145) 
 
Forskning har visat att värdet av intervjun som bedömningsmetod ökar med ökande grad av 
strukturering medan en ogenomtänkt och dåligt planerad intervju har låg validitet vilket 
innebär ett litet värde som urvalsmetod. En strukturerad intervjus största fördel är att den 
säkerställer jämförbarheten för samtliga sökande eftersom det går att bedöma de sökande 
utifrån samma underlag. Den strukturerade intervjun skall innebära att alla relevanta områden 
kommer med från arbetsanalysen. Det blir automatiskt rättvis på så sätt att alla sökande, 
oavsett ålder, hudfärg och kön får samma frågor. Den prognostiserade validiteten på en 
strukturerad intervju bedöms ligga mellan 0,5-0,6 vilket innebär god validitet. (Kahlke och 
Schmidt, 2002, sidan 138-140) Nackdelen med den strukturerade intervjun är att det som 
framkommer ofta inte tycks vara särskilt användbart för att kunna bedöma intervjupersonens 
framgång i den tilltänkta positionen samt att struktureringen av frågorna kan innebära en 
stelhet som gör att svaren blir enkla. Kopplar man däremot den strukturerade intervjun mot en 
väl genomtänkt arbetsanalys har den dock visats innebära en god prognosförmåga. (Mabon, 
2005, sidan 47-48)   
 
Mak (1995) anser att då personalen ses som en av de viktigaste tillgångarna bör man som 
företagsledare göra sitt yttersta för att genomföra så bra rekryteringar som möjligt. 
Rekrytering är en process där många aspekter kan gå fel och kräver mycket kunskap för att 
genomföra på ett bra sätt, ett sätt att förebygga detta är att använda sig av strukturerade 
intervjuer. Vanliga orsaker för misslyckade rekryteringar kan vara; dåligt genomförda 
arbetsanalyser, otillräckliga intervjutekniker samt felaktigt ställda frågor. Kritik som riktas 
mot den traditionella ostrukturerade intervjun är att bedömningen av den egentligen grundar 
sig på hur väl den sökande svarar på frågorna under intervjun istället för hur väl den sökande 
kommer att klara den lediga tjänsten. Detta beror på att det i den traditionella 
rekryteringsprocessen (annonsering, urval, intervju, referenskoll m.m.) inte finns någon tydlig 
koppling mellan arbetsanalysen, det vill säga vilka de avgörande faktorer som den sökande 
måste ha för att klara det kommande arbetet, och utformandet av intervjufrågorna. (Mak, 
1995, sidan 12-15) 
 
Beteendeintervjuer använder sig av frågor som kan svara på hur de sökande betett sig i 
tidigare arbetsrelaterade situationer. Mabon (2005) ger som exempel frågorna: ”Berätta om en 
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händelse i arbetslivet där du fick visa prov på din uthållighet och till sist fick ro ett projekt i 
hamn”, eller: ”Berätta om hur du agerade när en allvarlig tvist uppstod mellan dig och en 
kollega”. Situationsintervjuer ämnar undersöka hur den intervjuade skulle bete sig i en 
hypotetisk arbetssituation. Det som är avgörande för ett bra resultat med dessa typer av 
intervjuer är att man genom arbetsanalysen identifierat frågeställningar som är kopplade till 
den specifika tjänsten/arbetssituationen. (Mabon, 2005, sidan 46-47) 
 
Bloomquist och Kleiner (2000) anser att det är fördelaktigt att ha flera intervjuer med de 
intressanta kandidaterna för att åstadkomma ett mer äkta och trovärdigt intryck, att bara ha en 
intervju innebär att resultatet kan påverkas felaktigt av ett negativt första intryck och att 
intervjupersonen eller kandidaten har en dålig dag. Intervjuerna kan med fördel hållas under 
olika situationer för att undersöka de sökandes reaktioner och beteende vid olika omgivningar, 
till exempel ta en rundtur på företaget och samtidigt passa på att låta de övriga i personalen 
träffa den sökande, en längre lunchintervju kan ge ett helt annat intryck av den sökande än till 
exempel en traditionell intervju på kontoret. De förespråkar att det deltar flera 
intervjupersoner eller observatörer under intervjuprocessen eller att olika personer genomför 
intervjuer vid olika tillfällen. Var och en av intervjuarna kommer att tillföra deras perception, 
intressen och synpunkter till intervjun och det ger ett bättre och mer uttömt resultat. 
(Bloomuist och Kleiner, 2000, sidan 2) 

3.2.2 Referenter  
Denna metod kräver en undersökning av hur relevant referenten är och syftet kan vara att; få 
en bekräftelse på att de uppgifter man fått in under rekryteringsprocessen är korrekta, få fram 
negativ information som den sökande inte självmant informerar om samt fler och fördjupande 
uppgifter som man är särskilt intresserad av (Kahlke och Schmidt, 2002, sidan 271). Det är en 
fördel om man försöker få in uppgifter från flera olika infallsvinklar på den sökande genom 
att använda olika referenspersoner, till exempel tidigare chefer, kunder eller medarbetare. 
(Lindmark och Önnevik, 2006, sidan 96) 

3.2.3 Arbetsprov 
Med arbetsprov menas att den sökande får utföra en viss arbetsuppgift som kommer att ingå i 
arbetet. En variant av arbetsprov kallas inkorgsmetoden och innebär att den sökande får en 
detaljerad beskrivning av en arbetsuppgift. Den sökande ska sedan lösa arbetsuppgiften med 
hjälp av de givna förutsättningarna och sina egna kunskaper och färdigheter. Arbetsprov blir 
på det sättet ett tämligen säkert sätt att fastställa den sökandes kompetens i den undersökta 
arbetsuppgiften. Provanställningen kan även den ses som ett arbetsprov men den innebär 
således att det tar sex månader att genomföra samt att kostnaderna blir höga om det visar sig 
att den provanställde inte klarar arbetet. (Mabon, 2004, sidan 52-56) 

3.3 Småföretag 
Jag har tidigare diskuterat de speciella förutsättningar som finns för småföretagare men har 
under detta kapitel gjort en ansats till att ytterligare beskriva deras situation och speciella 
förutsättningar i jämförelse med större företag. Anledningen till att en jämförelse sker med de 
större företagen är att det är mot dem huvuddelen av all forskning gjorts Småföretag finns 
dock inom ett brett spektra och det är omöjligt att beskriva alla specifika förutsättningar som 
kan tänkas finnas inom de olika företagen. Jag har därefter valt att kortfattat beskriva några av 
de tidigare forskningsresultat som finns att tillgå inom småföretag.  
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3.3.1 Definition av företag 
 
Kriterier Mikroföretag Litet Medelstor 
Antal anställda < 10 < 50 < 250 
Årsomsättning eller total 
balansräkning 
 

--- < 7 miljoner euro 
< 5 miljoner euro 

< 40 miljoner euro 
< 27 miljoner euro 
 

Oberoende --- Högst 25 % av kapital eller röster får innehas av ett 
eller 
flera företag som inte själva är små eller medelstora 
företag 
 

Tabell 1. EU: s definitioner av mikroföretag, litet företag och medelstort företag (EU kommissionen 2001) 
 
Små företag har inte samma specialisering och fördelning av arbetsuppgifter som stora 
företag. Detta är särskilt utpräglat i de mindre småföretagen, med 10-20 anställda. Det är 
vanligt att det bara finns en person med en arbetsledande funktion och denna person är 
samtidigt VD och/eller ägare. I de fall att det finns andra funktioner i företaget, till exempel 
ekonomichef, har denne ingen personalledande funktion utan är bara chef för det område som 
denne arbetar med. Detta innebär att det endast finns en person i chefsställning och denne har 
således ansvaret för att driva en mängd olika frågor. I jämförelse med större företag så svarar 
chefen i de mindre företagen för en mängd olika frågor som annars är uppdelat på flera 
personer. En person kan alltså ansvara för kundkontakter, försäljning, vara personalchef och 
planera och fördela arbetet, rekrytera personal, hantera personalfrågor, produktutveckling, 
ekonomifrågor med mera. Därtill är de även delaktiga i det dagliga arbetet inom företaget. 
För att klara alla arbetsuppgifter arbetar dessa mer än en normal heltid för att hinna med. I 
jämförelse med chefer i större företag har dessutom en stor andel av cheferna i småföretagen 
en relativt låg utbildningsnivå. (Ekström, 2001, sidan 40) 
 

3.3.2 Rekrytering i småföretag – tidigare forskning  
I Marilyn et al (1999) studie framkom att småföretag har en liten användning av de 
formaliserade och systematiska metoder som är beskrivna i handböcker inom rekrytering och 
ingen av de företag som deltog i studien använde sig av arbetsanalyser eller kontrollerade 
vilket behov som fanns inom företaget. Däremot använde 60 % arbetsbeskrivningar men 
dessa ansågs mer som en informationskälla för personalen än som ett hjälpmedel inför 
rekrytering. Det var övergripande informella sökmetoder som användes i form av 
rekommendationer från existerande personal, arbetsförmedlingar och annonsering i 
lokalpress. Det var väldigt få av de företag som deltog i studien som genomfört en större 
traditionell process av annonsering, genomgång av ansökningar, intervjuer, kontroll av 
referenser och så vidare då den betraktades som tidskrävande, kostsam och oeffektiv. Många 
av företagen upplevde det svårt att finna och attrahera medarbetare och många hade en hög 
personalomsättning. Ingen hade beräknat den direkta och indirekta kostnaden av deras 
rekrytering men de flesta ansågs sig ha gjort flera dyrbara misstag. Fördelarna med informella 
rekryteringsmetoder för småföretag är att det förenklar rekryteringsprocessen och minskar 
risken och osäkerheten nyrekrytering kan medföra. Nackdelarna i det stora hela är att 
informell rekrytering kan leda till snedvridning av arbetskraften och förstärka fördomar och 
vara diskriminerande för vissa klasser i samhället. Författarna anser att chefer i småföretag 
verkar omedvetna om kostnaderna som en hög personalomsättning medför och som blir faller 
när de nya medarbetarna slutar inom några få dagar efter en rekrytering. Författarna har inget 
svar på hur ifall problemet kan lösas genom att småföretagare följer de mer systematiska och 
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formella rekryteringsmetoder som större företag använder sig utav och hur man i så fall skall 
förmå dem att göra detta. (Marilyn et al 1999 sidan 240-249) 
 
Ett problem för mindre företag är förmågan att konkurrera med de större företagen när det 
gäller att attrahera rätt personer. Marilyn et al (1999) finner stöd för att småföretag ofta har 
svårt att finna kvalificerade medarbetare och då speciellt inom högteknologiska branscher och 
bland unga personer. Studier i USA och UK visar på att små företag ofta har lägre löner, lägre 
nivå av vidareutbildning och arbetstillfredsställelse medan fördelarna innebär mer variation, 
mindre formalitet och ett personligare arbetsklimat med nära arbetsrelationer. (Marilyn et al, 
1999, sidan 236-237)  
 
I Nuteks undersökning (Företagens villkor och verklighet, 2005) uppdagades att de företagare 
som anställt en person framhöll vikten av att göra en omfattande behovsprofil av den anställde 
och bestämma vilken typ av person som behövs inom företaget. En återkommande 
uppfattning var att det för en liten organisation inte bara handlar om att anställa någon med 
rätt kompetens utan även ”rätt person”. Detta anses viktigt eftersom arbete i en lite 
organisation innebär att man arbetar nära varandra och krav på att man kompletterar varandra 
både kompetensmässigt och personlighetsmässigt Enligt undersökningen måste personkemin 
stämma mellan företagaren och den anställde för att de skulle våga anställa. Detta beror det 
psykologiska hinder som det innebär att släppa in någon i sitt företag och ge den personen 
insyn och kontroll och det krävs därför stor tillit. Övriga egenskaper som önskades hos den 
sökande var bland annat; Väl insatt i och känna för verksamheten, pålitlig och tillitsfull, 
lättlärd, självgående efter en kort tid, förmåga att skapa eget nätverk, inställd på att arbeta 
länge i företaget och att bidra till att bygga upp verksamheten. Alla intervjuade företagare 
hade använt sina personliga nätverk när de genomfört rekryteringen. Två av företagarna hade 
tidigare använt sig av Arbetsförmedlingen men inte varit nöjda med dessa personers 
arbetsprestationer. Anledningen till att företagarna bara använde sig av personliga nätverk var 
att de ansåg att det förelåg stora risker med en anställning. Till de största riskerna hörde 
eventuella sjukskrivningar, barnledigheter och uppsägningar som är kostsamma för ett litet 
företag. De flesta företagarna var mycket nöjda med den person de anställt, efter en noggrann 
rekryteringsprocess hade de först provanställt personen. (Nutek R 2005:01) 
 
Cassel et al (2002) har gjort en empirisk undersökning med både telefon- och djupintervjuer 
med ledare inom små och medelstora företag i England om hur användningen och 
effektiviteten av HRM fungerar. Syftet med studien var att undersöka de olika sätt som 
företagen använder sig av HRM, hur användandet kan karaktäriseras samt hur effektiva 
metoderna är för att hjälpa dem åstadkomma sina mål.  Författarna fann att endast 20 % av 
företagen hade och använde sig till stor del av en formell HR strategi medan 64 % sade sig 
inte ha eller hade en strategi som de inte använde sig utav. 31 % hade och använde sig utav en 
formell rekryteringsprocess medan 38 % inte överhuvudtaget använde sig av detta. Hälften av 
dessa ansåg att detta hjälpte dem ”mycket” eller ”fullständigt” för att klara av rekryteringarna. 
I djupintervjuerna framkom att den vanligaste metoden för att finna nya medarbetare var 
”word of mouth” samt att det avgörande för hur de skulle gå tillväga under rekryteringen var 
arbetets natur. De annonserade om den nya medarbetaren skulle inneha en högre position, då 
de ansåg att ”word of mouth” inte skulle frambringa några intressanta kandidater. De ledare 
som intervjuades hade uppmärksammat problem med att hitta lämplig arbetskraft med rätt 
kompetens och kunskaper och särskilt till mer avancerade tillverkningsarbeten. Författarna 
fann i övrigt att det råder en stor spridning i användandet av HRM bland små och medelstora 
företag och huruvida de hjälper organisationen mot sina mål. (Cassel et al, 2002, sidan 671-
690) 
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Williamson (2000) konstaterar i sin artikel att nyrekrytering är en av de största utmaningarna 
som småföretagare står inför då rekrytering är en av nyckelfaktorerna för organisationens 
framgång. Författaren ställer sig frågande till varför tidigare forskning inom HR området 
huvudsakligen inriktat sig mot medelstora och stora företag då de små företagen dominerar i 
näringslivet. Att forskningen främst undersökt de större företagen tror författaren kan ha 
medfört att de dessutom inte heller koncentrerat sig mot vad de sociala faktorerna kan ha för 
avgörande betydelse i rekryteringsprocessen vilket är särskilt intressant i de små företagen, 
utan i stället fokuserat på de sökandes individuella preferensers påverkan rekryteringen. 
Williamson utgår i sin artikel främst ifrån företagandet i USA och definierar småföretag som 
alla företag med färre än 500 anställda. USA har en likvärdig bild när det gäller fördelningen 
av antal småföretag men skiljer sig från Sverige när det gäller rekryteringskultur och lagar och 
regler kring anställning. (I USA är det till exempel mer utbrett med olika former av tester.) 
Dessutom har författaren en annan definition när det gäller antal anställda i små företag, i min 
studie utgår jag från företag med färre än 50 anställda medan Williamsson har tiodubblat det 
antalet. Men författaren uppmärksammar trots detta likvärdiga problem och förutsättningar 
hos småföretag som tidigare forskning funnit och jag anser mig därför kunna ta del av hans 
slutsatser. Williamson studerar kopplingen mellan framgångsrik rekrytering och ”employer 
legitimacy” vilket definieras som ”en generell uppfattning eller antagande från de 
arbetssökande att en organisation är eftertraktad, korrekt eller passande arbetsgivare givet de 
system av normer, värderingar, övertygelser och definiering som existerar inom en 
näringsgren”. Författaren menar att de arbetssökande har vissa förväntningar på hur företag 
skall bete sig under rekryteringsprocessen och att lyckade rekryteringar i småföretag beror på 
hur väl de överensstämmer med de normer som finns i olika näringsgrenar och att detta 
accepteras av de arbetssökande. Det viktiga är således att företagen är medvetna om och 
identifierar vilka faktorer som de arbetssökande uppfattar som rättmätiga. Dessa faktorer kan 
bestå av sociala aktörer, organisations aktiviteter eller karaktär. Oavsett om de småföretagen 
inte använder sig av formella strategier inom HR så finns ändå underförstådda eller outtalade 
metoder och policys som de arbetssökande jämför med andra företag inom samma bransch. 
Om de arbetssökande uppfattar företagets rekryteringsprocess och HR policies som korrekta 
och passande anses de därför som seriösa arbetsgivare vilket gör dem mer fördelaktiga och 
attraktiva att arbeta hos. Detta är ofta ett problem hos mindre företag då de inte har samma 
struktur och formalitet som de större företagen. Mindre företag kan inte heller i samma 
utsträckning förlita sig till sitt namn och rykte inom branschen för att på så sätt attrahera nya 
medarbetare. Svårigheten ligger i att de nya medarbetarna ofta har lite kännedom om de 
mindre företagen och dessa ses därför inte som legitimerade arbetsgivare. Ett sätt för de 
mindre företagen att uppfattas som seriösa arbetsgivare kan därför vara att använda sig av de 
rekryteringsmetoder och strategier som de större företagen använder sig av och som därför 
uppfattas som legitima och allmänt accepterade. På samma sätt fungerar det med allmänt 
använda HR policies som används i de större företagen. Williamson konstaterar att trots att 
småföretag har problem med att rekrytera är det ovanligt att de utvecklar sofistikerade 
personalsystem, speciellt i företag med färre än 50 anställda, vilket förknippas med att dessa 
ofta har mindre finansiella resurser. Detta resulterar i att de minsta företagen helt enkelt går in 
i arbetsmarknaden utan någon specifik profil och gör sit urval bland dem som finns 
tillgängliga. Sammanfattningsvis konstaterar Williamson (2000) att de småföretagen bör 
lägga vikten vid normer, värderingar och övertygelser som existerar inom det rådande 
företaget när de skall utforma sin rekryteringsprocess och kontrollera hur deras metod faller 
sig inom den rådande normen i deras bransch för att nå ut till de arbetssökande som de ser 
som passande och optimala. (Williamson, 2000, sidan 27-38) 
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3.4  Andra faktorer 
Förutom det som hittills presenterats i teorikapitlen finns tillgänglig forskning i de 
angränsande områdena till det som traditionellt används inom rekrytering. Småföretagens 
speciella behov och villkor, små resurser i tid och pengar, den utpräglade 
arbetsspecialiseringen som kräver dubbla kompetenser och det nära samarbetet mellan 
personalen signalerar om att det kan finnas andra faktorer som är avgörande i rekryteringen.  

3.4.1 Personlighet 
Småföretag kan påverkas i högre grad, än större företag, av nyrekryteringar eftersom varje 
personlighet blir tydligare och hyser ett större inflytande inom organisationen och det är större 
chans att alla i personalen integrerar med varandra än i större företag där det i vissa fall kan 
vara omöjligt att ens kunna namnen på alla i personalstyrkan. Kaufmann (1998) visar på 
betydelsen av människors personlighet i arbetslivet genom att beskriva organisationsforskaren 
Ben Schneiders modell ”attraktion-selektion-bortfall”. Schneiders modell visar på att 
människor med lika personlighet dras till samma organisation (attraktion) och anställs 
vanligen i organisationen (selektion). De som inte har relativt överensstämmande personlighet 
anställs vanligen inte eller slutar självmant (bortfall). Detta resulterar i att man får 
organisationer som har överensstämmande personligheter med vissa dominerande 
personlighetsdrag. Han påstår att man kan beskriva organisationens personlighet som en 
produkt av medarbetarnas personligheter. (Kaufmann, 1998, sidan 182) Detta innebär att det i 
ett företag med få anställda hyser varje anställd en större del av organisationens personlighet 
jämfört med ett företag med många anställda. Det vill säga; om ett företag har fem anställda 
har varje anställde en femtedel av organisationens personlighet i jämförelse med om de varit 
1000 anställda då de bara skulle ha en promilles del av organisationens personlighet. 
 
Ofta kan man höra personer säga ”vilken trevlig person” eller ”vilken fantastisk personlighet” 
och jag frågar mig själv vad dessa uttalanden och bedömningar egentligen innebär. Det 
resoneras om vikten av karaktär, utstrålning och att man är rätt person. Hur kan man bedöma 
dylika begrepp och hör de till egenskaper, färdigheter eller personligheten. Vad är 
personlighet egentligen? Många forskningsrapporter vittnar om att fler och fler företag lägger 
större vikt vid personlighet vid nyrekrytering istället för till exempel formell kompetens. Det 
”har visat sig att personligheten är av större betydelse för framgång i yrkeslivet än vad man 
tidigare trodde” (Sjöberg, 2000, sidan 1). Detta anser jag vara av särskilt stor vikt vid 
småföretagen där varje individ till större del påverkar det sammanlagda resultatet i företaget i 
jämförelse med större företag.  
 
Ahmad och Schroeder (2002) anser att organisationer alltför ofta koncentrerar sig på de 
tekniska färdigheterna utan att utvärdera de beteendemässiga karaktärsdragen. Deras studie 
visar att det är avgörande för företags framtida konkurrenskraft. Tidigare studier har visat att 
detta är viktigt inom tjänstbranschen men författarna har i sin studie även funnit vikten av 
detta inom tillverkande branscher. De menar att det är väldigt svårt att förändra medarbetares 
negativa beteende och en kontroll och undersökning av dessa under rekryteringsprocessen kan 
förhindra kollisioner mellan kunskaper och färdigheter och attityder, värderingar och 
beteende. Författarna delar upp hårda och mjuka kunskaper och färdigheter, där de hårda 
syftar till tekniska och formella medan de mjuka innebär beteenden, attityder och normer. 
Problemet är enligt dem att generellt kan medarbetare snabbt bli tränade och utbildade inom 
nya verktyg, tekniker och metoder men att utveckla de rätta beteendena och attityderna kan 
vara tidsödande och beroende på personernas personliga egenskaper ibland omöjligt. En 
medarbetare med överensstämmande värderingar med det rådande företaget har bättre 
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arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse det ger ökar även organisationens prestation. 
(Ahmad och Schroeder 2002 sidan 542-548) 
 
”En egenskap är en tendens hos en person att reagera likartad i skilda situationer, t ex att ofta 
vara sparsam eller noggrann” (Sjöberg 2000 sidan 5).  Lindmark och Önnevik (2006) 
understryker att det är viktigt att säkerställa testernas kvalitet och syftet med dem eftersom det 
finns en stor mängd olika tester. Resultatet bör sedan sättas in i sitt rätta sammanhang och 
reflekteras över betydelsen för de tilltänkta arbetsuppgifterna och arbetskamraterna. 
(Lindemark och Önnevik, 2006, sidan 93-94) 
 
Jag har valt att inte gå djupare in på olika personlighetstester eller modeller som beskriver 
olika personlighetsmått då de inte ryms inom studiens omfattning. Däremot kan jag nämna 
The big five, MBTI, OPQ, 16PF med flera som exempel på metoder som några av de mest 
omtalade. För de som är intresserade av detta finns i Sverige en oberoende instans; Stiftelsen 
för Tillämpad Psykologi (STP) som bildats av Sveriges Psykologiförbund för att verka för 
kvalitetssäkring av tester och har gett ut riktlinjer för användning av dylika tester. 

3.4.2 Matchning av person och organisation.  
Nära samspel i grupper där man är beroende av ett bra teamwork utvecklar en hög grad av 
sammanhållning. I ett litet företag faller det sig naturligt med ett nära samspel mellan 
medarbetarna och utan ett fungerande samarbete är det svårt om inte omöjligt att nå 
företagens mål då medarbetarnas arbetsuppgifter går ihop med varandras. Kaufmann (1998) 
konstaterar dock att en stark sammanhållning inte bara behöver utgöra positiva fördelar för 
gruppens arbete. Däremot kännetecknas grupper med stark sammanhållning av mer 
kommunikation, större inverkan på individernas normer samt större arbetstillfredsställelse. 
Det som avgör om den starka sammanhållning skall bli positiv eller negativ är hur gruppens 
normer är lagda. En grupp med stark sammanhållning med normer inriktade mot höga 
prestationer är givetvis positivt medan effekten blir den motsatta om normerna inriktas mot att 
göra så lite som möjligt. Det är svårt att ge ut ett perfekt recept på en grupp med bra 
sammanhållning men forskning visar att det är viktigt med individer som har kompletterande 
egenskaper. Därtill ger gemensam bakgrund, gemensamma attityder i viktiga frågor och 
likartad social inställning en bra grund för att en grupp skall utveckla stark sammanhållning. 
Det vill säga; en olikartad sammansättning i kompetens och arbetssätt tillsammans med 
samstämmighet i personlighetsdrag och attityder fungerar mycket bra. En grupp utvecklas 
olika och tar olika mycket tid i de olika faser den genomgår innan man egentligen kan kalla 
ett par personer för en grupp. (Kaufmann 1998 sidan 348-351) I små företag finns en lägre 
arbetsspecialisering vilket kräver ett gott samarbete mellan de olika individerna för att kunna 
nå ett tillfredsställande resultat. Man är i högre grad beroende av att de andra utför sina 
arbetsuppgifter för att själv kunna uppfylla sina egna. Då personalstyrkan inte heller utgörs av 
speciellt många blir situationen ohållbar om man inte klarar av att samarbeta och 
kommunicera med varandra då man ständigt integrerar med varandra. 

3.4.3 Perception och känslors förkörsrätt 
Perception kan definieras som ”den process som omfattar vår uppfattning av de fysiska och 
sociala omgivningarna med utgångspunkt i våra sinnesintryck” där alla sinnen – syn, hörsel, 
lukt, smak och känsel omfattas. (Kaufmann, 1998, sidan 191) Eftersom perception omfattas 
av alla sinnen påverkas vi som människor ständigt av detta, speciellt som vårt synsinne är 
väldigt dominant anser jag att det är viktigt att vara medveten om detta vid nyrekryteringar 
och personbedömning för att förstå varför vi uppfattar personerna som vi gör och för att ge en 
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mer rättvis och korrekt bedömning. 
 

 

”Tro inte på allt som är sant” 

Det finns mycket som tyder på att vår perceptionsförmåga inte alltid är så verklighetstrogen 
och att det våra ögon och det som vi perceptuellt uppfattar inte alltid är sant. Detta brukar 
perceptionspsykologer förevisa med så kallade perceptuella illusioner. (Till exempel finns 
”cylinderhattsillusionen” där man med blotta ögat skall försöka bestämma om brättet eller 
toppen på hatten är bredast.) Kort beskrivet handlar perception om stimuli som utlöser en 
tolkningsprocess för att förklara det vi tar in genom sinnena. Den information vi tar in jämförs 
mot ett ”schema” som baseras på tidigare erfarenheter och hjälper oss att tolka fenomenet. Vi 
väljer ut enskilda delar av fenomenet för en grundligare granskning och som kan leda till en 
modifiering av objektet. (Kaufmann, 1998, sidan 192-194) Vi kan till exempel avgöra att en 
liten skål med ett öra är en kaffekopp just på grund av örat för att vår tidigare erfarenhet säger 
oss att en kaffekopp ofta har ett öra. 
 
Perception är ett mångfacetterat fenomen och kan omfatta både fysiska objekt såväl som 
sociala objekt och händelser. Kaufmann (1998) har valt att begränsa sig till perception 
gällande uppfattningar och tolkningar som baserar sig på direkta observationer genom 
sinnena. Mycket av den information som används för perception är automatiserad och sker 
omedvetet, de kan både bero på biologiska mekanismer och lagrade erfarenheter. Detta ger att 
olika personer kan uppfatta och tolka saker olika beroende på deras tidigare erfarenheter. 
Perception är ett fenomen som förenklar våra liv genom att snabbt kunna behandla 
information men problem kan uppstå när tolkningar sker automatiskt och vi inte medvetet 
registrerar hur vi uppfattar och tolkar vissa objekt, automatiserad databearbetning. (Kaufmann 
1998 sidan 195-196) En förvrängd och schemastyrd perception leder till stereotyper och detta 
kan innebära en svårighet inför personbedömning och rekrytering om man omedvetet 
bedömer och placerar in personer i bestämda fack. Till exempel kanske man har tidigare 
negativa erfarenheter av personer som har ett dataintresse och därför snabbt avfärdar dem från 
urvalsprocessen som ointressanta till den utsatta tjänsten men den personen kanske i själva 
verket hade varit den rätta medarbetaren. 
 
Perception påverkas även av behovs- och motivationstillstånd, beroende på vilka av våra 
behov, värden och önskningar som är aktiverade när vi percipierar påverkar våra upplevelser. 
Kaufmann exemplifierar detta med hur en ledare som gripits av ovilja mot en medarbetare 
färgar bedömningen av medarbetarens beteende och prestationer på ett förvrängt sätt. De 
framhäver vikten av att medvetenheten på att dessa mekanismer är normala och inverkar på 
oss alla gör att man bättre kan korrigera perceptionen och utarbeta nödvändiga rutiner för att 
motverka detta. Även vårt känslomässiga tillstånd påverkar vår perception. Den som är på 
dåligt humör har en benägenhet att se allt i svart och de som är på ett gott humör upplever 
oftast allt på ett mer positivt sätt. (Kaufmann, 1998, sidan 199-201) Detta kan vara värdefullt 
att skänka en tanke på inför nyrekryteringar, om man som rekryteringsansvarig har en dålig 
dag kanske man ska skjuta upp intervjuer och bedömningar av de sökande. Åtminstone bör 
man ge alla sökande lika utgångspunkt, kanske är det olämpligt att ha intervjuer alldeles innan 
lunch om man har lätt att bli på dåligt humör när man är hungrig. 
 
 

”Döm inte hunden efter håren” 
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Enligt Kaufmann (1998) visar systematiska studier av anställningsintervjuer att det första 
intrycket har en mycket stor betydelse och att det ofta går att avgöra tidigt i processen vem 
som kommer att få arbetet, långt innan intervjuaren tror att han bestämt sig. Det är viktigt att 
försöka korrigera förstahandsintryck på ett rationellt sätt. Detta kan göras genom att vara 
medveten om att perceptionen innebär en kategorisering efter det första intrycket och därefter 
drar slutsatser om denne personers egenskaper och kvaliteter. Det är så hjärnan är 
programmerad att fungera och kan vara väldigt svårt att ändra på och kräver tid och utrymme 
i informationsbearbetningssystemet.(Kaufmann, 1998, sidan 209) Det kan därför vara en 
fördel att låta rekryteringsprocessen få ta tid och försöka att till så stor del som det är möjligt 
endast ägna sig åt rekryteringen och låta andra ta hand om övriga arbetsuppgifter. 
 
Det finns olika föreställningar om hur man ser på andra människor och till viss del är de 
omedvetna och präglade av uppfostran, samhälle och tidigare erfarenheter. Att arbeta med 
rekrytering innebär bedömning av andra människor grundade på egna uppfattningar, deras 
egna uppfattningar samt tester och betyg. För att göra en rättvis bedömning är det bra att veta 
vad man grundar sina egna uppfattningar på och från vad det kommer. 
 

3.5 Marknadsföring av företaget  
Jag har valt att ge denna punkt ett eget kapitel i uppsatsen för att understryka vikten av att 
tänka långsiktigt under rekryteringsprocessen. Jag har tidigare visat på studier som beskriver 
problem för småföretagare att attrahera och finna lämplig arbetskraft. Då 
rekryteringsprocessen ofta kräver mycket tid och resurser är det viktigt att den sker på rätt sätt 
men också att all information och kontakter som man fått under processen tas till vara. De 
värdefulla kontakter man fått under rekryteringens gång kan vara intressanta vid nästa 
rekrytering. Genom att ge klara och konkreta besked till dem som inte fått befattningen ges 
mindre utrymme för ryktesspridning och spekulationer. (Jung et al, 1991, 356-360) 
 
För att lätt attrahera nya medarbetare kan det vara bra att ha en medveten strategi och en 
öppen organisation, Lindmark och Önnevik (2006) skriver att det är det allmänna ryktet och 
organisationens image som påverkar möjligheterna att rekrytera ny personal. Ryktet påverkas 
av kundernas och personalens egna uppfattningar om organisationen, därför gynnas 
organisationens möjligheter av att ha goda kundrelationer och en vältetablerad plan för hur 
personalpolitiken ska bedrivas. Förutom personalpolitiken kan företagen skapa en god image 
genom intern marknadsföring mot den egna personalen. Trivsel bland personalen innebär ofta 
bättre arbetsprestationer och nöjda kunder och de i sin tur fungerar då som utmärkta 
marknadsförare för att attrahera ny personal. (Lindmark och Önnevik 2006 sidan 79-80) 
 
Det kan vara bra att fundera över vilka värderingar och krav som arbetskraften kan tänkas ha 
på sin arbetsplats och ha dessa i åtanke redan i inledningen av rekryteringsprocessen. 
Lindmark och Önnevik (2006) ger dessa faktorer som förslag på vad som brukar vara vanligt 
återkommande; flexibla arbetstider, medinflytande, utvecklande arbetsuppgifter, tid för fritid 
etc. känner man att man har faktorer som kan verka positivt för de nya medarbetarna är de 
viktiga att ta hänsyn till vid utformning av annonser och anställningsintervjuerna genomföras 
för att attrahera ny personal. (Lindmark och Önnevik 2006 sidan 80-81) 
 

3.5.1 Utvärdering 
För att kunna utveckla sina kunskaper och förbättra rekryteringen bör företagen utföra en 
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utvärdering efter varje genomförd rekrytering. Beslut fattade på utvärderingsunderlag ökar 
förutsättningar att nå de utsatta målen och bli en framgångsrik organisation. Utvärderingen 
bör ske av både sådant man anser kan bli bättre och sådant man anser fungerat bra för att ett 
vinnande koncept inte ändras i onödan. (Lindmark och Önnevik 2006 sidan 129-135)  
 

3.6 Sammanfattande modell 
För att ge läsaren en bättre överblick och förtydliga det relativt långa teorikapitlet har jag gjort 
en sammanfattande modell. Modellen är tänkt att lyfta fram det viktigaste ur teorikapitlet och 
vara framåtblickande mot de kommande kapitlen. 
 
 
 
 

 
 

Utvärdering 
 

Hur kan vi bli 
bättre på att 
rekrytera ? 

Urval 
 

Hur skall vi 
urskilja dessa? 

Attraktion 
 

Hur kan vi få 
dem att vilja 

arbeta hos oss? 

Arbetsanalys 
 

Vad behöver 
vi? 
Vad 

eftersträvar vi? 

Rekryterings-
kanaler 

 
Hur skall vi nå 

dessa? 

Anpassning mot 
rekrytering i det aktuella 

företaget. 

Personlighet 
Kompetens 
Gruppdynamik 
EI 
Egenskaper 

Annonser 
Tidningar 
TV 
Nätverk 
Utformning 

Intervjuer 
Arbetsprov 
Referenter 
Test 

Lön 
Arbetstider 
Flexibilitet 
Förmåner 
Kultur 

Vad fungerade bra/dåligt? 
Visste vi vad vi ville och 
behövde ha? 

Vad har vi? Vilka är vi? 
Vad vill vi uppnå? Vilka 
speciella behov har just vårt 
företag? 
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4 Metod 
Här redovisas hur studien genomförts och jag har valt att lägga detta avsnitt separerat från 
kapitel 2 för att läsaren skall ha denna information friskt i minnet inför det kommande 
empiriavsnittet. 
 

4.1 Val av företag och intervjupersoner 
Kriterierna för de utvalda företagen var att de skulle kunna kategoriseras som små företag 
efter den definition som EU- kommissionens rekommendation använder, vilket innebär 
företag med upp till 50 anställda. Därtill var det önskvärt om företagen hade en för mig 
uppenbar rekrytering av personer med dubbla kompetenser men detta kunde i vissa fall vara 
svårt att bedöma innan intervjuerna genomfördes och en större insyn i företagen gjordes. Jag 
anser dessutom att små företag i högre grad än större företag alltid behöver personer med flera 
kompetenser på grund av att arbetsspecialiseringen är lägre. Studien genomfördes i slutet av 
höstterminen och tidig vårtermin och det innebar att jag till viss del fick anpassa mig till och 
mot företag som kunde tänkas ha tid för intervju under den, för vissa hektiska 
decembermånaden. 
 
Jag har använt mig av ett icke-sannolikhets urval, ett så kallat bekvämlighetsurval där man 
väljer ut respondenter som finns inom ett bekvämligt räckhåll (Bryman and Bell, 2005, sidan 
124-125). Det har för mig inneburit att jag valt ut företag som finns inom Örnsköldsviks 
kommun eftersom det är där jag bor och därmed gör det enklare att dels ta kontakt och dels att 
besöka respondenterna för intervju. Alternativet hade varit att genomföra telefonintervjuer 
eller bege mig till närliggande kommuner. Jag anser dock att telefonintervjuer är svåra att 
genomföra på ett tillfredsställande sätt på grund av intervjuernas längd och att kvaliteten blir 
högre om man inte enbart är tvungen till verbal kommunikation. Därtill såg jag inget behov av 
att söka mig utanför kommunen. 
 
Utgångspunkten var från början att inrikta mig mot mikroföretag som har mindre än tio 
anställda men det visade sig praktiskt ogenomförbart då det inte fanns tillräckligt av dessa 
som ville ställa upp på studien. Orsaken till detta var att de tillfrågade inte ansågs sig ha 
tillräckligt med erfarenhet inom ämnet för att kunna bidra med information. Jag har i valet av 
mina respondenter utgått ifrån att hitta företag inom olika delar och branscher för att få en 
vidare inblick i de generella problem småföretag kan ha vid sin rekrytering samt för att 
undvika att få branschrelaterade problem. Utgångspunkten var till början att hitta minst fem 
respondenter som ville ställa upp i min studie. Det visade sig emellertid svårt att både hitta 
lämpliga kandidater samt att få dem att ställa upp dels på grund av ointresse och dels på grund 
av den hektiska period som då rådde (julrusch) så det slutgiltiga antalet blev endast fyra, men 
däremot är jag väldigt nöjd över den information som dessa gav. Avsikten är inte heller att 
visa några generella resultat för den stora grupp som småföretagarna innebär och jag ser 
därför inte att det relativt låga antalet varit till någon nackdel.  
 
Intervjupersonerna är de som sköter, deltar eller har vetskap om hur rekryteringarna går till i 
deras företag. I alla intervjuer har de varit VD eller företagets ägare. I en av intervjuerna 
deltog två respondenter då de båda varit delaktiga i rekryteringen. 

4.2 Access och anonymitet 
Access innebär tillträde till den miljö och den kunskap som respondenterna besitter som är 
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relevant för den frågeställning som formulerats i studien. (Bryman och Bell, 2005, sidan 336-
343) 
 
Efter att ha listat ett tiotal tänkbara respondenter kontaktade jag dem och informerade vem jag 
var och vad syftet med studien är för att se om de var intresserad av att delta. Kontakten 
skedde via telefon och bad att få tala med den person som sköter rekryteringarna på företaget, 
därefter informerade jag vem jag var och att jag genomförde en studie vid Umeå Universitet, 
vad syftet med studien var och om de trodde sig ha tid för en intervju. Flera tackade vänligt 
nej med förklaringen att de inte ha tid eller att de inte trodde sig kunna medföra något och 
eftersom jag tror att det krävs ett genuint intresse och villighet att delta för ett bra utbyte och 
värdefull information gjordes inga större övertalningsförsök. De företag som slutligen villigt 
ställde upp bedömer jag som intresserade och positivt inställda på ämnet och tacksamma över 
eventuell hjälp och reflektering som intervjun och deltagandet i studien kunde medföra. 
 
Jag upplever att jag fått ärliga svar och tillgång till den information som jag efterfrågat och 
tror att det varit avgörande att alla respondenter behandlats konfidentiellt och anonymt 
eftersom viss information kan upplevas som känslig. I de fall som rekryteringen inte varit 
tillfredsställande eller upplevts misslyckat kan det kännas förnedrande eller otrevligt mot dem 
som är inblandande. Jag anser att det är fullt förståeligt att man som företagare inte vill hänga 
ut personer vid eventuella misslyckade rekryteringar eller speciella händelser under 
rekryteringsprocessen. Denna information skulle ha blivit väldigt lätt att genomskåda i en 
liten stad där fenomenet –alla känner alla - råder. Jag har därför valt att inte nämna vare sig 
företag eller respondenters namn. Man kan dock ifrågasätta huruvida vilken betydelse 
respondenternas anonymitet har för värdet på studien. Jag kan förstå de som ifrågasätter 
möjligheten i att kontrollera mina intervjuer utan tillgång till namn på dessa personer och 
deras företag men å andra sidan skulle det även vara mycket problematiskt ifall de inte varit 
anonyma. Jag har dessutom gett respondenterna tillfälle till att läsa igenom och godkänna det 
material jag fått ut av intervjuerna med dem och på så sätt kunnat garantera sanningshalten 
och förbättra trovärdigheten i uppsatsen, mer om detta kommer senare. 
 

4.3 Intervjumanual 
Kvalitativa intervjuer kan variera i stor utsträckning och är inte lika strukturerade som 
kvantitativa. Kvantitativa intervjuer speglar forskarens intressen och har som syfte att 
frambringa svar på de frågeställningar som ställts upp medan kvalitativa intervjuer lägger sin 
tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt och en strävan efter fylliga och 
detaljerade svar. De huvudsakliga formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade eller 
semistrukturerade. En ostrukturerad intervju är löst styrd och intervjuaren utgår från 
minnesanteckningar för att följa de teman man vill genomgå under intervjun och koncentrerar 
sig på att lyssna och låta respondenten svara och associera fritt. En semistrukturerad intervju 
innebär även den en stor frihet för intervjupersonen att utforma svaren men forskaren utgår 
från en mer detaljerad lista över de specifika teman som ska beröras. (Bryman och Bell, 2005, 
sidan 362-363) 
 
Syftet med intervjuerna var att kunna ställa flexibla frågor som styrs av det respondenten 
upplever vara relevant och viktigt eftersom jag var intresserad av att få fram de problem och 
möjligheter som småföretagarna upplevt, helt enkelt deras egna upplevelser. Jag hade i förväg 
ställt upp en intervjumall med teman som jag vill beröra och under varje tema fanns punkter 
uppställda på detaljer som jag ville veta mer om för att verkligen få svar på studiens 
problemformulering och syfte. Dessa teman utgick från den teori som jag funnit relevant och 
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intressant innan jag gjorde mig klar för intervjuerna. 
 
Jag har medvetet försökt använda ett språk som alla förstår och hanterar eftersom det 
förekommer olika benämningar på de termer som existerar i litteraturen och för att jag inte 
kunde förutsätta att respondenterna tidigare bekantat sig med den litteratur som legat till 
grund för min studie och utformningen av intervjumanualen. Jag började med att ställa några 
inledande bakgrundsfrågor om respondenten och det aktuella företaget för att sedan gå över 
till öppna frågor. Hur sedan intervjun utvecklades berodde på hur respondenten svarade på 
den inledande frågan. 

4.4  Intervjuerna 
Vid alla intervjuer har jag använt en bandspelare för att underlätta arbetet med 
empirisammanställning och analys samt för att helt kunna koncentrera mig på intervjun 
istället för att anteckna samt för att undvika selektiv datainsamling vilket lätt kan ske vid 
enbart anteckningar. Inspelningen gjordes efter tillåtelse från respondenterna samt med löfte 
om att de skulle få läsa igenom utskriften sedan. Jag upplevde inte att någon av 
respondenterna stördes eller hämmades av bandspelaren vilket kan vara en risk vid 
användning av inspelningsutrustning (Bryman och Bell, 2005, sidan 375) 
 
Alla intervjuer skedde på platser och tidpunkter valda av respondenterna och tog mellan 40 
och 90 minuter beroende på hur mycket de hade att säga och diskutera. En risk med att 
intervjua respondenter med anknytning till företaget kan vara att de vill ge ett positivt intryck 
av sig själv och företaget. Men med en hermeneutisk kunskapssyn är jag av uppfattningen att 
det inte finns någon objektiv syn på verkligheten och således kommer respondenterna ge sin 
syn på de frågor jag ställer. Jag har försökt uppträda neutralt men intervjuerna kan ha 
påverkats av mitt förhållningssätt. Omedvetna känsloyttringar såsom förvåning och 
igenkännande ansiktsuttryck och humningar, nickanden och leenden kan ha påverkar 
respondenten i sina svar. De olika respondenterna har ibland bara svarat kortfattat på vissa 
frågor för att vid andra frågor visa större intresse och ge en djupare diskussion. Detta anser jag 
vara ett logiskt beteende och uppfattar det som en positiv effekt då respondenterna får 
fokusera på just de saker som de har upplevt mest problem/möjligheter inom, därtill 
motverkar intervjumanualen att några frågor inte besvaras. 
 

4.5.1 Företag A 
Intervjun ägde rum i företagets personalrum där vi fick sitta relativt ostört, ibland blev vi dock 
avbrutna av personer som kom in i rummet för att hämta någonting. Jag tyckte intervjun var 
mycket givande då respondenten talade fritt och gärna delgav information. Respondenten gav 
ett professionellt och lugnt intryck. Respondenten som är VD på företaget gav utförliga svar 
som upplevdes välgenomtänkta och hade många egna synvinklar och funderingar och 
behövde således inte styras i någon nämnvärd riktning. Intervjun tog drygt 60 minuter. 
Företag A har sex anställda i sin verksamhet i Örnsköldsvik och sysslar med försäljning av 
nätverks- och datarelaterad utrustning i huvudsak till företag men även till privatpersoner. 
Intervjupersonen är VD på företaget och innehar ingen formell utbildning inom 
rekryteringsområdet förutom den erfarenhet som arbetet gett. 
 

4.5.2 Företag B 
Intervju med företagets VD i företagets konferenslokaler där vi satt ostörda. Jag fick ett 
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trevligt bemötande men respondenten svarade inte lika utförligt som de andra 
intervjupersonerna och jag fick i större utsträckning använda direkta frågor och det innebar att 
intervjun tog mindre tid i anspråk än de övriga, omkring 40 minuter. Företag B är ett It-
företag som säljer både hårdvara och tjänster kring produkter, i form av driftlösningar och 
konsulter. I verksamheten i Örnsköldsvik är de 24 anställda och intervjupersonen är företagets 
VD. Denne har ingen formell utbildning inom rekryteringsområdet förutom den erfarenhet 
som arbetet gett. 
 

4.5.3 Företag C 
Vid denna intervju fick jag vänta en stund innan respondenten hade tid att ta emot vilket dock 
inte upplevdes negativt. När jag togs emot på ett ostört kontorsrum gav intervjupersonen ett 
trevligt intryck och trots väntetiden kändes denne inte stressad. Denna intervju hölls på 
engelska då intervjupersonen ursprungligen är från USA och sade sig bekvämare i det språket 
vilket jag inte upplevde som något hinder eftersom jag pratar engelska flytande. 
Respondenten pratade fritt och verkade väldigt intresserad av ämnet trots detta gick intervjun 
relativt fort, cirka 40 minuter, vilket jag tror beror på att respondenten gav snabba svar och 
pratade fortare än vad vi norrlänningar gör. Företag C tillverkar medicinsk- och 
massageutrustning. I sin verksamhet i Örnsköldsvik har de 42 anställda och intervjupersonen 
som är VD har ingen formell utbildning inom rekrytering men har tagit del i seminarium och 
kurser inom ämnesområdet under sitt arbetsliv. Denne har även erfarenhet från andra företag 
och de olika rekryteringsprocesser och riktlinjer de använde inom dessa. 
 

4.3.4 Företag D 
Denna intervju skedde med två respondenter eftersom de båda varit lika delaktiga i 
rekryteringsprocessen och kände att de bättre kunde ge kompletterande information om båda 
var med. Vi höll till vid ett kafé inte långt från deras arbetsplats. Intervjun hölls på 
förmiddagen och kaféet var därför inte ännu öppnat och därmed var det lugnt och ostört. 
Respondenterna kändes till en början lite osäkra inför situationen men slappnade snabbt av 
och gav en mycket givande intervju. Dessa respondenter var efter intervjun positiva och glada 
att de ställt upp då de ansåg att bara intervjun gett dem reflektion och funderingar kring vad 
de kunde förbättra. Denna intervju som innebar mest fördjupningar och diskussioner varade i 
cirka 90 minuter. Företaget har försäljning av barnkläder och har totalt tre anställda. Vid 
intervjun deltar både butikens ägare (D1) och en av de anställda (D2) som är med vid deras 
rekryteringar. Ingen av dem har någon formell utbildning inom rekrytering. Denna intervju 
skiljer sig från de andra då respondenterna var två stycken, detta skulle kunna påverka 
intervjun såtillvida att respondenterna påverkas av varandra och inte svarar som de skulle ha 
gjort var för sig. Jag upplever det inte som att respondenterna hämmade varandra eller lät sig 
påverkas av varandras svar utan istället kompletterade varandra och förde diskussionerna 
längre än vad de skulle ha gjort om inte båda varit med. 
 

4.5 Bearbetning av insamlad data 
Intervjuerna genomfördes nära varandra i tiden och jag valde att bearbeta den data jag fått 
fram efter alla intervjuer var genomförda. Innan jag transkriberade intervjuerna lyssnade jag 
igenom dem i sin helhet för att friska upp minnet och bedöma om de behövde skrivas ut i sin 
helhet eller bara vissa delar. Då alla intervjuer bedömdes som givande valde jag att skriva ut 
dem i sin helhet bortsett från ord och ljud som inte tillkommer texten något, till exempel 



 - 32 - 

harklingar, upprepningar eller ljud som uppkommer vid fundering och eftertanke. Det kan 
vara en fördel att skriva ut intervjuerna i sin helhet då det minimerar risken för att man missar 
värdefull intervju eller att man längre fram i analysen blir tvungen att gå tillbaka till 
inspelningarna och leta efter något man förbisåg vid genomlyssningen. Däremot är det mer 
tidskrävande och en timmes inspelning kan ta upp till sex timmar och genererar många sidor. 
Intervjun som utfördes på engelska transkriberades först på engelska för att sedan översättas 
till svenska. För detta finns stöd i litteraturen som säger att en intervju med fördel förs på 
respondentens hemspråk för att underlätta kommunikationen. Utskriften bör ske på det språk 
som talades under intervjun och därefter kan en översättning till det språk som brukas i 
studien göras. Det är viktigt att undvika förvrängning i data genom översättningen och 
kontrollera om det finns någon skillnad i ordens betydelse mellan språken. (Bryman och Bell, 
2005, sidan 374-378) 

4.6 Sanningskriterier 
För att få en bild av hur sanningsenlig studien är och vilken kvalitet studien har används 
sanningskriterier, dessa ter sig olika beroende på om studien har en kvantitativ- eller kvalitativ 
inriktning. Vid kvantitativa studier används vanligen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Reliabilitet innebär huruvida resultaten från undersökningen skulle bli 
densamma om den genomförs på nytt det vill säga hur stabilt eller pålitligt resultaten är. 
Validitet är ett kriterium som används för att kontrollera att man mäter det man utgett sig för 
att mäta och generaliserbarhet är ett mått på hur resultaten kan användas på hela populationen. 
(Bryman och Bell, 2005, sidan 48) 
 
Det råder en diskussion bland olika forskare huruvida dessa kriterier är relevanta vid 
kvalitativa studier men klart är att det även vid kvalitativa studier krävs kriterier som 
säkerställer kvaliteten. Anledningen till detta är att kvalitativa studier inte mäter en enda 
absolut bild av verkligheten utan syftar till en mer djupgående undersökning av en liten grupp 
eller av individer som har vissa gemensamma egenskaper. Delvis så förekommer 
motsvarigheter till de kriterier som förekommer i den kvantitativa forskningen i de 
sanningskriterier som ligger till grund för bedömning av kvalitativ forskning; trovärdighet och 
äkthet. (Bryman och Bell, 2005, sidan 304-306) Det är svårt att återskapa mina intervjuer till 
så stor utsträckning att de mäter exakt samma sak eftersom det finns många faktorer som 
påverkar och att det är omöjligt att återskapa samma sociala miljö som när min studie utfördes 
och jag har därför valt att diskutera sanningskriterierna trovärdighet och äkthet i min studie. 

4.6.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överfarbarhet, pålitlighet och en 
möjlighet att styrka och bekräfta. Jag har nedan diskuterat de två första delkriterierna då det är 
de som jag anser är mest relevanta i min studie. 
 
Tillförlitlighet är ett mått på hur trovärdig forskarens studium är och att den sociala verklighet 
som beskrivs accepteras och bekräftas av dem som deltagit i studien genom en 
respondentvalidering. Den innebär att de personer som medverkat i studien får en möjlighet 
till att acceptera den tolkning som författaren gjort av den information de lämnat (detta 
benämns även som intersubjektivitet). (Bryman och Bell, 2005, sidan 307) Det finns en risk i 
uppsatsens tillförlitlighet då respondenterna både medvetet och omedvetet kan ha förskönat 
sina beskrivningar över hur rekryteringen faktiskt gått i de delar som de uppfattat som 
känsliga och personliga men anser att detta motverkas till viss del genom att de behandlas 
anonymt. Jag har efter överenskommelse med respondenterna skickat den utskrivna intervjun 
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i sin helhet till dem via mejl. Jag har bett dem att läsa igenom sammanställningen och 
meddela om vi är överens om innehållet eller om några revideringar behövs. Det kan ibland 
vara svårt att få acceptans för sina tolkningar av dem som medverkat i studien beroende på 
om de känner sig smickrade eller hotade av den information som framkommit. En studie som 
enbart återspeglas av enbart positiv eller negativ respons genom respondentvalideringen bör 
ifrågasätta ifall tolkningarna är trovärdiga eller inte. Innebär enbart positiv respons att 
tolkningarna är så smickrande för respondenterna att de inte har något att anmärka på eller 
tvärtom? Detta innebär en bedömning som författaren själv får göra. (Johansson Lindfors, 
1993, sidan165-168) Endast en av respondenterna har bett om att få revidera innehållet där 
denne uppfattat några syftnings fel och små missförstånd. Jag har dock inte varit rädd eller 
misstänkt att denne har haft för avsikt att förvränga eller censurera informationen utan endast 
uppfattat det som genuina avsikter att förbättra sanningshalten i intervjun och med avsikt att 
förtydliga och förbättra studien. Alla respondenter har godkänt den information som de 
lämnat och jag bedömer därför att jag har en hög tillförlitlighet. 
 
Överfarbarhet är ett kriterium på hur väl studiens resultat kan användas på andra områden. 
Detta kan ses som problematiskt inom kvalitativa studier som genomgående fokuserar på det 
kontextuellt unika och kan därför vara svårt att hitta andra användningsområden som 
överensstämmer med de faktorer och utmärkande drag som fanns vid ursprungsstudien. 
Däremot kan det bli lättare att bedöma hur pass överförbara resultaten är ju tydligare 
redogörelse eller tätare beskrivning av de detaljer som var rådande. (Bryman och Bell, 2005, 
sidan 307) Min studie skulle få en bättre överfarbarhet om fler småföretag deltagit eftersom 
denna företagsform verkar på de flesta marknader och branscher och således verkar i olika 
sociala verkligheter. Samtidigt är det svårt att i en kvalitativ studie som utförs inom ramen för 
en kandidatuppsats i både tid och resurser få med ett så stort urval som småföretagare med 
drygt 90 % av andelen företag i Sverige innebär. Jag har i och för sig avgränsat studien till 
småföretag inom Örnsköldsviks men även där skulle mer resurser behövts för att genomföra 
en större och bredare studie. Däremot kan studiens resultat vara till användning för fler 
företag än de som deltagit då den innehåller mycket som är karaktäristiskt för småföretag och 
att de i grunden kan finna liknande problem och behov vid rekrytering även om alla 
småföretag ser olika ut. 
 

4.6.2 Äkthet 
Detta kriterium innehåller även det ett antal delkriterium. En av dem rör frågan huruvida 
undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i det 
studerade urvalet. Övriga kriterier man intresserar sig för rör hur undersökningen tillfört något 
till de deltagande. Bland annat om undersökningen ger de som medverkat i studien en bättre 
förståelse av sin sociala situation och av den sociala situation de lever i, om undersökningen 
bidragit till att de medverkande kan förändra sin situation och om de fått bättre möjligheter till 
att vidta de åtgärder som krävs. (Bryman och Bell, 2005, sidan 308-309) Jag har strävat efter 
att presentera en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns bland mina 
respondenter inom det område studien rör, däremot kan de säkert komma på nya åsikter och 
uppfattningar ju mer de funderar på frågeställningen och har säkert reflekterat ytterligare 
sedan jag intervjuade dem. Genom att alla respondenter fått läsa igenom utskriften på sin 
intervju har de haft möjlighet till att revidera den information de lämnat och jag har inbjudit 
dem till att höra av sig om de kommer på något ytterligare de vill tillägga, vilket ingen av dem 
har gjort. Kriterierna som rör frågan om undersökningen bidragit något till de deltagande 
tycker jag kan vara svårt för mig att svara på. Speciellt som de inte får tillgång till hela studien 
förrän den är helt klar och godkänd vid institutionen. Däremot har jag redan under studiens 
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gång genom de personliga kontakterna vid intervju samt mejl och telefonkontakt fått en 
positiv respons för att jag valt att skriva om ämnet som de finner relevant och intressant. Flera 
har uttryckligen sagt att bara genom att delta vid intervjun har de lärt sig mycket om sig själva 
och deras företag. Jag tror att det inneburit en reflektion och ett lärande genom att berätta för 
någon annan hur de går tillväga, det gör det tydligare och lättare att upptäcka vad som kan 
förbättras. De rekommendationer jag utfärdat är med syftet att hjälpa både de deltagande och 
andra som kan finna sig i samma eller en liknande situation. För att ytterligare stärka äktheten 
skulle intervjuer med anställda i företagen samt personer som medverkat vid tidigare 
rekryteringar varit bra. 
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5 Empiri 
 
Detta avsnitt avser att återge den information jag samlat in under mina intervjuer med 
rekryterare inom småföretag. Jag har valt att sammanfatta den information jag ansett mest 
relevant för studien. Då alla respondenter behandlas konfidentiellt nämner jag varken 
personer eller företag vid namn eller uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera 
företagen. 
 
Empiriavsnittet är utformat på en struktur som avser att i huvudsak följa teoriavsnittet för att 
ge en tydligare koppling mot teorin och den efterkommande analysen. Jag har således valt att 
inte beskriva företagen var för sig för att undvika upprepningar och för att få en bättre 
fokusering på de främsta särdragen och likheterna mellan företagen. Nackdelen med detta kan 
vara att det blir svårt för läsaren att hålla isär de olika företagen, jag har därför ställt upp 
företagen i sammanfattande modell både i början och i slutet av kapitlet. 
 
Alla företag har sina verksamheter i Örnsköldsvik och kan definieras som småföretagare. 
Beskrivningarna är hämtade från respektive intervju. Jag kommer att referera till de olika 
företagen genom A, B, C och D (se 4.4 för utförligare beskrivning av respondenterna) i 
företag D där det var två intervjupersoner har jag valt att kalla de olika för D1 och D2. I de 
stycken där det är mycket information har jag delat in styckena med varje företag för sig, i de 
övriga stycken där mindre information behandlas ställs företagen upp efter varandra. 
 
Företag A B C D 
Antal anställda 6 24 42 3 
Intervjuperson VD VD VD VD + anställd 
Bransch Handel IT Tillverkning Handel 
 

5.1 Rekryteringsprocess  
Företag A´s behov utgår oftast från ersättningsrekryteringar när någon i personalen slutat eller 
vid en expansion av företaget. Respondent B har istället ett annat utgångsperspektiv där det 
vanligen handlar om att de att de har för mycket att göra med de resurser som finns, men det 
förekommer även att de anställer personer som aktivt söker arbete när de märker att denna 
skulle komplettera upp dem. Företag C har utarbetat en arbetsgång ”från golvet och upp” för 
att kunna avgöra om företaget behöver nyanställa. Teamledarna i de olika arbetsteamen som 
de byggt upp uppmuntras till att signalera om det finns behov av ny arbetskraft. Det 
förekommer dock även att behovet uppmärksammas ”uppifrån” och att VD: n övertygar de 
andra om det finns nya behov som måste tillfredsställas inom företaget.  Företag D´s tidigare 
rekryteringar har grundats på att de haft en anställd som blivit mammaledig men det har även 
varit tvungna att ta in mer personal på grund av butikens öppettider. 
 
Gemensamt bland företagen är således att det oftast handlar om en ökad sysselsättning och 
att de ser nyanställning som en lösning på att hinna med alla arbetsuppgifterna eller att de 
behöver ersätta någon som i personalen som slutat eller som i företag D´s fall, blivit 
mammaledig. Det är endast företag C som uppmärksammat ett ökat kompetensbehov. 
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5.1 Arbetsanalys 
Respondent A säger sig veta exakt vad den nya medarbetaren ska ha för kompetens genom att 
utgå ifrån vilka arbetsuppgifterna är och efter vad den tidigare personen på den positionen 
presterade men det finns ingen konkret nedskriven lista på speciella kriterier. Företag B utgår 
även de efter vilka arbetsuppgifter som skall utföras och har en grundföreställning om hur 
personen skall vara och utgår i sökningen från det men säger sig inte främmande för att 
upptäcka nya behov i form av egenskaper och dylikt vid mötet av de sökande. Respondenten 
understryker vikten av ”social kompetens” och egenskaper som gör att de fungerar gentemot 
kunden eftersom de är ett serviceföretag. Företag C som är ett tillverkande företag har vissa 
baskriterier som de sökande måste uppfylla, beroende på vilken tjänst som skall tillsättas. En 
tjänst som svetsare till exempel innebär att företaget gärna vill att de sökande uppfyller de 
krav på utbildning och licenser som arbetet kräver. Dock är inte kriterier som företaget vill att 
de sökande skall ha nedskrivna i detalj. Intervjupersonerna i företag D berättar att de inte bara 
utgår efter vilka arbetsuppgifter som skall utföras utan är väldigt noga med vilken typ av 
person det är när de söker efter nya medarbetare för att de dels ska passa in med de övriga i 
personalen och dels för att de skall fungera i butiken och vara en bra försäljare men att det 
inte är något som finns nedskrivet på papper. 
 
Alla företag utgår ifrån de arbetsuppgifter som skall utföras och hur personen skall ”passa 
in” på tjänsten men ingen av dem har något konkret formulerat eller nedskrivet på papper. 
 

5.2 Rekryteringskanaler 
Företag D har inte använt sig av någon form av annonsering för att hitta nya medarbetare utan 
främst använt sig av de personer som aktivt kommit in i butiken och sökt arbete. De som 
kommer in är bra på att lämna in ett papper med information om sig själva de läser igenom 
alla och sparar för framtida behov om de inte behöver någon för tillfället. De kontaktar även 
arbetsförmedlingen när de har behov att nyanställa. Däremot anser de sig inte ha fått någon 
värdefull hjälp av arbetsförmedlingen då de inte bidrar med några intressanta kandidater och 
inte tycker att deras system fungerar som det skall. De har erfarit långa handlednings tider och 
köer och upplever att arbetsförmedlingen inte verkar lyssna på vilken typ av person de söker 
utan skickar helt fel kandidater. En annan metod de använt för att hitta nya medarbetare är 
genom kontakter. De säger att det kan vara känsligt om det inte funkar och tråkigt om det 
medför att man tappar relationen till dels de som ger rekommendationen och dels de som de 
anställt om det inte fungerat bra. De har haft negativa erfarenheter från anställningar genom 
rekommendationer från deras kontaktnät men säger sig ändå inte ha blivit mer restriktiva med 
detta i fortsättningen utan tror att de lärt sig mycket genom sina erfarenheter och nu skulle 
kunna hantera en liknande situation bättre och tar gärna in någon som de får via kontakter om 
de känner att det skulle funka bra. Ett problem som företag D upplever är de tycker sig ha för 
många ansökningar från personer som egentligen inte är intressanta. Idag är det främst unga 
tjejer som söker, vilket de inte har något emot, men de ser gärna att både män och äldre 
kvinnor söker eftersom deras kunder även återfinns i dessa segment. De vet dock inte riktigt 
hur de skall gå tillväga för att attrahera sådana kandidater. De kan tänka sig att inför nästa 
rekrytering använda sig av annonser i olika medier för att återfinna dessa men är på samma 
gång rädda för att de kommer få in för många ansökningar som resulterar i att de inte hinner 
gå igenom alla. Inför den senaste rekryteringen utgick företaget från cirka 50 inlämnade 
ansökningar varav endast 5 stycken ansågs intressanta. 
 
Respondenten i företag C berättar att de har ett gott samarbete med en kontaktperson på 
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Arbetsförmedlingen som är väl införstådd i hur företaget fungerar och vad de söker efter. VD: 
n anser att arbetsförmedlingen fungerar mycket bra som annonsportal men att de vid vissa 
tjänster, till exempel försäljnings- eller ekonomitjänster, även använder annonser i 
lokaltidningen för att hitta nya medarbetare men för det mesta och på produktionssidan 
använder de endast arbetsförmedlingen. De använder sig väldigt sällan av rekommendationer 
för att hitta en ny medarbetare, då det finns en risk att någon kan ta illa upp om de inte vill 
använda sig av rekommendationen. Generellt har VD: n märkt att det är bäst att låta 
arbetsmarknaden få reda på att de har en ledig tjänst, om någon inom företaget då vet något 
som skulle passa kan ju den personen också söka. 
 
Företag B annonserar i lokaltidningen, deras hemsida och använder ibland rekommendationer 
från personalen eller kunder. Det tycker de kan fungera bra och ”fördelen är att man får höra 
någon form av omdöme, nackdelen kan vara när man känner att man måste säga nej”. De tar 
även hjälp från Arbetsförmedlingen och känner sig nöjda med det gensvar de får från dem 
men säger att det inte är alla gånger de hittar rätt person via den sökvägen. 
 
Företag A använder olika metoder; de meddelar arbetsförmedlingen om att de har en ledig 
tjänst, annonserar i deras egen tidning, på deras webb, i lokaltidningen och via radio.  
Arbetsförmedlingen ser de dock endast som en annonsportal och anser att den inte fyller 
någon annan funktion. Det är inte vanligt förekommande att använda sig av 
rekommendationer för att hitta nya medarbetare utan det sker endast om de är speciellt 
intresserad av en viss person och utnyttjar kontaktnätet för att få mer information om denne. 
VD: n konstaterar att de rekryterar på ”bred front varje gång”. VD: n uttrycker att ett av deras 
rekryteringsproblem är att nå ut till den grupp som de vill ska söka jobb hos dem. Företaget 
befinner sig på en marknad där utvecklingen snabbt går framåt och nya produkter ständigt 
dyker upp och företaget har genom erfarenhet märkt att den yngre generationen medarbetare 
har de egenskaper företaget behöver. ”De har oftast mer fart i fötterna och mer uppdaterad 
kunskap och är mera hungrig på att ta till sig ny information.” Problemet som de ser det är att 
den yngre generationen oftast inte prenumererar på lokaltidningen och därför har de sökt sig 
till andra medier för att försöka nå dessa, bland annat genom att annonsera på webben och 
radio. I genomsnitt har företag A cirka 100 ansökningar per utannonserad tjänst. 
 
Det är endast företag D som inte annonserar i media för att nå ut till potentiella medarbetare, 
däremot kontaktar samtliga företag arbetsförmedlingen. Företag A och B är båda skeptiska 
mot användandet av kontakter för att kunna finna nya medarbetare. 
 

5.3 Sortering och urval 
Företag B gör sin första urgallring utifrån de sökandes CV och personligt brev. Där försöker 
de kolla på helheten och försöka bilda sig en uppfattning av vilken bakgrund och erfarenheter 
de har. VD: n poängterar att det är viktigt att den nya medarbetaren ska fungera i gruppen 
eftersom det är ett litet företag och detta försöker de i första hand se utifrån information i det 
personliga brevet. De märker hur mycket jobb de sökande har lagt ner på sin ansökan och de 
som gjort det kommer före de eventuella massproduktioner som en del ansökningar liknar. 
Företag B anser att de sökande generellt är ”hyggligt bra på att skriva ansökan men de 
personliga breven kan vara väl kortfattat eller så är det typiskt svenskt att inte vilja berätta vad 
man är bra på eller så kan det vara medveten att vilja ta det vid intervjun”. 
 
Intervjupersonerna i företag D anser att det avgörande är det första intrycket de får av de 
sökande när de kommer in och lämnar sin ansökan i butiken. Det krävs att man kan ta kontakt 
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och våga visa sig för att jobba hos dem som försäljare. Det är viktigt att de tar för sig, är glada 
och trevliga, och det visar vilka som kan ta lite initiativ eftersom arbetet ”handlar ju om ett 
dagligt bemötande med främmande människor hela dagen” säger intervjuperson D2. Förutom 
detta utgår de ifrån de ansökningar som personerna lämnar in. 
 
Företag A´s första urval baseras på de inskickade ansökningarna som i huvudsak består av ett 
CV och ett personligt brev. De går igenom alla men VD: n berättar att en stor del, cirka 50 % 
sorteras bort direkt på grund av att de som sökt inte är seriösa och har ingen aning om vilken 
tjänst de sökt. Detta säger han är väldigt uppenbart och syns på deras personliga brev som då 
uppfattas som en allmän information och där inget är knytet direkt mot företaget eller vad de 
kan tänkas bidra med. VD: n anser att de sökande i allmänhet är ”katastrofalt dåliga” på att 
skriva en ansökan och befarar att om de inte gjorde testerna och tog in så många i det första 
urvalet skulle de tappa de bästa redan i gallringen av ansökningarna. VD: n är förvånad och 
besvärad över att de sökande är så dåliga på att skriva ansökan och berättar att det är väldigt 
vanligt att det saknas kontaktinformation såsom; namn, ålder, personnummer eller adress. 
Han säger dock att det i sig inte behöver påverka bedömningen av de sökande men att det 
försvårar arbetet med att skicka ut information eller kontakta de som de blivit intresserad av. 
Eftersom de ser ålder som en betydelsefull faktor faller sökande bort på grund av att de inte 
uppgett denna i ansökan. Efter den gallringen sker sedan ett urval beroende på om de sökande 
har någon tidigare erfarenhet eller kompetens relaterat till den tjänst som ska tillsättas, vilket 
väger tungt. Förutom detta försöker de finna något som tyder på att de har ”hunger” eller är 
intresserad av att arbeta hos dem. 
 
Respondent C berättar att de utgår ifrån de baskriterier som de ställt upp när de först 
upptäckte behovet av mer personal som första urgallring. De ansökningar som klarar det 
första urvalet diskuteras sedan tillsammans med teamledarna där de utvärderar de sökande 
och bestämmer vilka de vill veta mer om och som skall gå vidare till nästa steg. VD: n 
upplever att de allra flesta som söker har gjort en bra och seriös ansökan. Detta tror Vd: n 
beror på att de sökande förstår att företaget verkligen är intresserade av dem då de kontaktar 
dem, efter att de blivit rekommenderade från arbetsförmedlingen vilket är deras främsta hjälp 
för att nå de nya medarbetarna, och ber dem att skicka in en formell ansökan. 
 
Alla företagen utgår ifrån de ansökningar de arbetssökande lämnat in, däremot är det endast 
företag D som kombinerar dessa med det intryck den sökande gav vid inlämnandet av 
ansökningshandlingarna. Företag A och C är de som tydligt går efter de uppsatta kriterierna 
och kompetenskraven. Både A och B gör en gallring beroende på utformningen av ansökan. 
 

5.4 Bedömning 
Företag A´s urvalsprocess efter den första grovgallringen av de inkomna ansökningarna kan 
ställas upp så här; 
• Kompetenstest, de som klarar detta går vidare till steg 2. 
• Personlighetstest (vanligast vid A-tjänst) 
• Personlig intervju – där de är två intervjuare. 

Kompetenstestet har de själva utarbetat och består av ett antal frågor för att kontrollera vilken 
nivå de sökande ligger på inom datarelaterad kunskap och produktkunskap och för att kunna 
gradera de sökande. Företaget tar in ett stort urval för kompetenstestet, av cirka 100 sökande 
kallar de in hälften. Anledningen till detta är att kompetenstestet går fort och är relativt enkelt 
att administrera och visar om de sökande har relevanta kunskaper för att gå vidare i processen. 
VD: n säger ”vi vet, att nästan aldrig är det den som är given i ansökningarna, dom stämmer 



 - 39 - 

nästan aldrig med den som det slutgiltigen vart”. Företag A: s VD berättar att de sökande först 
får en chock inför de många testerna men efter att de fått information om att detta innebär att 
alla får en ”sportslig chans” att få visa vem de är istället för att bara gå på erfarenhet, vilket de 
flesta som söker inte har, upplevs det mycket mer positivt. ”De har möjlighet att sälja in sig 
själva på ett annat sätt.” Personlighetstesterna används oftast bara vid större tjänster (heltid) 
och de hyr då in en konsult som utför ett certifierat personlighetstest som är anpassat till 
företaget. (Mer om personlighet i 5.5.1) Vid den personliga intervjun är de nästan alltid två 
intervjuare för att sinsemellan kunna diskutera de olika personerna, då VD: n anser att olika 
personer uppfattas olika och det är en fördel att vara flera vid bedömningen. Dessutom tas ett 
foto på varje arbetssökande för att de lättare ska kunna komma ihåg vilken som var vilken då 
de sökande är för många personer för att de ska komma ihåg alla. 
 
De använder sig av de referenser som de sökande anger och dessa kontrolleras för att ”försöka 
få en bättre bild” av den sökande. Tyvärr så har VD: n märkt att övervägande delen av 
referenserna är fejkade, ofta är de arbetsledare som angetts i själv verket en arbetskompis. 
Vilket uppfattas som väldigt oseriöst men det kan vara svårt att upptäcka ifall de är ”fejkade”. 
Först kontrolleras vilka referenterna är egentligen, är de korrekta eller inkorrekta. Därefter 
kontaktas de via telefon och företag A försöker skapa sig en bild av vem referenten är och hur 
stor del av bedömningen referenten kan tillsättas. VD: n är även mycket skeptiskt till 
referenter som bara säger positiva saker eftersom det inte existerar en person som bara har 
positiva egenskaper, ”vi har alla brister här i världen”. 
 
De använder sig alltid av en provanställning på 6 månader och den är enligt företaget något 
man måste ha. De har tidigare haft praktikanter förmedlade via arbetsförmedlingen. Dessa har 
dock upplevts som ointresserade och har sällan fått fortsätta inom företaget. 
 
Företag B 
Företaget kallar de personer som de funnit intressanta efter den första urgallringen för en 
personlig intervju som VD: n för det mesta sköter ensam men det varierar beroende på vilken 
tjänst som skall tillsättas, vid högre tjänster är de två som sitter med under intervjun. Det kan 
variera hur många intervjuer som hålls med de sökande, finns behov för ytterligare intervjuer 
så görs det. De använder ingen form av personlighetstest eller arbets- och kunskapsprov men 
ställer frågor inom arbetsområdet för att stämma av kunskapsnivån under intervjun. 
Referenser kollas via telefon och VD: n uppger att det brukar fungera bra men att det är svårt 
att veta den ”egentliga kvalitén” på dels referenterna och deras uppgifter. Oftast blir det 
provanställning och förr användes bidrag för rekrytering med praktik vilket företag B tycker 
fungerat mycket bra eftersom personerna till en lägre kostnad ”fått visa vad de går för och om 
de är likasinnade” och slutade oftast i en anställning. 
 
Företag C 
Företaget tar in de sökande, som denne och teamledarna funnit intressanta efter utvärderingen 
av ansökningarna, för intervju. En av de anställda i företaget är enligt VD mycket duktig på 
att intervjua och har därför henne med under intervjuerna. Han ser även en fördel vid att de är 
flera intervjuare eftersom det motverkar att han endast går på sin egen känsla och uppfattning. 
De försöker att åtminstone ha en intervju, men har ofta två eftersom det kan vara lätt att få en 
fel uppfattning av en sökande om man bara träffar dem en gång. De använder en sex sidor 
lång intervjumanual som är utformad i Sverige. Vd: n är medveten om att det faktum att de är 
flera som deltar vid intervjun kan påverka den sökande negativt i form av stress och nervositet 
som den sneda maktfördelningen kan medföra. De lägger ner mycket arbete för att skapa en 
atmosfär som gör att den sökande känner sig trygg och avslappnad, till exempel genom 
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humor. De har alltid provanställning för att ytterligare kunna kontrollera att personen är rätt 
för tjänsten och lägger ner mycket arbete för att kontinuerligt utvärdera den provanställdes 
prestationer. De har nu börjat med att göra en formell utvärdering efter 90 dagar av den 
provanställde och väntar inte tills de sex månaderna gått. De ringer upp referenter men anser 
att det kan vara svårt att få raka svar och det krävs att den som ringer kan ställa de rätta 
frågorna. De har tidigare använt en professionell beteendevetare för att hjälpa till med vissa 
personalfrågor och han kan tänka sig att ta in henne i rekryteringsprocessen men vill inte 
använda sig av en headhunter. 
 
Företag D 
Företag D´s främsta bedömningsmetod utgörs av intervjuer. Vid den senaste rekryteringen var 
det omkring 50 sökande men de tog endast in fem sökande för intervju vilket de upplevde 
som ett för litet urval för att få ut bra information, men att det endast var de fem som kunde 
tänkas vara intresseranta för tjänsten. Företag D känner sig lite besviken på resultatet av 
intervjuerna, syftet med dem är att se huruvida personen skulle kunna passa in hos dem. De 
tidigare intervjuerna tog inte längre än cirka 10 minuter då de sökande svarade kort på 
frågorna och det inte blev någon dialog och ingen verkade intresserade av att få fråga om 
företaget och tjänsten. De upplever det svårt att hitta frågor som verkligen får fram det de vill 
veta, om den sökande är en bra försäljare eller inte och säger sig ha brist på följdfrågor och 
skulle gärna vilja ha en mall eller någon metod att utgå ifrån för att kunna få ut mer av 
intervjuerna. Respondenterna säger att de är medvetna om att det kan upplevas som stressande 
att de som intervjupersoner är två mot den sökande som är själv, men de försöker lätta upp 
stämningen genom småprat och humor. Intervjuerna hölls senast på en neutral plats vid ett 
kafé i närheten något som de tycker borde hjälpa till att få den sökande att känna sig mer 
trygg. 
 
De tar gärna användning av referenser om de sökande har det, speciellt bra anser de det 
fungera om de referenter som lämnats är någon person eller företag som de känner till och 
som de vet att de får ett ärligt svar och korrekt information av. 
 
De har tidigare använts sig av praktikanter förmedlade via arbetsförmedlingen, alltid med 
syftet att kunna anställa personen i slutändan. De menar på att de varken har råd eller lust att 
använda sig av dem bara för att det är förmånligare än att anställa på riktigt. ”Det är otroligt 
viktigt för oss att ha en person som vi kommer bra överens med och som är en bra försäljare 
och behandlar våra kunder på ett minst lika bra sätt som vi gör. Det är alldeles för dyrbart att 
ta in en person som är helt fel för jobbet och kanske inte är bra på att behandla kunderna. Vi 
konkurrerar ju med att ha bra service och övertyga våra kunder om att våra kvalitetsprodukter 
är bäst, då krävs en person som har lite driv och engagemang. Skulle vi bara behöva någon 
som stod bakom kassan skulle vi kunna ta in vem som helst”, säger D1. De använder även 
provanställning för att se hur personen fungerar i vardagen men tar det inte som någon garant 
för att lägga ner mindre tid under rekryteringen då fel medarbetare kan påverka mycket 
negativt trots att det bara är sex månader. 
 
Utmärkande för alla företag är att de använder intervjuer som främsta bedömningsmetod, 
endast företag A använder sig av personlighetstest. Alla utom företag D förespråkar 
användningen av provanställning som ett ytterligare test på den nya medarbetaren. 
Referenter används av alla respondenter dock i olika utsträckning. 

5.5 Dubbla kompetenser 
Företag A ser ett problem i att finna lämpliga personer med dubbla kompetenser eller 
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”säljande produktspecialister” som VD: n benämner det. Företag A söker personer med både 
säljkarisma och rätt kompetens inom datarelaterad kunskap och produktkunskap. VD: n har 
märkt att det finns en brist på säljande produktspecialister i hela Sverige och tror att det alltid 
kommer att vara så eftersom det finns för få av dem. Han säger ”att vara säljare är inget man 
kan lära sig, det är en gåva, en egenskap helt enkelt”. Det är dock vanligt att de har en av de 
två eftersträvade egenskaperna, säljkarisma och produktkunskap. Har de säljkarisma kan de 
sälja men inte deras produkter som kräver stor datakunskap för att kunna övertyga kunderna. 
Tvärtom är det med de personer som är kompetenta inom dataområdet, de kan inte sälja. 
Genom erfarenhet har VD: n märkt att personer med den rätta säljkarisman inte går att 
utbilda, ”det går inte, de kommer aldrig att klara det för de har inte intresset, annars skulle de 
veta mer från början, man kan förbättra och bli bättre” men det är hopplöst att utbilda den 
rätta kompetensen eftersom det kräver breda kunskaper inom ett område som ständigt 
uppdateras, ”det kommer en kvarts miljon nya artiklar per kvartal” och det går inte om man 
inte är intresserad av data och de relaterade produkterna. Dessa personer tycker inte om 
arbetet då de märker att kunderna har större kunskaper inom området, vilket kan vara psykiskt 
påfrestande enligt VD: n och dessa slutar oftast frivilligt. Till skillnad från andra branscher tar 
det väldigt lång tid att lära sig hela deras sortiment och bara att lära sig deras datasystem tar 
mycket tid. 
 
Företag B ser inget konkret problem när det gäller rekrytering med dubbla kompetenser men 
att det är svårt att ”hitta rätt person”. VD: n poängterar att det är viktigt att den nya 
medarbetaren ska fungera i gruppen eftersom det är ett litet företag och att detta kan vara svårt 
att urskilja. Respondenten anser även att det viktigt att hitta en person med rätt egenskaper 
men att det alltid går att vidareutbilda på kompetenser de inte har. 
 
Företag C uttalar att han är medveten om problemet med att rekrytera personer med dubbla 
kompetenser men tror att just deras företag klarar sig lindrigare undan detta igenom att de är 
ett tillverkande företag och inte har något extremt behov av hög kompetens. Bästa sättet att 
matcha de sökande mot deras behov tycker vd: n är att under intervjuprocessen förmå den 
sökande att känna sig bekväm med att berätta vad denne tycker om och inte tycker om samt 
vad som ter sig naturligt och inte ter sig naturligt för den sökande. 
 
Respondenterna i företag D tycker att det är svårt att hitta en person som ”passar in”, någon 
som både är en bra försäljare, har samma värderingar som företaget förmedlar och samtidigt 
fungerar med de övriga i personalen. 
 
Alla företagen visar på problem i rekryteringen som har med dubbla kompetenser att göra, 
däremot så konstaterar företag C att det inte har detta som ett stort problem då deras företag 
inte har någon extremt behov av hög kompetens. 
 

5.5.1 Personlighet gentemot kompetens 
Företag A använder personlighetstester används vid större tjänster (heltid) och de hyr då in en 
konsult som utför ett certifierat personlighetstest som är anpassat till företaget. Vid 
rekrytering av B-tjänst, det vill säga mindre än heltid, används vanligen bara kompetenstestet 
men när de anser att behov finns kan de även använda sig av personlighetstestet som då 
skickas iväg för tolkning eftersom konsulten inte medverkar vid rekrytering av de mindre 
tjänsterna. De är hyfsat nöjda med resultatet av användandet av personlighetstesterna då de är 
komplicerade och dyra är det svårt att göra en uppskattning om hur mycket de egentligen 
tillför. VD: n tycker att det är omöjligt att värdera kompetens och personlighet mot varandra, 
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båda är viktiga och att det tyvärr ofta är så att de sökande har antingen eller, men om 
respondenten skulle bli tvungen att välja blir det kompetens. Detta beror helt enkelt på den 
bransch företaget tillhör och att det är svårt att utbilda någon till den nivå som behövs för att 
klara arbetet. (Se vidare diskussion kring detta i 5.5) 
 
Företag B understryker vikten av rätt personlighet eftersom de skall arbeta med service och 
mot kunder. Den tekniska kompetensen är viktig men den säger VD: n går alltid att skaffa till 
det absolut viktigaste är ”personens engagemang, personliga driv och förmåga att vilja något”. 
De använder ingen form av personlighetstest men har ”fört en dialog men inte kommit till 
skott ännu” med en rekryteringskonsult och säger att det främst beror på kostnaden för detta. 
De ser gärna att de sökande har en formell kompetens vilket kan se lite olika ut – skola eller 
vad de gjort hos tidigare arbetsgivare. Det tycker de är ett bra mått på att se vad de kan och 
förmågan att lära sig nya saker. De personliga egenskaparna tycker VD: n är mycket svårare 
att bedöma. ”Den formella kompetensen visar ju historian medan de personliga egenskaperna 
visar framtiden, hur de kommer att bete sig. Båda är viktiga. Man märker under intervjun hur 
öppen de är och de personliga intressena – om huvudintresset är att se på tv på kvällarna 
kanske man inte är så utåtriktad som de som är intresserad av lagidrott eller engagerad i något 
föreningsliv.” 
 
Företag C´s VD lägger lika stor vikt vid utbildning och erfarenhet. Det viktiga är inte vad de 
har läst utan vad de gjort av sin utbildning. Han ber ofta om att få se betyg men då inte för 
betygets skull utan för att se vad personen gjort. Han är intresserad av att se vad personen lärt 
sig genom utbildningen och att detta kan visa sig till exempel, genom att tittat på de 
grupparbetena personen gjort eller vilka kurser man valt. När han tittat på erfarenheten är det 
inte vad de gjort utan vad de åstadkommit som är intressant. Vilka de är, om de är unga – är 
de formbara? Vd: n tror mycket på arbetsrotation och “cross-training” och ser därför gärna att 
personer som arbetar med montering har en basutbildning inom till exempel svetsning, 
maskin, etc. i grunden. Vd: n understryket värdet av personkemi och berättar om en person 
med en dåligt förberedd ansökan fick arbete hos dem just på grund av hans personlighet. Han 
säger att den personliga framställningen gör skillnad och att personlighet och personkemi är 
viktigt. De använder intervjuerna för att kunna bedöma vilken personlighet de sökande har. 
De använder inte någon form av personlighetstest, men vd: n har tidigare använt dem när han 
bodde i USA. Ett av de test han använde där har nu blivit översatt till svenska och han har 
funderat på att använda det. Han ser dock personlighetstest som ett av många verktyg och just 
endast som ett verktyg. Han har även provat ett test speciellt utformad för säljare sär han blev 
positivt överraskad över hur exakt det var. Ett problem han kan se med användandet av 
personlighetstest är om man använder det för mycket i förhållande till de andra verktygen, och 
framhåller att det är viktigt att man håller en balans. Däremot använder de arbetsprov vid 
vissa tjänster, t.ex. en svetsare får avlägga ett arbetsmomentstest i svetsning. 
 
Företag D anser att det viktigaste är att den sökande har rätt personliga egenskaper och 
attityder, att de i grund och botten är en bra försäljare och är intresserad av att arbeta just hos 
dem och sälja deras produkter vilket de tror de har mycket att göra med just personligheten. 
Därefter är den formella kompetensen eller erfarenheten mindre viktig eftersom de tycker att 
det är något som de kan lära ut och utbilda den nya inom. De har inte använts sig av några 
personlighetstester eller dylikt men en av dem har själv utfört dylika tester när hon själv sökt 
arbete och känner till flera olika sorters tester och tror att de fungerar men att de känns svåra 
och för tidskrävande för att de skulle vilja använda dem. 
 
Alla företag vill naturligtvis ha både rätt kompetens och personlighet på de sökande, däremot 
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var A den som speciellt uttryckte betydelsen av kompetens. Företag C och D var de som 
framförallt såg till personligheten. 
 

5.6 Andra faktorer 
Klädsel och första intrycket är väldigt viktigt för att fånga VD: ns intresse i företag A. Han 
påverkas negativt av dem som inte försöker se prydliga ut främst eftersom personen de 
anställer är ett ansikte utåt mot deras kunder och ser de inte välklädda ut på 
anställningsintervjun lär de inte göra det på jobbet. Företag A anser att det personliga brevet 
kan vara informativt på så vis att man kan se om det är en seriös ansökan eller inte, få en 
inblick i livssituationen, vilka mål och planer den sökande har i livet och förväntningar på 
tjänsten och livet i övrigt. Dock upplever han att många skriver bort sig på det personliga 
brevet genom att skriva ”jag vill ha ett tillfälligt jobb nu innan jag börjar på högskolan…”. 
 
Företag C´s vd berättar att han gillar människor och det är därför han kan och tycker om att 
genomföra rekryteringarna. Men han medger att det tar mycket tid och ork men det är han 
villig att lägga ner då han vet hur avgörande det är att hitta rätt person. Det viktiga är att han 
känner att han har en bra tidsplan då han är en person som kräver planering och organisering. 
Han säger att personer som inte gillar att rekrytera eller vet med sig att de är dåliga på det 
tjänar på att ta hjälp. Det största problem som han ser det, förutom att han säger sig ha 
problem med språket då han ursprungligen kommer från USA, är att svenskar inte gillar att 
berätta om dem själva och absolut inte nr det gäller att berätta vad de anser sig bra på. Han 
säger att det är svårt att få folk att prata. 
 
Företag D anser att det är avgörande med det första intrycket de får av de sökande, antingen 
vid intervjutillfället eller hur de upplevs när de kommer in i butiken. Det krävs att man kan ta 
kontakt och våga visa sig för att jobba hos dem som försäljare. Det är viktigt att de tar för sig, 
är glada och trevliga, och det visar vilka som kan ta lite initiativ eftersom arbetet ”handlar ju 
om ett dagligt bemötande med främmande människor hela dagen” säger D2. 
 

5.7 Syn på rekrytering 
Företag A: s VD upplever det som ”ett stort helvete att rekrytera, tar mycket tid, svårt att hitta 
rätt personer och kostar otroligt mycket. Det positiva är just när man hittar rätt person som 
kan tillföra mycket nya saker som man inte tänkt på själv och lära de andra nya infallsvinklar 
och intressanta idéer, det är spännande.” Det svåraste i processen är det allra sista urvalet, 
bland de sista. ”Hur ska man veta vem som är rätt.” Det som avgör är utstrålningen om de i 
övrigt är lika. Det som avskräcker mest är kostnaden. Företaget gör ingen formell utvärdering 
efter avslutat rekrytering men VD: n säger att ”man lär sig varje gång av det som gått snett 
och frågar sig varför man inte upptäckte vissa saker hos de sökande”. En rekrytering beräknas 
kosta omkring 50 000 vilket medför att en misslyckad rekrytering innebär dubbla kostnader, 
mer stress och tuffare arbetsschema för den övriga personalen samt den ytterligare tiden det 
tar att hitta en ny och få in dem i systemet. Företaget har ingen hög personalomsättning, 
förutom på b-tjänster men det känns ”naturligt eftersom de pluggar och ska vidare i livet och 
det får man förstå”. Företaget har förslag på förbättringar och medel som skulle kunna 
underlätta företagets rekrytering. De har funderat på att utforma en blankett/formulär som 
arbetssökande kan använda för att ge den information som de är intresserade av och för att 
motverka de dåliga ansökningarna som skickas in. De har även funderingar att på något sätt 
förbättra informationsinsamlingen under intervjuerna genom att videofilma. VD: n efterfrågar 
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även en modell eller metod som kan underlätta just för småförtagare. En färdig blankett, något 
att bygga på, kanske är något som arbetsförmedlingen kan ha. ”Ett färdigt material som är 
lättare att anpassa och möjligen få en utbildning inom det, ingen livslång men kanske en 
kvällskurs för alla småföretagare.” ”Man kanske kan ha olika grader och olika omfattningar 
och möjligen till viss del enklare tester med ett kryss två som man matade in i en portal där 
man får automatiska svar, då tror jag många småföretagare skulle använda det.” VD: n tror 
dock att problemet med det är att många kanske lätt skulle genomskåda testet. 
 
Företag B upplever det som ganska svårt att få tag på folk och att hitta den rätta. ”Tycker det 
är jobbigt att rekrytera, det tar tid, vill till att det ska bli rätt, få dem självgående.” Det svåraste 
upplevs vara det sista urvalet, själva beslutet vem man tror är den rätta. VD: n uppger att om 
de sista sökande är lika varandra får magkänslan avgöra. En misslyckad rekrytering skulle 
påverka dem negativt genom att det blir mer kostnader att anställa på nytt, samt att lära upp en 
ny medarbetare. VD: n tror inte att det upplevs som jobbigt för resten av personalen vid 
rekrytering. Personalen har förståelse för att den nya medarbetaren måste få tid för att lära upp 
sig och tycker att det är sällan de rekryterar någon som är helt felaktigt. Företag B är nöjda 
med tidigare rekryteringar och utför ingen utvärdering av själva rekryteringsprocessen men 
gör en utvärdering av personen innan provanställningen går över till fast anställning. Företag 
B tycker att det ska införas stöd för nyanställning och speciellt för de yngre förmågorna som 
inte har så mycket erfarenhet och referenser. VD: n ser gärna någon ”form av fuskmallar för 
småföretagare som kan förenkla, eller någon form av modell”. Fast problemet de ser då är att 
alla kan lära sig att genomskåda frågorna. De ser även gärna en förenklad modell för ansökan 
där man själv kan byta ut vissa frågor. Företag B: s VD säger att de skulle vilja bli bättre på 
återkopplingen till de sökande och att använda sig av en mer formell teoretisk modell och 
frågematerial skulle vara bra. 
 
Företaget C´s vd säger att den kostnad som rekrytering innebär är väl spenderade. I jämförelse 
med de siffror som det handlar om vid en misslyckad rekrytering. Han säger att en misslyckad 
rekrytering skadar alla inom organisationen, speciellt de som arbetar närmast den felaktigt 
anställde. Det kan även påverka synen på vad organisationen och stämningen mellan 
personalen. Om en nyrekrytering är misslyckad reflekterar de över vad som kan ha bidragit 
till det och vd: n säger att det inte bara beror på den nya medarbetaren. Han tror att de flesta 
misstagen kommer till om det finns lite tid vid rekryteringen och de känner sig pressade och 
stressar igenom processen. Därför försöker de ha en person som de kan kalla in ifall det blir 
kris. De försöker att göra återkoppling till alla som söker med motiveringen att han gillar att 
ha en god kommunikation med de sökande och att återkopplingen lämnar en positiv känsla 
hos dem som sökt även om de inte fick tjänsten. Ibland sker inte återkopplingen så snabbt som 
de hade önskat men deras princip är att återkomma till alla sökande så fort de kan. Det största 
problem som vd: n ser det, förutom att denne säger sig ha problem med språket då han 
ursprungligen kommer från USA, är att Svenskar inte gillar att berätta om dem själva och 
absolut inte när det gäller att berätta vad de anser sig bra på. De upplever att det är svårt att få 
folk att prata. 
 
I Företag D tycker båda att det känns besvärligt och jobbigt att rekrytera, det tar mycket tid 
och de är rädda för att inte hitta rätt person och det kan därför kännas avskräckande. 
Kostnaden tycker de inte är avskräckande då den ingår i budgeten och är medvetna om att det 
måste få kosta för att få in en ny medarbetare. Däremot anser de det dyrbart att anställa fel, 
det kostar i form av löner och påverkar snabbt deras resultat och rykte eftersom de finns i en 
liten stad. Företag D har funderat på att använda någon form av rekryteringshjälp då de önskar 
hjälp med bättre intervjufrågor och hur de ska strukturera upp hela rekryteringsprocessen. De 
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upplever det svårt att hitta frågor som verkligen får fram det de vill veta, om den sökande är 
en bra försäljare eller inte och säger sig ha brist på följdfrågor och skulle gärna vilja ha en 
mall eller någon metod att utgå ifrån för att kunna få ut mer av intervjuerna. Det är inte alltid 
de kontaktar de som sökt anställning hos dem och det vill de bli bättre på eftersom de tror att 
det kan påverka uppfattningen av dem och det finns en risk eftersom de befinner sig i en liten 
stad. Samtidigt så är det många som söker och det skulle ta för mycket tid att kontakta alla 
och informera om läget. Eftersom majoriteten kommer in personligen för ansökan är de noga 
med att informera hur det ligger till då och meddelar att de hör av sig om det blir aktuellt och 
det är ju en form av direkt återkoppling. De har inte bedrivit verksamheten speciellt länge och 
har därför inte hunnit med att anställa så många personer ännu men av den erfarenhet de 
hittills skaffat sig har de lärt sig mycket och reflekterat över vad som kändes fel och vad de 
skulle kunna tänkas förbättra inför nästa rekrytering. De skulle gärna vilja ta in ett större urval 
för intervju samtidigt som de tycker sig ha för många ansökningar från personer som 
egentligen inte är intressanta 
 
Alla företag ansåg mer eller mindre att det är svårt att rekrytera och finna rätt person. Den 
som dock var mest positiv var VD: n i företag C. 

5.6 Sammanfattande modell 
 
 
Företag A B C D 
Antal anställda 6 24 42 3 
Intervjuperson VD VD VD VD + anställd 
Bransch Handel IT Tillverkning Handel 
Intervju Ja Ja Ja Ja 
Personlighetstest Ja Nej Nej Nej 
Dubbla kompetenser Ja JA Nej Ja 
Kompetens/Personlighet K P K P 
Problem med rekrytering Ja Ja Nej Ja 
 
Modellen avser vara en förenkling av det som framkommit under empiriavsnittet, i de fall då 
företagen inte svarat enkelspårigt på frågan har jag själv gjort en bedömning. Som exempel 
kan nämnas företag B när det gäller om de har rekrytering av dubbla kompetenser. 
Respondenten svarade nekande på frågan men av förklaringen i svaret tolkar jag det ändå som 
dubbla kompetenser. 
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6. Analys och diskussion 
I analysen har jag ställt upp min empiriska undersökning mot den teoretiska referensram som 
jag tidigare presenterat. 

6.1 Se behov och utföra en arbetsanalys 
Min empiriska undersökning har visat att företagens vanligaste bedömningsunderlag för att 
nyanställa sker på att en tidigare medarbetare slutat sin tjänst av olika anledningar och man då 
ser det som självklart att vakansen måste fyllas med en ny medarbetare, en så kallad 
ersättningsrekrytering. Företagen känner sig på det klara med vad den nya medarbetaren 
behöver för kompetenser då de vet vilken funktion denne ska fylla eftersom uppgifterna redan 
finns. Det rationella sättet att tänka för respondenterna verkar vara att en ökad mängd 
arbetsuppgifter innebär att en ytterligare medarbetare behövs. Jag uppfattar dock att företagen 
inte ens överväger andra lösningar, till exempel omorganisering eller kompetensutveckling för 
att fylla det nya behov som uppmärksammats i företaget. Det är endast företag B som nämner 
en annan orsak till nyrekrytering och då i syftet att kompetensförhöja företaget. 
 
Detta behöver givetvis inte medföra negativa konsekvenser men kan i ett långsiktigt 
perspektiv medföra sämre arbetsprestationer och resultat. Genom att fokusera på vilka behov 
som kommer att finnas i ett längre perspektiv och vilken kompetens som saknas i 
organisationen blir det lättare att fastställa kriterier för hur den nya medarbetaren skall 
matchas. (Lindmark och Önnevik, 2006) 
 
Det som läggs stor tonvikt på i flertalet läroböcker kring rekrytering är den förberedande 
arbetsanalysen. Denna analys ses som grunden för en lyckad rekrytering och brister i denna 
innebär en förskjutning till de kommande leden i processen. Ingen av de företag jag intervjuat 
har använt sig av en arbetsanalys om man utgår från hur den framställs hos exempelvis 
Kahlke och Schmidt (2002). Företagen säger sig veta vad och hur den nya medarbetaren skall 
vara men ingen av dem har utformat någon plan eller ställt upp konkreta kriterier. Ett konkret 
exempel på svårigheter detta kan medföra är problemet med att ”välja bland de sista” som 
uttrycks av flera av de intervjuade företagen. Detta kan bero på avsaknaden av några tydliga 
uppställda kriterier som de kan jämföra de olika kandidaterna mot. Kahlke och Schmidt 
(2002) poängterar vikten av iakttagbara personkravpersonkrav speciellt i rekryteringens 
slutskede. De krav som företagen använder sig av är luddiga formuleringar såsom ”passa in”, 
”hunger” samt ”social kompetens” vilket vid närmare eftertanke är mycket svårt att bedöma. 
Hur kan man bedöma vilken av de sökande som har mest ”hunger”? Flera av företagen har 
uppställda baskriterier som de använder, dessa är dock endast användbara i den första 
urgallringen och inte till så mycket hjälp för att verkligen matcha de sökande mot just deras 
företag.  
 
Kahlke och Schmidt (2002) anser att den grundliga analys av företagets behov som 
arbetsanalysen innebär är oumbärlig för att kunna välja ut den lämpligaste medarbetaren. 
Arbetet med arbetsanalysen ska utmynna i tydliga kriterier som måste uppfyllas av den 
arbetssökande. Jag anser att många av de problem som mina respondenter uttalar kring 
svårigheter med att finna den rätta medarbetaren bottnar att de egentligen inte vet vad de vill 
ha. De har en ungefärlig bild av vilken typ av person de kan tänka sig och vet vad de kan kalla 
deras kommande befattning. Det räcker inte med att veta att man vill ha en positiv säljare med 
karisma för det säger egentligen ingenting och är varken observerbara eller jämförbara 
emellan de olika kandidaterna. 
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Det faktum att respondenterna inte använder sig av en arbetsanalys har även framkommit i 
tidigare studier, Marilyn et al (1999) fann i sin studie att ingen av de undersökta företagen 
använde en arbetsanalys utan oftast utgick ifrån en arbetsbeskrivning till den lediga tjänsten.  
 
Problemet kan vara att respondenterna är övertygade om att de vet precis vad och vem de vill 
ha, vilket de säkert gör, men detta måste utvecklas ytterligare. Om man till exempel vill ha en 
person med egenskaperna drivkraft och arbetsvilja, hur skall dessa te sig? Hur skall man 
kunna bedöma om de sökande har det? Varför behövs det för den lediga tjänsten? I vilken 
prioritet till de övriga önskemålen ligger dessa? Kanske måste man även ställa frågan, hur kan 
vi som arbetsgivare öka din drivkraft och arbetsvilja, vad gör dig motiverad? En person som 
känner sig motiverad och arbetsglad i en arbetssituation kan likväl känna sig nedtryckt och 
omotiverad i en annan situation.  

6.2 Rekryteringskanaler 
Tre av företagen har eller brukar använda sig av annonsering i den lokala dagstidningen för att 
nå ut till kommande medarbetare men det är endast en av dem som gör det konsekvent varje 
gång de skall rekrytera. Två av dem utnyttjar referenser och aktivt sökande som en 
rekryteringskanal för att på så sätt direkt få en uppfattning av de sökande. Endast en av 
respondenterna använder sig av arbetsförmedlingen till mer än annonsportal och denne ställer 
sig mycket positiv till dess tjänster medan de andra är mycket negativa till den insats 
arbetsförmedlingen gett dem vid tidigare rekryteringar. Dessa rekryteringskanaler 
överensstämmer med de som Lindmark och Önnevik (2006) tar upp som de allra vanligaste 
rekryteringskanalerna. Däremot går dessa resultat emot det som tidigare framkommit från 
forskning kring småföretag, där den utmärkande rekryteringskanalen är ”word of mouth” 
metoden och rekommendationer från sitt nätverk (Marilyn et al, Cassel, Nutek m.fl.). 
Respondenterna har dock utövat denna form av rekryteringskanal men tycker att den blir 
problematisk i de fall som de inte vill anställa den person som blivit rekommenderad eller 
som finns i deras personliga nätverk i rädsla för att såra eller stöta sig med någon. Genom att 
rekrytera på ”bred front varje gång” som respondent A uttrycker sig ger men ändå dessa 
personer en chans att söka tjänsten utan att riskera några negativa känslor. Det något 
motstridiga resultatet kan även påverkas av storleken på företagen då de som var mest positivt 
inställda till metoden var företag D som i min studie hade minst anställda.  
 
Williamson (2000) ser en fördel i att småföretagen använder sig av metoder som av de 
anställda uppfattas som legitima och accepterade, vilket ofta de större företagens metoder 
uppfattas som, eftersom det ställer arbetsgivarna i en mer positiv dager och blir mer attraktiva 
av de sökande. Det är dock en skillnad i detta jämfört med att utföra sökningen av nya 
medarbetare på rutin, det vill säga man gör som man gjort tidigare och så som man ser andra 
företag annonserar, trots att varje enskilt företag och varje ny tjänst har specifika 
förutsättningar. Däremot instämmer jag med Williamson i det att en väl genomförd 
rekryteringsprocess och användandet av de metoder som de arbetssökande finner accepterade 
innebär en mer positiv bild mot det rekryterande företaget.  Dessutom är det kanske mer 
effektivt att lägga ner tid och kraft på att undersöka var de nya medarbetarna befinner sig?  
 
Två av företagen, A och D, upplever det svårt att nå ut till de personer som de vill ska söka. 
Som jag tidigare konstaterat använder ingen av respondenterna någon arbetsanalys vilket 
medför att problemen flyttas vidare i nästa steg. Om de inte vet vad de söker är det ännu 
svårare att veta var man skall vända sig. Genom att utgå från de kriterier som man söker blir 
det lättare att veta hur man skall gå tillväga för nå ut till personer som kan ha dessa. Företag A 
söker till stor del yngre personer och kommit fram till att dessa vanligen inte har den lokala 
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tidningen och därför valt att annonsera på andra ställen, till exempel på deras hemsida. 
Respondenterna i företag D uttrycker en rädsla för att få in för många sökande, något som de 
anser skulle ta upp alltför mycket tid. Poängen med att utforma annonser och de verktyg man 
använder för att nå ut till potentiella medarbetare är att göra det på ett sätt som enbart får de 
mest lämpade för det kommande arbetet att skicka in en ansökan (Lindmark och Önnevik, 
2006). Använder man ord eller uttryck såsom ”social kompetens”, vilket kan betraktas som 
oklart och med olika innebörd för olika människor, innebär det att väldigt många kan känna 
igen sig i beskrivningen och således känna sig uppmuntrad att söka tjänsten. Samtidigt är det 
viktig att man inte utformar annonsen för strikt då antalet ansökningar kan bli få och man får 
ett för litet urval, likväl så kan det finnas en stor grupp tillgängliga inom olika arbetsgrupper, 
eller att den utannonserade tjänsten är väldigt attraktiv, som innebär att man alltid får ett stort 
antal sökande. Men då är situationen en annan eftersom man får ett stort urval av lämpliga 
kandidater och därmed har större chans att hitta den bäst lämpade för tjänsten.  
 
Alla respondenter uttrycker problem med att hitta nya medarbetare och detta är även något 
som framkommer i Nuteks kvantitativa undersökning, Företagens hinder och verklighet 
(2005).  Detta kan för mig uppfattas som motsägelsefullt i ett land som har en relativt hög 
arbetslöshet samtidigt som vi generellt har en hög utbildningsnivå i Sverige. Problemet som 
jag uppfattar det är snarare kravet på dubbla kompetenser som jag hävdar finns inom de allra 
flesta småföretag och hur man kan urskilja och bedöma dessa samt det problem som ja 
diskuterade ovan, att de söker på fel ställen.  
 

6.3 Bedömningsmetoder 

6.3.1 Intervju 
Det är tydligt att det är intervjun som är det starkaste och mest använda bedömningsverktyget 
vid rekryteringarna hos de intervjuade småföretagen. Däremot är det endast två av dem som 
kan bedömas ha en mer strukturerad form på upplägget av intervjuerna. Företag A och C 
använder sig av en intervjumanual och i de flesta fall är de minst två vid intervjutillfällena. 
Som tidigare diskuterades ökar värdet av intervjun som bedömningsmetod med ökande grad 
av strukturering medan en ogenomtänkt och dåligt planerad intervju har låg validitet. Den 
största fördelen med en strukturerad intervju är att den gör det lättare at jämföra de sökande 
med varandra, eftersom det går att bedöma de sökande utifrån samma underlag. Använder 
man sig av en ostrukturerad intervju vet man egentligen inte vad man fått fram under mötet 
med den sökande och det blir lätt för den sökande att ta över situationen och styra intervjun. 
Det innebär en fördel för personer som har lätt för att uttrycka sig och inte är nervösa trots att 
de egentligen inte behöver vara mest lämpade. En ostrukturerad intervju innebär även en 
större risk för att informationen som framkommer påverkas av fördomar och inställningar hos 
intervjuaren (Kahlke och Schmidt 2002). Trots att två företag skulle kunna sägas använda en 
strukturerad intervjuform finns svagheter även där. För att den strukturerade intervjun skall 
kunna ge en god prognos om huruvida intervjupersonen kommer att klara av det kommande 
arbetet bör frågorna ha utformats efter en väl genomarbetad arbetsanalys (Mabon, 2005). Görs 
inte detta riskerar man att helt sonika bedöma intervjupersonen efter hur väl denne klarar 
intervjusituationen och det behöver i sig inte ha något samband med det kommande arbetet 
(Mak, 1995).  I företag D tycker man att det är svårt att hitta bra och informationsgivande 
frågor, jag blev faktiskt förvånad att det bara var ett företag som kommenterade detta då alla 
använde intervjun som bedömningsmetod. Det är svårt att genomföra en bra intervju och det 
finns många omliggande faktorer som spelar in. Mabon (2005) skriver om beteende- och 
situationsintervjuer som utgår från hypotetiska frågor. Genom att från arbetsanalysen 
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identifiera specifika faktorer som är avgörande för hur den nya medarbetaren skall klara 
arbetet kan man utforma frågor som ger svar på dennes beteende och hur denne skulle välja 
att lösa speciella situationer. Företag D som driver en klädbutik kan med all sannolikhet finna 
flertalet olika situationer bara under en dag som är avgörande för hur framgångsrika och hur 
bra de själva och övrig personal sköter dessa. Hur löser de situationer där personer som vill 
reklamera en vara på bästa sätt? Vilket beteende är i deras ögon det bästa sättet att lösa en 
situation med en onykter kund som uppför sig illa mot de övriga kunderna? Genom att 
analysera och utvärdera situationer och beteenden som de använt i det dagliga arbetet kan de 
säkert bedöma vilka som behövs för att klara arbetet på ett bra och framgångsrikt sätt. 
 
Som småföretagare blir det automatiskt färre rekryteringar i jämförelse med de större 
företagen vilket i sin tur innebär mindre erfarenhet och kunskaper om till exempel 
intervjusituationen. Det krävs stor erfarenhet och utbildning för att bli en bra intervjuare som 
inte låter sig påverkas av yttre omständigheter (Garman and Lesowitz 2005). Jag tror ändå att 
trots småföretagens ”automatiska” svaghet i att ha mindre erfarenhet får låta dem nedslås och 
känna att det är för svårt eller över deras huvud, genom att vara medveten om sina egna 
fördomar och inte låta sig påverkas av det första intrycket (en längre analys inom detta 
kommer senare) samt försöka analysera och tänka logiskt om vad de egentligen vill veta, kan 
de utveckla tillräckligt bra intervjuer. Till småföretagarnas fördel ligger det faktum att de 
vanligtvis själva även är delaktiga i det dagliga arbetet och därmed innehar stor kunskap om 
vad det egentligen innebär.  
 
Bloomquist och Kleiner (2000) rekommenderar att man med fördel kan genomföra flera 
intervjuer med samme arbetssökande för att undvika att man som intervjuare får ett felaktigt 
intryck. Den arbetssökande kan vara nervös och på så vis ge ut en helt felaktig bild av sig 
själv, den som intervjuar kan ha en dålig dag och därmed se mer negativt på allt som 
framkommer under intervjun och så vidare. Företag B och C använder sig av flera intervjuer 
men endast ibland, när de anser det behövas eller vid tillsättandet av tjänster med högre 
befattning. Detta är en bra början men det kan vara svårt att veta när det behövs och då det i 
ett litet företag är viktigt att varje rekrytering blir lyckad, här syftar jag till att varje 
medarbetare i ett litet företag utgör en större del av den totala prestationen till skillnad från 
större företag, tycker jag att man får ta den extra tid det tar att ha ytterligare en intervju. Har 
man ont om tid kan man hitta andra lösningar, varför inte ta ett ytterligare möte och samtidigt 
äta lunch? Alla måste ju ändå äta någon gång och det kan vara en fördel att få en uppfattning 
om hur den potentiella medarbetaren beter sig i en annan miljö och situation. 
 
Flera av respondenterna använder sig av flera intervjuare eller har åtminstone fler personer 
närvarande under intervjun. Detta för att undvika att de själva skapar sig en felaktig bild av 
den sökande och för att tillsammans kunna diskutera bedömningen av de sökande. Nackdelen 
säger de kan vara att den sökande känner sig hotad eller blir mer nervös av den snedvridna 
maktfördelningen som uppkommer då de är flera. Till detta finns stöd i litteraturen av bland 
annat Kahlke och Schmidt (2002). 
 

6.4 Andra faktorer 

6.4.1 Personlighet 
Alla respondenter uttrycker att personligheten är viktig i urvalet för den nya medarbetaren 
men endast företag A använder sig av ett personlighetstest och då endast vid heltidstjänster 
som hjälp för att kunna bedöma vilken typ av personlighet de sökande har. De andra utgår 
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från sin egen bedömningsförmåga vid mötet och intervjutillfällena för att kunna kontrollera de 
sökandes personlighet. Kaufmann (1998) påstår att man kan beskriva organisationens 
personlighet som en produkt av medarbetarnas personligheter vilket blir särskilt betydelsefullt 
för småföretag. Trots att studier visat att det finns samband mellan personlighet och 
arbetsprestation bör rekryterande företag vara försiktig vid testning och bedömning av 
personligheten. Det krävs mycket resurser, kunskap och de rätta metoderna för att en 
någorlunda korrekt bedömning kan utföras och även om alla dessa kriterier uppfylls är det 
inte säkert att man kan lita på resultatet. (Sjöberg 2000) 
 
 

6.4.2 Matchning av person och organisation 
Kaufmann (1998) beskriver vikten av en väl fungerande grupp för organisationer som utför 
arbete som kräver ett nära samarbete mellan personalen. En god sammanhållning kan öka 
prestationerna då det ger högre arbetstillfredsställelse och mer kommunikation. För att skapa 
ett bra samarbete och en god sammanhållning är det viktigt med en väl sammansatt 
gruppdynamik, precis hur denna bör se ut är svårt att säga men det har visat sig viktigt med 
kompletterande egenskaper och överensstämmande normer, värderingar och bakgrund. I 
NUTEK´s (2005) undersökning tydliggjordes att en av de avgörande faktorerna för beslut om 
anställning var huruvida personkemin stämde överens mellan chefen och den sökande. Det är 
endast respondenterna i företag B och D som påtalar hur viktigt det är att den nya 
medarbetaren passar in med de övriga i personalen. Respondenten i företag B uttrycker att det 
är särkilt viktigt att den sökande ska fungera i gruppen då de är ett litet företag och försöker 
bedöma hur de sökande skulle matcha organisationen genom informationen i det personliga 
brevet. VD: n i företag C belyser det från andra hållet genom att konstatera hur jobbigt det blir 
för dem som arbetar närmast denne person om de väljer fel person. I företag A som är det 
enda företaget som utför personlighetstest, vilket skulle kunna användas för att bedöma 
huruvida den sökande skulle matcha de övriga i personalen, är man mer fokuserad på att finna 
en person som är lämplig för tjänsten och hur denne skulle klara av de kommande 
arbetsuppgifterna.  
 

6.4.3 Perception och känslors förkörsrätt 
Det är påtagligt att de intervjuade företagen tar stort intryck av de sökandes första intryck. 
Företag A ser det som att kläderna och det intryck den sökande ger säger något om hur seriös 
den sökande är och hur den i framtiden kommer att klä sig och se ut i butiken, vilket är av stor 
vikt då medarbetarna är företagets ansikte utåt mot kunderna. Detta företag är även noga med 
att notera huruvida de sökande kommer i tid till de olika formerna av rekryteringsförfarandet. 
Vd: n uttrycker även att det är utstrålningen av de sökande som fäller det sista avgörandet i de 
fall de har svårt att bestämma sig i det allra sista urvalet. Detta medför att det finns en risk att 
företag A´s perceptioner och personliga uppfattningar styr alltför mycket i bedömningen av de 
sökande, med detta menar jag inte att man som rekryterare skall bli mekanisk och ignorera 
sina egna instinkter men att det är viktigt att man är medveten om sina egna fördomar, 
förutfattade meningar och hur detta faktiskt påverkar valet av den nya medarbetaren. De som 
söker har kanske en helt annan uppfattning om vilken klädsel som kan uppfattas som seriös 
och ge ett bra uttryck. Min egen perception och fördom angående kläder är till exempel att 
”kostymnissar” är de som alltid har bråttom, är stressade och beter sig överlägset trots att de 
egentligen är fullkomligt inkompetenta. Skulle jag som rekryterare bortse ifrån de kandidater 
iklädda kostym eller låta min uppfattning påverka bedömningen negativt skulle jag 
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förmodligen inte få ett så stort egentligt urval då det är vanligt att man trots allt klär upp sig 
inför ett möte med blivande arbetsgivare.  
 
Företag D som i första hand använder sig av dem som aktivt kommer och söker arbete hos 
dem personligen tar tillfället i akt och bedömer hur de sökande beter sig på plats för att kunna 
avgöra hur de skulle kunna fungera som en medarbetare hos dem och bemöta deras kunder. 
En person som är glad och socialt utåtriktad och vågar komma fram, ta i hand och verkar 
framåt redan vid det första mötet med dem bedömer de ha större chanser att kunna klara 
arbetet än en mindre utåtriktad person som är mer avvaktande och blyg.  Detta tycker jag 
egentligen kan klassificeras som ett mindre arbetsprov på den sökande där respondenterna får 
ett bra tillfälle att studera hur den sökande faktiskt fungerar på plats i verkligheten. Ett 
problem är dock vad den sökande har för avsikt med just detta mötet, ser den det som en 
chans att visa upp sig och gör sitt yttersta för att visa upp sina färdigheter eller bara som en 
tjänst åt posten som således inte behöver lämna av något kuvert där. Jag menar alltså att det 
blir svårt att bedöma de sökande på en rättvis och saklig grund och att de yttre 
omständigheterna får en större påverkan än vad som är bra för en korrekt bedömning. 
Hypotetiskt sett skulle en bedömning av samma person kunna variera i hög grad. För att 
förtydliga detta: kommer denne in i butiken med sin ansökan när de nyss öppnat, det är lugnt 
och än så länge lite kunder vilket ger att de kan ägna mer tid åt den sökande, det är tidig 
förmiddag och alla känner sig utvilade och fräscha vilket automatiskt sätter den sökande i ett 
positivt ljus jämfört med att den sökande stapplar in under lunchtid då butiken är proppfull 
med kunder och respondenterna känner sig stressade och har därför inte tid med mer än att ta 
emot ansökan och lägga den under disken, ingen av dem har hunnit äta lunch eller fått en paus 
vilket gör att de känner sig trötta och irriterade till följd av ett blodsockerfall. Samma person 
med andra bakomliggande faktorer som gör att respondenterna förmodligen får ett helt annat 
intryck och uppfattning av den sökande. 
 
Företag B säger att det är svårt att utforma en annons efter det man söker, att det blir lättare 
när man träffar personerna. Problemet som uppstår här kan vara att man som rekryterar lättare 
låter sig påverkas av sin egen perception och det första intrycket och ”glömmer” bort vad 
organisationen behöver. Detta blir en stor fördel för mer självständiga personer som har lätt 
för att sälja in sig själv, vilket inte behöver betyda att de kommer att vara mest lämpade för 
jobbet. det blir istället en bedömning av hur personen klarar av mötet med den eventuellt 
kommande arbetsgivaren istället för hur denne kommer att kunna klara av sina 
arbetsuppgifter. 
 
 

6.7 Problem i småföretag 
Alla respondenter uttalar att det är svårt att rekrytera. Företag A uttrycker det starkast med 
orden ”ett stort helvete att rekrytera, tar mycket tid, svårt att hitta rätt personer och kostar 
otroligt mycket”. Företag B säger; ”tycker det är jobbigt att rekrytera, det tar tid, vill till att 
det ska bli rätt, få dem självgående”. Företag D tycker att det känns besvärligt och jobbigt att 
rekrytera, det tar mycket tid och de är rädda för att inte hitta rätt person. Respondenten i 
företag D ser också problem vid rekrytering men vänder på det och säger sig se större 
problem om man inte lägger ner tid och kraft för att hitta rätt person. En mer omfattad 
förberedelse och utredning om vad de söker och hur de skall gå tillväga för att hitta detta kan 
minska obehaget som upplevs inför nyrekryteringar.  
 
Huvuddragen som kan urskiljas i de upplevda problemen vi rekrytering är att det tar mycket 
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tid i anspråk och en rädsla för att anställa fel person och de effekter det kan medföra. Alla 
företag är medvetna om de risker en misslyckad investering kan medföra, några nämner 
kostnaderna medan andra påpekar hur en felaktig person kan påverka på företagets 
arbetsprestation och stämningen bland personalen. 
 
Företag C, som upplever minst problem med rekrytering har infört systemet ”från golvet och 
upp” där teamledarna har en avgörande roll i rekryteringsarbetet. Det är de som oftast 
uppmärksammar ett behov och har ett nära samarbete med övrig personal. När ansökningarna 
kommer in får de även vara med och diskutera och utvärdera dessa. Vd: n säger sig också ha 
ett genuint intresse för människor och tycker att det är roligt att möta de sökande, men att det 
som är avgörande för hur rekryteringen kommer att sluta är tidsaspekten. Det måste finnas tid 
och utrymmer för processen och en välplanerad plan för hur man skall gå tillväga. 
 
Ett genomgående problem hos respondenterna är att få ut information från de sökande. Främst 
A var kritisk mot hur dåliga de sökande är på att skriva ansökningarna och de andra 
konstaterar också att många ansökningar går bort på grund av att de betraktas som 
”massutskick” eller inte genomsyras av en verklig vilja att få jobbet. Ett annat problem är att 
få de sökande att berätta om sig själv, vilket de tror kan betraktas som typiskt svenskt, de 
sökande upplevs obekväma med att sälja in sig själva och visa på varför just de skall få 
jobbet. Företag D efterfrågade bättre intervjufrågor och följdfrågor då de hade svårt att få de 
sökande att prata under intervjun, de svarade visserligen på frågorna men tog inte själva 
initiativet till att få berätta om sig själva. 

6.8 Dubbla kompetenser 
Problemet med att rekrytera personer till en tjänst som kräver en form av dubbla eller flera 
kompetenser kan vara att man som rekryterare inte är medveten om de olika kompetenskrav 
de har. Som tidigare studier av NUTEK visat söker småföretagen ofta efter personer som inte 
bara har rätt kompetens utan även ”rätt person”. Krav som ställdes på den nya medarbetaren 
var bland andra; rätt personkemi mellan företagaren och den anställde, kompletterande 
egenskaper i personligheten och kompetensen till den existerande personalstyrkan, pålitlig, 
lättlärd, självgående efter en kort tid och lojalitet. Dessa överensstämmer i hög grad med de 
önskemål mina respondenter hade på sina nya medarbetare, Företag A ville bland annat ha 
någon med ”fart i benen”, Företag D uttryckte vikten av att den nya passar in bland resten av 
gruppen, företag C värderade ”social kompetens” o.s.v. Det är för mig uppenbart att 
småföretag ofta har behov av dubbla kompetenser, för kompetens innebär inte bara det som 
finns nedskrivet på ett papper om en person utan i det mindre företag är det otroligt viktigt 
med kombinationen av de olika kompetenserna. För att klara av de formella arbetsuppgifterna 
måste du även kunna hantera det nära samarbetet med de övriga i företaget, komplettera 
gruppen och föra den framåt, inneha lojalitet och pålitlighet för att arbeta för företagets bästa, 
ha en förmåga att snabbt lära dig företagets mekanismer och olika arbetsuppgifter för att 
kunna rycka in på de olika områdena när någon blir sjuk, tar semester eller liknande. Dessa 
egenskaper är naturligtvis även viktiga i alla typer av företag men i småföretagen kan de vara 
det som avgör skillnaden mellan framgång eller motgång då varje person utgör en större del 
av den totala prestationen. 
 
Till stor del är de metoder som används och finns utarbetade inom rekrytering riktade mot 
stora företag och användandet av dessa i småföretag skulle drastiskt sett kunna jämföras med 
att använda bensin i en motor byggd för diesel. Både bensin och diesel kan kategoriseras som 
bränsle och framtaget för att driva motorer framåt, men med helt andra metoder och 
förutsättningar. Det är viktigt att småföretag utgår från sina egna behov och hur sin 
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organisation ser ut och fungerar. Man bör även veta sin prioritetsordning för de olika 
kompetenserna man efterfrågar för att välja ut rätt medarbetare. Kanske måste man fokusera 
på att hitta personer med rätt mentalitet och inställning istället för att rikta in sig mot den 
formella kompetensen. Detta tror jag bidrar till att man dels i det första skedet får ett betydligt 
bättre urval samt dels i det långa loppet får en medarbetare som fungerar och trivs i 
organisation och därmed utför bättre arbetsprestationer och utvecklar hela gruppen.  
 
Då tjänsten ofta kräver flera kompetenser och utövandet av flertal olika arbetsuppgifter anser 
jag att det är viktigt att inte glömma bort just den effekt den nya medarbetaren har på hela 
gruppen. Företagsledaren har här ett stort ansvar som pusselläggare och kunna se hur 
dynamiken mellan medarbetarna kommer att kunna se ut och utvecklas. Detta är givetvis av 
vikt inom alla typer av företag men framförallt i de mindre företagen där varje person utgör en 
sådan stor del av arbetsprestationen. En person som innehar alla krävda formella kompetenser 
för den nya tjänsten kan genom att ha fel personlighet eller attityd istället bidra negativt 
genom att denne inte passar in med de andra i personalen vilket kan leda till att trivseln i 
företaget minskar som i sin tur kan innebära en försämring i den totala arbetsprestationen. 
Problemet är då hur man som liten företagare skall kunna bedöma och rangordna de sökandes 
personlighet och attityd. Jag tror inte att lösningen är de komplicerade och tid- och 
kostandskrävande testen som finns. Visserligen kan de vara ett mycket bra komplement men 
då anser jag att man bör anlita personer som utför testen åt en och som innehar rätt kunskaper 
inom området. Jag anser att man har kommit en bra bit på vägen genom att bara fundera 
igenom och stämma av vilken typ av person man behöver för att komplettera 
företaget/gruppen med samt vilka attityder som är önskvärda. Har man som företagsledare bra 
koll på hur den existerande kunskapsbanken ser ut inom företaget är det lättare att prioritera 
vad den nya medarbetaren bör ha. Söker man en ny medarbetare för en tjänst som försäljare 
inom datarelaterade produkter och redan har personal med stor produktkunskap bör man 
kanske hellre söka en kreativ person med kunskaper inom marknadsföring, produktplacering 
som kan vidga företagets kunskaper inom just detta område och på sikt öka den totala 
försäljningen genom mer genomtänkt placering av varor i butiken, andra marknadsförings 
lösningar etc. Många av studiens respondenter uttryckte att det var viktigt att det fanns 
arbetsvilja och motivation hos de sökande. Vad skulle hända om man endast utgick från detta 
och anställde den person som har mest driv och vilja och rätt personlighet och attityd? Det 
kan hända att denna person saknar kunskaper som företaget måste bekosta men hur mycket 
vinner man på att hela gruppen utvecklas framåt och att den nya medarbetaren verkligen 
brinner för sitt yrke? 
 

6.9 Marknadsföring av företaget 

6.9.1 Attraktion 
En ytterligare dimension i denna diskussion är huruvida man kan attrahera dessa personer, hur 
kan man som företag få dem att vilja arbeta hos just er? Marilyn et al (1999) diskuterar i sin 
artikel problem som småföretag har när det gäller att konkurrera med större företag om 
arbetskraften. Småföretag har ofta har lägre löner, lägre nivå av vidareutbildning och 
arbetstillfredsställelse medan fördelarna innebär mer variation, mindre formalitet och ett 
personligare arbetsklimat med nära arbetsrelationer. Kan man i företaget förändra något som 
gör det mer attraherande att arbeta just där? Om budgeten inte tillåter högre löner finns 
säkerligen andra möjligheter, flexiblare arbetstider, gratis fika/lunch, personalrabatter, 
företagskultur, hög trivsel bland arbetskamrater med mera. För att konkurrera med andra 
företag om de rätta medarbetarna måste detta vara tydligt för de arbetssökande. Lindmark och 
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Önnevik (2006) rekommenderar att de faktorer som man tror är viktiga för de arbetssökande 
framkommer vid utformningen av annonser och anställningsintervjuer. 
 
 
Lindmark och Önnevik (2006) hävdar att det är det allmänna ryktet och företagets image som 
påverkar möjligheterna till att attrahera nya medarbetare. Nöjd personal och trivsel inom 
företaget ger bättre arbetsprestationer som i sig genererar nöjda kunder och dessa fungerar 
som utmärkta annonspelare för att attrahera nya medarbetare. Mina respondenter som 
befinner sig i en mindre stad har tydligare påverkan av detta då ryktet sprider sig fortare. 
Detta innebär både möjligheter och begränsningar beroende på om företaget har ett positivt 
eller negativt rykte. Om personalen har en positiv uppfattning och trivs inom företaget är de 
den bästa marknadsföring man kan önska sig då det har en förmåga att sprida sig till vänner 
och bekanta som i sin tur har vänner och bekanta och så vidare. 
 
Jung et al (1991) poängterar att man under rekryteringsprocessen tar väl hand om den 
information och de kontakter man får för att undvika spekuleringar och ryktesspridningar men 
även för att dessa kan komma väl till hands inför nästkommande rekrytering.  
 

6.9.2 Utvärdering 
Det förekommer ingen formell form av utvärdering av själva rekryteringsförfarandet hos de 
intervjuade företagen utan endast i form av utvärdering av den person som de anställde och då 
oftast innan provanställningen övergår till en annan anställning. För att lära sig av de misstag 
som begås vid rekryteringen i företaget måste man ta upp det till diskussion och reflektion och 
hela tiden utveckla sig till det bättre (Lindmark och Önnevik 2006  
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6.10 Frågemodell för rekrytering i småföretag.  
 

 
 
Förutom det grundläggande arbetet innan rekryteringen börjar är den som utför rekryteringen 
och tar de avgörande besluten en viktig del av det kommande resultatet. På samma sätt som de 
sökande analyseras och bedöms bör den som utför rekryteringen genomgå en liknande 
process. Nedan följer ett antal frågor som kan vara lämpliga att fråga sig själv innan varje 
nyanställning. 
 
Rekryterarens innehåll 
• Ifrågasättande av sig själv – hur fungerar du och VARFÖR? 
• Vilka fördomar har jag? Varifrån kommer de? Hur kan det påverka rekryteringen? 

Hur kan det 
uppmärk-
sammade 
behovet 

tillfredställas? 

Hur kan vi 
välja ut den 

mest lämpade? 

 
Hur kan vi 
vara bättre 

arbetsgivare än 
övriga företag? 

Vilka kriterier 
är viktigast i 

förhållande till 
övrig personal 

och på lång 
sikt? 

Hur ska vi få 
kontakt med 
personer som 

uppfyller dessa 
kriterier? 

Företagets innehåll: 
 

- Bransch – speciella 
förutsättningar. 

- Existerande kunskaper och 
färdigheter inom företaget. 

- Gruppdynamik inom personalen. 
- Framtidsplaner 
 

 

Personlighet 
Kompetens 
Egenskaper 
Normer 
Värderingar  

Annonser 
Tidningar 
TV/radio 
Nätverk 
Utformning 
Rykte  

Intervjuer 
Arbetsprov 
Referenter 
Personlig-
hetstest 

Familjärt  
Arbetstider 
Flexibilitet 
Förmåner 
Trivsel 
 

Omstrukturering 
Nyanställning 
Vidareutbildning 
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• Vad påverkas jag av vid det första intrycket av en främling? Varför?  
• När fungerar jag optimalt och kan utföra rättvisa bedömningar?  
• På vilket sätt kan jag upplevas av de sökande? Hur kan det påverka rekryteringens 

resultat? 
• Vad förväntar du dig av de sökande? Varför? 
• Vilka normer och värderingar har jag? Hur påverkar de min bedömning? 
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7. Slutsats 
Jag har avsett att besvara problemformuleringen i slutsatsen och ser syftet som studiens 
övergripande mål, och något som framkommer under hela arbetet. Jag har valt att upprepa 
både problemformulering i detta kapitel för att friska upp minnet för läsaren. Jag börjar med 
att kort besvara frågan för att sedan ge en mer utförlig förklaring och diskussion.  
 
Problemformulering;  
Hur kan småföretag på ett bättre sätt matcha sina behov vid rekryteringar där det finns krav 
på dubbel kompetens? 
 
Syfte; 
Att utifrån kvalitativa retrospektiva studier skapa en förståelse för hur rekryteringen ser ut 
inom respondenternas företag. Delsyftet är att ge rekommendationer för andra 
tillvägagångssätt som fokuserar på de särskilda behov småföretagare kan ha vid rekrytering 
av nya medarbetare. 
 
 
• Lära känna sitt företags speciella förutsättningar och utgå ifrån befintlig personal och 

de behov som finns på låg sikt. 
• Tänka utanför vad den lediga tjänsten innebär. 
• Våga gå sina egna vägar. 
• Utföra en grundligare arbetsanalys. 
• Göra en prioritetslista på de viktigaste kriterierna. 
• Fundera över prioriteringen mellan personliga egenskaper och formell kompetens. 
• Utvärdera sina tidigare rekryteringar och sig själv. 
• Utforma attraktionskraft, ha som mål att vara överst på listan bland de mest 

eftertraktade arbetsgivarna. 
 
De småföretagen bör lära känna sig och sitt företag bättre, genom att inse sina egna 
begränsningar och förutsättningar blir det lättare att matcha sina behov vid rekryteringar. På 
samma sätt som företagen tar sig tid att planera och kontrollera sin ekonomi med bokföring 
bör organisationen struktureras. Det skall finnas en ständigt pågående process där man som 
företagsledare undersöker hur den aktuella kunskapsbanken ser ut inom företaget. En tydlig 
förteckning över vilka formella kunskaper som finns, vilka egenskaper och personligheter 
personalen består av och vilka drivkrafter, normer och värderingar som styr företaget. Görs 
detta blir det lättare att tänka långsiktigt och planera den totala arbetsprestationen på ett bättre 
sätt.  
 
Försöka tänka utanför vad den lediga tjänsten innebär eftersom man annars lätt tenderar bli 
låst vid de formella kraven och inte vågar bryta mot de metoder och bedömningar man gjort 
tidigare. Man bör som småföretagare inse vikten av de dubbla kompetenserna som arbetet i ett 
mindre företag innebär och jämka dessa mot varandra. 
 
Arbetsanalysen är grundstommen i rekryteringsprocessen och utan denna är det omöjligt att 
genomföra lyckade matchningar mot de behov man har inom företaget. I litteraturen och 
utformningen i större företag är det ett omfattande arbete medan småföretag tenderar att gå 
förbi den helt. Genom att ta det steg för steg och till att börja med åtminstone reflektera och 
tänka igenom vad arbetet i företaget och tjänsten faktiskt kräver har man gått ett steg i rätt 
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riktning och lär sig mer för varje rekrytering om hur analysen fungerar. Som rekryterare i 
småföretag är man ofta delaktig i det dagliga arbetet vilket gör det lättare att utvärdera 
personer som tidigare utfört arbetet framgångsrikt använde för kunskaper, färdigheter och 
egenskaper vilket kan göra det lättare att ställa upp kriterier. Utifrån den analys man genomför 
underlättas bedömningsarbetet om man ställer upp en prioritetsordning av de dubbla 
kompetenserna, formell kompetens och personliga egenskaper. 
 
För att ständigt utveckla sig själv och rekryteringsarbetet är det nödvändigt att genomföra en 
utvärdering efter varje anställning. Genom att fråga sig vad som gick bra/dåligt och varför, 
har man en chans att ändra på metoderna till nästa rekrytering. En enkel utvärdering är att 
fråga den nyanställde eller några sökande hur de uppfattade processen och vad som gjorde att 
de valde att söka till tjänsten.  
 
Har man problem med att attrahera sökande och få in lämpliga ansökningar bör man fundera 
över sin attraktionskraft. Man kan ställa sig frågorna; vad kan vi göra för att uppfattas som en 
intressant arbetsgivare och hur skall vi förmedla detta? Ta hjälp av personalen, vilka styrkor 
har ni, vilka svagheter, och utvärdera hur detta kan förmedlas och förbättras. För att lösa 
problem är det väl känt att den enda utvägen är att söka kärnan och utgångspunkten. Genom 
att ha en sund och välmående organisation med nöjd personal ökar både prestationerna och 
genom ryktesvägen får man ”gratis” marknadsföring. 
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8. Rekommendationer 
 

1. Försök ha en positiv syn på rekrytering och som en chans att ytterligare förbättra 

företaget. 

2. Använd min frågemodell för rekrytering som diskussionsunderlag tillsammans med 

övrig personal. 

3. Utforma färdiga ansökningsblanketter för att få ut den information som ni vill ha av de 

sökande och ha tillgänglig på arbetsplatsen, som länk i annonsen eller på er hemsida. 

4. Lägg ner den tid som krävs då det kommer att löna sig i slutändan. Finns inte 

tillräckligt med tid – överväg att ta in professionell hjälp. 

5. Fundera över vad det innebär att vara småföretagare och utgå från er själva. 

6. Lyssna till er intuition och magkänslan men var medveten om det! 

7. Börja varje ny del i processen med att ifrågasätta och ställa frågan, Varför? 
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Bilaga 1 Intervjumanual, semistrukturerad 
 
Beroende på respondentens svar och självgående karaktär ger jag följdfrågor och har satt upp 
teman för sådan information jag vill få fram och som kan användas då respondenten inte själv 
tar upp frågan. 
A Kan du kort beskriva företaget/organisationen. 
Antal anställda 
Verksamhet 
Din roll i organisationen (arbetsuppgifter, ansvar osv.) 
 
B Vilken erfarenhet har du av rekryteringsprocessen? 
Utbildning osv. 
senaste rekrytering, tjänst, total tid osv. 
 
C Hur går en nyrekrytering till i ert företag? 
(Ta det från början – när behovet upptäcks. Vilka metoder används? ) 
Görs något för att undersöka vilket behov företaget har och vilka arbetsuppgifter som behöver 
utföras och vilka kompetenser som behövs? Hur? 
 
Arbetsanalys 
de ramar och villkor som finns kring arbetet. 
Det resultat som ska skapas genom arbetet. 
De uppgifter som måste lösas för att kunna åstadkomma det åtråvärda resultatet. 
de personkrav som kan ställas i relation till de övriga områdena. 
 
Hur hittar/attraherar ni nya medarbetare? 
annonser? Var? 
Används rekommendationer från kontaktnät?  Vilka? 
arbetsförmedling? 
rekryteringskonsult eller liknande? 
Hur sker ansökningarna? Skriftligt, muntligt? Hur hanterar ni dem? Hur många/tjänst? 
 
Sker någon form av återkoppling till de sökande? Ringer ni upp, skickar brev eller mejl och 
tackar för visat intresse och informerar om kommande planering? 
 
Hur tar man sig förbi gallringen? CV, personligt brev, personlig kontakt/möte – vad är 
viktigast? Bedömningsmetoder? 
 
Intervju, vilken typ (enskilt samtal, gruppintervju, antal intervjuer osv.) varför? 
 
Personlighetstester? Varför? 
 
arbetsprov, kunskapsprov? Varför? 
 
Tar ni referenser? Varför? Hur kontrolleras de? 
 
Nyttjas någon form av praktik, provanställning eller dylikt? 
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D Vilken betydelse har de personliga egenskaperna? 
Vad är viktigast, rätt formell kompetens eller rätt personliga egenskaper och attityd? 
Ifall de svarar de senare – hur kan de bedöma detta? 
Vad fångar uppmärksamheten? 
Personliga intressen 
Personliga egenskaper 
Personligheten som lyser igenom, energin, helheten etc. 
 
E Är ni nöjda med era tidigare rekryteringar? 
görs en utvärdering efteråt? 
egna förslag på förbättringar? 
Hur påverkar en misslyckad rekrytering er? 
dvs. tänker ni ändra på någonting inför kommande rekrytering? 
 
F Hur ser ni på dubbla kompetenser? (Förklara begreppet) 
är det ett problem att hitta personer till ert företag? 
Beror det på för få arbetssökande eller fel metoder för att matcha? 
 
G Hur ser ni på rekrytering i övrigt? 
Känns det positivt eller negativt att genomföra? Varför? Har ni några positiva/negativa 
erfarenheter? Vilka? 
Vad i processen är svårast? 
Finns det något som avskräcker från att nyrekrytera? 
Vad skulle underlätta för småföretagare? 
Är rekrytering en stor kostnad för er? (förmodligen konfidentiellt) 
Har ni en hög personalomsättning? 

 


