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Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva hur svenska rekryterare värderar meriter vid anställning av 
ny personal, då främst inom ekonomiutbildningsbaserade yrken. En jämförelse kommer att 
göras om den svenska rekryteraren värderar den finländska och den svenska arbetssökandens 
meriter olika och om så är fallet skall en förklaring försöka ges samt vilka konsekvenser detta 
kan få. Vi vill även tolka och förstå hur den finländska arbetssökandens mentalitet och 
egenskaper uppfattas av den svenska rekryteraren, dvs. om det förkommer skillnader i 
förhållande till den svenska arbetssökanden. Den problemformulering som låg till bakgrund 
för detta syfte är: Hur uppfattar svenska rekryterare finländare jämfört med svenskar samt 
vilka meriter värderas högst vid rekrytering av ekonomibaserade yrken? 
 
Denna studie är en kvalitativ undersökning bland sex stycken rekryteringsansvariga personer i 
Umeå. Vi har undersökt främst rekrytering av ekonomibaserade yrken och då sett till 
meritvärderingen. Vi har gått ut i verkligheten och frågat vilka meriter som väger tyngst vid 
eventuell anställning. Vi har även kartlagt om rekryterarna uppfattar finländare annorlunda än 
svenskar och om deras meriter värderas annorlunda. 
 
En kvantitativ förstudie har gjorts där enkäter har skickats ut till företag i Sverige och i 
Finland. Frågor ställdes om rekryteringsprocessen bland ekonomibaserade yrken och även 
frågor angående kulturella skillnader nationaliteterna emellan. Dock var bortfallet stort, 88 %, 
så en komplettering gjordes med en kvalitativ undersökning. I de svaren där det fanns 
skillnader mellan länderna har de använts i analysen för den kvalitativa undersökningen.    
 
Baserat på de svar som angavs har vi analyserat dem parallellt med teorier angående 
kulturella skillnader och rekrytering, då främst teorier angående rekrytering via Internet och 
HRM- strategier. Teorierna kring kulturella skillnader kan användas för att identifiera 
kulturella skillnader mellan olika nationaliteter utifrån olika egenskaper som personer besitter. 
Vi har tolkat och analyserat de olika HRM- strategierna och applicerat teorin kring kulturella 
skillnader på dessa. Vi har parat ihop olika HRM- startegier med olika egenskaper från teorin 
kring kulturella skillnader som är typiska för en specifik HRM- strategi.  
 
Vi har kommit fram till att Sverige och Finland arbetar utifrån olika HRM- strategier utifrån 
de uppfattningar som finns om finländare i Sverige. I Sverige känns en mer integrerad HRM- 
strategi som en självklarhet pågrund av vikten av en anställds och arbetssökandes personliga 
egenskaper. Medan i Finland utifrån svenskars uppfattning om dem så tror vi att en 
traditionell HRM- strategi är mer vanlig på grund av fokusen på produktivitet. Ytterligare 
slutsatser som vi kom fram till var att svenskar är kollektivister, medan finländare uppfattas 
som individualister i Sverige. Vidare konstaterades även att finländare är hårt arbetande och 
ambitiösa, i enlighet med vad som svarades vid intervjutillfällena. I övrigt konstaterades att 
finländare ej söker ekonomibaserade arbeten i stor utsträckning i Umeå. Till slutsatserna hör 
även att finländare uppfattas som en självklar del av dagens svenska samhälle. De upplevs 
inte som ”invandrare” längre detta kan även bero på den höga invandringen från andra 
kulturer till Sverige de senaste årtiondena. Vidare tror vi att status uppkommer på olika sätt 
länderna emellan. I Sverige uppstår detta genom en kombination av naturliga 
ledaregenskaper och hårt arbete, medan i Finland så uppkommer detta via hårt arbete. För 
detta hittar vi även stöd i förstudien. Vidare kom det fram att finländska och svenska meriter 
värderas lika, förutsatt att ekonomiutbildningen är relativt lika.  
 
Nyckelord: ekonomiyrken, finländare, HRM- strategier, kulturella skillnader, meritvärdering, 
rekrytering, svenskar.   
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Kapitel 1 – introduktion  
 
1:1 Inledning 
Vi har båda två upplevt en del negativa attityder Finland och Sverige emellan. Detta har vi 
uppmärksammat både bland finländare gentemot svenskar och bland svenskar gentemot 
finländare. Med detta som bakgrund har vi valt att studera rekryteringsprocessen bland yrken 
som kräver en ekonomiutbildning i Sverige, för att kunna utreda om det finns negativa 
uppfattningar kring finländska arbetssökanden i Sverige, samt om dennes meriter värderas 
annorlunda än vad en svensk arbetssökandes meriter gör. Vi anser att rekryteringsprocessen 
är aktuell i detta fall på grund av att en tydlig uppfattning fås genom en beskrivning av 
arbetsgivarens uppfattning om finländaren. 
 
 
1:2 Problembakgrund 
I slutet av 80- talet gjordes det en studie som grundade sig på två forskningsprojekt. 
Materialen kom från en undersökning i Åbo, Finland åren 1984- 1986 och från en 
undersökning i Stockholm, Sverige år 1970. Syftet med studien var att studera personligheter i 
de olika länderna och därefter jämföra dem, och det vi vill undersöka är bl. a om dessa 
skillnader lever kvar än idag, och om detta är något rekryterare upplever i dagens Sverige. De 
slutsatser som gjordes, vilka är intressanta och relevanta för vår studie, var att svenskar är 
mera angelägna att åstadkomma något betydande och nå framgång i större utsträckning än 
finländare. Studien visade även att finländare var mer beroende av sin ursprungsmiljö, hade 
sämre självförtroende och hade bristfälliga sociala talanger. Vidare visade det sig att 
finländaren var mer självständig och att svensken var mer brydd om andras åsikter i sin egen 
åsiktsbildning. Vidare kom författarna fram till att finländaren passade bättre i vård-, och 
sociala sektorn, och att denne kunde ha svårt för att anpassa sig på den svenska 
arbetsmarknaden på grund av sin aggressivitet. Svenskens problem på den finländska 
arbetsmarknaden var att de hade svårt för att ta aktion.1 Med denna bakgrund och våra egna 
upplevda attityder i de båda länderna gentemot varandra vill vi undersöka om dessa 
egenskaper lever kvar och speglar rekryteringsprocessen i Sverige. 
 
Det vi observerat bland finländare är speciellt negativa attityder och uppfattningar om svensk 
utbildning. Den sägs inte ha lika hög standard och kvalitet som den finländska utbildningen. 
Detta är en uppfattning som i slutet av 90-talet präglat synen på svensk utbildning 
internationellt sett2. En annan tänkbar orsak till den negativa synen på svensk utbildning i 
Finland kan vara, sett till 1998 års siffror, att fler finländare i förhållande till svenskar var 
registrerad på högskoleutbildningar, detta inom alla åldersgrupper3. Finländare kan tänkas 
tycka svensk utbildning håller lägre kvalitet på grund av att färre väljer att studera på 
högskola eller universitet. Därmed vill vi undersöka om utbildning är något som värderas högt 
vad gällande meriter i rekryteringssammanhang i Sverige.   
 
Finland är det vanligaste födelselandet av alla utlandsfödda i Sverige4, vilket gör att en studie 
om vilka skillnader som finns mellan de olika kulturerna är intressant och relevant. Det säger 
oss att det bör finnas en uppfattning om finländare i Sverige då de är många och relativt 
utspridda i hela landet, sett till 2005 års siffror då 11 av Sveriges 21 län har Finland som 
                                                 
1 Daun. Åke. , Ehn, Billy. Blandsverige-Kulturskillnader och kulturmöten (1988) Carlssons bokförlag. s. 266-
287 
2  www.scb.se, ”Bakgrund till antaganden”, Sveriges framtida befolkning 2003-2050, 2007-10-02 
3  Ibid 
4 www.scb.se, ”Utrikesfödda i Sverige”, 2007-10-02 
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vanligaste födelseland bland utlandsfödda5. Vi ser även att finländarna bör ha en uppfattning 
om svenskar då dessa, sett utifrån medborgarskap, ligger på en tredje plats i Finland, där 
ryssar och ester är vanligast6.  
 
Invandringen från de nordiska länderna till Sverige har sjunkit till en minimal nivå sedan 80-
talet, detta trots att nordbor kan bosätta sig i Sverige utan någon särskild prövning7. Detta ger 
oss intrycket att rent byråkratiskt så är det inte omständligt att invandra till Sverige utan att 
minskningen är en följd av något annat, t. ex en attitydförändring gällande landet. År 2006 
hade Sverige en rekordstor invandring där ökningen främst berodde av att fler irakier bosatte 
sig i Sverige, dock visar det sig att invandringen har hållit en jämn och konstant nivå från 
Finland åren från 2004 till 2006 där antalet har legat kring 2600 personer/år8. Med detta som 
bakgrund vill vi undersöka om finländare verkligen upplevs annorlunda då invandringen från 
andra länder är högre.  
 
En intressant aspekt gällande rekryteringsprocessen är vilken ledarskapsstil som råder i de 
olika länderna. Detta på grund av att en del i att leda ett företag är att rekrytera och anställa 
rätt person på rätt plats, vilket kan försvåras av den internationalisering dagens företag 
möter9. Trots att svenskar och finländare, som ovan redogjorts, har väldigt olika 
personligheter så finns det ändå forskning som påstår att Finland och Sverige har lika 
ledarskapsstilar. I en studie beskrivs fyra olika ledarskapsstilar, inspirational, elitist, 
consensual och directive. Den första, den som är aktuell för de länder vi studerar, innebär att 
företagets ledning fokuserar på framtiden och ledarskapsstilen är karismatisk. Den beskrivs 
även som att miljö där saker händer och beslut lätt blir tagna. Stilen kan dock upplevas som 
gammalmodig, långsam och sentimental.10  Detta kan tänkas innebära att synen på vad som 
gör en person anställningsbar är relativt lika i Finland och Sverige inom samma bransch, trots 
olikheterna som presenterats ovan, och detta vill vi även undersöka.  
 
I dagens samhälle där det är förhållandevis lättillgängligt att ta del av all sorts information via 
Internet, gör att även rekryteringsområdet påverkas. Utvecklingen inom rekryteringsområdet 
har gått framåt och skillnaderna jämfört med 30 år sedan är stora. För 30 år sedan räckte det 
med att en arbetsgivare vid sökande av ny personal hängde en skylt på dörren, för att sedan 
någon dag senare anställa en ny medarbetare. Förr kunde det även räcka med en intervju och 
sedan var den sökande klar att börja arbeta.11 Idag är det väldigt vanligt att rekrytera via 
Internet, och detta märks tydligt då andelen har ökat från 29 % 1998 till 88 % 200112. Det 
nyaste sättet att rekrytera är genom att använda så kallade rekryteringsbloggar, vilket innebär 
att företag hittar sina nyanställda via utlagda bloggar på Internet. Blir en sökande intresserad 
av att arbeta för ett företag efter att ha läst deras blogg så tar denna kontakt med bloggaren, 
dvs. den som är ansvarig för bloggen, och sedan kan rekryteringsprocessen börja13. I och med 
denna ökning av rekrytering via Internet vill vi undersöka om vikten av att träffa den 

 
5 Marklund. Helen, ”Finländarna fortfarande flest”, Befolkningsstatistiken, 2007-10-02 
6 www.uvi.fi ”Utlänningar i Finland” VRK 2007- 10- 02 
7 www.scb.se, ”Bakgrund till antaganden”, Sveriges framtida befolkning 2003-2050, 2007-10-02 
8 Holmberg. Monica, “Rekordinvandring 2006”, Befolkningsstatistiken, SCB, 2007-10-02 
9 Trompenaars Fons, Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School,    volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 52 
10Kippenberger, Vive la difference-or are national cultural differences a big distraction? (1997) The Antidote 
Issue 6. s. 27-28  
11Recruiting in the 21st century (2007) Builders Merchants Journal issue: June 2007 supplement. s. 16 
12 Ensher. A. Ellen., Nielson. R. Troy., Grant-Vallone. Elisa., Effects of the Internet and Technology on the HR 
processes (2002) Organizational Dynamics, vol:31, issue: 3, ISSN  0090- 2616, s.224 
13 Hasson. Judi., Blogging for talent (2007) HRMagazine, vol: 52, issue:10, ISSN 1047- 3149, s. 65- 68 
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sökanden personligen innan anställning har minskat. 
 
Med detta som bakgrund vill vi göra en studie om vad som är viktigt vid eventuell anställning 
av en person och hur 70-talets stora invandringsgrupp upplevs idag, nästan 40 år senare.  
 
1:3 Problemformulering 
Hur uppfattar svenska rekryterare finländare jämfört med svenskar samt vilka meriter 
värderas högst vid rekrytering av ekonomibaserade yrken? 
 
1:4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur svenska rekryterare värderar meriter vid anställning av 
ny personal, då främst inom ekonomiutbildningsbaserade yrken. En jämförelse kommer att 
göras om den svenska rekryteraren värderar den finländska och den svenska arbetssökandens 
meriter olika och om så är fallet skall en förklaring försöka ges samt vilka konsekvenser detta 
kan få. Vi vill även tolka och förstå hur den finländska arbetssökandens mentalitet och 
egenskaper uppfattas av den svenska rekryteraren, dvs. om det förkommer skillnader i 
förhållande till den svenska arbetssökanden.     
 
1:5 Avgränsningar 
Vi avgränsar vår studie till att studera svenska arbetsgivares uppfattning om finländare. Detta 
på grund av att vi båda har ett finländskt ursprung och lever i Sverige. Vidare avgränsar vi vår 
studie till att omfatta enbart rekrytering av yrken som kräver en ekonomiutbildning. Detta gör 
att vi begränsar vår sökning till revisionsbyråer, banker och ekonomiavdelningen på företag. 
Denna avgränsning gör vi på grund av att det är relevant för oss som båda läser en 
ekonomiutbildning att se hur rekryteringen och arbetsmarknad ser ut, samt att vi inte tror att 
meritvärderingen ser lika ut vid ekonomibaserade yrken som vid andra yrken.  
 
1:6 Definitioner 
Meriter: Med meriter menar vi det den arbetssökande presenterar i sin arbetsansökan, så som 
utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, övriga engagemang och beskrivning av sin 
personlighet samt sina egenskaper.   
 
Ekonomiutbildning: Detta vill vi definiera som att den sökande har en svensk magister eller 
master examen inom ekonomi från ett svenskt lärosäte. Det motsvarande gäller den sökanden 
från Finland, dvs. att denne innehar en finländsk examen i ekonomi.  
 
Anställningsbarhet: Vi har valt att använda arbetslivsinstitutets definition på 
anställningsbarhet då vi anser att detta speglar vår uppfattning om vad en anställningsbar 
person är på ett för oss rättvisande och korrekt sätt. ”Att vara anställningsbar handlar om att 
en person är möjlig att anställa, att hon eller han har de kvalifikationer och förmågor som 
arbetsmarknaden efterfrågar”(Garsten, 2006 ).14

 
Finländare: Vi har i användandet av detta begrepp avsett både finskspråkiga finländare, dvs. 
de som har finska som modersmål och finlandssvenskar, de som har svenska som modersmål.  
 
Företag/ organisation/ verksamhet: Dessa begrepp används parallellt med varandra 
genomgående i hela arbetet för ett bättre flyt i texten.  
 
Status: Någon som de flesta i organisationen respekterar och som rådfrågas i stor 

 
14 Cedersund, Elisabet. , Schmidt, af Frans. ”Anställningsbar-vem håller måttet?” Arbetslivsinstitutet 2006 
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utsträckning. 
 
Rekryteringsprocess: Vi avser perioden från att arbetssökanden har skickat in sitt CV till 
företaget fram till en eventuell anställning. 
 
 
Kapitel 2 – Teoretisk metod 
 
I detta kapitel presenteras och motiveras vilka förkunskaper, vilken förförståelse och 
kunskapssyn som uppsatsförfattarna har i det aktuella ämnet och hur detta påverkat studien i 
sin helhet, samt källkritik till dessa, samt vilket perspektiv studien skett utifrån. 
 
 
2:1 Kunskapssyn 
Den kunskapssynen som vi som författare anses ha innebär att en förståelse för 
respondenternas situation försöks erhållas. Utifrån respondenternas tidigare erfarenheter har 
en uppfattning om det aktuella problemområdet skapats och denna vill vi som författare förstå 
och identifiera för att kunna förklara rådande attityder inom det valda arbetsområdet. Denna 
kunskapssyn beskrivs under namnet hermeneutik. ”Den centrala idé som ligger till grund för 
hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening 
utifrån det perspektiv utifrån dess upphovsman har haft”.15 Detta är något vi strävar efter i 
denna studie. 
 
Den effekt detta synsätt har på studien är att vi som författare inte utgår från att alla 
respondenter har en gemensam och liknande syn och uppfattning om problemområdet, utan 
att den skiljer sig åt mellan de tillfrågande på grund av tidigare olikartade upplevelser och 
erfarenheter. Detta gör att det hermeneutiska kunskapssynsättet är så olikt från det 
naturvetenskapliga, ”En sådan psykologi skiljer sig avsevärt från den naturvetenskapliga 
psykologin genom att den är orienterad mot det andliga, individuella samt unika”.16

 
Sammanfattningsvis för att beskriva hur denna kunskapssyn påverkat studien kan enklast 
förklaras genom att det perspektiv vi har så ser vi på problemet och gör studien utifrån 
rekryterarens perspektiv, ej från den arbetssökandes. Vi försöker därav inte fråga om en 
finländare är på ett visst vis utan vi ber respondenten beskriva sin uppfattning om finländare. 
Vi frågar heller inte enbart vilka meriter som värderas utan vi ber respondenterna rangordna 
och motivera dem för att vi skall kunna förstå hur de tänker och resonerar.   
 
2:2 Allmän förförståelse 
Den allmänna förförståelsen som innehas av oss inom ämnet är vinklad i hög grad. Då vi båda 
upplever problemområdet utifrån en ”finländares synpunkt”. En av oss har finländska rötter, 
men är född och uppvuxen i Sverige i ett finsktalande hem, medan den andra är född och 
uppvuxen i Finland, men inflyttad i Sverige vid vuxenålder.  
 
Det kan upplevas som att en viss patriotism innehas för Finland och detta kan påverka studien 
i den mån att vi tror och söker ett problem inom det valda området som kanske inte en svensk 
skulle anse sig uppleva. Detta i sin tur kan upplevas som både något positivt och negativt. Det 
positiva i och med det att vi identifierar ett problem som en svensk inte skulle ha någon 

                                                 
15 Bryman. Alan, Bell. Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber, 2005, s.443 
16 Andersson. Curt, Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv Studentlitteratur, 2000, s.24 
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medvetenhet om och inte välja att studera och det negativa i och med att vi studerar något som 
kanske inte ens upplevs som ett problem på arbetsmarknaden. Kanske kan det vara så att detta 
ämne var mer relevant och skulle ha gett utslag på större skillnader på 70-talet då 
invandringen var som störst till Sverige från Finland och finländare i Sverige var något nytt, 
medan de idag kanske upplevs som en naturlig del av det svenska samhället. 
 
Detta kan påverka våra enkätfrågor och intervjufrågor på det viset att respondenterna kanske 
inte förstår varför vi ställer de frågor vi ställer. Detta då de kanske inte upplever att det är 
någon större skillnad mellan finländare och svenskar och därmed inte har reflekterat över 
detta. I övrigt anser vi inte att vår allmänna förförståelse har påverkat utformningen av 
enkätfrågor och intervjufrågor, då dessa är formade utifrån teorierna.    
 
2:3 Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen som vi intjänat har vi införskaffat vid studier inom området för 
ekonomi de senaste åren. Det som är av relevans för den aktuella studien är de kunskaper 
inom rekrytering och regler kring arbetskraft. Dock är dessa på en sådan grundlig nivå och i 
en så pass begränsad utsträckning att det inte tros påverka studien i någon speciell riktning. 
Några speciellt omfattande teorier inom rekryteringsområdet har inte studerats under 
studietiden, på grund av detta är alla de hämtade teorierna i studien framtagna och 
genomgångna enbart för studiens syfte.  
 
2:4 Sökvägar 
De statistiska uppgifter om Sverige vi använt oss av i problembakgrunden har vi hämtat från 
Statistiska Centralbyrån, där vi använt oss av sökorden ”Finland”, ”Finland + medborgare”, 
”invandring från Finland”, ”svenskar + Finland” och ”utvandring”. De statistiska uppgifterna 
från Finland fann vi på uvi.fi (utlänningsverket i Finland) samt suomi.fi. Dessa sidor fann vi 
genom att på google.fi skriva ”invandring” samt ”befolkningsmängd”.  
 
Den undersökning som refererats till i problembakgrunden fann vi i universitet bibliotekets 
ALBUM, där sökordet ”kulturskillnader” använts. På detta sökord fann vi totalt 75 träffar. 
Den definition av ”anställningsbar” som vi använder i denna studie fann vi via ALBUM och 
sökordet ”anställning”, vilket totalt gav 380 träffar. De artiklar som refererats till och ligger 
till grund för undersökningen har vi funnit via universitet bibliotekets hemsida. Sökningen är 
gjord via hemsidans DATABASER, och därefter valde vi kategorin företagsekonomi. 
Sökorden var till en början ”recruitment process”, vilket gav 680 träffar i databasen Business 
Source Premier och 320 träffar i Emerald, ”cultural diffrences”, vilket gav 2522 träffar i 
Business Source Premier och 2130 träffar i Emerald, och ”new staff”, som gav 3833 träffar i 
Business Source Premier och 557 träffar i Emerald. Dessa sökord gav upphov till en del 
material som används i denna studie. Sökord som “recruiting”, “hire”, “working abroad”, 
“accounting staff” har används men dessa gav inte tillfredsställande resultat. Motsvarande ord 
på svenska har använts men inte heller de gav tillfredsställande resultat.  
 
Vidare tipsade vår handledare oss om Trompenaars teorier kring kulturella skillnader, dessa 
kom vi att använda i teorikapitlet. Vi upplevde att det var ganska svårt att hitta bra material 
angående rekryteringsprocessen, så vår handledare tipsade oss även om att använda sökordet 
HRM (human resource management). Detta gjorde vi och än en gång så sökte vi via 
universitet bibliotekets hemsida, där vi gick vidare till DATABASER och valde kategorin 
företagsekonomi. Först använde vi sökordet HRM och sökte i databasen Business Source 
Premier, vilket gav 2058 träffar, dock ansåg vi att träffarna inte gav rätt sorts information. Vi 
försökte då använda samma sökord men ändrade databasen först till Emerald vilket gav oss 
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2040 träffar, och sedan till Helecon vilket gav 268 träffar. Inget av detta gav tillfredsställande 
resultat. Sedan försökte vi söka genom att skriva ut ordet ”Human Resource Management” 
vilket gav oss 81101 träffar i Business Source Premier. Här hittade vi bra och användbart 
material som vi använder i teorikapitlet. Efter att ha läst igenom en del artiklar i våra 
sökningar så stötte vi på ordet ”personnel management” och ”personnel recruitment” ganska 
ofta så vi beslöt oss för att använda oss av dessa sökord. Det första sökordet gav 85781 träffar 
i databasen Business Source Premier och det andra sökordet gav oss 5164 träffar i databasen 
Business Source Premier. Dessa båda sökningar gav oss tillfredsställande resultat och vi kom 
att använda oss av artiklar främst från den andra sökningen, vilket används både i 
problembakgrunden samt i teorikapitlet.  
 
2:5 Koppling förstudie och huvudstudie 
Denna studie började med en enkätundersökning i Sverige och Finland, gällande 
rekryteringsprocessen för yrken baserade på en redovisningsutbildning på akademisk nivå. Vi 
ville även undersöka om det fanns skillnader i hur de tillfrågade rekryterarna upplevde 
svenskar och finländare och om de upplevde skillnader mellan dessa. Syftet var då att jämföra 
vilka kulturella skillnader som fanns och utreda med hjälp av framtagna teorier vilka problem 
som kunde uppstå om en finländare sökte jobb i Sverige och om en svensk sökte jobb i 
Finland. Dock uteblev en tillfredsställande svarsfrekvens och syftet med studien fick ändras 
till det nu redovisade.  
 
Resultatet av den gjorda enkätundersökningen och dess framtagningssätt presenteras dock i 
denna uppsats och kallas hädanefter för en förstudie.  
 
Vi har valt att presentera materialet från förstudien på grund av att det var genom förstudien 
som syftet jobbades fram till huvudstudien. Frågorna till intervjuerna har sin grund i 
enkätfrågorna vilket gör att vi redogör för enkätens framtagning.   
 
2:6 Källkritik till teoretisk metod 
En aspekt vad gällande vår förförståelse att vara kritisk emot är det faktum att vi kan ha en del 
svårigheter med att vara objektiva då vi båda är finländare, och känner ett visst behov av att 
försvara de finländska arbetssökandena. Detta gör att vi gärna förskönar bilden av finländare 
och därmed blir lite partiska. Vidare kan det även tänkas att vi är mer observanta på negativa 
attityder än positiva gentemot finländare då vi upplever att det finns ett problem inom det 
studerade området. 
 
På grund av de begränsade kunskaperna inom rekrytering så kan läsaren vara kritisk mot 
studerandet av rekryteringsprocessen. Denna kan tänkas ha blivit mer utförlig och mer 
granskande om författarna hade ägt ytterligare kunskaper inom området. 
 
Vår kunskapssyn kan kritiseras utifrån det faktum att vi som finländare kan ha svårt för att 
förstå och tänka oss hur en svensk upplever en finländare i Sverige. Dessutom har ingen av 
oss erfarenhet av att rekrytera personer till en verksamhet, så ett försök till att förstå och sätta 
sig in i en rekryterares dagliga arbeta kan vara svårt.  
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Kapitel 3 – Teori 
 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga materialet som ligger till grund för 
undersökningen, samt källkritik till dessa teorier. Teorierna kommer att presenteras utifrån 
två olika områden, kulturella skillnader och rekrytering. Som inledning till varje område 
presenteras en figur som visar de centrala begreppen inom det aktuella området. Detta för att 
ge läsaren en tydlig överblick över de använda teorierna då dessa kan upplevas som 
komplexa till en hög grad. Det kommer även att presenteras en figur som visar 
sammankopplingen mellan de olika teorierna. 
 
      
3:1 Kulturella skillnader 
 

 
Allmänhet eller praktiskhet 

 
 

Individualism eller kollektivism 
 
 

Känslomässig eller neutral 
Kulturella skillnader 
- olika kulturer,  
olika egenskaper  

Specifik eller diffus   
 
 

Förtjänad eller beskriven status 
 
 

Intern eller extern kontroll 
 
 

Tidsperspektiv 
 
 
Figur 3:1 Överblick kulturella skillnader  
 
 
Vi går i dagens samhälle mot en större internationalisering och globalisering gällande 
organisationer och deras verksamhet. Detta leder till att efterfrågan på ledarskapkunskaper 
som kan styra över många nationaliteter på ett effektivt sätt ökar17. Att sammanföra personal 
med olika nationaliteter kan inbringa problem i organisationen, där kulturella skillnader ofta 
ligger till grund för detta. Problemen kan identifieras utifrån att organisationer inte kan 
hantera effekterna av dessa skillnader på ett för organisationen gynnade sätt, dvs. en 

                                                 
17 Higgs, Malcom. Overcoming the Problems of Cultural Differences to Establish Success for International 
Management Teams (1996) Team Performance Management: an International Journal volume 2, issue 1, ISSN: 
1352- 7592, s.37   
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organisation med många olika kulturer ses ofta som ett problem och som ett hinder18 istället 
för en möjlighet. I en studie angående kulturella skillnader menar Trompenaars (1996) att det 
finns tre olika problemområden när det gäller organisationer, länder och dess kulturer. Dessa 
kan sammanfattas i tre olika relationer; relationen mellan personer, relationen till tid och 
relationen mellan personer och deras naturliga miljö19. För att minimera de negativa 
effekterna av kulturella skillnader menar Higgs (1996) att följande områden bör beaktas:20  
 
1.) identifiera de kulturella skillnaderna samt dess följder inom en organisation    
2.) bygga upp en förståelse och en medvetenhet för kulturella skillnader och hur dessa 
hanteras på bästa sätt. 
3.) utnyttja de kulturella skillnadernas positiva aspekter och därmed bli internationellt 
starka.21

 
Utifrån ovanstående resonemang bör kulturella skillnader som identifierats ses som något 
positivt och som en möjlighet för verksamheten istället för ett hinder. Detta förutsatt att 
kunskap finns om hur dessa hanteras på bästa sätt. 
 
I en studie gällande hur kulturella skillnader kan identifieras och hur dessa påverkar en 
företagsledare och dess personal, menar Trompenaars (1996) att det finns fyra olika 
omgivningar varifrån skillnaderna utvecklas i en organisation. Den första omgivningen är den 
inre omgivningen, vilken syftar till relationer som existerar inom en organisation, dvs. den 
företagskultur som råder. Den andra omgivningen, transaktionsomgivningen, omfattar möten 
med kunder och leverantörer. Den sociala och politiska omgivningen omfattar t.ex. relationen 
till finansieringsinstitut, politiska beslut och lagar och är därmed den tredje omgivningen. Den 
fjärde omgivningen binder samman de tre ovan beskrivna omgivningarna och benämns som 
den kontextuella omgivningen.22 Det är främst den första och den andra omgivningen som är 
relevanta i vår studie. Den första på grund av att vid anställning av ny personal utgår vi ifrån 
att anställning sker utifrån att en person kan bidra med något positivt till den existerande 
företagskulturen. Den andra omgivningen anser vi vara relevant då det gynnar företaget att 
upprätthålla goda relationer, vilket i sin tur gynnar lönsamheten. Den tredje omgivningen har 
vi valt att inte fokusera på då vi anser att den inte är relevant för studien på grund av att vi 
studerar rekryteringsprocessen samt att vi anser att denna ej skiljer sig åt i stor utsträckning 
mellan Finland och Sverige.  
 
Vidare delar Trompenaars (1996) in kultur i tre olika nivåer. Den yttre nivån behandlar det 
som kan observeras utifrån sett, t.ex. kläder och mat. Mellannivån omfattar värderingar, 
normer samt attityder om vad som är rätt och fel. Dessa två är inte relevanta i vårt fall, då vi 
upplever att Sverige och Finland, som båda är nordiska länder, i stort sett har lika 
uppfattningar inom dessa områden. Vi bedömer att eventuella skillnader är så pass små att det 
inte påverkar vår studie. Den inre nivån är den vi kommer att fokusera på eftersom denna nivå 

 
18 Higgs, Malcom. Overcoming the Problems of Cultural Differences to Establish Success for International 
Management Teams (1996) Team Performance Management: an International Journal volume 2, issue 1, ISSN: 
1352- 7592, s. 38 
19 Trompenaars Fons, Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s.52 
20 Higgs, Malcom. Overcoming the Problems of Cultural Differences to Establish Success for International 
Management Teams (1996) Team Performance Management: an International Journal volume 2, issue 1, ISSN: 
1352- 7592, s.37. 
21 Ibid. s.37 
22 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 51 
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kan bidra med mycket information om vardagliga beteenden och attityder, exempelvis hur 
olika kulturer löser problem på olika sätt.23 Detta leder till att vi kan jämföra kulturella 
skillnader länderna emellan, eftersom vi kommer att undersöka vilka egenskaper som 
värderas vid en eventuell anställning. 
 
Baserat på de tre olika kulturnivåerna beskriver Trompenaars (1996) sju olika dimensioner, 
vilka fokuserar på att urskilja kulturella skillnader. Även Hofstede (1983) beskriver fyra 
dimensioner för detta ändamål, vilka alla i stor utsträckning påminner om dimensionerna 
Trompenaars beskriver. Hofstedes fyra dimensioner omattar; hierarkinivå (PDI), osäkert 
undvikande (UAI), individualism och kollektivism (IDV), maskulinitet och femininet (MAS)24. 
Nedan följer en presentation av såväl Trompenaars som Hofstedes dimensioner. Vi har valt att 
sammankoppla dessa då de påminner väldigt mycket om varandra enligt vår mening. 
Utgångspunkten ligger dock i Trompenaars resonemang. Vidare bör nämnas att alla 
nedanstående dimensioner är egenskapspar hos befolkningsgrupper, där gruppen domineras 
av antingen den ena eller den andra egenskapen, och på så sätt identifieras kulturella 
skillnader.    
 
1.) Allmänhet och partiskhet – Allmänhet är en egenskap som innebär att regler efterföljs 

samt att det upplevs att det endast finns ett rätt sätt för att göra saker och ting. Detta 
beskrivs vara typiskt skandinaviskt så det kan tänkas att det då inte råder skillnader mellan 
finländare och svenskar. Partiskhet är det motsatta till allmänhet, vilket syftar till att 
anpassning efter situation sker och att personliga relationer vårdas.25 Detta anser vi kan 
kopplas samman med Hofstedes PDI dimension, vilket beskriver olika hierarkinivåer som 
en organisation kan ha. En hög nivå av PDI innebär att organisationen har en hög hierarki, 
dvs. att många olika nivåer inom beslutfattande finns. Vidare skiljs ledarna ifrån den 
övriga personalen och de som innehar makt i organisationen skall ha fördelar. Om ett 
misstag sker inom en organisation med högt PDI så är det ofta personerna under ledarna 
som får ta skulden för misslyckandet. Däremot om ett misstag sker i en organisation med 
lågt PDI, då beskylls systemet. Vidare så likställs personal och ledare i en organisation 
med lågt PDI.26 I organisationer som har ett lågt PDI sker ofta kompromisslösningar och 
mera konsulterade.27 Problem som kan uppstå är baserade på människors olika biologiska 
skillnader och talanger, vilket i sin tur leder till skillnader i styrka och talang28. Vi menar 
att det allmänna synsättet som Trompenaars beskriver kan kopplas till Hofstedes höga PDI 
dimension. Enligt vår mening så känns dessa synsätt som lika byråkratiskt inriktade. En 
effektiv företagsledare, som har en personal som är en kombination av de olika synsätten, 
bör för att undvika problem, låta varje person göra det de är bäst och effektivast på29. 
Företagsledare kan ibland stå inför dilemmat att de måste välja mellan vad som allmänt sett 
är riktigt och vad som ”lokalt sett är rätt”, där det sist nämnda är en formning av rådande 
kultur. I situationer där företagsledaren bör välja ett av sätten för att åstadkomma 

 
23 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 51 
24 Hofstede, Geert., National Cultures in Four Dimensions (1983) Int. Studies of Man and Org. Vol 13 No. 1-2, 
ISSN: 0020- 8825 s. 50- 55 
25 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 54 
26 Hofstede, Geert., National Cultures in Four Dimensions (1983) Int. Studies of Man and Org. Vol 13 No. 1-2,  
ISSN: 0020- 8825, s. 60 
27 Ibid. s. 51 
28 Ibid. s. 64 
29 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419,  s. 54 
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effektivitet, bör denne välja det som allmänt sett är riktigt för att inte få problem mellan 
kulturer30.  

 
2.) Individualism och kollektivism – Individualisten är en person som sätter sig själv i första 

hand där dennes högsta önskan är välmående för sig själv. I motsats till detta arbetar 
kollektivisten mot gemensamt uppsatta mål och synsätt. En effektiv företagsledare är 
medveten om dessa två egenskaper samt ser vilka problem som kan uppstå. 
Företagsledaren bör då låta individualisten vara en del av medbestämmandet gällande 
gruppens gemensamma mål.31 Detta synsätt beskriver även Hofstede i sin studie angående 
kulturella skillnader. Där menar han att ett högt IDV inom en organisation innebär att varje 
person är självständig och tar hand om och ser efter sig själv, i motsats till lågt IDV då det 
råder en mer familjekänsla och en lojalitet gentemot varandra. Gemensamma beslut är mer 
effektiva och vanliga inom organisationer med lågt IDV, medan individuella beslut är mer 
effektiva och vanliga inom organisationer med högt IDV.32 Eventuella problem som kan 
uppstå inom denna dimension är relationsproblem, då både mellan ytliga relationer och 
nära relationer.33

 
3.) Behandling av känslor, känslomässig och neutral – Att ha en känslomässig egenskap, 

dvs. visa känslor öppet, innebär att direkt respons fås. Det innebär att emotionellt stöd ges 
mellan känslomässiga personer. Att vara neutral innebär att denne visar en indirekt 
respons och ger ett emotionellt medhåll, vilket ibland kan tolkas som att denne har ett 
kontrollbehov. Då grupper som har olika uppfattningar av hur känslor behandlas kan de ha 
svårt för att relatera till varandra, och problem kan uppstå. Den effektiva företagsledaren 
är medveten om detta och dömer inte sin personal utifrån om de visar känslor öppet eller 
inte.34 Detta vill vi koppla samman med Hofstedes dimension angående UAI. Råder det ett 
lågt UAI inom en organisation så innehas en mer liberal syn. Regler är något som inte styr 
i någon större utsträckning och filosofin ”ta dagen som den kommer” råder. Känslor visas 
inte i lika stor utsträckning som i en organisation med högt UAI där det även finns en 
större mängd ängsla och stress, och filosofin som råder är ”tid är pengar”. Regler är till för 
att hållas och stort förtroende finns för experter.35 Problemområden inom denna 
dimension kan vara osäkerhet inför morgondagen samt hur olika samhällen skapar en 
känsla av trygghet.36 Vi ser här en likhet och samhörighet med Trompenaars neutrala syn 
och Hofstedes beskrivning av lågt UAI. I dessa två beskrivs kulturer som kan tolkas som 
okänsliga enligt vår mening.  
 

4.) Involvering känslomässigt, specifik och diffus – Den som innehar den specifika 
egenskapen blandar inte känslor och relationer med varandra, de (benämning i folkmun) 
blandar ej nytta med nöje. Att ha den diffusa egenskapen innebär att en känslomässig 
involvering råder, vilket leder till en lägre personalmobilisering. Detta kan förklaras av en 
högre lojalitet och mer respekt för mänskliga relationer. Det bästa för en effektiv 

 
30 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419,  s. 54 
31 Ibid. s. 57 
32 Hofstede, Geert., National Cultures in Four Dimensions (1983) Int. Studies of Man and Org. Vol 13 No. 1-2,  
ISSN: 0020- 8825, s 62 
33 Ibid. s.64 
34 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 58 
35 Hofstede, Geert., National Cultures in Four Dimensions (1983) Int. Studies of Man and Org. Vol 13 No. 1-2,  
ISSN: 0020- 8825, s. 61 
36 Ibid. s.64 

 13



USBE    Johanna Kemppainen, 831226-7845 
C-uppsats  Nina Pellas, 860610-T007 
Hösttermin 2007 
 

                                                

företagsledare är att hitta en balansgång mellan de två egenskaperna. Detta på grund av en 
total separation mellan det privata och affärsmässiga leder till ytlighet och ingen 
samhörighet uppnås, dock bör en viss avskildhet existera, vilket anses vara nödvändigt.37 
Även här kan en koppling göras till en av Hofstedes dimensioner, då specifikt MAS-
dimensionen. I organisationer med lågt MAS råder en mer jämställd syn på könen och 
människorna är det viktiga i verksamheten. Ödmjukhet är även ett kännetecken inom 
denna typ av organisationer, dvs. den anställde skall inte anse sig vara bättre än någon 
annan. Högt MAS innebär det motsatta, pengar och materiella saker är det viktiga i 
verksamheten, och det finns alltid en sträva efter att vara bäst. Skillnad mellan kön görs, 
kvinnan ses som vårdaren medan mannen skall hävda sig själv.38 Inom denna dimension 
finns problemen i genusperspektivet, dvs. ojämlikheter mellan könen.39 Trompenaars 
menar att organisationer med den diffusa kulturen har mer respekt för mänskliga 
relationer vilket även är fallet i Hofstedes teori om lågt MAS, där människorna är de 
viktiga i organisationen. 
 

5.) Förtjänad status och beskriven status – Denna dimension förklarar synen på hur en 
person uppnår status. Förtjänad status innebär att hårt arbete är grunden för att uppnå 
status. Detta kan även tolkas som att dessa personer har åstadkommit mycket. Det andra 
synsättet, beskriven status, relaterar till egenskaper en person har. Avancera i hierarkin 
görs genom att ha naturliga ledaregenskaper, samt att ha förmågan och styrkan att få saker 
gjorda.40  

 
6.) Tidsuppfattning – Synen på tid uppfattas olika mellan kulturer och kan beskrivas på två 

sätt. Antingen uppfattas tid som en serie av händelser eller så uppfattas tid som att alla 
händelser i det förgångna, det nutida och det framtida påverkar varandra. Beroende på 
vilket av de två synsätten som innehas, så utformas organisationens strategier därefter.41 

 
7.) Intern och extern kontroll – Inom denna dimension så råder det kulturella skillnader 

angående hur innovation uppstår. Två olika synsätt presenteras, antingen uppstår 
innovation via en stor utmärkande idé eller via nya idéer som utvecklas med tiden och 
formas utifrån marknad och efterfrågan.42   

 
Som en överhängande slutsats så redovisar Trompenaars att en medvetenhet om kulturella 
skillnader bör has och att ett effektivt arbete sker genom att jobba med dessa och inte 
eliminera dem.43 Men detta är inte alltid så lätt som det kan verka baserat på det ovan 
presenterade materialet angående olika attityder och tillvägagångssätt.  
 
Ytterligare aspekter som visar på att en medvetenhet hos ledaren angående kulturella 
skillnader och dess effekter är viktig, är att ledarskap är en mycket viktig del av en 
framgångsrik organisation då det gäller att styra och motivera människor. Tidigare har försök 
gjorts att försöka fastställa en universal teori om ett framgångsrikt ledarskap men efterhand 

 
37 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 60 
38 Hofstede, Geert., National Cultures in Four Dimensions (1983) Int. Studies of Man and Org. Vol 13 No. 1-2,  
ISSN: 0020- 8825, s. 63 
39 Ibid. s. 64 
40 Trompenaars, Fons., Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy (1996) London Business 
School, volume 7, number 3, ISSN 0955- 6419, s. 60 
41Ibid. s. 62-63 
42 Ibid. s. 65-66 
43 Ibid. s. 66 
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har forskningen fått annat fokus och resulterat i att det effektivaste ledarskapet utvecklas olika 
från varje unik situation.44 Detta leder till att det inte finns någon ledarskapsstil som fungerar 
lika effektivt i alla kulturer, dvs. anpassningar måste göras. 
 
Vidare är det viktigt att en ledare är medveten om olika förväntningar som råder angående 
prestation inom organisationen. Detta är något som kan skilja sig åt mellan de olika kulturerna 
och problem kan uppstå45. En grupp av människor kan vara van att arbeta mycket hårdare och 
mer intensivt än vad som anses som normalt och accepterat i en annan grupp. 
 
Vidare gäller det att komma ihåg att ledarskaps relationer uppträder båda vägarna. Med detta 
avses att om ledare anser att det är mer problematiskt och svårhanterligt med mångkulturell 
personal så bör det innebära att den mångkulturella personalen anser att ledaren med dennes 
ledarstil inte är den mest effektiva och bästa46. Detta tankesätt kan enligt vår mening 
appliceras på synen angående kulturella skillnader. Om det anses föreligga förutfattade 
meningar och negativa attityder om en viss kultur så råder det högst antagligen det inom den 
kulturen om den förstnämnda.    
 
3:2 Rekrytering 
 
 
 
 
                                                                  Rekrytering 
 
 
Rekryteringsstrategi Internetrekrytering 
I rekryteringsprocessen Inriktningar och synsätt 
inom HRM 
 
 
 
rekryteringsprocess           Traditionell HRM 
 
arbetsbeskrivning          Integrerad HRM 
 
affärsplan           Strategisk HRM 
 
90-dagars program         Universial HRM 
 
1-årsplan 
 
 
Figur 3:2 Överblick rekryteringsteorier  
 
 

                                                 
44 Cosgrave, John., Are International Staff Hard to Manage (1997) Disaster Prevention and Management 
Volume 6 number 4, ISSN: 0965- 3562, s. 245 
45 Higgs, Malcom. Overcoming the Problems of Cultural Differences to Establish Success for International 
Management Teams (1996) Team Performance Management: an International Journal volume 2, issue 1, ISSN: 
1352- 7592, s.37 
46 Cosgrave, John., Are International Staff Hard to Manage (1997) Disaster Prevention and Management 
Volume 6 number 4, ISSN: 0965- 3562, s. 250 
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Att anställa rätt person på rätt plats är inte alltid lätt, speciellt när det sägs att sju av tio 
anställningar är felaktiga. Detta beror på att företag ofta inte tar initiativ till att hitta en ny 
medarbetare innan en tjänst har blivit ledig, de väntar med andra ord till sista stund med att 
aktivt söka en anställningsbar person för den lediga tjänsten.47 För att hjälpa företag att 
anställa rätt har Lee Forschheiser (2007)  utvecklat en rekryteringsstrategi som innehåller fem 
steg48. Vi har valt att ta med denna strategi i vårt teorikapitel för vi anser att detta är en väldigt 
bra strategi för att hjälpa företag i deras rekryteringsprocess. Den är inte komplicerad och 
strategin är något som vi anser att varje företag bör ha.  
 
Det första steget i Forschheises rekryteringsstrategi behandlar själva rekryteringsprocessen. 
Detta innebär att varje företag bör utveckla en detaljerad plan för hur deras 
rekryteringsprocess ska gå till.49 Här kan vi se om det finns skillnader mellan de olika 
länderna angående hur stor andel av respondenterna i respektive land som har en 
rekryteringsprocess. Vi kan även ta reda på om det råder stora skillnader mellan stora företag, 
redovisningsbyråer och banker. De följande stegen i strategin tar upp vad denna 
rekryteringsprocess bör innehålla50.  
 
Det andra steget fokuserar på arbetsbeskrivningen som företaget har för olika positioner i 
företaget. Det är väldigt viktigt att arbetsbeskrivningen är välgjord så att rekryteraren lätt kan 
se vilken sorts person som behövs för den specifika platsen, men även så att den nyanställda 
lätt kan se vad som krävs av denne. Det finns en del punkter om vad en arbetsbeskrivning bör 
innehålla. I den bör det framgå vad det är för sorts arbete, det vill säga vilken position i 
företaget det är frågan om, vilka arbetsuppgifter som gäller och vilka ansvarsområden som 
positionen ger upphov till. I arbetsbeskrivningen bör det även framgå till vem den anställda 
rapporterar, hur dennes effektivitet kommer att mätas, hur tiden kommer att fördelas mellan 
olika arbetsuppgifter och givetvis även vilka kunskaper som krävs, dvs. relevant examen, 
tidigare erfarenhet och bakgrund.51 Här kommer vi att undersöka om det finns skillnader 
mellan Finland och Sverige, gällande hur arbetsbeskrivningen ser ut i de båda länderna. Detta 
tolkar vi även som att beroende på vad ett företag väljer att inkludera i sin arbetsbeskrivning, 
så anser de att vissa faktorer är viktigare än andra att den sökande besitter. Det är även viktigt 
att det framgår hur arbetet förhåller sig till kritiska faktorer som antingen hjälper ett företag att 
nå framgång eller som håller ett företag tillbaka52.  
 
Det tredje steget i rekryteringsprocessen omfattar vikten av att ha en stabil affärsplan till 
hands, där det framgår hur många samt vilka sorts personer som skall anställas. Affärsplanen 
är även viktig för nyanställda i företaget eftersom den hjälper de nyanställda att förstå 
företagskonceptet och även vilken roll de har i företaget redan från första arbetsdag.53 Här 
kommer vi att ta kulturella skillnader i beaktande genom att undersöka antalet företag som har 
till vana att låta de nyanställda ta del av affärsplanen.   
 
Det fjärde steget innefattar en 90 dagars träningsprogram, där den nyanställde skall ha 
kontakt med en så kallad mentor grupp. Denna mentor grupp inkluderar en stödperson, en 
chef samt en medarbetare som har liknande position i företaget som den nyanställde. Detta 

 
47 Froschheiser, Lee. Recruiting for Success (2007) Supervision, June 2007, volume 68, issue 6, ISSN 0039- 
5854, s. 13 
48 Ibid. s. 15 
49 Ibid. s. 15 
50 Ibid. s. 15 
51 Ibid. s. 14 
52 Ibid. s. 14 
53 Ibid. s. 14 
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träningsprogram skall hjälpa den nyanställda att bättre lära sig om företaget, deras rutiner, 
mål, kultur osv. Dessa 90 dagar kan givetvis variera beroende på hur väl den nyanställde 
anpassar sig till sin nya position. Mentor gruppen bör en gång per månad ge feedback till den 
nyanställde angående hur väl denne har etablerat sig i företaget.54 Vi vill undersöka om detta 
är något som förekommer bland olika organisationer i Finland och i Sverige, och om antalet 
markant skiljer sig åt.   
 
Det femte och sista steget i rekryteringsprocessen är att utveckla en ett års plan för den 
nyanställde, som denne påbörjar efter ett avslutat 90 dagars program. Detta program skall 
fokusera på att konstant förbättra och stärka kvaliteten i arbetet som den nyanställde gör, 
vilket leder till bättre resultat.55 Detta steg har vi valt att koppla ihop med det fjärde steget 
eftersom vi främst vill undersöka om det finns skillnader mellan Finland och Sverige gällande 
en inskolningsplan för en nyanställd. 
 
De senaste åren har forskningen inom området för Human Resources Management (HRM) 
ökat, och det har visat sig att ju mer genomarbetade strategier företagen har inom området 
desto mer ökar prestationen inom företaget56. För att ge en ökad förståelse för HRM så 
kommer vi nedan att presentera fyra olika inriktningar som beskriver inom området samt en 
kort genomgång av det empiriska stöd som finns inom varje gren.  
 
Traditionell HRM: Inom denna inriktning så ligger det mesta fokus på personalen i form av 
att genom olika HRM - strategier öka produktivitet m.m. Samband inom detta har funnits 
empiriskt i viss utsträckning, kombinationen mänskligt beteende och produktivitet. Dock 
menas det att detta bör ses från ett kritsikt perspektiv då alla organisationer är olika och 
fungerar olika.57 Inom detta område kan det tänkas att inom området för rekrytering så lägger 
rekryterarna den största vikten på hur de sökande kan öka produktiviteten i företaget.    
 
Integrerad HRM: Här ligger fokus inom samhörighet, överensstämmelse samt grad av intern 
passform. Empiriskt stöd för detta har funnits, detta i form av att det finns ett samband mellan 
att vara delaktig inom sitt arbete och inneha en högre prestation.58 Inom denna gren tolkar vi 
att den största vikten vid rekrytering ligger i de sökandes personligheter, på grund av att de 
skall passa in i gruppen på bästa möjliga sätt. 
 
Strategisk HRM: Att organisationen presterar mer effektivt ju mer sammanhängande 
organisationens HRM strategier och deras konkurrensstrategier är. Vidare beskrivs tre 
matchningar som gjorts mellan strategier inom HRM och konkurrens för att uppnå 
konkurrensfördelar. Konkurrensstrategierna var kostnadsminskning, innovation samt 
kvalitetsförbättring. Dessa kombinerades med tillvaratagande, främjande samt samlande, och 
det konstaterades: 

 
1.) Kostnadsminskning/Tillvaratagande – Organisationer som använde sig av denna 

strategikombination strävade efter att minska arbetskraftskostnaderna och lite vikt 
lades på mobilisation uppåt i organisationen, dvs. karriärmöjligheter. Dessa 
organisationer anställer sin personal externt och formar enformiga och enkelriktade 

 
54 Froschheiser, Lee. Recruiting for Success (2007) Supervision, June 2007, volume 68, issue 6, ISSN 0039- 
5854. s. 14 
55 Ibid. s. 14 
56 Christensen-Hughes. Julia. HRM and Universalism: is there one best way? (2002) International Journal of 
Contemporary Hospitality volume 14, issue 5, ISSN 0959- 6119, s. 221 
57 Ibid. s. 221 
58 Ibid. s. 222 
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arbetsuppgifter, här finns även en liten säkerhet inom anställningen.59 Främjas 
karriärer inom en organisation så kan det antas att deras främsta 
konkurrensfördelsstrategi inte är kostnadsminskning. Detta kan kopplas till den 
tidigare redovisade dimension gällande högt UAI, där filosofin råder att tid är pengar. I 
både denna dimension och denna strategikombination är det pengar som är i fokus.  
 

2.) Innovation/Främjande – Denna strategi är motsatsen till den ovan presenterade. Här 
söks personal som är kreativa och engagerade som kan forma sina yrkesroller i stor 
utsträckning. Här erbjuds även en högre grad av säkerhet inom anställningen, vilket 
inte sker i den ovan presenterade.60 I detta fall kan ett utnyttjande av den modell som 
Phillips (2007) beskriver vara aktuell angående motivation, då den bidrar med att 
bedöma motivation och arbetsetik hos den sökande61. (En mer ingående beskrivning 
av modellen som Phillips beskriver görs nedan i punkten 3 under 
personaltillfredsställelse.)  
 

3.) Kvalitet/Samlande – Vid användning av denna strategi så sökes personal som snarare 
har den rätta personligheten än rent tekniskt sett är den mest lämpade. Förväntningarna 
på personalen är att de skall kunna anpassa sig till förändringar snabbt samt att 
samarbete med andra i organisationen skall fungera väl i arbetet mot bättre kvalitet 
och gemensamma mål.62 Inom denna gren kan tydliga paralleller dras till tidigare 
beskrivna teorier om kollektivism samt individualism. Där en hög grad av kollektivism 
kan beskriva denna typ av strategi.  

 
Det empiriska stöd som finns för den strategiska HRM inriktningen visar ett samband mellan 
högt engagemang samt organisationens framgång, detta oberoende av den konkurrensmässiga 
strategin och positionen.63   
 
Universal HRM: Inom denna gren försöker konkurrensfördelar fås genom att satsa på 
personal som finns i organisationen, som innehar kunskap och motivation. Under denna 
strategi presenteras en del punkter att beakta för att få personaltillfredsställelse. En kort 
presentation följer nedan: 

 
1.) Kultur – Värdesätta personal. Här drar vi en parallell till ovan beskrivna teori 

angående PDI, där en tydlig skillnad mellan ledare och övrig personal existerar. Vi 
anser att i en organisation med högt PDI så värdesätts inte personalen i lika stor 
utsträckning som i en organisation med lågt PDI.  
 

2.) Ledarskap – Arbeta för att personalen skall utvecklas och befordras. En koppling görs 
här till ovan beskrivna teori angående status, då vi tolkar det som att om en 
organisation aktivt arbetar för att befintlig personal skall befordras så innehas en syn 
på att status är något som förtjänas via hårt arbete och inte några egenskaper personen 
i fråga födds med.  
 

 
59 Christensen-Hughes. Julia. HRM and Universalism: is there one best way? (2002) International Journal of 
Contemporary Hospitality volume 14, issue 5, ISSN 0959- 6119, s. 222 
60 Ibid. s. 222 
61 Phillips, Lucy., 02 Hires on Performance (2007) People Management  Volume 13, Issue 17, ISSN 1358- 6297, 
s.10 
62 Christensen-Hughes. Julia. HRM and Universalism: is there one best way? (2002) International Journal of 
Contemporary Hospitality volume 14, issue 5, ISSN 0959- 6119, s. 222-223 
63 Ibid. s. 223 
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3.) Val - Anställa utifrån attityd samt motivation. Detta skulle även kunna relateras till 
resonemanget kring att anställa utifrån den sökandes tidigare åstadkommanden för 
uppnå bästa möjliga personal64. Detta görs via två moment. Det första innebär en 
bedömningsintervju, där fokus ligger på 4-6 åstadkommanden som den sökande har 
uppnått65. Moment två innebär en matris där den sökandes talang värderas baserat på 
taktiska färdigheter samt beteenden, detta för att se hur framgångsrik personen kan bli 
i och med sina nya arbetsuppgifter66. 
 

4.) Utbildning – Utbilda, inte bara inom sina egna arbetsuppgifter utan även inom andra 
delar av organisationen.67 Här ser vi en koppling till teorin angående tidsperspektiv, 
detta på grund av att vi anser att om en utbildning av personalen sker så är 
medvetenheten om framtiden stor och en intern tillgång innehas. 
 

5.) Kommunikation och koordination – Informationsspridning68. Vi tänker oss att om 
informationsspridningen är väl fungerande så stimulerar det motivation och kreativitet 
genom en känsla av ökad delaktighet inom verksamheten. Ytterligare anser vi att en 
stor satsning inom informationsspridning inom verksamheten tyder på ett 
framtidsorienterat synsätt. Detta på grund av att en ökad medvetenhet vill ges 
angående verksamheten. 
 

6.) Anställdas engagemang – Fokusera på kundservice, breda arbetsuppgifter samt 
självfungerandegrupper.69 Det här ger oss en uppfattning om att de anställda får en 
chans till ökat engagemang via breda yrkesroller och en chans till eget ansvar. 
 

7.) Belöningar – Belöna innovation m.m. Här kan en parallell dras till det resonemang 
som menar att vid rekrytering av ny personal se till deras potential endast för att se till 
Cv:t.70 

 
Detta är de riktlinjer inom HRM som det finns mest empiriskt stöd för. Det beskrivs mer 
rättvisande som riktlinjer istället för en komplett strategi.71  
 
Något att notera vad gällande investering och engagemang i det humana kapitalet inom 
organisationen är det den ger i tillbaka. Som vilken annan investering som helst inom ett 
företag är förhoppningen att kostnaderna skall understiga det inflödet av t.ex. pengar eller 
kunskap investeringen ger.72 Detta kan kopplas till att hjälp tas av experter vid rekrytering då 
human kapitalet skall ökas eller förnyas för att få ut bästa möjliga resultat av rekryteringen. 
Tidigare forskning menar att experthjälp är det mest lönsamma vid rekrytering, med andra ord 

 
64 Phillips, Lucy., 02 Hires on Performance (2007) People Management  Volume 13, Issue 17, ISSN 1358- 6297, 
s.10 
65 Ibid. s. 10 
66 Ibid. s. 10 
67 Christensen-Hughes. Julia. HRM and Universalism: is there one best way? (2002) International Journal of 
Contemporary Hospitality, volume 14, issue 5, ISSN 0959- 6119, s. 223-224 
68 Ibid. s. 223-224 
69 Christensen-Hughes. Julia. HRM and Universalism: is there one best way? (2002) International Journal of 
Contemporary Hospitality, volume 14, issue 5, ISSN 0959- 6119, s. 223-224 
70 Scott, Anna., Legal & General Uses Al Tool to Find Top Talent (2007) People Management Volume 13, Issue 
14, ISSN 1358- 6297, s.13 
71 Christensen-Hughes. Julia. HRM and Universalism: is there one best way? (2002) International Journal of 
Contemporary Hospitality, volume 14, issue 5, ISSN 0959- 6119, s. 223-224 
72 Verhaar. C.H.A., Smulders. H.R.M. Employability in practice (1999) Journal of European Industrial Training 
Volume 23, issue 6/7, ISSN 0309- 0590, s. 272 
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att en specifik avdelning inom verksamheten sköter all form av personalhantering73. En 
ytterligare aspekt att observera vid ovanstående resonemang angående kostnader är att 
rekrytering via Internet bidragit till att rekryteringskostnaderna har minskat74. 
 
Vi skulle vilja beskriva hela rekryteringsprocessen som en tvåvägskommunikation. Den första 
aspekten vi valt att presentera är det faktum att det ligger både i arbetstagarens samt 
arbetsgivarens intresse att investera i det humana kapitalet inom organisationen då det bringar 
gemensamma fördelar, dock finns inte alltid denna medvetenhet hos de båda parterna75. Den 
andra aspekten innebär att både arbetsgivaren och arbetssökanden använder sig av Internet. 
Arbetsgivaren i form av att denne lägger ut platsannonser via Internet och arbetssökanden via 
att denne presenterar sitt CV via Internet, det är även vanligt att Cv:n inkommer till 
arbetsgivaren via e-post. En av arbetsgivarens fördelar är att denna når ut till sökanden över 
hela världen.76 Rekrytering via Internet kan även ske genom så kallad bloggrekrytering, där 
företaget ser ut en person som ansvarar för bloggen, dvs lägger ut relevant information om 
företaget och om de lediga positionerna vilka företaget önskar rekrytera till. Sedan är det 
möjligt för arbetssökanden (och givetvis andra) att läsa bloggen och ta del av den information 
som finns där. Rekryteringen sker genom att den arbetssökanden tar kontakt med personen 
som är ansvarig för bloggen och sedan kan företagets rekryteringsprocess börja.77 Även denna 
rekryteringsmetod anser vi att kan ses som en tvåvägskommunikation. 
 
3:3 Sammanställning av teorier 
Vi kommer nedan visa en pedagogisk uppställning av vilka teorier vi kommer att 
sammankoppla med varandra i resultatkapitlet. Detta gör att det blir lättare att se sambandet 
mellan teorier angående kulturella skillnader och teorier angående rekrytering. 
 
 

Traditionell            Integrerad            Strategisk                Universal             Internet   
   HRM                           HRM                          HRM                    HRM 

 
    
   

Allmänhets              Diffus                Specifik    Beskriven               Kollektivist 
Egenskap                                              status 

 
Specifik                      Kollektivist           Individualist             Tid: kombination 

       
 
Individualist 

  
 
Figur 3:3 Sammankoppling teorier  

                                                 
73 Mehrabad, M. Saidi., Brojeny, M. Fathian., The Development of an Expert System for Effective Selection and 
Appointment of the Jobs Applicants in HRM (2007) Computers and Industrial Engineering Volume 53, Issue 2, 
0360- 8352 s. 308 
74 Ensher. Ellen. A., Nielson. Troy. R., Grant-Vallone. Elisa. Effects of the Internet and Technology on HR 
Processes (2002) Organizational Dynamics Volume 31, Issue 3, 0090- 2616, s.224 
75 Verhaar. C.H.A., Smulders H.R.M. Employability in practice (1999) Journal of European Industrial Training 
Volume 23, issue 6/7, ISSN 0309- 0590, s. 272 
76 Ensher. Ellen. A., Nielson. Troy. R., Grant-Vallone. Elisa. Effects of the Internet and Technology on HR 
Processes (2002) Organizational Dynamics Volume 31, Issue 3, 0090- 2616, s.224 
77 Hasson. Judi., Blogging for talent (2007) HRMagazine, vol: 52, issue:10, ISSN 1047- 3149, s. 65- 68 
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3:4 Källkritik  
En kritisk synpunkt angående de teorier som presenterats angående kulturella skillnader kan 
tänkas vara att de är mer för användning vid jämförande och undersökande av kulturella 
skillnader mellan världsdelar. De kan tänkas ge bättre utslag mellan länder som i större 
utsträckning är olika än Sverige och Finland kan uppfattas vara. Detta kan påverka studien 
genom att tydliga skillnader inte går att urskilja vid genomförandet av studien då de båda 
länderna skiljer sig åt inom andra aspekter eller på en djupare nivå av de presenterade 
aspekterna. 
 
Vad gällande presenterade teorier inom området för rekrytering så kan det kritiseras att det 
saknas en grundläggande och heltäckande vetenskaplig grund angående rekrytering inom 
organisationer. Detta kan påverka studien genom att granskning av rekryteringsprocessen ej 
genomförs lika grundligt.    
 
Som sammanfattande kritik mot de presenterade teorierna är att det saknas en kombinerad 
teori inom området, en vetenskaplig grund för rekrytering och kulturella skillnader 
sammantaget. Om detta hade funnits så hade det kunnat tydliggöra studien i större 
utsträckning och göra granskningen ännu mera tydlig och rättvisande. 
 
 
Kapitel 4 – Praktisk metod 
 
I detta kapitel kommer metodvalen till såväl förstudien som huvudstudien att presenteras och 
motiveras. Det kommer även att redogöras för urval, access, bortfall samt källkritik till de 
båda studierna såväl som källkritik till valet av analysmetod. Vidare kommer kopplingen 
mellan teorierna och enkätfrågorna samt intervjufrågorna att presenteras och motiveras. 
 
 
4:1 Förstudien 
 
4:1:1 Val av metod till förstudien 
För att få bättre kunskap och information om hur rekryteringen inom ekonomibaserade yrken 
ser ut i Finland och i Sverige, samt hur arbetsgivare i dessa länder värderar den sökandes 
meriter olika beroende på om den arbetssökande är svensk eller finländare, har vi valt att göra 
en förstudie. Vi har även gjort förstudien för att se om de råder olika uppfattningar om hur en 
svensk och en finländsk person är och agerar. Förstudien följer den deduktiva processen, 
vilket innebär att vi började med att samla in teorier som är relevanta för vårt 
problemområde78. Därefter gjorde vi vår datainsamling till förstudien där vi använde en 
kvantitativ metod och ett utskick av enkäter gjordes till finländska företag och till svenska 
företag. Resultaten kommer att presenteras som en introduktion till empirikapitlet.79 Eftersom 
detta endast är en förstudie så kommer vi inte att analysera svaren vidare. De kommer inte 
heller att få en betydande roll vare sig i empirikapitlet eller i analyskapitlet.  
 
En kvantitativ forskningsmetod valdes på grund av att vi ansåg att det var lättare att få in svar 
snabbt, samt att det skulle vara lättare att få en generell uppfattning om vårt studerade område. 
Denna metod passar även bra eftersom vårt främsta syfte med förstudien inte var att försöka 
förstå verkligheten utifrån respondenternas synvinkel, utan vi betraktade företagen väldigt 

                                                 
78 Bryman. Alan, Bell. Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber, 2005, s. 23 
79 Ibid. s. 23 
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objektivt80. Den främsta orsaken till att vi inte valde den kvalitativa metoden för detta 
ändamål är att det hade tagit väldigt lång tid att göra intervjuer både i Finland och i Sverige 
med tanke på att detta endast är en förstudie. Vidare så hade vi varit tvungna att göra 
telefonintervjuer eftersom vi var ute efter en generell uppfattning om vårt studerade problem 
och därmed ville komma i kontakt med företag i hela Sverige respektive Finland. Vi anser att 
det hade blivit svårt och krångligt att göra dessa intervjuer via telefon samt att det hade tagit 
väldigt lång tid att ringa runt. Genom att använda en kvantitativ metod så får vi även väldigt 
klara och tydliga svar som ger oss en bra grund att stå på inför själva huvudstudien.         
 
4:1:2 Urval till förstudien 
I första hand var vi ute efter stora revisionsbyråer, stora företag samt banker som är 
verksamma i Finland och Sverige. Sedan kompletterade vi detta med mindre företag som inte 
nödvändigtvis behövde vara verksamma i de båda länderna. Den urvalsform som vi har 
använt oss av är bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av 
personer som finns tillgängliga för forskarna för tillfället81. Vi har skickat ut enkäter till 
företag vars kontaktuppgifter har varit lätta att få tag på, och så långt som möjligt har vi valt 
företag som finns i både Finland och Sverige. Vi har själva sökt reda på relevanta företag för 
denna förstudie och därmed har vi inte använt oss av ett sannolikhetsurval. Till en början 
skickade vi ut 25 enkäter till respektive land per post. Eftersom bortfallet var så stort så kom 
vi att skicka ut ytterligare 25 enkäter till respektive land, denna gång per e- post. 
 
4:1:3 Access/Bortfall 
Det var ganska lätt att hitta kontaktuppgifter till olika företag både i Finland och i Sverige. 
Det svåra var att hitta ”rätt” person att skicka enkäten till. Bortfallet blev väldigt stort. Av 
totalt 100 utskickade enkäter, 50 per post och 50 via e- post så, så fick vi in 12 svar. Bortfallet 
var med andra ord 88 %. 
 
4:1:4 Enkätutformning 
Enkätfrågorna är framtagna genom de vetenskapliga teorierna som ligger till grund för 
studien, de presenteras i sin helhet i kapitel 3. Båda länderna har fått enkäten på respektive 
språk, dvs. de finländska respondenterna har fått den på finska och de svenska på svenska. 
Detta har medfört att en fråga angående land inte var aktuellt i enkäten. Respondenterna fick 
även ett försättsbrev där syftet beskrevs och anonymitet utlovades, även detta på respektive 
språk i respektive land, se bilaga 1 för svensk enkät och brev samt bilaga 2 för finsk enkät och 
brev.  
 
I den första frågan ber vi respondenten att kryssa i om de är en revisionsbyrå, bank eller annat, 
där vi med ”annat” avser andra slags företag som vi skickat ut enkäten till. Denna fråga 
ställdes för att tanken var att analysera svaren utifrån typen av företag. Detta kom inte att 
göras på grund av det stora bortfallet. I nästföljande fråga (numrerad 1 i enkäten) ber vi 
respondenten svara på om deras nyanställda tagit aktiv del av affärsplanen det senaste året. 
Med aktiv del avser vi om de anställda läst igenom och satt sig in i affärsplanen, med andra 
ord inte bara sett den och ögnat igenom den. Denna fråga är ställd utifrån teorin om att den 
nyanställde ska få ta del av affärsplanen för att förstå konceptet i verksamheten, vi vill även 
kartlägga om eventuella skillnader finns mellan länderna vad gällande om det finns en vana 
att visa affärsplanen. 
 
De följande tre frågorna avser uppföljning av den nyanställda det första året och om det sker i 

 
80 Bryman. Alan, Bell. Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber, 2005, s. 40 
81 Ibid. s. 124 
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hur ofta samt med vem (samma person eller inte). Dessa frågor har sin grund i teorin om ett 
90-dagars program och ett 1- års- plan för den nyanställda, där det menas att uppföljning skall 
ske om angående utveckling, detta visar på engagemang och intresse för den nyanställdas 
framgång i företaget. Dessa skall ske, kan tyckas helst med samma person då denne då är 
insatt och medveten om den nyanställdas möjligheter och problem. Även här vill vi jämföra 
om rutinerna kring uppföljning skiljer sig åt mellan länderna. Sker det sällan kan det vara ett 
tecken på att det inte är något som prioriteras och något som det inte läggs så mycket vikt på 
inom företagen. Som svarsalternativ har vi angett ett svarsintervall på aldrig, 1, 2, 3-4 och fler 
än 4. Dessa val har gjorts på grund av det kan tänkas att uppföljning görs 1gg/ år, 1gg/ halvår, 
1gg/ kvartal eller oftare än så. Vi har valt att inte skriva ut svarsalternativen på detta sätt då 
det blir längre svar och kan tänkas bli svårare för respondenten att svara så exakt. 
 
Vidare följer en fråga angående status, där vi har gett respondenten tre svars alternativ. De två 
första har sin utgångspunkt i studiens vetenskapliga teorier där synen på hur status 
uppkommer kan skilja sig åt mellan kulturer. Enligt våra teorier kan status uppkomma utifrån 
två aspekter, hårt arbete eller naturliga ledaregenskaper, dessa är även våra svarsalternativ 
samt en svarsmöjlighet vid namn ”annat” har angetts. Där har den svarande haft en möjlighet 
att skriva sin syn på hur status uppkommer om de första två inte stämmer överens med vad 
respondenten anser. Följande fråga avser synen på jantelagen, där vi frågar vilken mentalitet 
som eftersträvas i organisationen, antingen att vara bäst, eller att personalen inte ska anse sig 
vara bättre än någon annan. Ett tredje svarsalternativ gavs där respondenten fick skriva fritt 
om någon av de givna mentaliteterna inte stämde vad de ansåg vilja eftersträva. Denna fråga 
är ställd utifrån teorier om kulturella skillnader, där det redogörs att inom detta område kan 
det finnas skillnader mellan länder och kulturer. 
 
Sedan följer två frågor angående beslutsnivåer i organisationen. I första fråga ber vi om ett 
svar angående antalet nivåer, där svarsalternativen 3, 4, 5-6 samt fler än 6. Dessa alternativ 
har angetts utifrån det faktum att vi skickat ut enkäten till så pass stora företag att färre 
beslutsnivåer inte är troligt. Följande fråga ber vi respondenten svara på vad denne anser om 
antalet nivåer, där svarsmöjligheterna för många, lagom och för få. Frågorna angående detta 
område har sin grund i teorier om kulturella skillnader, vi vill kartlägga om det är vanligare 
med högre/lägre organisationer i respektive land. 
 
Följande fråga i enkäten behandlar innehållet i den platsannons som företagen använder sig av 
vid rekrytering till lediga positioner i organisationen. Vi har här angett åtta olika 
informationsområden, tagna från vår teori angående rekrytering, där vi bett den svarande att 
rangordna de fem viktigaste enligt deras mening. Vi valde fem på grund av att vi inte anser 
det troligt att en annons innehåller så mycket information som alla åtta skulle innebära. Även 
här vill vi kartlägga vad de svarande i de olika länderna prioriterar att informera de sökandena 
om i deras platsannonser. 
 
Följande tre frågor utgår från den mest grundläggande teorin inom området för kulturella 
skillnader, där ett flertal egenskaper presenteras i motsats till varandra, även uppställt så i vår 
enkät. Teorin menar att en kultur innehar antingen den ena eller den andra, och det vi valt att 
göra är att först fråga vilken egenskap som passar in i respondentens verksamhet idag. Sedan 
ställt upp egenskapsparen två gånger igen för att fråga vad de helst ser i en svensk sökande 
och sedan i en finländsk sökande. Dessa frågor är ställda på grund av att utreda om det finns 
skillnader i vad som söks mellan de olika länderna, vilket även kan ge oss en fingervisning 
om vilken uppfattning om vilka egenskaper som det ena landet kan tänkas ha om det andra. Vi 
vill jämföra vilken mentalitet, sett från dessa egenskaper, som råder i organisationen för att 
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kunna jämföra med vad de söker, här kan det nämligen tänkas uppstå motsättningar om det 
som söks inte överensstämmer med det som upplevs i organisationen. 
 
Fråga 12 och 13 i enkäten berör vilka meriter företagen anser vara relevanta vid sökande av 
nya medarbetare. Frågorna är formade utifrån en svensk och en finländsk sökande gällande 
sex olika meriter. Respondenten har fått en skala mellan 1-10 för att värdera relevansen av 
varje merit, där 1 är irrelevant och 10 mycket relevant. De aktuella meriterna vi bett om 
värdering av är utbildning, som vi vill koppla till teorin angående kulturella skillnader och 
allmänhetsegenskapen som förklaras i nästföljande kapitel. Det är en syn där det menas att det 
finns ett rätt sätt att göra saker och ting och med det menar vi att i en kultur med 
allmänhetsegenskap så värderas utbildning högre på grund av att då finns vetskap om att en 
utbildning genomgåtts och alla har samma utgångspunkter vilket kan tänkas till att alla löser 
problem på samma sätt. Tidigare arbetserfarenhet inom branschen, som är nästföljande merit, 
vill vi koppla till teorin om kulturella skillnader och organisationer med höga hierarkier, vi 
tänker oss att om denna egenskap värderas högt så finns en vilja att sträva efter höga 
hierarkier då det söks någon med erfarenhet och vilja att få en högre position. Följande merit, 
tidigare arbetserfarenhet i någon annan bransch, vill vi koppla till de olika synsätten för tid 
som presenteras inom teoriavsnittet för kulturella skillnader. Vi menar på att om tidigare 
erfarenheter värderas högt så innehas ett tidsperspektiv som inte bara fokuserar på det 
framtida utan även det förgångna. Följande två meriter rör språkkunskaper, både i det 
inhemska och främmande språk, detta kopplat till att vi tror att den som värderar 
språkkunskaper högt är mer av en kollektivist, teori om kulturella skillnader, i förhållande till 
individualisten som inte ser det som något hinder med tillkortakommanden i språk då denne 
anser att det alltid går att lära sig med tiden. Kollektivisten värderar även social kompetens 
högt som är det sista meriten. Vi vill genom kartläggning av värdering av dessa meriter se till 
om skillnader föreligger mellan länderna och utreda vad dessa kan tänkas bero på, med andra 
ord utreda de kulturella skillnaderna. 
 
I fråga 14 och 15 ber vi respondenten värdera på en skala mellan 1-10  om de främjar 
karriärmöjligheter och att få befintligt anställda att arbeta kvar istället för att ta in någon helt 
ny. Fråga 14 kopplar vi till strategisk- HRM, som menar att vid främjande av 
karriärmöjligheter vid strategin kostnadsminimering är låg, skillnader mellan länderna söks, 
då ett högt främjande kan tänkas innebära att verksamheten inte fokuserar på 
kostnadsminimering. Fråga 15 är ställd utifrån de teorier som presenteras angående universal- 
HRM, där det menas att befintligt anställda skall används för konkurrensfördelar, även här 
söks skillnader mellan länderna för att kartlägga om de finns större fokus på konkurrenterna i 
det ena landet jämfört med det andra.  
 
Fråga 16 är ställd utifrån teorier om universal- HRM, vi har då bett respondenten att värdera 
på en skala mellan 1-10 hur aktivt de arbetar för att behålla befintligt anställda genom de olika 
sätten som presenteras i vår teori. Denna fråga är ställd för att se hur de arbetar för att behålla 
befintligt anställda och hur det skiljer sig åt mellan länderna. 
 
Vidare har vi ställt två frågor om användandet av Internet vid sökning och rekrytering av ny 
personal. Dessa är ställda utifrån teorier angående ökning av användandet av Internet vid just 
de ovannämnda processerna.  
 
Som avslutning på vår enkät har vi gett respondenten en chans att svara fritt vilka problem 
och möjligheter som de anser kan finnas vid rekrytering av en medarbetare som ej är från det 
inhemska landet, dvs. en svensk i Finland eller en finländare i Sverige. Detta för att 
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respondenten skall få en chans att framföra eventuella tankar rörande det aktuella området då 
denna möjlighet inte ges i tidigare frågor.                       
 
4:2 Huvudstudien 
 
4:2:1 Val av metod till huvudstudie 
För vår studie har vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Även här ligger den 
deduktiva forskningsprocessen till grund för studien82. Åter igen så innebär den deduktiva 
processen att relevanta teorier om det studerade problemområdet har tagits fram. Sedan 
gjordes en datainsamling i form av en kvalitativ metod. Sedan analyseras svaren genom en 
koppling till de framtagna teorierna.83 Med andra ord så kan detta beskrivas som att forskarna 
utgår från teori för att sedan se till de insamlade resultaten84. Vidare innebär en kvalitativ 
forskningsmetod att forskarna försöker tolka hur olika individer uppfattar verkligheten och 
därmed försöker sätta sig in i deras situation i syfte att inbringa mera information.85 Vi har 
valt denna typ av forskningsmetod för att vi anser att denna kommer att ge oss bättre och mera 
tillförlitliga svar med tanke på vårt problemområde. Genom att ha vår förstudie som grund så 
kan vi med hjälp av intervjuer kartlägga nyanser av olika slag som inte hade framkommit vid 
endast en användning av en kvantitativ forskningsmetod. Vidare anser vi att vi tydligare 
kommer att se eventuella skillnader både gällande hur den svenska arbetsgivaren uppfattar en 
finländare och svenskar samt hur deras meriter värderas av den svenska arbetsgivaren, med 
hjälp av intervjuer. Då har vi möjlighet att ställa följdfrågor när något inte uppfattas korrekt 
osv. Metoden valdes även eftersom vi vill försöka förstå respondenterna och hur de tänker och 
resonerar när de rekryterar och det hade inte varit möjligt om vi hade använt oss av en 
kvantitativ forskningsmetod. Detta är även i enighet med vår kunskapssyn. Dock skall det 
framgå att den gjorda förstudien ger en väldigt bra grund att stå på inför intervjutillfällena.  
 
Vi har valt att göra semi- strukturerade intervjuer. Detta innebär att vi har specifika teman 
som skall behandlas, dock är respondenten fri att utforma sina svar på ett eget sätt. Dessa 
semi- strukturerade intervjuer görs med hjälp av en intervjuguide. En intervjuguide innebär en 
”lista” över de ämnen som skall behandlas. Frågor utöver intervjuguiden kan även ställas, 
oftast är det frågor som uppkommer under själva intervjun. Vidare behöver frågorna i 
intervjuguiden inte ställas till respondenterna i den specifika ordningen de uppkommer i 
intervjuguiden, huvudsaken är att alla teman berörs.86 Det viktiga med att genomföra 
intervjuer är att de inrymmer flexibilitet så att forskarna har möjlighet att försöka sätta sig in i 
respondenternas värld och därmed få tillgång till så mycket information som möjligt angående 
det studerade problemområdet87. Vi kommer att genomföra sex stycken semi- strukturerade 
intervjuer som ligger till grund för denna studies empiriska material.  
 
4:2:2 Urval till huvudstudien 
Precis som i förstudien så består urvalet här av bekvämlighetsurval. Våra respondenter är 
personer/ företag som har varit lättillgängliga för oss, dvs. de är alla verksamma i Umeå. 
Detta dels på grund av att de är nära till hands och dels för att det hade blivit omständigt att 
resa runt i Sverige för detta ändamål. Vidare har vi har vi tagit kontakt med företag som är 
verksamma inom olika områden, dock har kravet varit att deras ekonomiavdelning är 

 
82 Bryman. Alan, Bell. Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber, 2005, s. 23 
83 Ibid. s. 23 
84 Ibid. s. 25 
85 Ibid. s. 40 
86 Ibid. s 363 
87 Ibid. s. 369 
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verksamma i Umeå. För att få kontakt med dessa företag har vi ringt dem och bestämt en tid 
för en intervju.  
 
4:2:3 Access/ Bortfall   
Det har varit lätt att få kontakt med olika företag till våra intervjuer. Dock har vi inte alltid 
kommit i kontakt med ”rätt” person direkt, utan har oftast blivit vidarekopplade till en person 
som bäst kan svara på våra frågor, dvs. personal-, eller rekryteringsansvaring. Vidare har 
personerna varit positiva till vår studie och därmed har det inte varit ett problem att boka 
intervjuer. Dock har vi haft tre stycken bortfall, där personerna antingen inte haft tid att ställa 
upp på en intervju eller så har de känt att studien inte är relevant på grund av omfattningen på 
deras rekrytering.  
 
4:2:4 Utformning av intervjufrågor 
Våra intervjufrågor har sin grund i våra teorier och frågorna har formats utifrån enkätfrågorna 
som skickades ut vid vår förstudie. Frågorna är gjorda så att respondenterna skall ha möjlighet 
att svara relativt fritt och så att vi lättare skall kunna upptäcka olika nyanser vid analysen. 
Intervjufrågorna samt egenskapsparen som visades för respondenterna finns att se i bilaga 3.  
 
Vi har valt att inte fråga om Trompenaars första egenskapspar angående allmänhet och 
partiskhet. Detta på grund av att det i teorin beskrivs allmänhet som något typiskt 
skandinaviskt och därmed tänker vi oss det inte råder skillnader mellan finländare och 
svenskar i detta avseende. Dessutom såg vi inga skillnader i de enkätsvar vi fick i förstudien.   
 
Den första frågan relaterar till teorin om hur status uppkommer, vilket kan skilja sig åt mellan 
olika kulturer. I teorin anges två alternativ om hur status kan uppkomma, antingen genom hårt 
arbete eller genom att personen i fråga har naturliga ledaregenskaper. Dessa två alternativ ges 
inte direkt åt respondenten, utan denne får prata fritt om hur han/ hon anser att status 
uppkommer i verksamheten. Dock om denne har pratat i andra termer så frågar vi om status 
uppkommer genom naturliga ledaregenskaper.  
 
Fråga två, avser om respondenten anser att jantelagen gäller i deras verksamhet, och har sin 
utgångspunkt i teorin om vilken mentalitet som företaget har/ strävar efter. Även här ges två 
alternativ i teorin, antingen strävas det efter att vara bäst eller så söks den mentaliteten att 
ingen skall tro att den är bättre än någon annan. Inget av dessa alternativ ges åt respondenten, 
utan denne skall själv fritt diskutera sin syn på saken.  
 
I fråga tre så ber vi respondenten svara på vad som inkluderas och är viktigt när det gäller en 
platsannons från deras företag, dvs. vad som ingår i annonsen. Denna fråga knyter an till 
rekryteringsdelen i teorin, och då specifikt till vilka faktorer som bör ingå i en platsannons. 
Återigen ger teorin ett antal saker som bör ingå i platsannonsen, bland annat position i 
företaget, ansvarsområde, arbetsuppgifter, kunskapskrav och tidigare arbetslivserfarenhet. 
Åter igen är syftet att respondenten fritt skall berätta vad en platsannons från verksamheten 
skall innehålla, vi kommer alltså inte att fråga om de specifika faktorerna som teorin påpekar 
att en platsannons bör innehålla.  
 
Fråga fyra relaterar till Trompenaars (1996) och Hofstedes (1983) teorier angående olika 
egenskaper som personer har i olika kulturer. För att respondenten lättare skall kunna svara på 
denna fråga så visar vi på ett papper ett egenskapspar åt gången för respondenten. Vi ber då 
denne att berätta först vilket av egenskapsparen som passar in på organisationen idag. Sedan 
ber vi denne att diskutera om de vid rekrytering söker personer med de egenskaperna eller om 
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de försöker ändra sin företagskultur genom att söka personer till företaget som har den andra 
egenskapen gentemot vad organisationen har idag. Slutligen vill vi med denna fråga ta reda på 
om det finns skillnader gällande respondentens uppfattning gällande en svensk och en 
finländsk arbetssökande. Är det så att respondenten inte har någon erfarenhet gällande 
finländska arbetssökanden så ber vi respondenten ge sin allmänna uppfattning angående 
finländare och hur denne skulle passa in i organisationen.  
 
Nästa fråga rör meritvärderingen hos arbetsgivaren. Vi vill att respondenten skall ange de 
meriter som väger tyngst vid rekrytering av en ny medarbetare. Vi vill även att denne skall 
rangordna sina svar så att det tydligt framgår vilka meriter som har högst värde. Med denna 
fråga vill vi också att respondenten skall reflektera över om det finns skillnader i en svensk 
arbetssökandes meriter jämfört med en finländsk arbetssökandes meriter. Återigen om 
respondenten inte har erfarenhet av att anställa en person med finländska meriter så ber vi 
denne att diskutera sin allmänna uppfattning om detta. Denna fråga ställdes även i enkäten i 
förstudien och därmed är teorin den samma som teorin som är beskrivet i kapitel 4:1:4 
angående enkätutformningen till förstudien.  
 
Fråga sex behandlar ämnet om Internet används vid rekrytering och om så är fallet, hur viktigt 
det är att träffa den arbetssökanden innan anställning. Första delen av denna fråga är kopplat 
till teorin om att Internet blir allt vanligare när det gäller rekrytering. Andra delen av frågan 
kopplas till teorin angående egenskapsparet individualism och kollektivism, där vi menar att 
kollektivisten värderar social kompetens högre än vad individuallisten gör.  
 
Den sista frågan som vi valt att ställa utifrån vår intervjuguide är hur respondenten överlag ser 
på att anställa en svensk respektive finländsk medarbetare. Vi ber respondenten att diskutera 
möjligheter samt hinder som denne ser vid en eventuell anställning av de båda 
nationaliteterna. Detta för att få en bra sammanfattning på intervjun där respondenten har 
möjlighet att tillägga eventuella åsikter som inte har framkommit under de övriga frågorna.    
 
4:2:5 Intervjutillfällenas utformning 
Vi valde att göra sex stycken intervjuer med personer i Umeå. Vårt urval bestod, som tidigare 
nämnts, av ett bekvämlighetsurval och företagen vi valde att kontakta bestod av två 
revisionsbyråer, två banker samt två tillverkande företag. Vi tog reda på kontaktuppgifter till 
samtliga företag och ringde upp dem och förklarade vårt ärende och bad att få tala med någon 
som jobbade med rekrytering och/ eller personalfrågor. Vi blev sedan kopplade vidare till en 
person som kunde svara på våra frågor. Återigen berättade vi varför vi hade kontaktat dem 
och om de var villiga att ställa upp på en intervju med oss (författarna). Vi talade även om att 
deras svar givetvis kommer att behandlas anonymt. Dock var det några som inte valde att 
ställa upp, vilket vi har redogjort för i avsnittet om bortfall. De som var villiga att ställa upp 
på en intervju vara alla positiva till studien.  
 
Vid intervjutillfällena så presenterade vi oss och återigen så klargjorde vi för syftet med 
studien. Vi frågade även om det gick bra att vi spelade in deras svar så att vi sedan lättare 
skulle komma ihåg vad de hade svarat, samt att vi skulle göra transkriberingar. Återigen så 
lovade vi anonymitet åt intervjupersonerna. Samtliga personer gav sin tillåtelse till inspelning 
av intervjun. Vi valde att ställa varannan fråga till respondenterna för att vi båda skulle vara 
delaktiga i intervjun. Vidare ansåg vi att det var viktigt att vi båda var närvarande vid 
intervjuerna så att båda kunde ställa följdfrågor då saker kan uppfattas olika. Vidare ansåg vi 
även att en utförligare analys kunde göras om vi båda var delaktiga vid intervjutillfällena. 
Dock var det ingen av respondenterna som bad att få godkänna transkriberingarna innan 
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analysering av svaren gjordes.   
 
4:2:6 Fingerade namn 
Vid redovisning av resultatet så kommer vi att fingera respondenternas egentliga namn med 
ett påhittat förnamn och ett personlighetsdrag som var typiskt för den intervjuade. Detta på 
grund av att anonymitet utlovades vid intervjutillfället samt att istället för att i 
resultatredovisningen använda andra beteckningar så anser vi att detta ger läsaren ett bättre 
flyt vid genomgång av det redovisade materialet. Vi tror även att detta gör att läsaren lättare 
minns och kan relatera till de olika svaren de olika respondenterna gav vid frågetillfället.  
Motiveringen till de valda namnen skall nu presenteras: 

• Sympati Sune: Denne respondent fick detta namn då han upplevdes av oss som väldigt 
lugn, sansad och genuint snäll. Han utstrålade även mycket kunnighet utan att ge 
intrycket av att vara en överlägsen person. 

• Tydliga Tina: Detta namn fick denna person då hon gav raka svar och tydliga och var 
inte rädd för att säga vad hon tyckte. Vi upplevde henne som en kvinna i karriären som 
inte tyckte att nytta skulle blandas med nöje och var inte rädd för att säga detta.  

• Resande Rut: Denna person fick detta namn på grund av att hon inte befann sig på sin 
vanliga plats på kontoret i Umeå, utan var på tjänsteresa och på grund av detta skedde 
intervjun genom telefon. 

• Trevliga Ture: Detta namn gavs till denna person då han upplevdes som väldigt trevlig 
och var den av de respondenterna som skämtade mest, detta ledde till en mycket 
lättsam och behaglig stämning. 

• Snälla Stina: Denne tillfrågade gavs detta namn då hon upplevdes som väldigt snäll 
och hade verkade ha en vilja av att vara oss tillags i sina svar. Vissa svar upplevdes av 
oss som kanske inte alltid i enlighet med ärlighet och överensstämmelse med hennes 
erfarenheter, utan gavs mest bara för att verka intressant i våra ögon. 

• Positiva Pia: Denna kvinna fick detta namn på grund av att hon var väldigt glad och vi 
upplevde det som att hon var väldigt positiv i sin allmänna framtoning.    

 
4:3 Källkritik 
 
4:3:1 Källkritik till praktisk metod 
Till att börja med tror vi att de angivna svaren från intervjupersonerna ej behöver vara helt 
sanningsenliga. Detta på grund av att en av författare till denna studie har ett finskt efternamn 
medan den andra talar finlandssvenska. Detta kan göra att respondenterna inte känner sig helt 
bekväma och trygga i att svara negativt om finländare i allmänhet. Det på grund av att de inte 
vill förolämpa oss som finländare. Vid val av en kvalitativ forskningsmetod minskar vi antalet 
respondenter kraftigt, vilket kan ses som negativt då antalet svar begränsar. Dock anser vi att 
kvaliteten på vår studie blir högre eftersom vi får mer nyanserade svar. Vidare bör det tas i 
beaktande att vi endast har gjort intervjuer i Umeå och därmed kan svaren skilja sig åt en del 
jämfört med om vi hade gjort sex intervjuer spridda till olika delar av Sverige. Uppfattningen 
om finländare i Umeå skiljer sig antagligen åt jämfört med uppfattningen i andra delar i 
landet. Detta kan tänkas bero på att närheten till Finland och finländare är större här än vad 
den är på exempelvis Västkusten. Vidare skall det även tas i beaktande att två av 
respondenterna inte hade erfarenhet av att rekrytera finländare, vilket gjorde att vi bad dem 
svara på frågorna utifrån deras allmänna uppfattning om finländare. Detta gör att den 
allmänna uppfattningen de har om finländare kanske inte stämmer helt överrens med hur de 
skulle agera om de skulle rekryterna en finländare. Denna knappa kunskap angående 
rekrytering av finländare gör att svaren vi har fått av dessa respondenter kan ifrågasättas. 
Något som även bör tas i beaktande är att författarna har begränsad erfarenhet av att göra en 
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intervju. Detta kan innebära att det råder en viss osäkerhet vid intervjutillfällena bland annat 
om när det är rätt att avbryta respondenten för att åter återgå till intervjuguiden och de ämnen 
som bör behandlas under intervjun.  
 
Vidare skall nämnas att när vi har visat respondenterna de olika egenskapsparen så har vi inte 
alltid ställt följdfrågorna; är det detta ni söker när ni skall rekryterna ny personal och ser ni 
skillnader mellan finländare och svenskar. Detta på grund av att en del respondenters svar var 
så tydliga att den första följdfrågan inte behövde ställas samt att en del hade så lite kunskap 
om finländare att vi märkte att de inte hade mera att säga angående ämnet. Detta kan i och för 
sig innebära att vi kan ha gått miste om relevant information. Dock valde vi ändå att göra på 
detta sätt, baserat på den känslan och den informationen vi fick när vid intervjutillfället.        
 
4:3:2 Källkritik till analysmetod 
Det bör tas i beaktande att alla respondenter inte hade erfarenhet av att anställa finländare 
vilket gjorde att deras svar kanske hade varit annorlunda om de hade mera erfarenhet av detta. 
Dock har alla respondenter erfarenhet av finländare inom andra områden. Ytterligare kritik 
kan ges till det faktum att det inte ingår i studiens syfte att studera vilken HRM- strategi de 
olika företagen har, dock har detta varit relevant med tanke på utredningen om kulturella 
skillnader.   
 
 
Kapitel 5 – Resultat 
 
I detta kapitel presenteras, sammanställs och analyseras svaren från det insamlade 
materialet, både från förstudien och från huvud studien. De angivna svaren kopplas i detta 
kapitel samman med de vetenskapliga underlaget. 
 
 
5:1 Förstudiens resultat 
Nedan följer en redogörelse av de resultat som följde av den gjorda förstudien. Svarskvoten 
var dock väldigt låg, 12 % närmare bestämt. Av de 50 utskickade enkäterna i Sverige så 
returnerades 8, motsvarande siffra i Finland var 4. Presentation av svaren kommer att ske 
frågvis och länderna i förhållande till varandra. 
 
Fråga 1, angående om de nyanställda tagit aktiv del av affärsplanen, så skilde sig svaren åt 
mellan länderna. I Sverige så var det mycket vanligare, där 7 av 8 svarande svarade ja medan i 
Finland så svarande endast hälften ja på denna fråga. 
 
Fråga 2 och 3, angående utvecklingssamtal och uppföljning av den nyanställda, så var det 
vanligast förekommande svaret i Sverige 1 gång/år och i Finland var det 2 gånger/år. Dessa 
uppföljningar skedde dock i båda länderna alltid av samma person. 
 
Fråga 4, angående hur status uppkommer, så kan vi urskilja vissa skillnader mellan länderna. I 
Finland så svarade alla att status enligt deras mening uppkommer genom hårt arbete, detta 
svar var även vanligt i Sverige då 50 % av de svarande uppgav detta svar. Det näst vanligaste 
svaret var att avancera genom naturliga ledaregenskaper som uppgavs av 37.5 %. 
 
Fråga 5, angående mentalitet i företaget (jantelagen), så svarade 50 % av de svenska att 
jantelagen inte gäller, då de vill att deras anställda ska sträva efter att vara bäst. Övriga 
svarade ”annat”, där det vara vanligt förekommande ord var lagkänsla och göra sitt bästa. I 
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Finland så svarande 75 % alternativet ”annat”.  
 
Fråga 6 och 7, angående antalet beslutsnivåer i organisationen och attityden gentemot dessa 
så fanns inga större skillnader mellan länderna. Det vanligast förekommande svaret var 3-4 
stycken och detta upplevdes som en passande och lagom antal nivåer. 
 
Fråga 8, gällande utformningen av företagens platsannons, var i Finland spridningen stor 
mellan de olika alternativen och någon tydligt samband kunde ej urskiljas, dock ansåg alla att 
arbetsuppgifter var viktigt att ha med i annonsen. Bland de svenska svaren kunde tydligare 
samband urskiljas, där alla svarade att ansvarsområde, arbetsuppgifter, kunskapskrav och 
tidigare erfarenhet var viktiga faktorer att ta med i annonsen. 
 
Fråga 9, 10 och 11, gällande de egenskapsparen som skiljer sig åt mellan kulturer, så sökte 
övervägande del samma egenskaper i en svensk och en finländsk sökande. Det som var 
intressant gällande ett svar från Finland var att i en finländsk sökande så sökte de någon som 
inte visade känslor öppet medan de i en svensk sökande sökte någon som visade känslor. 
Länderna sökte samma egenskaper vad gällande att de helst såg någon som anpassar sig efter 
situationen istället för någon som ser att det finns ett rätt sätt att göra olika saker. Samma svar 
uppgavs även gällande egenskapen att arbeta mot gemensamma mål istället för att 
individualisera. I de övriga egenskapsparen skiljer sig svaren åt mellan länderna och detta 
tyder på att det finns kulturella skillnader. När det gällde att visa känslor öppet så var detta 
något de finländska svarandena inte sökte och upplevde i sin organisation i lika stor 
utsträckning som de svenska där 75 % sökte denna egenskap. 50 % av de svenska tillfrågande 
svarade att de sökte någon som stod för nytänkande, medan de finländska svaren sökte 
utveckling av något befintligt, förutom den som svarat att de sökte nytänkande av en svensk. 
50 % av de svenska svarandena sökte någon som var känslomässigt involverad i relationer på 
arbetet medan 100 % av de finländska tillfrågade sökte denna egenskap. Angående frågan 
gällande tidsperspektivet gavs svar endast av en tillfrågad finländare, detta leder till att vi inte 
vill göra någon jämförning mellan länderna då vi ej har så mycket grund till den.  
 
Fråga 12 och 13, angående om företagen sökte samma meriter hos en svensk och en 
finländsk, så svarade alla utom en svensk att de anser att samma meriter är relevanta hos en 
svensk och en finländsk. Den svensk som svarade annorlunda ansåg att edet var mer relevant 
för en svensk att ha språkkunskaper i övriga språk än det inhemska. De finländska svarandena 
angav att alla de givna alternativen var relevanta, medan 50 % svenska ansåg att tidigare 
erfarenhet i andra branscher och språkkunskaper i andra språk inte var fullt lika relevanta 
(givet svar mellan 4-6 i värderingen).     
 
Fråga 14, gällande främjande av karriärmöjligheter, så angav alla svaranden att de främjade 
detta i hög utsträckning i båda länderna.  
 
Fråga 15 och 16, angående befintligt anställda och vilka aktiviteter som verkställs för att 
uppnå detta, så ansåg 100 % av de finländska svarandena att de arbetade aktivt i hög 
utsträckning med detta, motsvarande siffra i Sverige var 75 %. Alla de tillfrågade svarade att 
de arbetade aktivt i hög utsträckning med de angivna svarsalternativen. 
 
Fråga 17 och 18, angående användande av Internet och bloggrekrytering vid rekrytering, så 
svarade alla, i båda länderna, att detta var något de aldrig använt sig av. 25 % av de svenska 
svarandena menade att de sällan eller aldrig använde sig av Internet medan resterande 75 % 
och 100 % av de finländska svarade att de gjorde detta alltid eller ofta.  
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5:2 Presentation av intervjuer 
I nedan liggande tabell presenteras övergripande och relevant information angående varje 
intervjutillfälle. Det som dock var lika vid alla intervjutillfällen var att anonymitet utlovades 
innan frågorna ställdes, detta på grund av att den tillfrågade skulle känna sig bekväm att svar 
ärligt. Vi presenterade även kortfattat syftet med studien i enighet med vad som redovisats 
under kapitel 1, detta på grund av att respondenten skulle få en större förståelse för de frågor 
som ställdes och på detta sätt kunna ge ett mer korrekt svar, svar som är relevant och i enighet 
med studiens syfte. 
 
Typ av 
Företag 

Bank Bank Revision Revision Tillv. Ftg. Tillv. Ftg. 

Titel Personal- 
ansvarig 

Personal- 
ansvarig 

Rekryterings- 
ansvarig 

Rekryterings- 
ansvarig 

Personal- 
ansvarig 

Personal- 
ansvarig 

Typ av 
intervju 

Personlig Telefon Personlig Personlig Personlig Personlig 

Längd 
på 
intervju 

35 20 40 30 35 30 

Datum 071120 071120 071121 071120 071121 071122 
Fingerat 
namn 

Sympati 
Sune 

Resande 
Rut 

Trevlige Ture Tydliga Tina Snälla 
Stina 
 
 
 

Positiva Pia 

Access Diffus Stressad Lättsamt Opersonligt Lugnt Glatt 
 
Tabell 4:1 Sammanställning av intervjuinformation  
 
Accessen till relevant information ansåg vi vara hög vid alla intervjutillfällen. Detta på grund 
av att vi i alla undersökta fall talat med någon som är ansvarig för rekrytering och har längre 
erfarenhet av att anställa personal, om inte på det företaget så på andra företag där de tidigare 
haft arbete. Vid alla intervjuer så var det lugn stämning och vi blev aldrig avbrutna, varken av 
personer eller av telefoner, dessa var till och med vid vissa tillfällen avstängda. Ett undantag 
var vid intervjun med Sympatiske Sune då någon öppnade dörren och frågade om rummet vi 
befann oss i var ledigt, dock skedde detta alldeles i början av mötet och vi anser inte att det 
påverkat varken intervjun eller den intervjuade.  
  
5:3 Val av analysmetod 
Vi har valt att analysera det insamlade materialet genom att använda oss av en 
innehållsanalys. Nedan beskrivs en modell av metoden. Denna analys består av fem steg. Steg 
ett innebär kategorisering, vilket vi har gjort genom att dela upp frågorna inför våra intervjuer 
i tre specifika teman, nämligen rekrytering, meritvärdering och kulturella skillnader.88 Steg 
två innebär att ”fylla kategorierna med innehåll, illustrera dem med hjälp av citat”89. I vår 
analys kommer vi inte bara att använda oss av citat i detta steg, utan även se till respondentens 
svars som en helhet. Det tredje steget betyder att en beräkning av teman, dvs. huvudkategorier 
och underkategorier skall göras utifrån hur många gånger de nämns. Detta kommer vi inte att 
göra i vår analys på grund av att vi anser att våra intervjufrågor är för strukturerade. Däremot 
                                                 
88 Jacobsen. Dag Ingvar. Förståelse, beskrivning och förklaring – introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
för hälsovård och socialt arbete (2007)  Narayana Press s. 139- 144 
89 Ibid. s. 139 
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kommer vi att se om det finns specifika begrepp som ofta förekommer i respondenternas svar. 
Steg fyra innebär att respondenternas svar jämförs för att kunna identifiera skillnader och 
likheter. Det sista steget i en innehållsanalys är att försöka förklara skillnaderna som har 
upptäckts under forskningsperioden.90  
 

Data från 
intervju/ 
observation 

 
 
 
     

   Teori 

Annan 
empiri 

Intervju- 
guide 

  

 
Kategorier 

 
 
Figur 4:2 Analysmetod 
 
 
5:4 Analys av huvudstudien 
 
Status 
Hur status uppkommer för den anställde i en organisation är beroende av vilken bransch som 
studeras. Gemensamt för alla respondenter är att de ansåg att status är något som fås genom 
en kombination av erfarenhet och naturliga ledaregenskaper. Vidare ansåg Sympati Sune och 
Positiva Pia att status även fås i den befattningen en person har i organisationen, dvs. en 
person kan ha en så kallad organisatorisk status. Positiva Pia uttryckte det som:  
 

”… självklart så finns det ju en hierarki där det finns organisatorisk status…”.  
 
Trevlige Ture samt Tydliga Tina svarade även att status fås genom att få mera kunder till 
företaget.  
 
Vid en jämförelse av dessa svar med de enkätsvar från Finland som samlades in under 
förstudien så kan det konstateras att synen på hur status uppkommer i Finland och i Sverige 
tycks skilja sig åt. I Finland svarade samtliga respondenter att status är något som uppkommer 
genom hårt arbete. Att så är fallet i Finland styrks även av att flera av respondenterna i 
huvudstudien påpekade att de anser att finländare är väldigt arbetsamma och duktiga på att 
arbeta. Detta kan kopplas till universal HRM som menar på att innehas synen att status 
uppkommer via naturliga ledaregenskaper så stimuleras de anställda inte i lika stor 
utsträckning som om synen är att status uppkommer genom hårt arbete. Baserat på detta så 
tror vi att finländare stimuleras mera på sin arbetsplats för att arbeta hårt och därmed uppnå 
status medan svenskar anser att erfarenhet är en viktig faktor till att uppnå status.  
 
Problem med den svenska synen på status är att det kan vara väldigt svårt för en ung person 
att uppnå detta då denne saknar erfarenhet, även om denne arbetar väldigt hårt för att uppnå 
status. Vidare kan det uppstå problem om medarbetare på ett företag har olika syn på hur 
status uppkommer. Om en del anser att det uppkommer genom hårt arbete och en del genom 
naturliga ledaregenskaper så kan detta upplevas orättvist i vissa situationer. Om en person 
med naturliga ledaregenskaper får en högre befattning och därmed uppnår status och en 
person som har jobbat väldigt hårt för att få den befattningen men inte får den kan det uppstå 
problem mellan dessa personer eftersom den sist nämnda kan tycka att befordringen var 
                                                 
90 Jacobsen. Dag Ingvar. Förståelse, beskrivning och förklaring – introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
för hälsovård och socialt arbete (2007)  Narayana Press s. 139- 144 
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orättvis. Detta kan även komma att upplevas som ett problem när en svensk arbetsgivare 
anställer en finländsk medarbetare, eftersom synen på hur status uppkommer är olika länderna 
emellan.  
 
Orsaken till att alla respondenter anser att status uppkommer genom en kombination av 
erfarenhet och naturliga ledaregenskaper kan bero på att tidigare arbetslivserfarenheter är 
något som värderas mycket högt i Sverige. Detta kan även kopplas till tidsperspektivet och då 
specifikt till kombinationen av det förgångna, det nutida och det framtida. Eftersom 
arbetslivserfarenhet värderas så högt innebär det att det är väldigt viktig vad personen har 
gjort tidigare i sitt liv, samt vad denne gör idag. Dessa båda faktorer påverkar då vad personen 
kommer att göra i framtiden i mycket hög grad. I och med att en viss befattning innebär status 
för den anställda så tolkar vi det som att naturliga ledaregenskaper inte alltid är ett måste för 
att nå status, utan statusen kommer med befattningen för att nå den positionen.   
 
Att två av respondenterna svarade att status uppkommer genom att tillföra mer kunder till 
organisationen kan kopplas till traditionell HRM, som innebär att företaget vill öka 
produktiviteten. Vi anser att genom att öka företagets kundkrets så kommer även 
produktiviteten att ökas i företaget. Orsaken till att två av respondenterna har angett detta svar 
kan bero på den specifika branschen de befinner sig i men även att utan kunder så överlever 
inte ett företag i längden. Eftersom dessa två företag verkar i en bransch där konkurrensen är 
väldigt kraftig så har ökad kundkrets en hög prioritet i deras arbete.  
 
Jantelagen 
Frågan angående jantelagen och om respondenterna anser att den gäller i deras organisation 
svarades på följande sätt: Tydliga Tina sa uttryckligen att hon uppmuntrar sina anställda till 
att ta för sig och anser att det inte är något fel i att ha tankesättet ”jag är bäst”. Resande Rut 
svarade att jantelagen inte existerar i deras organisation medan de övriga fyra upplevde att 
jantelagen fanns i organisationen och tre av dessa ansåg att det var synd att så var fallet.  
 
Ingen av de tillfrågade kunde säga ett specifikt problem som jantelagen medför. Orsaken till 
att fyra av sex svarade att jantelagen existerar i deras organisation kan bero på att det är en 
allmän uppfattning i Sverige att ingen skall tro att den är bättre än någon annan, den gäller 
m.a.o. i hela det svenska samhället. Snälla Stina är inne på detta resonemang:  
 

”det är klart att det förekommer, men det är ju precis som i samhället i stort..”.  
 
Detta kan kopplas till Hofstedes MAS- dimension, där lågt MAS innebär mer vårdande och 
respekt av mänskliga relationer. Detta kan då ses som att de fyra som svarade att jantelagen 
råder inom deras organisation värnar mera om personalen än vad de två övriga företagen gör. 
Om ett företag innehar jantelagen anda så kan det bli problem om de anställer någon som inte 
är av jantelagen natur då denne inte har problem med att visa sitt självförtroende och att visa 
att denne är bäst. Detta är i enlighet med integrerad HRM, som påpekar vikten av att anställa 
en person som passar in i verksamheten. Problem som kan uppstå om en person som inte är av 
jantelagen natur anställs till en organisation som har denna mentalitet är att de övriga 
anställda kan känna sig överkörda. Det kan även vara svårt för personen ifråga att passa in 
eftersom denne kan ses som mera individualistisk och därmed inte blir en del av den övriga 
gruppen på samma sätt.  
 
Vidare kan det antas att personer som ej är av jantelagsnatur är mera ambitiösa då de strävar 
efter att vara bäst och inte är rädda för att visa det. De tar för sig mera och bryr sig inte om 
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vad andra tycker och tänker. Om ett företag innehar traditionell HRM, dvs. de strävar efter att 
rekrytera för att öka produktiviteten på bästa möjliga sätt, så bör en person som ej är av 
jantelagen natur anställas. Detta på grund av argumentet ovan. Detta är även i enhetlighet med 
strategisk HRM, och då speciellt inriktningen innovation/ främjande som syftar till att 
rekrytera personer som är kreativa och engagerande. Med andra ord kan sägas att 
respondenten som svarade att hon uppmuntrar själförtroende och att folk inte skall vara rädda 
för att ta för sig innehar både traditionell HRM och strategisk HRM.  
 
Att fyra av respondenterna svarade att jantelagen gäller i deras organisation, innebär 
antagligen att det finns i hela organisationen och inte bara på ekonomiavdelningen som vi har 
undersökt. Flera respondenter har även sagt att det är något som troligtvis finns i alla företag 
och att det även finns i samhället i stort. Dock var det ett företag som klart och tydligt sade att 
jantelagen inte gäller inom deras organisation och detta tror vi kan bero på att de har en 
omfattande internrekrytering när det uppstår lediga positioner i företaget. På grund av detta 
tror vi att dessa anställda uppmuntras till att våga ta för sig och därmed ges alla anställda 
samma chans till utveckling inom företaget. Detta är i enighet med den universell HRM, där 
en personaltillfredsställelse vill uppnås och detta via att främja karriärutveckling för den 
anställda.  
 
Internet 
Alla respondenter svarade att de använder både Internet och annonser i tidningar vid 
rekrytering av anställda. Dock svarade Sympati Sune att deras företag använder Internet 
endast i nödfall, samt så svarade Snälla Stina att de endast annonserar via tidningar i nödfall, 
dvs. om de inte får in tillräckligt många ansökningar eller om det inte får in bra/ relevanta 
ansökningar. Vidare var samtliga respondenter eniga om att det var jätteviktigt att träffa 
arbetssökanden innan eventuell anställning. Sympati Sune använde sig även av 
telefonintervjuer som en första gallring innan de bestämde sig för att träffa arbetssökanden 
personligen, även Snälla Stina hade arbetat med det tidigare.  
 
Att rekrytering via Internet blivit allt vanligare ses från det faktum att alla respondenter 
använder sig av detta vid rekrytering. Detta stärks även av att det är olika branscher som har 
svarat detta vilket tyder på att användningen av Internet vid rekrytering är någon som används 
inom många branscher idag. En av orsakerna till detta kan vara att företaget når ut till 
arbetssökanden över hela världen men även att Internet minskar kostnaderna vid annonsering, 
vilket även teorin angående Internet påstår. Dock sade Sympati Sune emot detta. Det företag 
han representerade var inte tillåtna att endast annonsera via Internet, detta på grund av de 
höga kostnaderna. I övrigt var det ingen annan av respondenterna som sade något om 
kostnaderna vid annonsering via Internet. Detta kan då tolkas som att även om det är så att 
kostnaderna är högre vid användning av Internet så anser företagen att det är värt det, dvs. att 
alternativkostnaden (annonsering i tidningar) är högre än vad företagen vinner på att 
annonsera via Internet. De anser med andra ord att även om Internet är dyrare så är det mer 
relevanta och högre kvalitet på ansökningarna som kommer in via nätet. Vidare så säger 
teorin angående Internet rekrytering att det är en tvåvägskommunikation mellan arbetsgivaren 
och den arbetssökanden. Detta stämmer överrens med de svar vi har fått av respondenterna då 
det var många som skickade in sina ansökningar via e- post.  
 
Samtliga respondenter var även eniga om att det var väldigt viktigt att träffa den 
arbetssökanden innan anställning, och det var många som påpekade att de aldrig skulle 
anställa en person som de inte har träffat. Detta beror på att de personliga egenskaperna är de 
avgörande faktorerna om en person får anställning eller inte. Vidare var det även många som 
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påpekade att en arbetssökande kan ha hur fina meriter som helst men om personkemin inte 
stämmer så leder det inte till en anställning. Detta kan även kopplas till det faktum att flera av 
företagen väljer att inkludera i sin platsannons vad det är för person de söker, dvs. de 
personliga egenskaperna som de sökandena önskas inneha. Detta kan bero på att det är viktigt 
att anställa en person som passar in i organisationen (som har redogjorts under jantelagen). Vi 
vill i detta avseende även koppla till den integrerad HRM, där det är av stor vikt att den 
sökande har en stor intern passform. Detta kan tolkas som att det är viktigt att den nya 
medarbetaren är en kollektivist mera än en individualist då detta gör att denne lättare kommer 
in i gruppen på ett smidigt sätt samt att det blir en känsla av samhörighet. Trevlige Ture 
beskriver detta mer ingående då han beskriver möten med olika sökanden:  
 

”För det är oftast svårt, för det är oftast inget som går att ta på, utan det är 
oftast så att det kändes bra med dej men ännu lite bättre med någon annan.”.  

 
Kort kan det konstateras att trots att användandet av Internet har ökat kraftigt när det gäller 
rekrytering så är det fortfarande a och o att träffa den arbetssökanden för att avgöra om denne 
får anställning på företaget eller ej.  
 
Platsannons 
Vi bad respondenterna svara på vad de inkluderar i en platsannons från deras företag. Resande 
Rut svarade att de väldigt sällan har ute annonser då de jobbar väldigt mycket med 
internrekrytering. Bland de övriga respondenterna så var det fyra som ansåg att de personliga 
egenskaperna samt tidigare erfarenhet är viktiga att inkludera i en platsannons. Vidare svarade 
även tre stycken att hänvisning till hemsidan, beskrivning av företaget samt utbildningskrav 
var något de inkluderade i annonsen. Det var endast två, Sympatiske Sune och Snälla Stina 
som beskrev den lediga tjänsten i annonsen och Sympati Sune ansåg även att det var viktigt 
att platsannonsen skall vara intresseveckande.  
 
Då fokus ligger på vilka kvalifikationer som den arbetssökanden bör ha istället för på 
arbetsbeskrivningen, så kan detta tyda på att företaget själva vill avgöra vad som gör en 
person anställningsbar och är då väldigt måna om att endast få in ansökningar som möter 
dessa kriterier. Om företag istället väljer att inkludera en beskrivning av tjänsten då blir det 
upp till den arbetssökanden att bestämma om denne är anställningsbar för just den tjänsten 
eller inte. Att det är viktigt att inkludera kvalifikationer kan tyda på att företag gärna vill vara 
i kontroll över vem som söker den lediga tjänsten och att de anser att det är slöseri med tid om 
platsannonsen inte riktar sig till någon/ några speciella. Vidare kan detta leda till att företag 
blir ganska konservativa när de skall rekrytera, de söker ofta samma sorts personer. Å andra 
sidan kan detta vara bra då de vet vad som krävs i den tjänsten och om de har ett vinnande 
koncept, varför ändra på det? Detta kan kopplas till teorin angående vikten av att ha en 
arbetsbeskrivning. Vi anser att det var som inkluderas i en platsannons är det vad som är 
viktigt för arbetet, dvs. vad som står i arbetsbeskrivningen. Väljer företag att inkludera 
kvalifikationer, då är det väldigt viktiga för tjänsten i fråga medan om ett företag väljer att 
inkludera annan information så som företagsbeskrivning och arbetsbeskrivning, då är 
meriterna inte lika viktiga. Å andra sidan kan det tänkas att det är rätt självklart att en sökande 
skickar in sina meriter automatiskt. Som Tydliga Tina sa:  
 

”Sen så skickar ju alla alltid in betyg men man frågar ju aldrig efter… Det är 
ju nästan underförstått nästan på nåt sätt”.  

 
En beskrivning av företaget samt en hänvisning till hemsidan var något som hälften av våra 
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respondenter inkluderar i en platsannons. Detta kan tolkas som att företaget vill att personer 
som är intresserade av deras företag skall söka den lediga tjänsten, någon som ofta är inne på 
hemsidan och därav är intresserad av verksamheten och därmed kan det anses som att endast 
personer som känner att det vore intressant att jobba på företaget, redan från början, skall söka 
den lediga tjänsten. En hänvisning till hemsidan kan även göras på grund av att de vill att den 
sökande ska få kunskap av vilket företag och vad som är utmärkande för just dem innan de 
söker tjänsten.  
 
Resande Rut svarade att internrekryteringen inom deras organisation är så viktig att det är 
väldigt sällan de lägger ut annonser externt. Detta kan kopplas till universal HRM som 
betonar vikten av att befintlig personal skall utvecklas och befordras. Detta kan även kopplas 
till att de inte ansåg att jantelagen var något som fanns inom deras organisation, detta kan bero 
på att för de anställda är det naturligt att vissa avancerar och visar fram fötterna och kommer 
högre upp i hierarkin. D.v.s. jantelagen är inget problem då de är naturligt att visa sig duktig 
och stå för det.  
 
Fyra av sex ansåg att de personliga egenskaperna är viktigt att inkludera i en platsannons. 
Detta kan bero på att företaget är väldigt mån om att den nyanställde skall passa in i gruppen 
och att det skall bli en känsla av samhörighet mellan företagets anställda. Detta kan även 
beskrivas med hjälp av integrerad HRM, som påpekar vikten av att just passa in i en grupp. 
Vidare leder detta till att de anställda gör ett bättre jobb om det finns en känsla av 
samhörighet. Även det faktum att personliga egenskaper är viktiga enligt respondenterna kan 
beskrivas av integrerad HRM då återigen det är viktigt för den nyanställde att passa in i den 
övriga gruppen. Vi tror att företag idag är medvetna om detta och därför är det så många av 
våra respondenter som har svarat att personliga egenskaper är viktiga. Genom att skriva ut vad 
företaget vill att den sökanden skall ha för personliga egenskaper så sparar företaget tid vid 
rekryteringsprocessen. De får in rätt sökanden direkt och kan snabbt rekryterna någon till den 
lediga platsen.  
 
Endast Sympati Sune betonade vikten av att platsannonsen skall vara intresseveckande. Dock 
kan det tänkas att de respondenter som sade att de inkluderar en hänvisning till hemsidan eller 
en beskrivning av företaget anser att deras annons är intresseveckande. Vill sökanden gå in på 
hemsida och läsa mera om företaget så kan de lätt göra det, och därmed kommer 
förhoppningsvis intresset att öka ännu mera.  
                 
Egenskapspar – Individualist/ kollektivist 
Detta var det första egenskapsparet som visades för respondenterna. När vi ställde frågan 
vilket av följande egenskapspar som beskrev deras organisation idag så svarade samtliga 
respondenter att de ser sig själva som kollektivister, dvs. de arbetar mot gemensamma mål i 
organisationen. Den första följdfrågan bad vi dem svara på om det är detta, en kollektivist, de 
söker när de skall rekrytera nya medarbetare, och alla respondenter svarade att så var fallet. 
Dock poängterade flera av respondenterna att det även var möjligt för de anställda att ha 
individuella mål, men överlag så såg de sig som kollektivister. När vi bad respondenterna 
svara på om de anser att det råder skillnader mellan finländare och svenskar gällande det här 
egenskapsparet så svarade Tydliga Tina och Söta Stina att de anser att finländare är mer 
individualister, dvs. att de ser mera till sitt eget. Vidare svarade Positiva Pia, Sympati Sune 
samt Snälla Stina att finländare är väldigt arbetsamma av dem ansåg en att finländare är 
väldigt talangfulla och högpresterande samt även ambitiösa.  
 
En av orsakerna till att samtliga respondenter svarade att de är kollektivister kan tänkas bero 
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på att det är något typiskt svenskt att vara kollektivist. Att svenskar är kollektivister kan tolkas 
som att relationer på arbetet är viktiga för dem, samt att det är viktigt med en känsla av 
samhörighet. Problem som kan uppstå om en individualistisk medarbetare anställs till en 
arbetsplats där kollektivistisk anda råder är att det kan bli svårt för den nya medarbetaren att 
bli en del av gruppen. Detta kan kopplas till teorin angående individualism/ kollektivism där 
det påpekas att just dessa typer av problem kan uppstå. Det uppstår relationsproblem mellan 
de anställda då individualisten inte är en del av den övriga gruppen i samma utsträckning som 
de andra. Vidare kan det tänkas att organisationer som har en kollektivistisk anda har bättre 
sammanhållning än en organisation som består till stor del av individualister. Detta på grund 
av att de ofta håller sig mera till sig själva och därmed kan tänkas att det inte är lika viktigt 
med en bra lag känsla. Dock anser vi att det fortfarande är lika viktigt för dem att trivas bra på 
arbetet som det är för kollektivister, dock tror vi att det är olika faktorer som påverkar trivseln 
på jobbet för dessa två typer. För kollektivisten är det just att känna en samhörighet på jobbet 
som är en stor faktor när det gäller trivsel på jobbet medan för individualisten det kanske mera 
är att få utveckla sig själv och uppnå sina egna mål.  
 
Individualister och kollektivister är motsatser till varandra, och medan kollektivister är mera 
en lagspelare så tänker individualisten mera på sig själv. Det kan tänkas att individualister är 
mera hårt arbetande då dessa ser till att egna framgångar är förtjänta av egna prestationer och 
ej av andras. Vidare så anser vi inte att jantelagen mentaliteten gäller för individualisterna då 
dessa inte har problem med att ta för sig och visa att de är bäst. Detta kan kopplas med att två 
av respondenterna sade att finländarna är mera individualister. Att finländarna skulle vara 
mera individualister kan även styrkas av det faktum att tre respondenter svarade att 
finländarna är väldigt arbetsamma och talangfulla samt så svarade en respondent att 
finländare är mer ambitiösa. Detta kan kopplas till individualism i två avseenden. För det 
första så anser vi att individualister är mer ambitiösa eftersom det tänker mera till sig själva, 
är inte rädda att ta för sig och vill väldigt mycket. För det andra så kan det tänkas att personer 
som är väldigt arbetsamma och arbetar lite utifrån sin egen linje och inte fokuserar så mycket 
på andra. Dock innebär inte gemensamma mål samma som att personerna skall vara lika till 
mentalitet, vilket även Söta Stina definierar på följande sätt:  
 

”… Sen att man har kollektiva åsikter det är inget vi eftersträvar, utan 
personer skall kunna samarbeta och jobba med andra ord mot gemensamma 
mål”.  

 
Egenskapspar - Känslomässig/ neutral 
Följande egenskapspar svarades på följande sätt. Trevlige Ture, Snälla Stina, Positiva Pia, 
Resande Rut sant Sympati Sune ansåg att det är positivt att känslor visas på arbetet. Dock är 
det viktigt att känslorna visas på ett balanserat och professionellt sätt. Dessa respondenter 
ansåg även att de hellre anställer en person som kan visa känslor än en person som inte kan 
det. Endast Tydliga Tina svarade motsatsen, dvs. att det inte är acceptabelt att visa sina 
känslor på arbetet och vid rekrytering så sökte de även personer med denna egenskap. Vidare 
ansåg Sympati Sune att den allmänna uppfattningen är att finländare är mera tillbakadragen 
och därmed inte visar känslor lika mycket som svenskar medan Tydliga Tina ansåg att 
finländare har mera temperament och har därför lättare att visa känslor gentemot en svensk.  
 
Flera av respondenterna menar att en organisation där det är acceptabelt att visa känslor ger 
mera liv till arbetsplatsen, Trevlige Ture beskrev detta som:  
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”Jag tror inte man får vara för kall och avståndstagande heller utan man 
måste ju se att det är någon som lever, på nåt vis så”.  

 
Dock var det många som använde begreppet balanserad och professionell, vilket vi tolkar som 
att det måste vara en balansgång mellan att visa sina känslor fullt ut och att hålla tillbaka helt. 
Vidare påpekade en del respondenter att det inte är okej att visa sina känslor i alla situationer, 
speciellt vid diskussioner och möten med kunder. Att det skall vara en balansgång vid 
yttrandet av känslor kan även vara lite motsägelsefullt. Om det är okej att visa känslor, men 
inte i alla situationer så innebär ju det att de anställda tvingas hålla inne med en del känslor. 
Tydliga Tina var mera tveksam till detta, att visa känslor öppet. Detta på grund av att hon 
ansåg att det kan vara ganska jobbigt att ha en sådan person på en arbetsplats. Trompenaars 
teori angående att vara neutral, dvs. att inte visa känslor öppet kan enligt oss passa in på 
respondenternas svar, då det var viktigt att vara balanserad vid visandet av känslor. Vidare 
tolkar vi detta som att en del känslor inte visas och därför dras parallellen till att vara neutral.  
 
Orsaken till att det är okej att visa känslor på arbetet kan bero på att det då blir en bättre 
sammanhållning i gruppen, dvs. att de anställda känner sig delaktiga och det blir en starkare 
lag känsla bland de anställda. Här kan det dras paralleller med att alla respondenter ansåg att 
de har en kollektivistisk anda i organisationen. Som sagts tidigare så har en sådan arbetsplats 
bättre sammanhållning än en individuallistisk organisation. Det kan tolkas som att om det är 
okej att visa känslor så lär de anställda känna varandra bättre och därmed knyts starkare band. 
Vidare gör dessa argument det självklart att företag som förespråkar fördelen med att visa 
känslor även söker en sådan medarbetare vid rekrytering för att därmed lättare bli en del av 
den övriga gruppen. Tydliga Tina som svarade att det inte är okej att visa känslor öppet kan 
tänkas jobba på en mera opersonlig arbetsplats där de anställda inte känner varandra lika väl 
som i de övriga företagen. Om en person som inte visar känslor öppet anställs till en 
arbetsplats där känslor visas öppet så kan en del problem uppstå. Den nya medarbetaren kan 
vara svår att lära känna, denne kan uppfattas om kall och okänslig. Vice versa, om en person 
som visar känslor öppet anställs till en arbetsplats där det inte är acceptabelt att visa känslor så 
kan dennes beteende uppfattas som väldigt störande och oberäknelig person.  
 
Det framkom en del skiftande uppfattningar om finländare eller svenskar visar sina känslor 
mera öppet. Detta kan tolkas som att en generell uppfattning angående detta inte kan ges. Om 
känslor visas öppet eller inte beror mycket på hur personen i fråga är. Vi anser även att det 
beror på uppväxt och tidigare erfarenheter. Därför är det även svårt att säga om det skulle 
uppstå kulturkrockar angående detta specifika tema om en svensk arbetsgivare anställer en 
finländare eller en finländsk arbetsgivare anställer en svensk person.  
 
Egenskapspar – Nytänkande/ utveckling av befintligt 
Vi ansåg vid ställande av denna fråga att det skulle vara mer intressant att få reda på hur de 
arbetade i de tillfrågade organisationerna just nu istället för fråga hur de ansåg att innovation 
uppstår. Detta på grund av att det för oss varit självklart att innovation uppkommer via 
nytänkande och ingen av respondenterna har reagerat över detta och hållit med.  
 
Fyra stycken svara de att de arbetade med utveckling av något befintligt, Trevlige Ture ansåg 
att de var nytänkande och Resande Rut ansåg att de var någonstans mittemellan. Det var 
heller ingen som upplevde några skillnader mellan finländare och svenskar i denna fråga, dvs. 
att någon nationalitet skulle vara mer innovativ i förhållande till den andra. 
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Det som gör att de flesta svarat att de arbetar med utveckling av något befintligt kan vara att 
det upplevs att tillföra nytänkande och innovation till ekonomibaserade yrken kan vara svårt, 
det kan tyckas vara tydligare inom mer tekniskt utmärkande yrken. Det kan vara svårt för en 
person som t.ex. arbetar med bokföring att komma med innovativa tankar, eller någon som 
fungerar mer som en controller, dock inom det sistnämnda kan det vara lättare. Sympati Sune 
beskriver detta som:  
 

”Alltså kommer det människor med väldigt kreativa tankar och för mycket 
nytänkande så finns det risk att de blir väldigt besvikna. För det är ju inte så 
lätt att förändra”.  

 
Medan det inom mer ingenjörsyrken är lättare att bidra med nytänkande då deras 
arbetsuppgifter har sin grund i att utveckla och komma på nya sätt och saker. 
 
Det faktum att ingen av de tillfrågade ansåg att den ena nationaliteten inte var mer eller 
mindre innovativ kan bero på att om de tillfrågade inte hade någon större erfarenhet av att 
arbeta i sådana situationer med finländare så kan det vara svårt att bilda sig någon uppfattning 
utifrån sin allmänna syn. Vi utgår i detta fall från att det i de båda länderna anses att 
innovation är detsamma som nytänkande, dvs. att det uppkommer på samma sätt via en ny 
idé.  
 
Egenskapspar – Specifik/ diffus 
Alla de tillfrågade ansåg att det var positivt med känslomässig involvering i relationer på 
jobbet, med det menades då på ett vänskapsplan och det faktum att personalen umgicks på 
fritiden. Två svarande var tydliga med att framföra att de inte tyckte att de var positivt med 
kärleksrelationer, i form av makar, sambos osv. dessa var Resande Rut och Tydliga Tina. 
Tydliga Tina beskriver detta:  
 

”… Om det blir par och så vidare, det komplicerar tillvaron för många”.  
 
Även nära släkt var inte något att föredra. Detta på grund av att de inte ville att någon 
favorisering skulle förekomma. Två av de tillfrågande, Tydliga Tina och Snälla Stina, tyckte 
sig ha upplevt att finländare var mindre sociala och hade inte lika mycket relationer på jobbet. 
 
Enligt de teorier vi utgått ifrån så anses de som har mer relationer på arbetet som diffusa till 
sin benämning. Det utmärkande för dessa människor är att de har mer respekt för mänskliga 
relationer. Eftersom alla respondenter svarat lika vid denna fråga så får vi uppfattning av att 
detta är typiskt svenskt och att de då kan beskrivas som mer diffusa, och i med detta även som 
kollektivister och i och med det viktigt att känna gemenskap då de ansåg att det var viktigt att 
ha relationer på jobbet.  
 
Det faktum att finländare uppfattades av två av de tillfrågande som mindre sociala kan 
kopplas till Trompenaars teori angående den specifika egenskapen, där relationer på jobbet 
inte upplevs som så viktiga och att detta är något som inte has. Finländare kan av dessa 
respondenter upplevas som individualister i och med detta då de inte alltid tar lika stor del av 
gemenskapen och är med i gruppen rent socialt.  
 
Detta synsätt som vi upplever bland svenskarna kan även kopplas till den tidigare redovisade 
teorier om integrerad HRM där det är viktigt att den anställda passar in i den interna 
organisationen, och att den personliga prestationen ökar om trivsel rent socialt med de andra 
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på jobbet erhålls. Detta kan upplevas som att stämningen blir bättre på arbetsplatsen och att 
människorna känner en högre grad av gemenskap och samhörighet. Dock kan det ifrågasättas 
om detta verkligen ger en högre produktivitet i organisationen, detta utifrån teorin om 
traditionell HRM där mänskliga relationer ej står i fokus, utan det som tas i beaktande är den 
anställdas kunskaper. Centrala delar inom denna strategi är ökning av produktivitet och hur 
den anställda kan bidra till detta. Detta kan, utifrån de respondenterna som svarade att 
finländare är annorlunda, tyckas vara att den traditionella HRM strategin är mer finländsk. 
Dock får vi ta i beaktande att det bara var två av sex tillfrågade som ansåg detta. Det kan även 
tänkas att dessa personer fått den uppfattningen på grund av andra påverkande faktorer än 
kulturella skillnader, kanske vilken typ av organisation det var och i övrigt rådande stämning 
på den arbetsplatsen.      
 
Egenskapspar - Tidsperspektiv 
Vid frågandet av vilket tidsperspektiv som råder inom organisationen och vilken typ av 
person de söker i detta avseende, så svarade fyra av de sex att de ansåg att de tyckte att 
kombinationen av det förgångna, det nutida och det framtida passade bäst in på deras 
organisation idag och det var det de sökte i sin personal. De övriga två, Tydliga Tina och 
Sympati Sune ansåg att de planerade mer verksamheten från dagens situation och i 
kombination med detta så söktes även en sådan person. En av de svarande såg en skillnad 
mellan länderna, och det var Snälla Stina som ansåg att finländare arbetade mer utifrån en 
kombination av det förgångna, det nutida och det framtida. 
 
I enlighet med våra teorier om Trompenaars tidsperspektiv så skulle vi kunna tänka oss att de 
organisationer som innehar kombinationen av tidsperspektiven arbetar mycket med 
internutbildning. Detta på grund av att de ser potential i de anställda och vill behålla dem 
inom verksamheten, de tänker med andra ord mer långsiktigt vid just anställning. Detta är i 
kombination med den universella HRM- strategin där det arbetas mycket med att värdesätta 
personal och få en hög grad av personaltillfredsställelse i form av t.ex. internutbildning. 
 
De som svarande att de arbetade mycket utifrån de nutida, Sympati Sune och Tydliga Tina, 
hade även tydliga svar till vad detta berodde på. Sympati Sune beskrev det som att de 
anpassar sin organisation till den förändrande marknaden och därav tänker de väldigt 
fokuserat på just dagens situation. Dock vill vi citera Sympati Sune på någon han sa som blir 
lite motsägelsefullt till hans val av tidsperspektiv:  
 

”Det är inga snabba affärer för att jag skall få pengar i fickan. Det här är 
viktigt”.  

 
Tydliga Tina motiverade sitt svar med att de föregående år blivit utsedd till den bästa inom sin 
bransch och ville bli det igen, på grund av detta lägger de stort fokus på nutiden i sitt sätt att 
planera arbetet. 
 
Snälla Stinas svar, angående att finländare inte är lika nutidsfokuserade som svenskar, 
uppfattades av oss som att hon bara svarade på detta vis för att ha något att säga, inte på grund 
av att hennes egentliga uppfattning om finländare var den sagda. Dock försöker vi ändå att 
analysera vad som kan ge henne denna uppfattning då hon trots allt angav det svaret. Det kan 
tänkas att finländare är mer fokuserade på att se helheten och i och med detta tar allt i 
beaktade, både gammalt, nutida och kommande. Det kan upplevas både positivt och negativt, 
det positiva som genomtänkt och genomarbetat med att ta många aspekter i beaktande men 
långdraget på grund av att det kan ta mer tid och någon plats för impulsivitet inte finns. 
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Meritvärdering 
Vid frågandet om vilka meriter som väger tyngst vid eventuell anställning så svarade alla 
utom Tydliga Tina att utbildning var viktigt, dock svarade hon att betyg var viktigt så vi antar 
att även hon anser att utbildningen har stor vikt. Alla utom Tydliga Tina och Trevlige Ture 
ansåg att de personliga egenskaperna är viktiga, detta är intressant då de två var båda från 
samma bransch, revision. Däremot så ansåg Tydliga Tina att den sociala situationen hos den 
sökande var av stor vikt, och vad hon avsåg med detta fick vi aldrig klarhet i. Det kan tänkas 
att utifrån en persons sociala situation så tolkar hon hur personens personliga egenskaper är. I 
övrigt så var det några som uppgav att språkkunskaper och erfarenhet inom liknade bransch 
var av stor vikt. De som värdesatte tidigare erfarenheter var de tillverkande företagen Positiva 
Pia och Snälla Stina.  
 
Övriga meriter som nämndes som viktiga men inte avgörande var engelskkunskaper, som 
uppgavs av fyra. Dock menar Trevlige Ture på att:  
 

”Men det är ju alltid så här att språkkunskaper är att man inte fattar hur 
viktiga de är fören man saknar dem”.  

 
Sympati Sune ansåg även att tidigare arbetslivserfarenhet inom någon annan bransch var 
bättre än ingen arbetslivserfarenhet överhuvudtaget. De båda revisionsföretagen ansåg även 
att om de sökte en person som skulle ersätta någon så var det viktigt att de hade erfarenhet 
inom branschen sen tidigare. 
 
Ingen av de tillfrågade ansåg sig värdera en finländsk sökandes meriter annorlunda, eller söka 
något annat i en finländsk sökande i förhållande till en svensk. Många poängterade dock att de 
förutsatte att den finländska sökanden kunde svenska och att de inte var så insatt i hur 
annorlunda en finländsk examen var gentemot en svensk. Dock så var detta något de skulle ta 
reda på om en finländsk sökande skickat in sin ansökan. 
 
Det faktum att alla de tillfrågade ansåg att utbildningen var viktig kan kopplas till teorin om 
traditionell HRM, där fokus ligger på att öka produktiviteten i företaget. De efterfrågar kunnig 
personal som har en lång akademisk utbildning bakom sig. En likhet kan även ses mellan att 
värdera utbildning och Trompenaars egenskap gällande allmänhetsegenskapen. Detta på 
grund av att grunden i denna egenskap ligger i att det finns ett rätt sätt att göra saker och det 
kan tyckas om företagen väljer personal som har liknande akademiska kunskaper för att 
företagen vet vad de får och de gillar det de presterar. 
 
Det var även många av de tillfrågade som värderade de personliga egenskaperna högt, detta 
kan kopplas till Trompenaars kollektivistegenskap, där det är av stor vikt att den anställda är 
en del av gruppen rent socialt. Även koppling till egenskapen diffus, där relationer på arbetet 
ligger i fokus kan ses, då de vill att en person ska passa in och ser då till personliga 
egenskaper i storutsträckning. Detta är även någon som karaktäriseras av den integrerade 
HRM-strategin.  
 
Vi vill även göra en koppling mellan att värdera tidigare erfarenheter, då detta uppgavs av två, 
och Trompenaars tidsperspektiv. Vi anser att värdera tidigare erfarenheter högt är att ha ett 
tidsperspektiv som är en kombination av det förgångna, det nutida och det framtida. De anser 
att det förgångna påverkar den nutida personens prestation och dennes sätt att se och planera 
framtiden. 
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Att meriter värderas lika mellan finländska och svenska sökanden kan bero på bristande 
erfarenheter när det gäller att värdera finländska meriter, samt att de sökandena från Finland 
inom ekonomiyrken ej är så många.  
 
Möjligheter och problem med att anställa en finländare respektive en svensk 
Det enda som kom upp vid frågandet av denna fråga var språket. Detta sågs både som ett 
problem och som en möjlighet. Problemet låg i att om de sökande inte kunde svenska så 
skulle det kunna bli problem att lyckas väl med sitt arbete i Sverige, medan möjligheten låg i 
att många av de tillfrågade företagen hade finländska kunder och därmed kunde det ses som 
en utmärkande service att kunna erbjuda finska kunder service på deras modersmål.  
 
Vi fick två intressanta svar som vi tycker är värda att nämna trots att de ligger utanför vårt 
problemområde. Sympati Sune sade att:  
 

”… men har bott här en tid löser sig språket.”  
 
Detta ger oss uppfattningen av att Sune ej är medveten om att Finland är ett tvåspråkigt land 
och att alla lär sig svenska i skolan i Finland. Det andra märkliga svaret vi fick var av Snälla 
Stina som tyckte att:  
 

”Men har man med den finska marknaden att göra eller med baltiska 
länderna, tror jag det är en fördel om man kan finska. Då kan det ju vara en 
klar fördel att man kan språket och att man har en insikt i kulturen.”. 

 
Vi tycker att det är värt att observera att hon tror att likheterna är stora mellan Finland och de 
baltiska länderna, lite av att de går hand i hand. Dock ligger det inte inom vårt 
problemområde att analysera vad som kan ha gett henne denna uppfattning men intressant att 
notera anser vi.     
 
 
Kapitel 6 – Slutsatser och rekommendationer 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser författarna kommit fram till av det insamlade och 
analyserade materialet, samt vilka rekommendationer för berörda parter som anses 
relevanta. 
 
 
6:1 Slutsatser 
Vi kan tydligt se att de svenska företagen arbetar utifrån en integrerad HRM- strategi. Detta 
på grund av att de värdesätter personliga egenskaper högt och träffar alltid personer innan 
anställning. Utifrån vår analys vill vi påstå att svenskars uppfattningar om finländare tyder på 
att finländare har en mer traditionell HRM- strategi, på grund av att en finländare uppfattas 
som en hårt arbetande individualist som inte alltid är den mest sociala på arbetet.  
 
Enligt vår mening så uppkommer status i svenska organisationer genom en kombination av 
hårt arbete och naturliga ledaregenskaper, dock anser vi att det ligger mera åt beskriven status. 
Enligt svenskarnas uppfattning om finländare så kan vi konstatera att finländsk status 
uppkommer genom förtjänad status, dvs. genom hårt arbete, vilket även styrks av vår 
förstudie.  
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Baserat på våra resultat så uppfattar vi svensken som en kollektivist. Detta då jantelagen råder 
inom organisationer och även i samhället, samt att svensken värdesätter relationer och att den 
sociala aspekten är välfungerande är viktigt. Utifrån respondenternas svar så ansågs de 
finländska medmänniskorna vara individualister.       
 
Trots att det anses vara positivt att visa känslor öppet på arbetet så vill vi ändå säga att 
svenskar är mer neutrala i detta avseende. Detta på grund av att de vill ha en person som är 
balanserad. Vidare kan sägas synen på tid är lika länderna emellan, arbetet planeras utifrån en 
kombination av det förgångna, det nutida och det framtida.   
 
Gällande involvering i relationer på jobbet så ser vi tydligt att svensken är av den diffusa 
typen. Det på grund av att de värdesätter relationer och social samvaro på jobbet. Dock 
uppfattas den finländska medarbetaren som mera specifik. Detta då de kan upplevas som att 
de håller sig på sin kant och fokuserar mycket på sitt eget.   
 
Vad gällande meritvärderingen i denna studie kan vi konstatera att de svenska rekryterarna ej 
värderar olika meriter olika gällande finländska och svenska sökanden. Detta är dock förutsatt 
att den finländska examen inom ekonomi är jämbördig med den svenska, vilket  rekryterarna 
inte såg som ett problem att ta reda på. 
 
Dock vill vi inte generalisera svenskars uppfattning om finländare inom ekonomibaserade 
yrken då respondenterna hade begränsad erfarenhet av rekrytering av dem och de flesta tyckte 
att de var relativt lika. Det kan även bero på att finländare känns som en självklar del av det 
svenska samhället idag då de levt i Sverige under längre tid än de nya nationaliteterna som har 
börjat invandra.  
 
6:2 Rekommendationer 
I stället för att se eventuella problem vid nyanställning av någon med annan nationalitet så 
anser vi att rekryterare bör se till de möjligheter som detta bringar. Vidare är det viktigt att 
rekryteraren är medveten om vilken mentalitet som finns i organisationen så att rekryteraren 
är inställd om vilka motsättningar som eventuellt kan uppkomma vid anställning av en person 
vars mentalitet är den totala motsatsen till resten av organisationens. Detta skulle kunna leda 
till relationsproblem bland de anställda och till en osund arbetsmiljö. Det upplevs även bland 
kunder som en bra service om de kan få betjäning på sitt eget modersmål.   
 
 
Kapitel 7 – Sanningskriterier 
 
I detta kapitel beskrivs trovärdigheten och äktheten i denna uppsats.  
 
 
7:1 Sanningskriterier 
När det gäller att bedöma sanningskriterier vid kvalitativa undersökningar så ser man till 
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten är indelad i fyra olika kriterier, tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta. Äktheten är indelad i rättvis bild, 
ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 
Vi kommer nedan att beskriva dessa olika kriterier för vår studie.91

 

                                                 
91 Bryman. Alan, Bell. Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber, 2005, s. 306- 309 
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Tillförlitlighet: Om det finns många olika sätta att beskriva en social verklighet så innebär en 
hög grad av tillförlitlighet att författaren lyckas beskriva den sociala verkligheten så 
rättvisande som möjligt.92 Denna studie har hög tillförlitlighet då vi har försökt sätta oss in i 
respondenternas situation samt har vi tagit i beaktande deras tidigare erfarenheter och 
allmänna uppfattningar angående det studerade ämnet. 
 
Överförbarhet: Detta innebär att vid en kvalitativ studie så ligger fokus på att undersöka saker 
på djupet samt så är respondenterna en liten grupp som har liknande social veklighet. Vidare 
innebär detta att en hög grad av överförbarhet gör att studiens resultat går att applicera vid ett 
senare tillfälle eller på en annan liknande målgrupp.93 Vi anser att resultaten i vår studie går 
att applicera vid ett senare tillfälle på samma målgrupp. Dock tror vi inte att resultaten skulle 
vara lika om en liknande studie gjordes på en annan ort i Sverige. Detta på grund av att 
svenskars uppfattning om finländare troligtvis skiljer sig åt i olika delar av Sverige. 
 
Pålitlighet: Detta innebär att hela studiens olika processer beskrivs ingående i det redovisade 
materialet.94 Vi anser att denna studie håller en hög grad av pålitlighet då vi ingående har 
beskrivit studiens alla delar ingående.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera: Detta innebär att forskarens personliga värderingar ej 
kommit att påverka studiens resultat i helhet.95 Vi anser att vi har hög grad av detta kriterium 
då vi har åsidosatt våra personliga åsikter och värderingar och därmed låtit respondenterna 
svara fritt på frågorna. 
 
Rättvis bild: Detta kriterium innebär att svaren som respondenterna ger skall återges på ett 
rättvisande sätt.96 Vi anser att vi har en hög grad av detta då vi återger alla respondenternas 
svar i transkriberingarna. Dock skall det framgå att en av intervjuerna gjordes per telefon och 
därmed blev den inte inspelad. Vi skrev ner svaren under intervjun, dock kan vi ha missat 
mindre olikheter. 
 
Autenticitet: Sammantaget innebär dessa att den undersökta personen skall få en bättre 
förståelse, bättre insikt i sin sociala verklighet samt att de skall få en bättre förståelse för andra 
med liknande social verklighet. Det innebär även att undersökningen skall bidra till att de kan 
vidta åtgärder för att förbättra de studerade området.97 Inom dessa kriterium anser vi att vi har 
en låg grad av autenticitet då respondenterna inte kommer att ta del av vår studie, det gäller 
alla utom en respondent som bad att få studien skickad till sig.  
         
 
 
 
 
 
 
 

 
92 Bryman. Alan, Bell. Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber, 2005, s. 307 
93 Ibid. s. 307 
94 Ibid. s. 307 
95 Ibid. s. 307- 308 
96 Ibid. s. 309 
97 Ibid. s. 309 
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Bilaga 1 
 
Umeå 2007-10-29 
Kära enkätmottagare! 
 
Vi är två studenter vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi skriver denna termin vår 
C-uppsats (kandidatuppsats), och skall undersöka vilka skillnader som råder inom 
redovisningsbranschen i Sverige och Finland gällande rekrytering. Vi kommer att göra en 
jämförelse mellan de olika länderna genom att studera rekryteringsprocessen av en svensk och 
en finsk sökande i Sverige samt en finsk och en svensk sökande i Finland, samt om 
arbetsgivarna i Finland och Sverige anser att någon specifik merit är mer betydelsefull vid 
eventuell anställning. Vi vill även undersöka skillnaderna i anställningsbarhet mellan länderna 
vid rekrytering av personal med redovisningsutbildning. 
 
Vi behöver Din hjälp att nu undersöka ovanstående problem och skulle vara väldigt 
tacksamma om Du fyller i medföljande enkät och returnerar till oss senast 2007-11-02 i det 
bifogade kuvertet, detta tar inte många minuter. Dina svar kommer att behandlas och 
redovisas anonymt, dock förbehåller vi oss rätten att ange om svaren kommer från en 
revisionsbyrå, bank eller storföretag, samt från vilket land, detta på grund av att vi söker 
skillnader inom dessa områden. 
 
Utgå ifrån att den svenska sökanden i enkäten har en svensk examen och den finska har en 
finsk examen i redovisning. 
 
Vid frågor eller synpunkter kontakta oss via e-post eller per telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
  
Nina Pellas     Johanna Kemppainen 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
             Nina Pellas   Johanna Kemppainen 
Tele:     +4676-83 23 706   +4673-04 44 059 
E-post: nina.pellas@gmail.com  jnaken02@student.umu.se
 

mailto:nina.pellas@gmail.com
mailto:jnaken02@student.umu.se


Bilaga 1 
 
Vi är en □ Revisionsbyrå □ Bank  □ Annat 

 
1. Har era nyanställda aktivt tagit del av er affärsplan det senaste året? 

 □ Ja  □ Nej 
 

2. Hur ofta sker utvecklingssamtal/uppföljning med den nyanställda det första året? 
 □ aldrig 

□ 1 gång 
 □ 2 gånger 
 □ 3-4 gånger 
 □ fler än 4 
  

3. Hålls dessa utvecklingssamtal alltid av samma person? 
 □ Ja  □ Nej 
  
 Om ej, motivera:.................................................. 
 

4. Vilket av följande alternativ anser ni vara viktigast för att skapa status för den den 
anställde? 

 □ avancera genom hårt arbete inom organisationen 
□ avancera genom naturliga ledaregenskaper 
□ annat, nämligen………………………………. 
 

5. Vilken mentalitet strävar ni i huvudsak efter i er organisation? 
 □ sträva efter att vara bäst 
 □ du ska inte tro att du är bättre än någon annan 
 □ annat, nämligen……………………………… 
 

6. Hur många beslutsnivåer har ni i er organisation? 
 □ 3 
 □ 4 
 □ 5-6 

          □ Fler än 6 
 
      7.   Vad anser ni om antalet beslutsnivåer i er organisation? 
 □ för många   □ lagom   □ för få 
 

8. Rangordna de fem viktigaste alternativ, där nummer 1 är viktigast, som ingår i en 
annons från ert företag gällande den posten ni vill anställa ny personal till.  

 □ position i företaget 
 □ arbetsuppgifter 
 □ ansvarsområden 
 □ vem den nyanställde kommer att rapportera till 
 □ hur effektivitet mäts 
 □ hur arbetstiden fördelas mellan arbetsuppgifter 
 □ kunskapskrav 
 □ tidigare erfarenhet 
 



 
 
 
 
 
9. Nedan presenteras sex olika egenskapsmotsatser, välj det alternativ ni som ni anser 
passa in på er organisation idag. 

 □ det finns ett enda sätt som är  □ anpassar sig efter situationen 
rätt för problemlösning och arbetssätt 
 

 □ arbetar helst mot individuellt □ arbetar helst mot gemensamma mål 
 uppsatta mål 
 
 □ visar känslor öppet  □ visar ej känslor öppet 
 

□ bidrar med nytänkande  □ bidrar med utveckling till något   
  befintligt 
 
□ ej känslomässigt involverad □ känslomässigt involverad i relationer  
i relationer på arbetet  på arbetet 
 
□ planerar sitt arbete genom en kombi- □ planerar sitt arbete från dagens  
nation av det förgångna, det nutida  situation   
och det framtida  

 
10. Nedan presenteras sex olika egenskapsmotsatser, välj det alternativ ni helst ser i en 
svensk sökande. 

 
 □ det finns ett enda sätt som är  □ anpassar sig efter situationen 

rätt för problemlösning och arbetssätt 
 

 □ arbetar helst mot individuellt □ arbetar helst mot gemensamma mål 
 uppsatta mål 
 
 □ visar känslor öppet  □ visar ej känslor öppet 
 

□ bidrar med nytänkande  □ bidrar med utveckling till något   
  befintligt 
 
□ ej känslomässigt involverad □ känslomässigt involverad i relationer  
i relationer på arbetet  på arbetet 
 
□ planerar sitt arbete genom en kombi- □ planerar sitt arbete från dagens  
nation av det förgångna, det nutida  situation   
och det framtida  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
11. Nedan presenteras sex olika egenskapsmotsatser, välj det alternativ ni helst ser i en  
finsk sökande. 

 
 □ det finns ett enda sätt som är  □ anpassar sig efter situationen 

rätt för problemlösning och arbetssätt 
 

 □ arbetar helst mot individuellt □ arbetar helst mot gemensamma mål 
 uppsatta mål 
 
 □ visar känslor öppet  □ visar ej känslor öppet 
 

□ bidrar med nytänkande  □ bidrar med utveckling till något   
  befintligt 
 
□ ej känslomässigt involverad □ känslomässigt involverad i relationer  
i relationer på arbetet  på arbetet 
 
□ planerar sitt arbete genom en kombi- □ planerar sitt arbete från dagens  
nation av det förgångna, det nutida  situation   
och det framtida  

 
12. Vilka av nedanstående meriter anser ni vara relevanta vid anställning av ny personal? 

Utgå från att denne då är svensk och värdera mellan 1 och 10, där 1 är irrelevant och 
10 mycket relevant. 

 
Utbildning     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Tidigare arbetslivserfarenhet inom branschen 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Tidigare arbetslivserfarenhet i en annan bransch 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Språkkunskaper i det inhemska språket  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Språkkunskaper utöver det inhemska språket 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Social kompetens   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
       13. Vilka av nedanstående meriter anser ni vara relevanta vid anställning av ny personal?                        

Utgå från att denne då är finsk och värdera mellan 1 och 10, där 1 är irrelevant och 10 
mycket relevant. 

 
Utbildning    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Tidigare arbetslivserfarenhet inom branschen 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Tidigare arbetslivserfarenhet i en annan bransch 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Språkkunskaper i det inhemska språket  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Språkkunskaper utöver det inhemska språket 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Social kompetens   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
       14. I vilken utsträckning främjar ni karriärsmöjligheter i ert företag?   
   1    2        3         4        5        6        7        8        9        10 



Mycket lite     Mycket stor 
  
15. Vi arbetar ni för att behålla befintligt anställda istället för att ta in nyanställda? 

              1        2        3        4        5         6         7        8        9        10 
Instämmer inte    Instämmer helt 
 

 16. Vi arbetar med följande aktiviteter för att behålla anställda. 1 instämmer inte alls och    
10 instämmer helt. 

   
Värdesätta personal   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Arbeta för utveckling/ befordring av personal 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Anställning sker utifrån attityd och motivation  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
(istället för utbildning och erfarenhet)   
Internutbildning   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Förse personalen med relevant information  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
(angående förändringar i organisationen) 
Belöningar till de anställda för extra insatser 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
         17. Vi använder Internet vid sökning av nypersonal och rekrytering. 

□ ja, alltid 
□ ja, ofta 
□ nej, ganska sällan 
□ aldrig 

 
 18. Vi har använt oss av s.k. bloggrekrytering? 

□ ja, alltid 
□ ja, ofta 
□ nej, ganska sällan 
□ aldrig 
 

             19. Hur ser ert företag på möjligheter/problemen att anställa en finsk medarbetare? 
 
Problem   Möjligheter 
1................................................... 1……………......................
   
2………………………………... 2…………………………..
   
3………………………………... 3…………………………..
   
 
 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Uumaja 2007-10-29 
Arvoisa kyselylomakkeen vastaanottaja! 
 
Olemme kaksi opiskelijaa Uumajan Yliopiston Kauppakorkeakoulusta. Tänä syksynä 
kirjoitamme kandidaattikirjoitelman. Kartoitamme erilaisuuksia tilintekotoimialalla Suomessa 
ja Ruotsissa koskien rekrytointia. Teemme vertailua maiden välillä kartoittamalla 
rekrytointiprosessia ruotsalaisesta ja suomalaisesta hakijasta ruotsissa ja suomalaisesta ja 
ruotsalaisesta hakijasta suomessa. Kartoitamme myös jos työnantajat suomessa ja ruotsissa 
pitävät joitain tiettyjä ansiota tärkeänä mahdollisessa työhön otossa. Haluamme näiden lisäksi 
kartoittaa erilaisuuksia työllistämisessä maiden välillä koskien rekrytoitua henkilökuntaa 
joilla on tilintekokuolutus. 
 
Tarvitsemme nyt Sinun apua tutkiessamme yllämainittua ongelmaa ja olisimme kiitollisia jos 
täytät kyselylomakken ja lähetät sen meille viimeistään 2007-11-09, tämä ei vie montaa 
minuuttia. Vastauksesi tullaan käsitteleemään anonyymisti, pidämme kuitenkin oikeuden 
kertoa  tulevatko vastaukset  tilintarkastustoimistosta, pankista tai suuryrityksestä, sekä mistä 
maasta. Tämä siksi että etsimme erilaisuuksia näiltä alueilta. 
Pitäkää lähtökohtana että ruotsalaisella hakijalla on ruotsalainen tutkinto ja suomalaisella 
hakijalla on suomalainen tutkinto tilinteosta. 
 
Jos teillä on kysymyksiä tai näkökantaa ottakaa yhteyttä meihin sähköpostin kautta tai 
puhelimitse. 
 
Kiitoksia etukäteen.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Nina Pellas     Johanna Kemppainen 
+46768323706  +46730444059 
nina.pellas@gmail.com  jnaken@student.umu.se  

mailto:nina.pellas@gmail.com
mailto:jnaken@student.umu.se


Bilaga 2 
 
Olemme    □ Tilintekotoimisto  □ Pankki   □ Jokin muu 
 

1. Onko teillä tapana antaa uusien työntekiöiden ottaa osaa liikeideastanne? 
□ Kyllä   □ Ei 

2. Kuinka usein teillä on kehityskeskustelu/seuranta uuden työntekijän kanssa ensimmäisenä 
vuotena? 
□ ei koskaan 
□ kerran 
□ kaksi kertaa 
□ 3-4 kertaa 
□ useimmin kuin neljä kertaa 

3. Ovatko kehityskeskustelut uuden työntekijän kanssa aina saman työnantajan edustajan 
kanssa? 
□Kyllä  □ Ei 

Jos ei, miksi......................................................... 

4. Miten käsityksenne seuraavista vaihtoehdoista saavutetaan status uudelle työntekijälle? 
□ edistyä uralla tekemällä kovasti työtä organisaatiossa 
□edistyä uralla luonnollisilla johtajaominaisuuksilla 
□ muu.............................................................. 

5. Mitä mentaliteettia pääasiassa tavoittelette organisaatiossanne? 
□ tavoitteena olla paras 
□ älä kuvittele että olet parempi kuin kukaan muu 
□ muu............................................................. 

6. Montako päätösastetta organisaatiossanne on? 
□ 3 

□ 4 

□ 5-6 

□ enemmän kun 6 

7. Mitä mieltä olette päätösateiden määrään organisaatiossanne? 

□ liian monta  □ sopivasti  □ liian vähän 

8. Laita seuraavat vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen, missä 1 on tärkein, mikä sisältyy 
yrityksenne mainontaan koskien vapaata työpaikkaa. 
□ asema yrityksessä 
□ työtehtävät 
□ vastuualueet 
□ kenelle uuden työntekijän tulee raportoida 
□ miten tehokkuus mitataan 
□ miten työaika jaetaan eri työtehtävien kesken 



□ tietotaito 
□ aikaisempi kokemus 

9. Alla on kuusi erilaista ominaisuusvastakohtaa, valitse se vaitoehto joka sopii 
organisaatioonne. 

□ on olemassa yksi ainoa oikea tapa    □ mukautuu tilanteen mukaan 
      ongelmanratkaisuun ja työskentelytapaan 
 
□ yöskentelee mielummin yksilöllisiä  □ työskentelee mielummin yhteisiä 
tavoitteita kohti      tavoitteita kohti 
 
□ näyttää tunteet avoimesti    □ ei näytä tunteita avoimesti 
 
□ tuo uusia ajatuksia     □ tuo kehitystä johonkin jo olevaan 
 
□ ei tunnetasolla sitoutunut työhön   □ tunnetasolla sitoutunut työhön 
 
□ suunnittelee työnsä soveltamalla   □ suunnittelee työnsä tämänpäivän tilanteen 
menneisyyden, nykypäivää sekä    mukaan 
tulevaisuutta 

10. Alla on kuusi erilaista ominaisuusvastakohtaa, valitse se vaihtoehto jonka mielummin näettä 
ruotsalaisessa hakijassa. 
 
□ on olemassa yksi ainoa oikea tapa    □ mukautuu tilanteen mukaan 
      ongelmanratkaisuun ja työskentelytapaan 
 
□ yöskentelee mielummin yksilöllisiä  □ työskentelee mielummin yhteisiä 
tavoitteita kohti      tavoitteita kohti 
 
□ näyttää tunteet avoimesti    □ ei näytä tunteita avoimesti 
 
□ tuo uusia ajatuksia     □ tuo kehitystä johonkin jo olevaan 
 
□ ei tunnetasolla sitoutunut työhön   □ tunnetasolla sitoutunut työhön 
 
□ suunnittelee työnsä soveltamalla   □ suunnittelee työnsä tämänpäivän tilanteen 
menneisyyden, nykypäivää sekä    mukaan 
tulevaisuutta 
 

11. Alla on kuusi erilaista ominaisuusvastakohtaa, valitse se vaihtoehto jonka mielummin näette 
suomalaisessa hakijassa 
□ on olemassa yksi ainoa oikea tapa    □ mukautuu tilanteen mukaan 
      ongelmanratkaisuun ja työskentelytapaan 
 
□ yöskentelee mielummin yksilöllisiä  □ työskentelee mielummin yhteisiä 
tavoitteita kohti      tavoitteita kohti 
 
□ näyttää tunteet avoimesti    □ ei näytä tunteita avoimesti 
 
□ tuo uusia ajatuksia     □ tuo kehitystä johonkin jo olevaan 



 
□ ei tunnetasolla sitoutunut työhön   □ tunnetasolla sitoutunut työhön 
 
□ suunnittelee työnsä soveltamalla   □ suunnittelee työnsä tämänpäivän tilanteen 
menneisyyden, nykypäivää sekä    mukaan 
tulevaisuutta 
 

12. Mitkä alla olevista kokemuksista näette olevan tärkeitä työllistäessänne uutta 
henkilökuntaa? Pitäkää lähtökohtana että tämä on ruotsalainen ja arvioikaa 1 ja 10 väliltä 
jolloin 1 on vähemmän tärkeä ja 10 hyvin tärkeä. 
□ koulutus      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ aikaisempi työkokemus alalta   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ aikaisempi työkokemus toiselta alalta  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ kielitaito kotimaisessa kielessä   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ kielitaito kotimaisen kielen lisäksi   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ sosiaalinen pätevyys    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 □aikaisempi kokemus     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

13. Mitkä alla olevista kokemuksista näette olevan tärkeitä työllistäessänne uutta 
henkilökuntaa? Pitäkää lähtökohtana että tämä on suomalainen ja arvioikaa 1 ja 10 väliltä 
jolloin 1 on vähemmän tärkeä ja 10 hyvin tärkeä. 
□ koulutus      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ aikaisempi työkokemus alalta   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ aikaisempi työkokemus toiselta alalta  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ kielitaito kotimaisessa kielessä   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ kielitaito kotimaisen kielen lisäksi   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ sosiaalinen pätevyys    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ aikaisempi kokemus    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

14. Edistättekö uranmahdollisuuksia yrityksissänne? 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
Hyvin vähän        Tosi paljon 
 

15. Pyrimme pitämään jo palkatut työntekijät mielummin kuin palkkaatte uutta henkilökuntaa? 
1          2          3          4          5          6          7          8         9          10 
Eri mieltä        Täysin samaa mieltä 

 
16. Pitääksemme työntekijät keskitymme seuraaviin toimintoihin, 1 täysin eri mieltä ja 10 

täysin samaa mieltä. 
□ arvostaa henkilökuntaa    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ työskennellä kohti kehitystä/  
    henkilökunnan ylennys    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ palkata hakija asenteen ja motivaation pohjalta 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
   (mielummin kuin koulutuksen ja kokemuksen pojalta) 
□ sisäinen koulutus     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ pitää henkilökunta ajantasalla siitä mitä organisaatiossa tapahtuu 
   (koskien muutoksia organisaatiossanne)   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
□ henkilökunnan palkitseminen ylimääräisestä  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
   panostuksesta 
 
17.  Käytättekö Internettiä rekrytoinnissa ja hakeissanne uutta henkilökuntaa? 
 □ kyllä, aina 



 □ kyllä, usein 
 □ ei, aika harvoin 
 □ ei koskaan 

         18.     Olemme käyttäneet niin sanottua bloggirekrytointia 
 □ kyllä, aina 
 □ kyllä, usein 
 □ ei, aika harvoin 
 □ ei koskaan 

 
19.   Miten yrityksenne ottaa huomioon mahdollisuuksia/ ongelmia työllistäessään 
ruotsalaisen työntekijän. 
 
Ongelmat       Mahdollisuudet 
1.................................................   1................................................. 
2..................................................   2................................................. 
3.................................................   3................................................ 
 



Bilaga 3 
 
 

 
1.) Beskriv hur du tycker att status uppkommer för den anställda?  
2.) Anser du att jantelagen (du ska inte tro att du är bättre än någon annan) gäller i er 

organisation?  
3.) Beskriv hur en platsannons från er ser ut, vad innehåller den?  
4.) Använder ni Internet vid rekrytering? Hur viktigt är det att träffa personen innan                 

anställning? 
5.) Av följande egenskapspar, vilket passar in på er organisation idag?  

Stämmer detta överens med det ni söker i er nya personal? 
Kan du tycka att det finns skillnader mellan dessa egenskaper mellan svenskar och 
finländare?  

6.) Vilka är de viktigaste meriterna vid nyanställning? Rangordna, vad väger tyngst. 
Ser ni skillnader i meritvärderingen mellan en svenska och en finländare? 

7.) Sammanfattningsvis, hur ser ni på att anställa en svenska resp. en finländare, problem 
och möjligheter?  
 
  



Bilaga 3 
 
□ arbetar helst mot individuellt   □ arbetar helst mot gemensamma mål 
   uppsatta mål 
 
 
 
 
□ visar känslor öppet    □ visar ej känslor öppet 
 
 
 
 
 
□ bidrar med nytänkande    □ bidrar med utveckling till något   

          befintligt 
 
 
 
 
 

□ ej känslomässigt involverad   □ känslomässigt involverad i relationer  
   i relationer på arbetet                          på arbetet 
 
 
 
 
 
□ planerar sitt arbete genom en kombi- □ planerar sitt arbete från dagens  
   nation av det förgångna, det nutida       situation   
   och det framtida  
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