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SAMMANFATTNING  

Titel:   Vilken betydelse har betygen? – En studie om rekryteringsprocessen hos 

bemanningsföretag. 

Författare:  Jennifer Wallman studerande vid Södertörns Högskola.   

Handledare: Yohanan Stryjan 

   Institutionen för ekonomi och företagande.  

Bakgrund 

I dag examineras ca 6000 nya ekonomer i Sverige varje år. Det finns närmare 26 skolor i 

Sverige idag som ger ekonomiutbildningar. Även om personen är nyexaminerad ekonom, 

arbetslös eller söker en ny tjänst, så är personen arbetssökande och försöker finna ett arbete. 

Det kan finnas många faktorer som arbetsgivaren tittar på under ansökningsprocessen innan 

de gör sitt urval av vilka det är som går vidare till en anställningsintervju. Hur görs urvalet 

vad är det som gör att han/hon väljs ut till en intervju? En av faktorerna kan vara skolbetygen. 

Syfte 

Syftet är att undersöka rekryteringsprocessen med fokus på högskole-/universitetsbetygens 

betydelse vid rekrytering av ekonomiassistenter.  

Metod   

Uppsatsen är baserad på kvalitativ data i form av djupintervjuer med nio rekryterare på fyra 

olika bemannings- och rekryteringsföretag i Stockholm. 

Teori 

Uppsatsen kommer att luta sig mot beslutsteori och Human Reseurs Management med en 

mindre jämförelse av tidigare studier inom ämnet.  

Resultat 

Genom min undersökning har jag kommit fram till att bemanningsföretagens 

rekryteringsprocess inte skiljer sig så mycket åt, de arbetar efter likande grunder och gör sina 

kandidaturval på likande premisser. Högskole-/universitets betyg har heller inte något större 

inflyttande på hur de gör sina urval av kandidater. Det finns andra meriter som är mer 

betydande för att kandidaten ska kunna få ett arbete hos dem eller via dem.  

Nyckelord: Betyg, Rekrytering, Rekryteringsprocessen, Bemanningsföretag.   
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1. INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet kommer jag att gå igenom följande, introduktion till ämnet, bakgrund, 

min problemformulering, syfte samt frågeställningar och avgränsningar.    

 

Då jag själv snart är klar med min kandidatexamen och är på väg ut i arbetslivet så undrar jag 

om högskolbetygen har betydelse när man söker nytt arbete. Det är en fråga som dykt upp 

många gånger under min tid som studerande. Inte bara i sammanhanget av arbetssökande utan 

även då tenta resultaten presenterats, då den ständiga frågan mellan oss studerande varit,       

”-Vad fick du för betyg på tentan?”! Frågan angående betyg har varit en del av studerandet 

redan från högstadiet fram till nu. Det har alltid varit viktigt att ha höga betyg och prestera på 

topp. Men, vad har betygen då för betydelse när man tagit sin examen på en 

högskola/universitet och när man ska söka arbete? Vad är det för faktorer som en arbetsgivare 

söker efter? Detta ämne känns mycket aktuellt då jag själv snart står inför detta och är 

arbetssökande.  

När Sara Nilsson i sin uppsats Vem anställs? – Vad arbetsgivarna anser är betydelsefullt hos 

de arbetssökande (2004) frågade arbetsgivarna vilka egenskaper och kompetenser som är 

viktiga hos en anställd, svarade de social kompetens, självständighet, att vara glad och positivt 

inställd till arbetet. Hennes respondenter nämner även att utbildning är ett måste för att klara 

av kraven på dagens arbetsmarknad.
1
 Så har betygen någon betydelse i rekryteringsprocessen? 

Även om personen är nyexaminerad ekonom, arbetslös eller söker en ny tjänst, så är personen 

arbetssökande och försöker finna ett arbete. Men, att hitta rätt på arbetsmarknaden kan vara 

svårt. Det kan finnas olika tankar och önskemål om vilken bransch man kan tänka sig söka 

arbete inom.  

Några sökande kan vara osäkra medan andra kanske redan hittat sin nisch och vet exakt vad 

det är de vill arbeta med. Att söka arbete kan ta tid, speciellt när personen söker arbete inom 

en viss bransch. Å andra sidan kan drömjobbet bara dyka upp utan någon större ansträngning. 

Men för att komma igång med arbetssökandet måste personen hitta en arbetsplats eller 

inriktning som är tänkvärd. När detta är gjort är det bara att börja söka. I de flesta fall så 

skickar personen in ett personligt brev där man berättar om sig själv, meritlista som omfattar 

                                                        
1
 Nilsson S, 2004. 
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utbildning med betyg och tidigare arbetslivserfarenhet med referenser. Om arbetsgivaren 

anser att personen är intressant blir han/hon kallad till en intervju, det kan handla om en 

gruppintervju eller personlig intervju. Intervjun ger arbetsgivaren möjlighet, men också den 

sökande, att ställa frågor och evaluera varandra, förhoppningsvis leder detta till en 

anställning. 

Det kan finnas många faktorer som arbetsgivaren tittar på under ansökningsprocessen innan 

de gör sitt urval av vilka det är som går vidare till en anställningsintervju. Hur görs urvalet 

vad är det som gör att han/hon väljs ut till en intervju? En av faktorerna kan vara skolbetygen. 

Därför har jag har valt att undersöka vilken betydelse betygen har vid en anställning som 

ekonomiassistent samt försöka ta reda på vilka faktorer som arbetsgivaren värdesätter hos en 

arbetssökande. 

1.1 BAKGRUND  

I dag examineras ca 6000 nya ekonomer i Sverige varje år. Det finns närmare 26 skolor i 

Sverige idag som ger ekonomiutbildningar. Av dessa är det ett tiotal av dem som utfärdar 

civilekonomexamen. Det finns olika områden att välja på när personer utbildar sig inom 

ekonomi. Allt från innovation och entreprenörskap till redovisning och design. Man kan säga 

att det finns ekonomer inom alla marknader, men att det är stor konkurrens.
 2

 Konkurrensen 

finns inte bara mellan de nyexaminerade ekonomerna utan också mellan de erfarna som 

arbetat inom branschen under en längre tid, samt att alla har olika utgångsbetyg. 
3
  

Författaren Håkan Andersson skriver i boken Varför betyg?: Historiskt och aktuellt om betyg 

(1999) att skolbetygen från grundskolan använts som ett mått på kunskap sedan 1800-talet. 

Betygen användes som en bedömning av hela personen och personens personlighet. 

Andersson skriver även att under 1940-talet blev det allt vanligare att använda sig av betygen 

som ett urvalssystem när det kom till arbetsmarknaden. Det skulle vara ”rätt man på rätt 

plats”, vem som vara den rätta personen speglades av betyg från skolgången. Att ha höga 

betyg ansågs vara motiverande och låga betyg kunde medföra upplevelsen av otillräcklighet, 

att personen hade en negativ identitet. 
4
 Då skolbetygen möjligen kan reflektera personens 

kunskapsnivå och intresset till ämnet kan det vara en faktor att ta hänsyn till. När rekryterare 

ska evaluera en persons yrkeskompetens och välja ut tänkvärda kandidater till 

anställningsintervjun.  

                                                        
2
 Arbetsförmedlingen [Hämtad den 2012-11-26] 

3
 Rapport från Jusek, 2010. 

4
 Andersson H, 1999. 
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Högskolan och universitetet använder sig idag av två betygsystem ett vid namn European 

Credit Transfer System (ECTS-betyg), som är ett sjuskaligt betygsystem. Detta betygsystem 

framtogs under Bolongaprocessen för att främja rörligheten, anställningsbarhet och Europas 

konkurrenskraft som utbildningskontinent. Det skulle bli enklare för europeiska länder att 

jämföra betyg och kurser med varandra. ETCS är ett sjuskaligt betygsystem fördelat på A, B, 

C, D, E, Fx och F. De godkända betygen är A-E och Fx och F är underkända.
5
 Det andra 

systemet är framtaget av det svenska Högskoleverket och är ett treskaligtsystem uppbyggt på 

Underkänt, Godkänd och Välgodkänd. Det används om inte högskolan valt att använda något 

annat betygssystem. 
6
  

 

1.1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Jag har vid sökande av tidigare forskning hittat tre olika studier som handlar om rekrytering. 

Den första är studien är skriven av Johan Lundberg och Pierre Wetterberg vid namn Betygens 

betydelse efter examen från sjöbefälsskolan – En kvalitativ undersökning av betygens roll vid 

rekrytering och anställning av juniorstyrmän (2011) på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Författarna intervjuade fyra personer på fyra olika rederier inom sjöbefälssektorn. De kom i 

sin studie fram till att betygen inte hade någon betydelse, utan att huvudsaken var att man 

hade godkänt. De faktorer som deras respondenter ansåg var viktiga var personlighet och 

tidigare referenser för att kunna få ett arbete inom sjöbefälsyrket.
 7

 Men denna studie 

behandlade rekrytering av fartygsbefäl som är ett mycket speciellt yrke i jämförelse med att 

arbete som ekonomiassistent, något som beaktats.  

Den andra studien är skriven av Anna Rosmark vid namn Skolbetygens betydelse vid 

rekrytering – En studie i hur arbetsgivare ser på skolbetygen vid mötet med en arbetssökande 

(2012) på Umeå Universitet. Rosmark intervjuade fem företag, fyra privata samt ett statligt 

varav de fyra privata företagen var McDonalds, Ica Maxi, Atlas Copco och NCC Construction 

Sverige och det statliga företaget var Kumla anstalten. Författaren kom i sin studie fram till att 

betygen hade större betydelse på de akademiska arbetena, medan de övriga inte efterfrågade 

det. Detta resultat menar Rosemark påverkas av att de akademiska arbetena kräver högre 

studier än bara gymnasiala. Den vikigaste faktorn för alla de deltagande företagen var dock att 

den sökande hade social kompetens.
8
  

                                                        
5
 Högskolan i Borås [Hämtad den 2013-01-03]. 

6
 Högskoleverket [Hämtad den 2012-10-17]. 

7
 Lundberg J, Wetterberg P, 2011. 

8
 Rosmark A, 2012. 
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Både studien om fartygsbefäl och Rosmarks studie kom författarna fram till att betygen inte 

fyllde något större syfte under rekryteringsprocessen och att det är den sociala kompetensen 

som är av större vikt. Studien om fartygsbefäl kom dock fram till att referenser hade en något 

större betydelse inom detta yrke. Under undersökningen kommer jag att ta hänsyn till att 

ingen av dessa studier behandlar yrken inom ekonomi.  

Den tredje studien är skriven av Sara Nilsson vid namn Vem anställs? – Vad arbetsgivarna 

anser är betydelsefullt hos de arbetssökande (2004) på Luleås Universitet. Nilsson studerade 

inte betygsfenomenet utan behandlade ämnet, vad arbetsgivaren söker hos en arbetssökande. 

Nilson intervjuade fyra personer inom den kommunala förvaltningen och fyra personer inom 

ett privat företag i stålbranschen. Hon kom i sin studie fram till att socialförvaltningen la stor 

vikt i den sociala kompetensen och de personliga egenskaper den arbetssökanden hade. I det 

privata företaget värdesattes att den arbetssökande hade bra referenser, både social- och 

formellkompetens och personliga egenskaper.
9
  

I alla de tre studierna värdesätter arbetsgivarna den social kompetens och de personliga 

egenskaperna. Både Lundberg, Wetterbergs studie samt Nilssons nämner att referenser är av 

stor vikt vid rekryteringen, speciellt när det kommer till de privata företagen. Men en faktor 

som inte nämns i Nilssons studie är betygen. Men det är även något som de andra två 

studierna kom fram till inte var av något större betydelse. Något att tänka på är att min studie 

utgår ifrån ekonomisektorn, och där kan det se annorlunda ut i jämförelse med dessa företag. 

Då dessa studier inte specifikt berör betygens betydelse vid en anställning av ekonomer har 

jag valt att fortsätta på detta ämne. Jag kommer i min analys att jämföra dessa texter med mitt 

reslutat, för att se om det finns något samband.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9
 Nilsson S, 2004. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Några av de topp rankade skolorna inom ekonomiutbildningar i Sverige är Handelshögskolan 

i Stockholm 1:a (Handels), Stockholms Universitet 2:a (SU) och Södertörns Högskola 4:a 

(SH).
10

 Alla dessa skolor ligger i Stockholmsområdet och är attraktiva skolor för blivande 

ekonomi studenter att studera på. Skolorna har dock valt att använda sig av olika strukturer på 

betygssystem, Handels och SU valt att använda sig av det sjuskaliga betygssystemet medan 

SH valt det treskaliga betygssystemet. I och med att högskolorna/universiteten valt olika 

betygssystem, hur viktigt är det att ha de högsta betyg när man söker jobb som ekonom? Du 

har utbildningen, där av kompetens att arbeta som ekonom så har verkligen betygen betydelse 

när du söker jobb?  

1.3 SYFTE 

Syftet är att undersöka rekryteringsprocessen med fokus på högskole-/universitetsbetygens 

betydelse vid rekrytering av ekonomiassistenter.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

- Hur ser rekryteringsprocessen ut hos företagen, skiljer sig den interna processen från 

den externa processen? 

- Har högskolebetygen betydelse för rekryteringsprocessen, och i så fall när tittar 

arbetsgivaren på dem?  

- Vad är det för faktorer som är avgörande för att man ska få en anställning? 

- Prioriterar bemanningsföretagen olika när de rekryterar personal internt och externt? 

1.5 AVGRÄNSNING 

Jag har valt att undersöka bemanningsföretag och hur de ser på betygen vid rekrytering. Det 

har idag blivit allt vanligare att man använder sig av bemanning- och rekryteringsföretag vid 

rekrytering istället för att göra detta själva, som företag. Det kan vara tidsförödande för det 

egna företaget att göra detta jobb, därför väljer man att ta in professionell personal som gör 

det. Jag har valt att intervjua fyra stycken bemanningsföretag med olika profiler men med en 

gemensam nämnare att de alla rekryterar personal till ekonomisektorn.  

                                                        
10

 Ekonomistudent.se [Hämtad den 2012-10-30]. 

http://www.ekonomistudenten.se/studera-i-sverige/ranking-av-ekonomiskolor/
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Jag har valt dessa fyra företag (se tabellen nedan) för att sedan kunna se om de prioriterar 

olika. De fyra företag är belagda i Stockholms län och de är Adecco, Amendo, Bravura och 

Resursbemanning. 

Företag: Adecco
11

 Amendo
12

 Bravura
13

 Resursbemanning
14

 

Har varit 

verksamma 

sedan: 

År 1996 År 2001 År 2008 År 1998 

Finns i: 60 länder över 

hela världen. 

Stockholm, 

Göteborg och 

Malmö. 

Stockholm, 

Göteborg och 

Malmö. 

Stockholm, Göteborg 

och Malmö. 

Rekryterar 

inom: 

En bredsektor, 

allt från läkare, 

juridik, logistik 

till ekonomi 

osv. 

Är 

specialiserade 

inom ekonomi, 

bank, finans 

och försäkring. 

Tjänstemannasektor, 

allt från Ekonomi, 

marknad, teknik, 

Data/IT och 

försäljning osv. 

Är verksam inom 

området IT, 

Ekonomi samt 

Kontor, 

administration och 

försäljning. 

Antal 

intervjuade: 

3 st. En 

ansvarig 

rekryterare 

samt två 

rekryterare 

2 st. Två 

rekryterare 

2 st. En ansvarig 

rekryterare samt en 

rekryterare 

2 st. En HR Chef 

samt en konsultchef 
15

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11

 Adecco [Hämtad den 2012-11-20]. 
12

 Amendo [Hämtad den 2012-11-26]. 
13

 Bravura [Hämtad den 2012-11-26]. 
14

 Resursbemanning [Hämtad den 2012-11-16] 
15

 En konsultchef är likvärdig med en rekryterare hos resursbemanning. HR chefen har även hand om 
rekrytering till företaget, men främst den interna.  
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2. METOD 

 

I metodkapitlet kommer jag presentera hur jag gått tillväga, vilken metod jag har valt, hur mitt 

urval ser ut samt att jag har en diskussion om tillförlitlighet.  

 

2.1 VAL AV METOD 

För att ta reda på om högskolebetygen vid rekrytering, och vilka faktorer som är avgörande 

för att personen ska få arbetet som en ekonomiassistent. Så har jag valt att använda mig av 

den kvalitativa undersökningsmetoden i form av personliga intervjuer, då denna typ av 

undersökning ger mig möjlighet att gå in djupare på ämnet än vad den kvantitativa ansatsen 

skulle göra.
16

 Eftersom undersökning var ute efter att undersöka de personliga åsikterna från 

rekryterarna på bemanningsföretagen. I och med att det är rekryterarna som ställer frågorna, 

erhållen svaret och analyserar resultatet utifrån den egen bilden av hur den perfekt 

rekryteringen ska vara, och hur lämplig den sökande är för jobbet, anser jag att denna metod 

är mest lämpad för min undersökning. Fördelen med att använda sig av personliga 

djupintervjuer är att man kan se respondentens reaktioner, ansiktsutryck och det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor, detta skulle inte kunna göra om jag hade valt att genomföra en 

enkätstudie. Något som kan vara vikigt att notera är att jag valde att intervjua de personer som 

är direkt ansvariga för själva rekryteringsförfarandet för att kunna uppnå kravet på validitet 

och reliabilitet.
17

 Med detta menas att respondenterna har stor insikt i hur 

rekryteringsprocessen går till och inte visar någon osäkerhet och svaren blir då tillförlitliga. 

Med tanke på att denna studie kommer att bli en offentlig handling så kan respondenternas 

svar påverkas, då de representerar företaget och vill visa den från en positiv aspekt.  

2.2 URVAL 

Jag har genomfört nio intervjuer på sammanlagt fyra olika bemanningsföretag med olika 

företagsprofiler. Ett med inriktning mot IT och Ekonomi och ett mot Ekonomi, bank, finans 

och försäkringar samt två bemannings företag som arbetar för att bemanna allt från 

lagerarbete till ekonomi och administration. Jag valde att bara intervjua personer som arbetar 

med rekrytering för ekonomiarbeten, då jag anser att det är dessa personer som har störst 

insikt och mest kunskap om hur rekryteringen går till och hur man prioriterar vid själva 

                                                        
16

 Backman J, 1998, s. 31 
17

 Dencombe M,  2011, s. 380  
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rekryteringen. Jag intervjuade minst två personer från respektive företag med ett undantag på 

Adecco där jag fick möjligheten att intervjua tre personer. Efter ett avvägande kom jag fram 

till att undersökningen kunde vinna på det, trots en snedfördelning och därför valde jag att 

genomföra en tredje intervju på detta företag.   

Jag valde bemanningsföretag eftersom det har blivit allt större och viktigare på marknaden, då 

allt fler företag använder sig av just bemanningsföretag vid rekrytering. Processen för 

företagen blir enklare och kortare då de använder sig av ett företag som göra jobbet åt dem. 

Reslutat från denna undersökning uttrycker inte hela bemanningsbranschen utan endast 

åsikter från de intervjuade bemanningsföretagen. De deltagande företagen har funnits i minst 

5 år inom branschen och i och med att de arbetar med bemanning och rekrytering så skulle jag 

säga att de har lång erfarenhet av att rekrytera.  

2.3 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER  

Av de nio intervjuerna så genomfördes åtta av dem genom personliga intervjuer då jag 

träffade respondenterna personligen på deras arbetsplatser. Den nionde intervjun gjordes per 

telefon med en av respondenterna från Bravura. Orsaken till att en av intervjuerna blev per 

telefon istället för personligen, som de övriga intervjuerna, var att respondenten inte hade tid 

att träffas och endast kunde erbjuda detta alternativ. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. Då jag spelade in alla intervjuer och på detta vis sedan kunde transkribera ord 

för ord vad respondenterna sagt under intervjutillfället, kunde jag på ett bättre sätt analysera 

och tolka resultatet av den insamlade materialet i jämförelse med att endast anteckna svar vid 

intervjuerna och sedan summera. Det vikigaste var att det fanns tillräckligt med tid för 

intervjun och att respondenten kändes sig bekväma i situationen något som även Sociologi 

professorn Martyn Denscombe rekommenderar i boken Forskningshandboken: för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2009).
18

  

Till de rekryterare som deltog gavs först en presentation av mig själv och vilket område min 

uppsats handlade om. Jag informerade att intervjun skulle spelas in och att respondenten själv 

valde att detta gick bra, alla accepterade att intervjun spelades in. Jag gav dem också 

möjlighet att ställa frågor innan intervju påbörjades och respondenterna blev även tillfrågade 

om de vill vara anonyma. Tre respondenter valde att vara anonyma vilket gjorde att jag valde 

att samtliga respondenter är anonyma i undersökningen. Samtliga bemanningsföretag gick 

dock med på att jag anger företagsnamnen i uppsatsen, och därför namnges de utifrån 

                                                        
18

 Denscombe M, 2011, s. 233 
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företagsnamnet och en bokstav för att man lättare ska kunna se vilket företag som sagt vad, 

exempelvis Adecco A. 

Innan jag genomförde intervjuerna så hade jag skapat en intervjumall med grundfrågor och 

följdfrågor anpassade efter vilka svar respondenten skulle ge. Jag använde mig av en 

semistrukturerad intervjuteknik då jag bygger upp en intervjumall med frågor som jag vill ha 

besvarade. Men jag behöver inte följa intervjumallen helt, utan kan ställa frågor till 

respondenten som inte står med och även ställa frågorna i en annan ordning än vad 

intervjumallen säger.
19

  Intervjumallen används mer som en välledning under intervjuns gång, 

men också för att säkerställa att jag fick svar på de frågor som var centrala för intervju. Valet 

av en semistrukturerad intervju gjorde att intervjuerna inte blev lika varandra men tanken var 

att det skulle bli ett bättre flöde vid intervjuerna med struktur. Det jag anser är fördelen med 

denna intervjuteknik är att man lättare kan skapa en diskussion inom området där 

respondenten hade möjlighet att ge grundliga och relevanta svar. Jag avslutade även intervjun 

med den öppna frågan: ”Är det något som du skulle vilja tillägga som du har tänkt på under 

intervjuns gång?”. Detta för att ge respondenten chansen att ge feedback på intervjun men 

även för att ge en möjlighet för dem att ställa frågor till mig, något som Psykologen Steiner 

Kvale nämner i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) att man bör göra så under 

en djupintervju.
20

  

2.4 TILLFÖRLITLIGHET  

I och med att jag valde en kvalitativ metod genom personliga intervjuer så anser jag att 

tillförlitligheten på de svar som respondenterna gav mig blev större än om jag hade valt att 

använda den kvantitativa metoden. De intervjuade har getts möjlighet till egna formuleringar 

på huvudfrågorna och jag har modifierat svaren med ytterligare följdfrågor. Eftersom jag valt 

att spela in alla intervjuer så har svaren blivit noga dokumenterade och jämförda, via 

transkriberingen. En fördel med att intervjua flera personer på samma företag är att 

tillförlitligheten blir högre eftersom jag kan jämföra deras svar på frågorna och på så sätt få 

fram hur företaget arbetar. Då vet jag att de svar jag fått under intervjuns gång är 

sanningsenliga och i och med att respondenterna är anonyma blir deras svar mer ärliga. Då det 

ämnet jag valt att studera inte är så känsligt så finner jag inte heller att svaren skulle vara 

oärliga.  

 

                                                        
19

 Ibid, s. 234 
20
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3. TEORI 

 

I teorikapitlet så presenterar jag de teorier jag valt att använda mig av samt hur jag kommer 

att använd dessa i min analys.  

 

3.1 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - REKRYTERING OCH 

URVALSPROCESSEN 

Det var under 1990-talet som Human Resources Management (HRM) inrättade som ett 

begrepp i Sverige för att skildra det som tidigare kallades personaladministration. 
21

 För att 

definiera vad Human Resource Managment (HRM) är så kan man säga att ”[…] HRM 

betraktas som en ideologi som har utvecklats för att reglera anställnings- och ledningsformer 

i syfte att uppnå organisatorisk effektivitet.” 
22

 

Men HRM myntades redan år 1955 av amerikanen Peter Drucker. Drucker kritiserade 

personalledningen då han ansåg att grundsynen på de anställda var att de inte ville arbete. 

Drucker ansåg att lösningen på detta vara målstyrning, att de skulle betrakta den anställda 

som en resurs istället för en kostnad. Att de skulle göra alla uppdrag till en utmaning, vilket 

skulle resultera i att de anställda motiverades till att arbeta engagerat för att uppfylla 

företagets mål.
23

  

HRM handlar delvis om att utveckla personalfrågors status inom organisationer. Forskare 

menar att frågor rörande personal var för viktiga för att personer inom personaladministration 

skulle syssla med dem. Då HRM frågorna handlar om att utöka den organisatoriska 

integrationen, arbets- flexibilitet och kvalitet och de anställdas engagemang, så behöver HRM 

frågorna separeras från personalfrågorna. Dessa frågor skulle föras in i ledningsaktiviteterna 

och HRM skulle i och med detta ta över vissa personalfunktioner. Med hjälp av att betona det 

strategiska perspektivet i HRM skulle personalfrågorna få en högre status som exempelvis 

affärsstrategin har. Genom detta kunde de anställdas motivation och engagemang för 

organisationen påverkas på ett grundligt sätt och man kan med detta minska 

fackföreningarnas betydelse för företagens effektivitet. 
24

 

                                                        
21

 Bergström O, och Sandoff M, 2000. s.7 
22

 Ibid. s. 11 
23

 Eriksson-Zetterquist U, Kalling T, och Styhre A, 2006. s.158 
24

 Ibid. s.159 
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Det som är mest centrala inom HRM för min undersökning är hur rekrytering och 

urvalsprocessen ser ut och används. Denna process är den första delen av HR- cykeln, den 

modell som beskriver hur organisationen ska rekrytera rätt personer, evaluera rätt beteende, 

belöna med förutsättning från välplanerade målsättningar och utveckla de förmågor som 

behövs för att tillvägagångssättet skall bli framgångsrik. 
25

 Rekrytering och urvalsprocessen i 

HRM beskriver hur organisationen arbetar med att rekryterar människor till olika tjänster. 

Modellen ser ut som följande:  

 

 Figur 126 

3.2.1 PERSONALPLANERING OCH BEHOV 

Den viktigaste faktorn inom HRM är hur organisationens befintliga personalresurs ser ut. 

Detta bör göras innan organisationen tar något beslut att genomföra en nyrekrytering till 

organisationen. Ledningen bör även ta ett beslut om de ska genomföra rekryteringen intern 

eller externt i företaget. 

En annan sak organisationen även bör tänka på under personalplaneringen är att se över vad 

för kompetenser som finns inom företaget och vilka som behövs, kan de kanske utveckla den 

redan befintliga personalen. 
27

 

 

                                                        
25

 Bergström O, och Sandoff M, 2000. s. 14 
26

 Lindmark A, och Önnevik T, 2010. s. 82 Figur 1: Rekryteringsflödet 
27

 Ibid. s. 82 
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3.2.2 REKRYTERING 

Om ledningen kommer fram till att man behöver rekrytera en ny person till företaget måste de 

först sätta upp en kravprofil, vad de vill ha ut av personen och vad den ska ha för 

arbetsuppgifter. Företaget måste skapa sig en bild av den personen som ska anställas till 

tjänsten, exempelvis vad personen ska ha för yrkestitel, befogenheter, kompetensprofil, 

arbetsmiljö etc. De måste tydliggöra både för sig själva men också för den arbetssökande vad 

för kompetenser som krävs. Företaget måste även komma fram till hur de ska kunna ta reda 

på dessa kompetenser, via tester, observationer eller via intervjuer. 
28

 

När de kommit fram till vilken befattning och vilken kravprofil den nya medarbetaren ska ha 

så är det dags att informera om den lediga tjänsten. För att komma i kontakt med lämpliga 

kandidater till tjänsten så kan de använda sig av några olika sökvägar t.ex. annonsera i 

tidningar på internet eller via intranätet, headhunting, genom personliga kontakter, 

arbetsförmedlingen med flera.  

Det finns fem viktiga faktorer som påverkar rekryteringsprocessen dessa är: kostnad, tid, 

arbetsmarknad, lagstiftning och diskriminering. Vi rekryteringsprocessen måste man ta 

hänsyn till hur mycket det får kosta till exempel hur mycket resurser man kan lägga på 

annonseringen eller vilken sammanställningsform man bör använda sig av. Tidsfaktorn är 

också viktig, hur lång tid får det ta innan den vakanta platsen måste tillsättas. 
29

 

Vad finns det för arbetstillgångar på tjänsten, finns det många sökande eller är det brist på 

denna typ av tjänst. Organisationen måste även ta hänsyn till de lagstiftningar som finns vid 

anställning av tjänster. Dessutom måste rekryteraren tänka på att behandla alla sökande lika, 

att bedöma dem på samma kriterier. 
30

  

3.2.3 SAMMANSTÄLLNING AV SÖKANDE 

Efter att de har annonserat ut tjänsten kan det hända att de får in många sökande. För att få ett 

perspektiv på kandidaterna är det bra att göra en sammanställning av deras meriter. Detta 

underlätta grovgallringen av de potentiella kandidaterna. De sökande gör en egen 

meritförteckning alltså ett CV som de sedan skickar med i ansökan. Sedan bearbetar 

personalen denna information och gör en sammanställning av de mest intressanta 

kandidaternas CV:n. I CV kan det exempelvis stå namn, personnummer, när personen kan 

                                                        
28

 Ibid. s. 83 
29

 Ibid. s. 88 
30
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tillträdda tjänsten, utbildningsbakgrund, eventuella löneanspråk och tidigare arbetsgivare och 

referenser. 
31

 

3.2.4 URVAL 

När den ansvariga rekryteraren har sammanställt uppgifterna om de potentiella kandidaterna 

så går de in i nästa del av rekryteringsprocessen, grovgallringen. Målet med denna del är att få 

fram kandidater som bäst motsvara de krav som organisationen tog fram i sin kravprofil.  

Det finns olika typer av urval metoder organisationen kan använda sig av. Några av dessa är 

betyg från skola och arbete, observationsstudier, provtjänstgöring, tester, referenser och 

intervjuer.  

Betyg från skolor och arbete: Här måste rekryterarna se hur aktuella betygen är och hur stor 

relevans de har till tjänsten. Kunskap anses vara en färskvara och ett betyg eller arbetsintyg 

som är några år gammalt kanske inte längre fyller något syfte. Det kan också vara intressant 

att se varför den tidigare anställningen tog slut. Om det inte går att läsa så kan det vara bra att 

fråga under anställningsintervjun.  

Observationsstudier: Här genomförs studien i samband med gruppövningar eller 

gruppdiskussioner. Då två eller flera observatörer studerar hur kandidaterna agerar och tänker 

i olika situationer. Situationer som oftast är anpassade efter det arbete som kandidaterna kan 

tänkas arbeta med i sin tjänst. 
32

 

Provtjänstgöring: Detta genomförs i form av en observationsstudie men under en lägre tid. 

Här måste de vara tydliga mot kandidaten om syftet med provtjänstgöringen, så att 

organisationen inte ger några falska förhoppningar. Det är viktigt att de ger kandidaten så 

relevanta arbetsuppgifter som möjligt för att detta ska kunna ge ett bra beslutsunderlag för 

eventuellt tillsvidareanställning. Detta är en vanlig form av urvalsmetod, då det kan kosta 

organisationen mycket pengar att göra en felrekrytering.  

Tester: När arbetsgivare ska använda sig av tester är det väldigt vikigt att de säkerställer 

testernas kvalitet och tänker igenom testernas syfte. De bör precisera varför de gör testerna 

och vilka tester som är mest passande att använda sig av. Exempel på tester är 

                                                        
31
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personlighetstester, stimuleringstester, kognitiva tester och fysiska tester. Oavsätt vad det är 

för tester så bör arbetsgivaren behandla dessa tester med varsamhet
33

 

Referenser: När arbetsgivaren använder sig av referenser så är det vikigt att se hur aktuella 

och tidsenliga referenserna är. De ska också värdera i vilket sammanhang referenspersonen 

har samverkat med kandidaten. Det är bra att få olika infallsvinklar av kandidaten genom att 

välja referenspersonen från olika sammanhang. 
34

 

Intervju: En av de vanligaste urvalsmetoderna är just intervju. När de gör en intervju så är det 

viktig att klargöra för kandidaten varför de gör intervjun. Inför intervjutillfället så är det vikigt 

att förbereda frågor för att kunna göra relevanta jämförelser mellan de sökande kandidaterna.  

Syftet med intervju kan vara olika, det kan bl.a. handla om att ge och få information av 

kandidaten som kan ligga till grund för det fortsatta urvalsarbetet, det kan vara för att ta reda 

på fakta som av olika anledningar inte kommit fram i de skriftliga handlingar som kandidaten 

lämnat in, att organisationen vill ha en uppfattning om personligheten bakom de skriftliga 

handlingarna etc.
35

 

3.2.5 AVSLUTNING AV PROCESSEN 

När samtliga urvalsmetoder är utförda sker den slutliga gallringen av de sökande 

kandidaterna. Om det skulle behövs så utför de en avslutande intervju med två eller tre av de 

mest intressanta kandidaterna. Oftast så får antingen en facklig representant och ytterligare en 

medarbetare vara med och ge sin syn på de sökande i detta slutskeende. När organisationen 

har bestämt sig för vem som får jobbet så skrivs kontrakt och personen blir anställd. 
36

 

Jag kommer att använda mig av denna teori för att se om bemanningsföretagen använder sig 

av samma struktur som HRM beskriver att man bör göra i rekryteringsprocessen, vilka delar 

som bör ingå och hur man ska applicera dessa delar in i rekryteringsprocessen. Jag kommer 

även dra paralleller mellan respondenternas påståenden och det HRM säger att man bör tänka 

på under själva rekryteringsprocessen.  
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3.2 BESLUTSTEORI  

Författaren Ulla Eriksson-Zetterquist mfl. berättar i  boken Organisation och Organisering 

(2006) att beslutsteori myntades år 1945 av amerikanen Herbert Simon. Simon ville utveckla 

en teori där begreppet beslutsfattande var mittpunkten. Därför utvecklade han en teori om hur 

beslut tas i organisationer och om hur denna process kan förbättras då de får en insikt i vilka 

begränsningar som beslutsfattaren tvingas hantera.
 
 

Simon delade upp teorin i rationella beslut och icke-rationella beslut, där rationella beslut tar 

upp så mycket information som möjligt medan icke-rationella beslut bortser från relevant 

information. Han menade att beslutet speglas av de personer som fattar besluten, det går inte 

att ta perfekta beslut då det krävs optimal kunskap om de förutsättningar som påverkar ett 

beslut, besluten blir i bästa fall tillfredställande (satisficing) snarare än optimala. Simon pratar 

om begränsad rationalitet (bounded rationality), med detta menar han att världen är komplex 

och att människor i och med detta inte kan ta hänsyn till allt inom denna komplexitet. Han 

menar att människor har i avsikt att ta ett rationellt beslut och försöker på grund av detta 

uppmärksamma de viktigaste aspekterna när de tar sitt beslut. 
37

 

År 1958 kom Herbert Simon och James March ut med boken Organization, där de hade 

vidareutvecklat Simons beslutsteori ännu mera. Ett centralt begrepp i boken var 

tillfredställelse, då beslutsfattaren försöker hitta jämviktslägen i första hand, där olika 

intressen och intressenter tillgodoses än att försöka hitta ultimata lösningar.  Då 

beslutsfattandet sker i en miljö där politiska, kognitiva, strategiska och känslomässiga 

infallsvinklar måste behandlas och vägas mot varandra tvingas beslutfattaren att hitta möjliga 

vägar, snarare än att identifiera ultimata beslut. 
38

 

En annan vikigt aspekt inom beslutsteorin är att organisationer följer så beslutsstrategier och 

beslutsregler. Att organisationen är beroende av vilka mål som satts upp inom organisationen. 

Eftersom att organisationen oftast har många motsägande målsättningar, så som lönsamheten 

inom företaget. Att man måste tänka på hur stora kostanden kan bli för organisationen på 

kort- eller långsikt och hur detta kommer att påverka organisationen. 
39

 

Jag kommer att använda mig av beslutsteorin i analysen för att se om bemanningsföretagen 

gör ett rationellt beslut eller ett icke-rationellt beslut i deras process när det kommer till att 
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välja ut rätt person till arbetet. Jag kommer även att titta på om de gör beslutet baserat på hur 

stor kostnaden skulle bli för dem eller inte.  
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4. EMPIRI 

 

I empirin kommer jag att beskriva de resultat jag fått fram under intervjuerna med 

respondenterna. Jag har valt att dela upp dessa i fyra delar en för varje företag, sedan har jag 

valt att dela upp dem i fyra under rubriker vid namn den externa rekryteringsprocessen, den 

interna rekryteringsprocessen, högskolebetygens betydelse och viktiga faktorer.  

 

4.1 RESPONDENTER FRÅN ADECCO 

På Adecco bemanning har jag intervjuat tre personer som kommer att benämnas som Adecco 

A, Adecco B och Adecco C.   

4.1.1 DEN EXTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN  

Respondenterna berättar att söktrycket på ekonomiassistent tjänster kan variera mellan tjugo 

till åttio ansökningar per tjänst. Men att det i dagsläget är väldigt högt tryck, nästan 100% mer 

nu än tidigare.  

Adecco använder sig av en så kallad standardmodell när de ska rekrytera ny personal både 

internt och externt till företaget. När de rekryterar externt till kunder då genom deras 

bemanningspool, så börjar de med att ta en kravprofil från kunden. Denna kravprofil kan se 

väldigt olika ut beroende på kund, som Adecco A säger: ”[…] har vi tur så får vi en 

jättegedigen kravprofil, har vi otur så är det bara två meningar från kunden”. Kravprofilen är 

den vikigaste informationen som de får, och ger dem vägledning i vad kunden söker. När de 

klargjort kravprofilen och förstår vad kunden vill ha så tittar de om de har några anställda 

konsulter som är lediga. Om det inte finns någon som är ledig så undersöker de om det finns 

några kandidater i deras intervju pool, alltså personer som de redan har intervjuat, som 

Adecco B säger ”[…] det gäller att jobba så proaktivt att vi har kandidater redan innan.” De 

arbetar alltså efter att ha kandidater redan innan kunden kommer till dem. Som Adecco A 

säger ”[…] vi är inte ensamma på marknaden, det gäller hela tiden att hitta den bästa 

kandidaten, snabbare än våra konkurrenter för kunderna kontaktar oftast flera.” Om de hittar 

kandidater redan här så skickar de CV till kunden.  

Om de inte hittar någon passande kandidat i detta stadium så använder de sig av den egna 

databasen där arbetssökande kan registrerar sig, eller söker via hemsidan www.monster.se 
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eller någon likande sida. Parallellt med detta så annonserar de även ut tjänsten för att få så 

många träffar som möjligt.  

När de hittat några intressanta kandidater som stämmer överens med kravprofilen. Kontaktas 

dessa kandidater först via en telefonintervju. Detta görs för att kunna se den sökandes intresse 

för tjänsten men också för att få en bättre bild av personen, det är hur man svara på frågorna 

under denna intervju som avgör om kandidaten går vidare till en djupintervju eller inte. Efter 

detta så gör de en djupintervju och träffar de utvalda kandidaterna ansikte mot ansikte. Som 

Adecco 3 säger ”[…] det är en helt annan sak att prata med personen först över telefon och 

sen i verkligheten, för då får man en helt annan bild av vem den egentligen är.” 

Efter djupintervjun tar de två referenser av kandidaten samt om det skulle behövas så gör de 

även personlighet och kapacitets tester på kandidaterna om detta skulle behövas. När de valt 

ut två till fyra kandidater så presenterar de dem för kunden och om kunden tycker att någon 

av dessa personer är intressanta så hjälper de kunden att boka in intervjuer åt dem och 

förhoppningsvis anställs någon. De gör alltid uppföljning på alla personer som de rekryterar 

externt för att se så att kunden är nöjd.   

4.1.2 DEN INTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN 

När de rekryterar internt så är inte processen så annorlunda, berättar Adecco B. De lägger ut 

tjänsten på intranätet så att någon som redan arbetar på Adecco ska ha chans att se tjänsten 

men tjänsten annonseras även ut. De använder sig i detta fall av en person som är utanför 

gruppen som gör hela urvalsprocessen, en annan rekryterare. När person har valt ut två till tre 

stycken till slutpositionen. Så får rekryterande chef träffa kandidaterna och sedan välja ut om 

någon får jobbet. Något som kan skilja den interna processen från den externa är att man 

använder sig av andra tester i jämförelse med den externa rekryteringsprocessen, exempelvis 

personlighetstester.  

4.1.3 HÖGSKOLEBETYGENS BETYDELSE 

Respondenterna från Adecco säger att högskolebetygen inte har så stor betydelse om du får 

arbetet eller inte. De nämner att de alltid tittar på dem, det är mer för att säkerställa att 

kandidaten har fullföljt alla sina kurser och faktiskt har en examen. Det är inte först efter 

djupintervjun, när de träffar kandidaten i verkligheten som de begär att få titta på betygen. 

Som Adecco B:”[…] vi har inget krav […] direkt till företag och då till det offentliga så såg 

jag till att göra det ja, men inte när man blir anställd hos oss. Då är det vikigare att man har 

examensbevis.”  



  

 22 

Skillnaden är om man är nyexaminerad, då kan högskolebetygen dock vara vikigare. Men om 

du är en seniorperson som har erfarenhet inom området, då har inte betygen någon större 

betydelse. Om kunden kräver att de tittar på betygen i en extern rekrytering så gör de det och 

kan även sorterar mellan kandidaterna på detta vis. Men de säger alla tre att de aldrig har 

sorterat mellan kandidaterna baserat på högskolebetygen.  Adecco C: ”Huvudsaken är att du 

har klarat momenten, sen om du har klart dem med G eller VG tycker inte jag spelar någon 

roll.” Adecco A berättar även att han har haft kunder som frågat efter personer med mellan 

betyg, eftersom de oftast stannar längre vid den positionen de får.”  

Har inte alla kurser fullföljt i utbildning så vill de gärna veta varför. Adecco B: ”det ligger i 

vårt intresse att gå till grunden med varför det tagit lägre tid att klara sin examen och om man 

inte gjort klart vissa kurser. Det finns oftast bra förklaringar men vi vill gärna veta varför.”  

4.1.4 VIKTIGA FAKTORER 

När det kommer till vilka faktorer som är avgörande för att få jobbet som ekonomiassistent på 

Adecco så är det erfarenhet den viktigaste faktorn för att bli anställd hos dem som en del av 

den externa rekryteringen. Adecco A: ”det är den faktiskt praktiska kunskapen som vi är 

intresserade av, faktum är att om vi söker en ekonomiassistent och vi inte får tag på 

kandidater som har erfarenhet så kan vi gå till YH- utbildningarna, där får man praktisk 

erfarenhet.” De menar även att man ska jobba som en konsult för Adecco eller arbeta internt 

på företaget så måste du ha ett trevligt bemötande. Då är det de personliga egenskaperna som 

är avgörande. Adecco B: ”Om man är anställd i en konsult roll och även internt på Adecco, då 

alla vi har kundkontakt så måste man ju tycka om att träffa nya människor och var intresserad 

av hela det förfarandet annars så fallerar ju det hela”. Men det kan vara bra att ha erfarenhet 

från något arbete sedan tidigare, men det är vikigast att ha jobbat inom ekonomiområdet om 

man vill arbeta som ekonomiassistent, samt ha bra referenser.  

4.2 RESPONDENTER FRÅN AMENDO  

Ifrån Amendo har jag intervjuat två personer som kommer att benämnas som Amendo A och 

Amendo B. 

4.2.1 DEN EXTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN  

Respondenterna på Amendo berättar att det brukar vara stort söktryck på 

ekonomiassistenttjänster att det kan vara ett tiotal ansökningar som kommer in, men att det 
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även kan bero på var de väljer att lägga ut annonsen, exempelvis en annons på 

arbetsförmedlingen. Då kan de få många sökande.  

Respondenterna berättar att rekryteringsprocessen början med att de får ett uppdrag. Det 

första de gör är att träffa kunden och prata om rollen och att bygga upp en ordentlig 

kravprofil. I kravprofilen går de igenom vad det är för tjänst de söker till och hur 

organisationen ser ut, vad för krav som kunden kommer att ställa på kandidaten. För att de ska 

kunna skapa en så bra känsla som möjligt för vad kunden efterfrågar. De nämner även att 

kravprofilen kan se väldigt olika ut från kund till kund.  

De berättar att de annonserar i stort sett ut alla tjänster, ibland så publicerar de också 

annonsen hos arbetsförmedlingen. De söker även själva i deras egna nätverk efter kandidater. 

När de hittat kandidater som de tycker stämmer överens med kravprofilen så tar de in dem på 

djupintervju. I urvalsprocessen så utgår de ifrån kravprofilen. Amendo (?):”har kandidaterna 

det vi eftersöker i den här tjänsten, når de upp till kraven som kunden har ställt”.  

Efter djupintervjun så gör de en kandidatpresentation, och beroende på vad kunden efterfrågar 

och om de väljer att gå vidare med dessa kandidater så kan de göra eventuella 

personlighetstester och analytiska tester, men detta är också väldigt beroende på process och 

kund. De tar sedan in referenser från kandidaterna, för att få en annan synvinkel av 

kandidaten men också för att stärka det kandidaten har sagt under intervjun, samt att de gör en 

kreditupplysning på kandidaten. Efter detta blir det ofta intervju hos kunden, det kan bli upp 

till två intervjuer hos kund. När de hitta någon som de tycker om då erbjuds en anställning. 

Slutligen så berättar Amendo A att de gör uppföljning när personen har arbetat på 

arbetsplatsen i ca en månad. Både med kandidaten och med kunden för att se så att de kommit 

in rätt och om förväntningarna är uppnådda. 

4.2.2 DEN INTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN 

När det kommer till den interna rekryteringsprocessen så är den densamma, men de tittar på 

andra kriterier. Amendo B berättar att i och med att de jobbar med försäljning och rekrytering 

så blir kraven annorlunda, man utgår mycket ifrån rekommendationer. 

4.2.3 HÖGSKOLEBETYGENS BETYDELSE 

Respondenterna från Amendo berättar att betygen inte har någon större betydelse, när det 

kommer till att rekrytera till en ekonomiassistent tjänst. De begär alltid in betygen oavsett om 

det är intern eller externt de ska rekryterar. Amendo B: ”Vi tar alltid in betyg på de vi 
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rekryterar men däremot mer eller mindre relevant att kolla på betygen. Både betyg och 

arbetsbetyg.” Men om de har en kund som efterfrågar att de tittar på betygen så gör de det.  

De menar att om man utgår för mycket från betygen så kan man gå miste om en bra kandidat. 

Amendo B: ”[…] betygen speglar inte personens kompetens. Man kan riskera att förlora 

någon som skulle vara bra för tjänsten”. Men det anser att det är vikigt att se hur personen har 

presterat på högskolan, eftersom de vill se att du klarat skolan. De vill även se hur långtid det 

tagit för personerna att ta sin examen. Men det är mer för junior personer
40

, annars så är 

erfarenheten en viktig faktor.  

Om det är så att de väljer att titta på högskolebetygen så är det i slutskeendet av processen, 

när det står och väger mellan två personer. Amendo A: ”Om det står och väger mellan två 

slutkandidater, […] nyutexade personer, och det är likvärdiga kandidater, då kan det hända att 

man tittar på betygen och ser i de ämnena som är relevanta […].”  

4.2.4 VIKIGA FAKTORER 

När det kommer till vilka faktorer som är avgörande för att man ska få jobbet hos Amendo 

eller via dem, så är tidigare arbetslivserfarenhet en avgörande faktor. Amendo A: ”Om man 

jobbat med någonting vid sidan om studierna, det kan vara positivt. […] det är bra att visa att 

man har varit företagsam, gjort något vid sidan.” Men det är ett extra plus om man har jobbat 

med något ekonomirelaterat sedan innan, för det visar på praktiska egenskaper inte bara 

teoretiska.  

Men de säger också att social kompetens och trevligt bemötandet är vikigt. Amendo A: ”[…] 

det krävs att man kan samarbeta att man kan vara tillmötesgående och vara service inriktad, så 

där av skulle jag säga att det är vikigt.” och Amendo B: ”[…] social kompetens och trevligt 

bemötande är alltid vikigt.” De nämner även att referenser är en vikig faktor för att få arbetet, 

eftersom det stärker vad den sökande sagt under intervjun.   

 

 

 

 

                                                        
40

 Junior Person – Kan vara nyexaminerade personer med inte så lång erfarenhet inom branschen.  
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4.3 RESPONDENTER FRÅN BRAVURA 

Ifrån Bravura har jag intervjuat två personer som kommer att benämnas som Bravura A och 

Bravura B. 

4.3.1 DEN EXTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN 

Respondenterna på Bravura berättar att till en tjänst som ekonomiassistent så finns det alltid 

sökande. Det kan vara ett tiotal som söker tjänsten, men sen kan det också bero på hur passa 

öppen tjänsten är, om det ställs större krav på att man ska kunna vissa program eller inte, då 

blir det färre som söker tjänsten.  

Respondenterna på Bravuras berättar att den externa rekryteringsprocessen börjar med att de 

först ser om de har möjlighet att leverera tjänsten åt kunden. När de har undersökt 

belastningen så försöker de sedan träffa kunden och tar en kravprofil. Kravprofilen är den 

vikigaste faktorn under den externa rekryteringen eftersom det är här som de får in den 

information de behöver för att kunna uppnå det kunden eftersöker. Bravura A: ”Profilen vi 

letar efter som vi sätter upp med det företag som vi samarbetar med, så vi har ingen standard 

mall […] eftersom det skiljer sig så pass mycket åt.” 

När kravprofilen är gjord och de har förstått vad kunden eftersöker så börjar de leta 

kandidater till tjänsten, ibland ska det gå snabbt och ibland så tar de lite längre tid. Bravura B: 

”ibland kan de gå så snabbt att vi går in i våra egna databaser, där vi ha möjlighet att plocka in 

snabbare om det är snabba puckar från kunden”. Men om de har lägre tid på sig så annonserar 

de ut tjänsten och letar efter kandidater via den.  

De berättar också att de går igenom ansökningar löpande, inte efter slutdatumet, utan från dag 

ett. Detta gör de för att ge alla kandidaterna samma chans. Bravura B berättar att de utgår 

ifrån ansökningsdatum, och att denna genomgång av de sökande skapar dessa förutsättningar. 

De sorterar först på CV och hur det personliga brevet är skrivet, men de utgår främst ifrån om 

man uppfyller kravprofilen. När de väl har hittat kandidater så gör de en telefonintervju, detta 

för att se det genuina intresset kandidaten har för tjänsten. Bravura B säger att om man svara 

väldigt trött och ointresserad så kanske man inte prioriteras lika mycket som om man svara 

pigg och alert. och Bravura A: ”vi ringer upp gör en mindre telefon avstämning med dessa 

personer, känner av om det är en person som kan motivera sitt CV som kan förklara vad de 

har gjort och känner av lite grann om personligheten är det vi söker, därefter […] så kallar vi 
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alltid in dem på intervju hos oss och på så vis kan vi säkerställa processen.” Om man vill gå 

vidare till en djupintervju är det vikigt att du uttrycker dig på rätt sätt under telefonintervjun.  

När de har utfört djupintervjun så kontaktar de alltid referenser, detta för att höra en annan 

vinkel och säkerställa kandidaterna ytterligare. Både Bravura A och B berättar att om man 

inte har några bra referenser så ringer det lite varningsklockor, och att många av deras kunder 

backar ur om kandidaten har dåliga referenser. Men detta är förutsatt att kandidaten har 

referenser sedan innan. Så det är bra att ha bra referenser annars kan det vara svårt att få 

tjänsten, men de säger också att de finns de som inte har haft någon arbetslivserfarenhet, då 

kan ibland betygen vara hjälpande, men det är väldigt sällan det efterfrågas.  

När de valt några kandidater så presenterar de dem för kunden och sedan avgör kunden om de 

tycker att dessa kandidater är något de vill fortsätta med. Sedan bestämmer de träff med 

kunden och kandidaterna och efter detta så får någon förhoppningsvis jobbet. De gör alltid en 

uppföljning med företaget och kandidaten som fick jobbet, detta för att se att de alla parter är 

nöjda.  

4.3.2 DEN INTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN 

Det som skiljer den externa rekryteringen från den interna är att de har större koll på vad som 

eftersökt till tjänsten. Bravura B: ”internt har man extremt bra koll på vad man eftersöker, mot 

kunden har vi också väldigt bra koll men där behöver vi hela tiden ha en dialog med kunden 

för att vi inte ska missförstå någon del. Internt så vet man vad som behövs. […] 

processmässigt så skiljer det sig inte särskilt mycket i övrigt, det är samma typ a intervjuer 

och sådana bitar.”  

4.3.3 HÖGSKOLEBETYGENS BETYDELSE 

På Bravura så har högskolebetygen inte så stor betydelse, det är bra att ha och det är 

meriterande att ha bra betyg men det är inte en avgörande faktor hos dem. Då är det andra 

faktorer som väger tyngre. Bravura A berättar bland annat att betygen är meriterande men att 

de lägger större vikt vid personligheten, och då spelar inte alltid betygen in. Men de säger att 

eftersom de rekryterar mycket externt till kunder. Om kunden vill att man ska titta på betygen 

så gör de det eller om det står mellan två kandidater i slutändan, kan de kräva in betygen.  

De menar att fördelen med att utgå ifrån betygen är att man kan se hur ambitiös personen är, 

men att fokusen kan bli på fel om man bara skulle utgå ifrån betygen. Bravura A: ”Du kan 

snabbt se vilka personer som har lagt ner mycket tid på sin skola, vilka som har haft en hög 
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ambitions nivå. […] men du låser dig väldigt mycket och bara fokusera på betygen det ger 

inte mycket till värderingar i personligheten på något sätt och du tappar även intresset för 

arbetslivserfarenheten.” Både respondent Bravura A och B säger att om de kräver in betygen, 

så är det för att säkerställa att man faktiskt slutgjort sin examen. Att ha en examen inom 

ekonomi området är viktigt för att få ett arbete som ekonomiassistent. Men även att ha tagit 

examen i tid, annars blir de lite fundersamma och frågar även kandidaten varför. Om 

kandidaten har ett bra svar på frågan så har det ingen större betydelse. 

De säger båda två att det är viktigare att man arbetat med något vid sidan av studierna t.ex. 

arbetat inom kåren eller haft ett extra jobb under studierna. Dessa saker väger mycket tyngre 

än om du bara har bra och höga betyg. Bravura B: ”[…] du behöver inte ha VG rakt igenom, 

då skulle jag säga att det är ett mer plus om du gjort något spännande i kåren och kanske har 

hälften VG och hälften G och du kanske har något extra jobb som du kanske jobbar med.” 

Men som de svarat innan så är inte betygen en avgörande faktor för att få ett jobb via dem 

eller hos dem.  

4.3.4 VIKIGA FAKTORER 

När det kommer till vilka faktorer som är avgörande för att få ett jobb på Bravura eller via 

dem, så är det tidigare arbetslivserfarenhet, den behöver inte vara lång. Men det är ett plus 

med arbetslivserfarenhet. Bravura B:”Sen tycker jag också att alla saker man gjort vid sidan 

av skolan är alltid ett plus i kanten. Den typen av kompetens, om man t.ex. har haft ett 

extrajobb kan vara meriterande. […] läran i alla bitar hur det är att ha ett jobb. […] sen är det 

självklart extra bra om man är ekonom och har jobbat extra som ekonomiassistent, så är det 

jättebra, då har man ju tagit sig in mot det området. […] helst inom relevanta området, men 

extrajobb är alltid positivt.” Men de säger också att om de rekryterar extern så kan faktorerna 

vara väldigt olika från företag till företag, men generellt sätt så vill kunderna helst ha en som 

har arbetserfarenhet inom området. Om man ska kunna få jobb som ekonomiassistent.  

De lägger också stor vikt i vad för referenser kandidaten har. Bravura A: ”Om en person inte 

har goda referenser så väcker det lite varningsklockor skulle jag vilja säga. […] jag skulle 

säga att många av våra kunder backar ju ur snarare om du får dåliga referenser, så det är av 

väldigt stor betydelse av referensen för vår del.” Men det är förutsatt att man har referenser 

sedan innan.  

De lägger också stor vikt vid personligheten på Bravura, att man ska kunna passa in i både 

deras företag men också att kandidaten de rekryterar externt ska passa in i företaget de 
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anställer åt. Bravura B berättar att man inte behöver vara jätteutåtriktad, men att man är 

trevlig, välvårdade och kommer i tid. Det har stor betydelse både för dem och för kunderna. 

Bravura A säger också att det är viktigt att man passar in i företagskulturen, då det har 

betydelse för deras företag och för kunderna.  

4.4 RESPONDENTER FRÅN RESURSBEMANNING 

Ifrån Resursbemanning har jag intervjuat två personer som kommer att benämnas som  

Resurs A och Resurs B.  

4.4.1 DEN EXTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN 

Respondenterna på resursbemanning berättar att söktrycket på en ekonomiassistent tjänst kan 

variera beroende på konjunktur läget. Men att ekonomiassistent tjänster i allmänhet har ett 

ganska så högt tryck, det kan vara uppemot hundra stycken CV de får in.  

Resursbemanning har en tydlig rekryteringsprocess som de arbetar efter, de berättar att de är 

ISO-certifierade och i och med detta måste följa en viss struktur under hela 

rekryteringsprocessen. När de rekryterar externt till deras bemanningspool så börjar de med 

att träffa kunden, och tar en kravprofil. Kravprofilen säkerställer vad det är kunden behöver 

och söker hos kandidaten som ska jobba hos dem. Det är via kravprofilen som de sedan 

försöker matcha de intervjuer de gör och försöker hitta rätt kandidat till arbetet. I kravprofilen 

går de igenom vad personen ska jobba med, vilka krav som kommer ställas på den personen, 

vad det är för typ av personlighet man ska passa in i grupperingen och kanske matcha andra 

kompetenser. Men också hur bolaget ser ut och hur företaget/kunden ska marknadsföras.  

När det kommer till hur de ska marknadsföra kunden så kan det handla om vilka sökvägar de 

ska använda när de letar efter kandidater. Exempelvis marknadsföring via annonsering i 

sociala medier, dels på Resursbemannings hemsida men även via www.monster.se eller 

Facebook, att de finns tillgängliga på ett antal sökvägar. Sedan söker de själva efter 

kandidater via olika nätverk t.ex. deras eget nätverk. 

När de har kommit så här långt i processen så börjar själva urvalsarbetet, de gör ett urval 

baserat på kravprofilen, vad det är kunden eftersöker. När de tycker att de har hittat de CV: n 

som stämmer in på de krav som kunden söker, kallar de in dessa kandidater på djupintervju. 

Resurs A berättar att det är väldigt vikigt att man ställer samma frågor till alla kandidater, för 

att göra intervjuprocessen lika för alla och för att kunna värdera kandidaterna på samma vis. 

Under djupintervjun så lägger de mycket fokus på vad kandidaten har gjort innan, de 
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använder sig av kompetensbaserad intervjuteknik. Resurs B berättar att de kanske inte går in 

så djupt på personligheten hos kandidaten vid visstidsanställning i jämförelse med hur man 

gör i vanliga rekryteringar, då internt till företaget. Då det är planerat att personen ska ha 

positionen i flera år. Vid visstidsanställning via bemanningen ska man täcka ett behov under 

en kortare tid som kan variera mellan ett år till sex månader.  

När de känner att de hittat kandidater som passar för uppdraget så tar de referenser och gör 

eventuella tester, som personlighetstester och kunskapstester. Men det beror på vad de har 

kommit överens med kunden om. Efter detta så presenterar de tre till fyra kandidater för 

kunden. Resurs A berättar att kunden kanske bara vill gå vidare med två av dessa kandidater 

då gör de ytterligare tester innan de gör slutbedömningen, och sedan erbjuds en anställning.  

Processen slutar med att de gör en kvalitetsuppföljning när kandidaten har arbetat mellan två 

till fyra månader. Detta för att säkerställa att det fungerar för båda parter. Resurs A berättar att 

de har ett garantiupplägg i rekryteringar mot kund. Om kunden inte är nöjd med kandidaten 

de har rekryterat och det inte fungerar så gör de en ny rekrytering kostnadsfritt.  

4.4.2 DEN INTERNA REKRYTERINGSPROCESSEN 

Det är inte mycket som skiljer den externa rekryteringen mot den interna, processen ser 

likadan ut. Det som skiljer dem åt är att de under internrekrytering gör så kallade ”farfars” 

intervju där VD:n får träffa kandidaten. Alla som arbetar på kontoret inom Resursbemanning 

får genomgå ett test, då med ett OPQ test som är ett personlighetstest. Intervjuerna kan även 

vara lite mer djupgående, för att få vetskap om vem kandidaten är och hur den fungerar 

eftersom kandidaten planeras att arbeta inom företaget under en längre period.  

4.4.3 HÖGSKOLEBETYGENS BETYDELSE  

Högskolebetygen har inte någon större betydelse för respondenterna på Resursbemanning, de 

menar att det är helhetsbilden som räknas t.ex. tidigare arbetserfarenheter, vad referenserna 

säger och personliga egenskaper. De nämner att om kunderna skulle efterfråga att de är viktigt 

att tittade på betygen så skulle de göra det, men att det inte hänt så ofta. Om de ska hitta 

kandidater till en trainee tjänst kan betygen vara av betydelse men inte till en 

ekonomiassistenttjänst .  

De berättar att de både begär in betyg och tjänstgörings betyg från tidigare arbetsgivare och 

referenser. De har det som underlag, men hur tungt det väger beror väldigt mycket på. Resurs 

B berättar att om man har många icke-godkända kurser så blir de mer frågande varför 



  

 30 

kandidaten har det. De frågar då kandidaten varför kurserna inte är godkända. Det vikigaste är 

att kandidaterna har tagit sin examen och inte har något släpande.  

Det är först efter intervjun som de tittar på betygen, detta för att de vill se alla formella 

handlingar som finns. Dels för att det kan styrka det som kandidaten sagt under intervjun, att 

det faktiskt stämmer, eftersom det visar på ärlighet hos kandidaten och för att kunna se om 

kandidaten har insikt i vad den har för förmågor och svagheter, berättar Resurs B.  

De säger att det inte är ofta de utgår från betygen vid en rekrytering av en ekonomiassistent, 

utan om de vill veta kandidatens förmågor inom området så använder de istället ett 

kunskapstest.  

4.4.4 VIKIGA FAKTORER 

Den faktorn som är vikigast för respondenterna på Resursbemanning är framförallt att man 

har tidigare arbetslivserfarenhet. Har personen arbetat extra under sin studietid, haft praktik 

eller arbetat innan man började studera. De är väldigt intresserade av den samlade 

yrkeserfarenheten. Resurs B berättar att när de rekryterar externt så använder de sig av 

kandidater som gått YH utbildningar, eftersom dessa har erfarenheten inom ekonomiområdet. 

Då det praktiskt arbetar med just kundreskontra eller likanden.  

Det är bra om kandidaten arbetat inom branschen exempelvis om man har arbetat inom 

elbranschen och söker jobba som ekonomiassistent då kan det vara meriterade, eftersom 

kandidaten har tidigare erfarenhet och förstår sig på hur branschen fungerar. Både Resurs A 

och Resurs B säger att det väger tyngst om kandidaten har arbetat inom ekonomiområdet och 

har erfarenhet inom flera olika arbetssystem inom ekonomi.  

En annan faktor som är vikigt är referenserna, vad de säger. Eftersom de styrker det 

kandidaten har uttryckt under intervjun. Enligt Resurs A: ”Referenser från tidigare arbeten 

och praktik, Det tror jag är vikigt. För då finns det faktiskt en dokumentation på att man har 

utfört ett arbete och kvalitén på det, det tror jag kommer vara vikigt.” Men Resurs B berättar 

också att man måste väga trovärdigheten hos referenserna, eftersom alla kanske inte kommit 

överens med alla tidigare chefer eller att de lägger tyngden på att man inte är så social. Att 

man får plocka olika delar av referenserna och tänka efter hur kandidaten som ska arbeta i 

tjänsten ska vara. Men att i helhet så väger referenserna tungt.  

Personliga egenskaper är också en faktor som väger tungt säger både Resurs A och Resurs B 

eftersom kandidaten ska både passa in i tjänsten och i företaget. Detta är en faktor som väger 
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tyngre när det kommer till den interna rekryteringen. I den interna rekryteringen går man mer 

in på djupet i vem personen är och om personen kommer att passa in i företagskulturen som 

företaget har. När det gäller bemanningspoolen så bör kandidaten vara mer flexibel, eftersom 

längden på uppdrag och företag kan variera.  
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel kommer teorin att ställas mot empirin som samlats in under intervjuerna med 

företagen. Jag kommer alltså diskuterar och analyser empirin utifrån teorin.  

 

När jag tittar på hur de fyra bemanningsföretagen lägger upp sin rekryteringsprocess så ser det 

likadant ut hos alla företagen, det är små saker som skiljer dem åt. Om man sedan jämför 

deras rekryteringsprocess med hur HRM-Cykelns process ser ut så är den uppbygg på samma 

sätt. 
41

 Alla respondenterna berättar att de ser till att träffar kunden och bygger upp en 

kravprofil, där de vill se vad det är för typ av person som ska rekryteras till företaget. Hur 

kandidaten ska vara, vilka erfarenheter som krävs med mera. De diskuterade även fram hur 

kunden vill marknadsföra sig. Då de rekryterar mycket till kunder både inom den egna 

bemanningspool och genom ren rekrytering åt kunden så behöver de inte se hur 

personalbehovet är, något som HRM beskriver som en viktig faktor att ta hänsyn till innan 

man ska starta rekryteringsprocessen.
42

 Eftersom denna faktor är något som kunden redan har 

gjort innan de kontaktar dem. Det centrala som dessa bemanningsföretag gör är att utföra 

rekryteringsprocessen åt kunden, så att de inte behöver göra det själva.  

När de byggt upp en kravprofil tillsammans med kunden så övergår de till att välja vad för typ 

av annonsering de ska göra. Det gäller även när företagen ska göra en rekrytering internt. Som 

rekryteringsdelen i HRM säger så är det vikigt att ha en klar bild av vad rekryteringen skall 

leda till.
43

 Respondenterna berättar att de lägger ut annonser samtidigt som de söker igenom 

sin databas och andra internetkällor efter kandidater. När det sedan kommer till nästa steg i 

rekryteringsprocessen som HRM kallar för sammanställning av sökande så utgår 

bemanningsföretagen först utifrån den kravprofil som satts upp tillsammans med kunden, det 

är kravprofilen som de sedan jämför CV:n med, för att se om kandidaterna som sökt når upp 

till dessa krav. Två av bemanningsföretagen Adecco och Bravura utgår också ifrån en 

telefonintervju med de potentiella kandidaterna för att se deras genuina intresse för tjänsten. 

Medan respondenterna på Amendo och Resursbemanning berättar att de utgår mer från själva 

CV:t innan de kallar till en djupintervju.  
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När sammanställningen av de sökande har genomfört så går man över till grovgallringen. 

HRM berättar att det finns flera olika sätt man kan använda sig av under denna process. Några 

av dessa är betyg från skola och arbete, observationsstudier, provtjänstgöring, tester, 

referenser samt intervju.
44

  Det som dessa företag använder sig av är betyg från skola och 

arbete, tester, referenser och intervjuer. Men när i processen de använder sig av dessa delar 

kan vara olika från företag till företag, beroende på vad kunden efterfrågar.  

HRM säger att orsaken till att man använder sig av intervju kan vara olika, att det kan vara 

allt från att ge och få information av kandidaten, det kan vara för att ta reda på fakta som av 

olika anledningar inte kommit fram i de skriftliga handlingarna och att man vill ha en 

uppfattning om personligheten etc.
45

 Den största orsaken till att samtliga företag genomför 

intervju är att de vill se vem kandidaten är, om han/hon skulle passa in i företaget men också 

för att kunna få svar på saker som har varit oklara i de skriftliga handlingarna. Man kan säga 

att det HRM säger stämmer ganska bra in på vad företagen vill ha ut av intervjun, då detta 

steg i processen anses vara vikigast.  

När grovgallringen är gjort så går man över till avslutningsprocessen, det är nu man har dragit 

ner de sökande kandidaterna till två eller tre kandidater och det är nu som de pressenterats för 

kunden. HRM berättar att man i denna del oftast använder sig av ytterligare en medarbetare 

som får ge sin uppfattning om de sökande
46

, som för bemanningsföretagen blir deras kund. 

Kunden väljer om de vill fortsätta processen med några av dessa kandidater. Om de vill gå 

vidare, så hjälper respektive bemanningsföretag att boka in en tid för kandidat och kund att 

träffas. Men arbetet slutar inte här, efter några månader så gör bemanningsföretaget en 

uppföljning för att se hur det gått.  

Den interna rekrytering till företagen är uppbyggd på samma sätt som den externa processen, 

det som kan skilja dem åt är att det exempelvis på Adecco är en utomstående person som 

utför rekryteringen, och att man gör andra tester. På Amendo så utgår man mycket ifrån 

rekommendationer, på Bravura så menar de att man har mycket större koll på vad som 

eftersöks och behöver inte lägga ner lika mycket energi på att förstå kunden. Och på 

Resursbemanning så är skillnaden att de gör så kallade ”Farfars” intervju, att VD: n får träffa 

kandidaten innan de anställs men även utför ett personlighetstest vid namn OPQ. Generellt så 

berättar alla företagen att dessa rekryteringar blir mer djupgående eftersom de vet vad som 

eftersöks inom deras företag, vilken kompetens, personlighet samt krav som kommer att 
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ställas på den nyanställde. Än vad det är när de rekryterar åt en kund, det är vikigt att förstå 

vad kunde efterfrågar och vad kravprofilen är. I HRM påvisar de att man ska en bra bild över 

vad det är för person företaget vill anställa.
47

 Denna bild blir då alltså mer tydlig när företagen 

rekryterar till sig själva, de vet då vilken person som bör anställas. När de rekryterar åt en 

kund så gäller det att förstå vad kunden eftersträvar hos personen. Det är därför kravprofilen 

blir den viktigaste faktorn under den externa rekryteringen.  

Det som skiljer dessa fyra företagen åt i deras rekryteringsprocesser är att de bygger upp 

urvalsprocessen på lite olika sätt. Adecco arbetar proaktivt och försöker hela tiden ha 

kandidater klara och färdig intervjuade innan kunderna kommer till dem och om de hittat 

kandidater redan här så skickar de CV till kunden. De säger att det är vikigt att jobba så 

proaktivt som möjligt eftersom några kunder kan ger dem en mycket knapp tidsram att hitta 

en kandidat. Det är kanske därför företag använder sig av just bemanningsföretag, eftersom 

företagen själva inte har tid att göra rekryteringen. HRM påvisar också detta då den berättar 

att företagen ska ha en tydlig ram för hur lång tid det får ta innan tjänsten bör vara tillsatt, och 

att företag kan i visa fall använda sig av rekryteringsföretag.
48

 Respondenterna på Amendo, 

Bravura och Resursbemanning berättar att de ofta går in i deras databas för att se om de har 

några kandidater som de kan tänkas ta in på intervju för att göra rekryteringen så pass 

tidseffektiv som möjligt. I urvalsprocessen så berättar respondenterna på Bravura att de går 

igenom ansökningar löpande, de väntar inte till sista ansökningsdag utan börjar redan från dag 

ett att göra sitt urval. De menar att eftersom de gör detta kan de ge sina sökande kandidater 

samma chans, detta är i sin tur ett annat sätt för dem att göra processen så tidseffektiv som 

möjligt.  

Något som gör att Resursbemanning skiljer sig från de andra företagen är att de är ISO-

certifierade, vilket gör att de har en standardmall som de måst följa under 

rekryteringsprocesser. De utgår från samma struktur och försöker ständigt att fråga de 

sökande kandidaterna samma frågor och utgår från samma villkor för samtliga sökande. Att 

behandla alla sökande lika och att bedöma dem på samma kriterier är också något som HRM 

förespråkar att man bör göra under rekryteringsprocessen.
49

 

När djupintervjun är genomförd så gör respondenterna på Adecco, Amendo och 

Resursbemanning tester, om det är något som kunden efterfrågar. Dessa tester kan vara 

personlighetstester eller kunskapstester för att se hur kandidaten presterar och vad för typ av 
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person de är. Detta är inget som respondenterna på Bravura nämner att de gör. Att göra tester 

anser de kan ge dem en bättre bild av hur personen är och hjälpa dem att finna den bästa 

kandidaten till tjänsten som ekonomiassistent.  

Samtliga respondenter berättar även att djupintervjuerna inte alltid blir lika djupgående som 

de borde bli när de rekryterar externt. Detta pågrund av att de inte blir lika insatta i hur 

kandidaten ska vara, som de är när de rekryterar internt. I och med detta kan man säga att 

företagen gör ett begränsat rationellt val när de tar beslutet om vem som i slutändan får 

tjänsten. De kan inte få reda på allt de vill om kandidaterna, varken när de rekryterar internt 

och eller externt utan beslutet bli i bästa fall tillfredställande. Det kan röra sig om att man 

måste hålla sig inom en tidsram när kandidaten ska tillsättas i tjänsten.
50

 Eller som Simon 

säger i beslutsprocessen att världen är komplex och att människor i och med detta inte kan ta 

hänsyn till allt inom denna komplexitet. Han menar att människor har för avsikt att ta ett 

rationellt beslut och försöker på grund av detta ta de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när 

de tar beslutet. 
51

 Därför kan sägas att de fyra bemanningsföretagen bara tittar på de vikigaste 

faktorerna som kunden eller de anser att kandidaten bör ha för att kunna få arbetet som 

ekonomiassistent. Vilket de berättar är social kompetens och trevligt bemötande, 

arbetslivserfarenhet samt bra referenser. Eftersom de arbetar i en bransch där det gäller att 

vara snabb med att rekryterar personer till andra företag. Så blir också dessa faktorer mest 

centrala för dem att titta på under rekryteringsprocessen.  

En annan vikigt aspekt inom beslutsteorin är att organisationer följer en så kallad 

beslutsstrategi och beslutsregler. Att organisationen är beroende av vilka mål som satts upp 

inom organisationen. Eftersom organisationen oftast har många motsägande målsättningar, så 

som lönsamheten inom företaget. Att man måste tänka på hur stora kostanden kan bli för 

organisationen på kort- eller långsikt. 
52

 

Alla respondenter berättade även att de gör uppföljningar på varje rekrytering de gör, men 

något som skiljer Resursbemanning från de andra är att om deras kund inte är nöjd så gör de 

en ny rekrytering kostnadsfritt. Vilket gör att det blir viktigt att de rekryteringarna de gör 

verkligen passar både kunden men också kandidaten. Med detta menar jag inte att de andra 

företagen inte arbetar för att gör en så bra rekrytering som möjligt. Men som beslutsteorin 

säger, att vissa organisationer kan ha vissa beslutsregler de måste följa för att företaget ska bli 
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lönsamt.
53

 Detta kan dras som en parallell till rekrytering, att en rekrytering inte får kosta för 

mycket eller att kraven som kunder kan ha på företagen är att de ska göra rekryteringen inom 

en viss tidsperiod. De på Resursbemanning strävar inte efter att göra en dålig rekrytering 

eftersom det i så fall skulle kosta dem en massa pengar.  

När det kommer till skolbetyg så som högskolebetyg så ber respondenterna på Adecco, 

Amendo och Resursbemanning alltid in sådana handlingar efter djupintervjun med 

kandidaterna, men de säger alla tre att de har ganska liten betydelse vad man har för betyg. 

Om man kommer som nyexaminerad så kan de ha större betydelse, men de är mer ute efter 

erfarenhet. Något som även HRM berättar att kunskap är en färskvara och ett betyg som är 

några år gammalt kanske inte längre fyller något syfte.
54

 Så att söka en tjänst som 

nyexaminerad kan göra att betygen har en större betydelse. Men att det inte är den vikigaste 

faktorn som de tittar på. Bravura nämner att de kan ta in skolbetyg men det är inget de kräver 

in och det är endast om de skulle stå och väga mellan två personer i slutskedet, och det är 

endast då de ber om dem. Både respondenterna på Adecco och Resursbemanning nämner att 

de ofta använder sig av YH-utbildade snarare än högskoleexaminerade, eftersom YH-

utbildade oftast har den praktiska erfarenheten i jämförelse med de som har studerat på 

universitet eller högskolan. Samtliga respondenter säger dock att de är intresserade av att se 

ett examensbevis, detta för att de vill ha en bekräftelse på att kandidaten faktiskt har fullföljt 

sina studier. Det handlar inte så mycket om hur höga högskolebetygen är utan att alla kurser 

är avklarade. De säger också att de inte sorterar bland kandidaterna efter högskolebetygen 

eftersom det är helheten som räknas. Respondenterna på Resursbemanning berättar att de 

utgår sällan från betygen i så fall skulle de göra ett så kallat kunskapstest istället för att titta på 

hur kandidaten presterat på högskolan.  

Vilka kompetenser man bör ha för tjänsten är också väldigt vikiga att man kommit fram till 

innan man påbörjat själva rekryteringsprocessen något som HRM punkterar. Det är vikigt att 

man har en tydlig struktur på vad man söker för typ av personer, vad för kompetenser 

kandidaten bör ha. De vikigaste faktorerna jag kunnat se genom mina intervjuer är att 

samtliga företag prioriterar arbetserfarenhet. Det är bra att ha haft ett extra arbete, praktikplats 

samt om man har arbetat innan studierna. Alla arbetserfarenhet som kandidaten kan ha är 

relevant information, om man kommer som nyexaminerad student och söker arbete som 

ekonomiassistent. Den bästa arbetserfarenheten är om man arbetat inom ekonomiområdet, 
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eftersom det är det som deras kunder efterfrågar. Det är också därför som de oftast vänder sig 

mot YH-utblidade kandidater eftersom de har den erfarenheten.  

HRM säger att referenser är det vikiga, att se hur aktuella de är och att man även ska värdera i 

vilket sammanhang referenspersonen har samverkat med kandidaten.
55

 HRM säger inte att 

referenserna är en av de viktigaste urvalsformerna men de säger att det kan vara bra att de är 

aktuella. Samtliga respondenter anser att referenserna är en viktig faktor för att man ska 

kunna få arbetet. De anser att det är genom referenserna som man mer eller mindre kan 

klargör det kandidaten har skrivit i sitt CV och sagt under intervjun, är sant. Men att de ska 

vara varsamma i hur de tolkar det som referensen säger. Vilket HRM säger är väldigt vikigt 

att tänka på när man använder sig av referenser som urvalsform. Men detta är förutsatt att 

kandidaten har referenser.  

Som jag nämnde i början av analysen så är social kompetens och trevligt bemötande en viktig 

faktor i beslutsprocessen. Men HRM myntar också att denna kompetens är vikigt att tänka på. 

Då man bör anställa en person som passar in i företag men också passar in i tjänsten. Alla 

företagen säger att personlighet är viktigt, att kandidaten besitter social kompetens. Men att 

denna faktor kan vara mer vikigt när de rekryterar internt till företaget, än när de gör en extern 

rekrytering. Om man ska arbeta i en bransch som bemanningsbranschen så bör man ha ett 

trevligt bemötande eftersom man ständigt får arbeta på nya arbetsplatser eller träffat nya 

kunder och om man ska arbeta internt så är det bra att ha socialkompetens.   

5.1 TIDIGARE FORSKNING 

Om man jämför mitt resultat med vad de tidigare studierna berättar att de kom framtill till, så 

skiljer det inte så mycket ifrån varandra. När sjöbefäl skulle rekryteras så hade inte betygen 

någon betydelse, det enda deras respondenter sa var att man endas behövde godkänt i alla 

kurser eftersom den sociala kompetensen och referenserna väger tyngre.
56

 Samma sak gäller 

det för mina respondenter, då de berättande att betygen inte har så stor betydelse inom 

rekryteringen. Utan att kandidaten endast ska vara klar med sina studier och inte ha några 

kurser släpande, att de ska ha ett examensbevis. Även Rosmark tynger detta då hon skriver i 

sitt resultat att betygen inte hade så stor betydelse. Men hon nämner att betygen har större 

betydelse inom de akademiska arbetena.
57

 Vilket inte riktigt stämmer överens med mitt 
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resultat. Några av de intervjuade respondenterna begär in högskolebetygen, men det är inte 

dina betyg som avgör om kandidaten får arbetet.  

Om man ser på vilka faktorer som är avgörande för att en kandidat ska kunna få arbetet så 

stämmer både mina resultat överrens med vad Lundberg och Wetterberg, Rosemark och 

Nilson kommit fram till. Det är den social kompetensen och referenserna som är det 

avgörande.
58

 Det som även framkom är att erfarenheten är av stor betydelse. Oavsett vilken 

marknad man arbetar på så ställs det likande krav på vilka egenskaper man bör ha som 

arbetssökande kandidat.  
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6. SLUTSATS 

 

I detta avslutande kapitel kommer slutsatsen av min undersökning att redovisas då mitt syfte 

var att studera rekryteringsprocessen hos bemanningsföretag av en ekonomiassistent med 

fokus på högskole-/universitetsbetygens betydelse vid rekrytering.  

 

Jag har genom min undersökning kommit fram till att skillnaden i rekryteringsprocessen för 

respektive företag inte är så stor. Alla utgår från en kravprofil när de rekryterar, som de vid en 

extern rekrytering bygger upp tillsammans med kund och att de har en egen kravprofil vid den 

interna rekryteringen. De annonserar ut tjänsten genom olika sökmotorer bland annat den 

egen hemsida, arbetsförmedlingen men även att de söker efter kandidater själva. 

Respondenterna på Adecco och Bravura gör telefonintervjuer med potentiella kandidater 

innan de tar in dem på djupintervju. Medans respondenterna på Amendo och 

Resursbemanning endast utgår från vad kandidaten har skrivit i sitt CV samt personliga brev.  

De tar in kandidaterna på djupintervju, efter djupintervjun tar de referenser som de ringer upp 

och gör eventuella tester. Om det är en extern rekrytering så presenterar de efter detta två till 

tre kandidaterna för kunden som väljer om de vill fortsätta med dem. Om kunden vill fortsätta 

med några av kandidaterna så bokar de in intervjuer åt dem. När kunden när nöjd och hittat 

någon till tjänsten så erbjuds en anställning. Alla fyra företag gör uppföljning på deras externa 

rekryteringar för att se om kandidaten och kunden är nöjda. Respondenterna på 

resursbemanning berättar även att om kunden inte är nöjd, så gör de en ny rekrytering kostnad 

fritt.  

I urvalsprocessen så har jag kommit fram till att högskolebetygen inte har någon större 

betydelse när det kommer till att arbeta som ekonomiassistent hos dessa bemanningsföretag. 

Respondenterna på Adecco, Amendo och Resursbemanning begär alla in betygen av de 

anställda som genomgått djupintervju, medan respondenterna på Bravura endast begär in 

betyg om det står och väger mellan två kandidater i slut gallringen. Samtliga respondenter vill 

alla se att kandidaten har ett examensbevis, och att alla kurser är klar gjorda.  

Det finns andra faktorer som väger tyngre för att få arbetet som ekonomiassistent hos dem 

eller hos deras kunder, nämligen att kandidaten har arbetserfarenhet. Att kandidaten har varit 

företagsam är den vikigaste faktorn, att man förstår hur det är att arbeta. Kandidaten behöver 

inte ha arbetat heltid utan det räcker med att ha haft ett extra arbete eller praktiserat sedan 
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innan. Men det är alltid extra bra om kandidaten har arbetat inom ekonomisektorn, för det 

visar att denne har varit arbetssam inom rätt område och har kunskaper redan innan. En annan 

viktig faktor är att ha bra referenser, men detta är förutsatt att det finns referenser. Alla 

respondenter anser att referenserna är en mycket avgörande för att om kandidaten får arbetet 

eller inte. Referenserna stryker det som skrivits i CV och det som berättats under intervju.  

Social kompetens och trevligt bemötande nämner alla respondenter som en viktig faktor för 

att få arbetet. Det gäller även att ha en bra attityd och kunna föra sig och att kunna passa in i 

företagskulturen. Söker man anställning på ett bemanningsföretag är det ovan nämnda en 

viktig del i kompetensen. Då arbetet innebär att man ständigt möter nya människor och 

arbetar på olika arbetsplatser, beroende på om det är internt eller externt.  
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BILAGA 1. INTERVJU MALL 

INTERVJU FRÅGOR 

- Hur länge har ni jobbat med rekrytering? 

Följdfrågor: 

- Har du någon speciell utbildning för rekrytering? 

- Har du själv arbetat som ekonom? 

- Har ni någon speciell mall som följs vid rekrytering? 

- Hur många har du rekryterat? 

 

Huvudfråga: 

- Ni har fått ett uppdrag av en kund att rekrytera en ny ekonomiassistent till 

dem. Hur går ni tillväga? 

Följdfrågor: 

- Skiljer sig denna process ifrån den interna rekryteringen till företaget? 

- Hur stort söktryck brukar det vara till denna typ av tjänst?  

- Ni får in ansökningar från en mängd människor med olika bakgrund och 

erfarenheter, alla har en ekonomiexamen. Hur sållar ni och väljer ut kandidater? 

 

- Låt oss nu sätt upp ett scenario att dessa ansökningar kommer från endast 

nyexaminerade ekonomer, utan erfarenhet inom branschen. Hur tänker ni i detta 

fall? 

- Har det någon betydelse från vilken högskola/universitet man har fått sin examen 

ifrån? 

- Tittar ni på hur lång tid det har tagit för personen att ta sin examen? 

 

Kompetens: 

- Vad betyder kompetens för dig? 

- Vad kräver ni för kompetens hos en ekonom som ni anställer åt en kund?  

 

Huvudfråga: 
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Om jag nu nämner ett antal personliga egenskaper som en arbetssökande ekonom kan 

ha, så får du värdera dessa på en skala från 0-10. Där 0 är Oviktigt och 10 är Viktigt.  

( ) Social kompetens och ett trevligt bemötande 

( ) Har goda referenser från tidigare arbeten/praktik 

( ) Har lång erfarenhet inom olika arbetsområden 

( ) Känner personer på ert rekryteringsföretag 

( ) Har genomfört ett intressant/relevant självständigt arbete 

( ) Har höga avgångsbetyg från universitetet/Högskolan 

( ) Har utöver en kandidatexamen även en magister- eller masterexamen inom ekonomi 

( ) Studerat utomlands/ bott utomlands 

 

- Kan personliga egenskaper vara avgörande för att en viss person anställs/ 

inte anställs? I så fall på vilket sätt? 

 

Huvudfråga: 

- Tittar ni på betygen som erhålls vid examen från universitet/högskolan vid 

rekrytering? 

Följdfrågor: 

- Är det vikigt/inte viktigt att se hur personen har presterat på 

universitetet/högskolan? 

- Tycker ni att man kan mäta kunskap med betyg? 

- Tycker ni att betyg är ett bra sätt att sortera mellan de sökande ekonomerna? 

- Hur gör ni för att sortera bland de sökande? 

- Har det hänt att ni tittar på betygen och i så fall när då? 

- (Kan ett högt betyg vara avgörande för att en person får jobbet?) 

- (Kan ett lågt betyg vara avgörande för att en person inte får jobbet?) 
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- I många branscher är betygen från utbildningen avgörande. Hur kommer de sig att 

betygen är viktiga/inte viktiga om man jobbar som ekonomiassistent? 

- Har det alltid varit så här? 

- Är detta beroende på hur många som söker tjänsten? 

- Om ni tittar på betygen, tycker ni att de sedan reflekterar hur den anställde 

fungerar i sitt arbete? 

 

Huvudfråga:  

- Om det nu är så att ni tittar på betygen, vilket/vilka ämnen är mest 

intressanta att titta på? 

 

Följdfråga:  

- Varför är just detta/ dessa ämnen viktiga att titta på anser ni? 

 

 

Huvudfråga: 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att utgå från betygen vid 

rekrytering anser ni? 

 

Handelshögskolan och Stockholms universitet använder sig av det sjuskaliga 

betygssystemet, från A-F där A (Utmärkt) är högsta betyget medan F är det lägsta 

betyget och där med underkänt. Medan Södertörns Högskola använder sig av det 

treskaliga betygssystemet, från U-VG där VG är högst och U står för underkänt.  

 

- Anser ni att något utav dessa betygssystem är bättre än de andra om ni tittar på 

betyg vid en ny rekrytering? Varför? 

- Tycker ni att man borde använda sig av samma slags betygssystem inom alla 

ekonomiutbildningarna? 

 

Är det något som du skulle vilja tillägga som du har tänkt på under intervjuns gång? 
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BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING AV SIFFERSÄTTNING AV 

PERSONLIGA EGENSKAPER 

 
Fråga 

1 

Fråga 

2 

Fråga 

3 

Fråga 

4 

Fråga 

5 

Fråga 

6 

Fråga 

7 

Fråga 

8 

Adecco A 7 10 - - 7 6 2 3 

Adecco B 9 7 5 5 5 9 6 8 

Adecco C 9 5 6 7 7 5 2 7 

 25 22 11 12 19 20 10 18 

Amendo A 8 6 6 2 8 6 4 6 

Amendo B 9 10 5 8 5 7 6 7 

 17 16 11 10 13 13 10 13 

Bravura A 7 8 4 6 6 5 8 3 

Bravura B 10 10 5 7 7 6 1 4 

 17 18 9 13 13 11 9 5 

Resurs A 9 10 2 0 10 2 0 0 

Resurs B 7 9 6 5 5 5 2 2 

 16 19 8 5 15 7 2 2 

Sammanställning: 75 75 39 40 60 51 31 40 

 


