
 i  

  

 Talangjakt 2008 
- En studie av rekryteringsbranschen 

  
  

 Författare: Jeanette Andersson 

 Johan Lindquist 

 Hanna Trobro 

Handledare: Lars Lindkvist   

Olle Duhlin 

Program: Design Management 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå och termin: D-nivå, VT- 2008 

Handelshögskolan BBS 
 

  

 

 

 



 ii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Time spent on setting up and monitoring the best possible recruitment and selection 

procedures is time well spent.”  

(Molander & Winterton, 1994, sid 64) 
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Förord 

Uppsatsen är äntligen klar. Examen stundar och vi författare har lärt oss massor om 

rekryteringsbranschen. Vägen till att få ett färdigt resultat i händerna har dock inte varit helt 

smärtfri. Flera gånger har vårt hopp bytts ut mot förtvivlan, då vi ibland har tvekat om vi 

verkligen varit på rätt väg. Vårt uppsatsarbete har också präglats av det faktum att vi har varit 

tre författare, med tre väldigt skiftande personligheter. En ständigt förkyld, pessimist som har 

svårt att skilja på det svenska och engelska språkets uppbyggnad. En omedgörlig tidsoptimist 

som gör de enklaste ting krångliga och som absolut inte kan skilja mellan ”de” och ”dem”. 

Som kryddan på moset har vi också den lättirriterade och naiva optimisten med förkärlek till 

bisatser. Många bisatser. Vi har alla tre följaktligen bidragit med våra brister. Det positiva i 

det hela är däremot att vi lyckligtvis inte har samma svagheter, vilket gjort att vi 

förhoppningsvis har eliminerat alla skavanker under vägens gång. Var och en av oss besitter 

också styrkor som vi hoppas lyser igenom i vårt arbete. Beträffande uppsatsens innehåll har 

det givit oss kunskaper och tips som kommer att vara värdefulla vid framtida jobbintervjuer. 

Vi har givetvis vunnit mer insikter än så, men med examen stundande runt hörnet är det dessa 

kunskaper som just nu känns mest dyrbara. Med detta sagt vill vi inte uppehålla dig i din 

läsning mycket längre utan säger helt enkelt; håll till godo och förbered dig på en spännande 

talangjakt!  

Kalmar, Maj 2008 

  

 

______________ ______________ ______________ 

                Jeanette Andersson               Johan Lindquist                   Hanna Trobro 
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Sammanfattning 

Titel:   Talangjakt 2008- En studie av rekryteringsbranschen 

Författare:   Jeanette Andersson 

 Johan Lindquist 

 Hanna Trobro   

Handledare:   Lars Lindkvist & Olle Duhlin 

Ämne:   Magisteruppsats 15 hp, Design Management.  

Nyckelord: Rekrytering, kreativitet, talang, externa 

samhällsfaktorer, kompetens, trend. 

Syfte: Vårt syfte är att beskriva rekryteringsprocessen och i 

synnerhet att identifiera avgörande faktorer i 

processen och dess omgivning som kan kopplas till 

ett talangfokus.  

Metod:  Vårt metodavsnitt, som vi kallar ”spelets regler”, 

beskriver bland annat att vår uppsats grundar sig på 

utförd förstudie. Valet av metod är också något som 

beskrivs närmare. Våra val av informanter motiveras 

även bredvid en reflekterande metoddiskussion.      

Slutsats: Det vi kommit fram till är att rekryteringsprocessen 

påverkas av en rad faktorer som tar sin utgångspunkt 

i några stora samhälleliga tendenser. Dessa tendenser 

kräver vissa förändringar i processen som gör att 

orden talang, kreativitet och stjärna börjat användas 

som profilering för företag då syftet är att locka till 

sig kompetent personal från 80-talistgenerationen. 

Hur man däremot bestämmer vem som besitter 

önskade egenskaper är det ingen större skillnad på. 

Beprövade metoder används, trots att de enligt oss 

innehåller en hel del brister. 
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1. Välkommen! 

 

Vi befinner oss mitt i en talangjakt och överallt söks det med ljus och lykta efter talanger. Talanger 

som kan sjunga, driva företag, dansa, göra mål, ja personer som helt enkelt lyckas bättre än andra på 

det dem gör. Att se vem som dansar bäst, vem som kan hålla tonen och vem som kan göra mål är inte 

så svårt, men hur hittar man talangerna inom företagande och vad exakt utgör en sådan talang? Här 

vill vi stanna upp och försöka besvara dessa frågor, något som vi har förhoppning om att göra genom 

följande studie. Välkommen till 2008 års talangjakt! 

 

En sen fredagskväll sitter tre studenter och tittar på tv. De zappar mellan olika 

program och kanaler. På en kanal visas ”The Apprentice” med Donald Trump. I 

programmet letar Trump efter talangfulla personer att anställa till sitt företag. På en 

annan kanal visas den rafflande finalen av Talang. Vem vinner den prestigefulla titeln? 

Spänningen är olidlig. Samtidigt på ännu en kanal visas Tv-stjärnan, där programidén går 

ut på att hitta Sveriges nästa tv-personlighet.  

Som vi alla vet infaller reklamen allt som oftast samtidigt på alla kanaler. För att fylla 

reklampausen med något mer roande plockar en av studenterna upp en tidning och börjar 

läsa. Det dröjer inte länge förrän studenten hittar en intressant artikelserie som 

handlar om hur företag idag letar efter kreativa personer, talanger och framtidens 

stjärnor när de anställer ny personal (Campus Ekonomi, 1/2008). När studenten läser 

vidare upptäcker han också att det har startats nätverk som har som syfte att finna 

talanger åt företag. Eftersom studenten själv är inne på sin sista termin och i fas med 

att söka jobb blir han genast lite nervös. Han försöker snabbt komma på om han själv 

har någon talang som skulle kunna användas i yrkeslivet. Då dyker nästa fråga upp i hans 

huvud. Vad menar de egentligen med talang? Vad är det företagen och nätverken letar 

efter egentligen? Studenten visar artikeln för sina vänner och samma frågor väcks hos 

dem. De tre studenterna bestämmer sig således för att ta reda på svaren på dessa 

frågor, nu med detsamma!  
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Som ni säkerligen har förstått är de tre tv-tittande studenterna vi uppsatsförfattare. Ungefär på 

detta sätt, som berättelsen skildrar, gick det till när idén till vår uppsats växte fram. En annan 

bidragande orsak till uppsatsämnet var också att vi samtliga är intresserade av 

personalområdet. Vi beslutade oss därför för att se om det fanns någon relevans i artikelserien 

vi hade läst i Campus Ekonomi (1/2008). Letar verkligen dagens företag efter framtidens 

talanger och stjärnor? Använder företag ord som kreativitet i sina arbetsannonser, eller 

innehåller artikelserien bara nonsens utan att spegla verkligheten? Det var dessa frågor som 

ledde oss till att göra en förstudie. Denna studie innebar att vi tittade närmare på 150 slumpvis 

utvalda arbetsannonser som främst riktade sig mot nyutexaminerade studenter. Vad vi kan 

avslöja redan nu är att begreppen talang, kreativitet och stjärna förekom ett antal gånger. Av 

de 150 annonserna vi tittade på, fann vi att 22 stycken innehöll de eftersökta begreppen. Detta 

gav oss ett resultat på 15 % vilket vi anser vara tillräckligt för att bekräfta det vi läst i artikeln. 

Resultatet visade också att det fanns en relevans i att studera ämnet närmare. Vårt intresse 

väcktes därmed ytterligare. Frågan är då vad det var vi hade sett? 

 

1.1 Problemdiskussion 

Stenström (2000) talar om en allt tydligare estetisering av samhället. Vi har märkt att denna 

estetisering innebär att fokus flyttas från ”hårda” värden till mer ”mjuka”. Som en del i denna 

estetisering närmar sig konsten företagandet och tillför en harmoni mellan dessa båda sfärer. 

Stenström (2000) beskriver denna fusion som att den konstnärliga sfären har sammankopplats 

med den ekonomiska. Något som tidigare har setts som varandras motsatser har nu istället 

börjat kopplas samman.  

Vi har valt att se hur estetiseringens mjuka värden påverkar företags rekryteringsprocess. Vi 

hävdar utifrån artikelserien vi läste i Campus Ekonomi (1/2008) och vår utförda förstudie, att 

företag idag söker ”mjuka” egenskaper hos sin framtida personal. Dessa mjuka egenskaper 

kan exempelvis vara kreativitet och fenomen som talang och stjärna. Vad vi menar är att 

talang, stjärna och kreativitet som eftersökts inte är lika tydligt ”hårda” och mätbara som till 

exempel erfarenhet och utbildning. Dessa ”mjuka” ord är även svåra att beskriva och kan 

därför anses vara oklara och innefatta många betydelser (Knocke et al, 2003).  

Detta leder in oss på en ytterligare aspekt av dessa ”mjuka” ord när Knocke et al (2003) 

vidare menar att dessa ord är till för att fånga in alla önskade egenskaper som visar att 

kandidaten passar in organisationen. Han exemplifierar detta med att ta upp begreppet ”social 
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kompetens”. Ordens otydlighet, anser han, leder till att arbetsgivare och rekryterare får ett 

tolkningsföreträde på begreppen. Detta innebär att dessa personer bestämmer vilka 

egenskaper som innefattas i dessa begrepp och därigenom vad som krävs av individen 

(Knocke et al, 2003). Ericsson (2001) är en annan författare som också han berör denna 

problematik. Han menar att människor som anses kreativa är de som har tilldelats ett 

symboliskt kapital som ger ”innehavaren” rätten att vara det. Med utgångspunkt från dessa 

teorier uppkom det frågor hos oss, om hur rekryterarna bestämmer vem som är kreativ och 

vem som anses vara en talang.  

Det ovannämnda framkallar också funderingar kring hur dessa begrepp går att koppla till 

kompetens. Kompetens som har blivit viktigare för företagen att finna och behålla då 

globaliseringen har bidragit till framväxten av det kunskapssamhälle som vi just nu befinner 

oss i (Stewart, 1997). Det här leder in oss på talangbegreppets ursprung, som skedde i 

samband med att företag började tala om att människan är den största tillgången och om ”The 

War for Talent” (Åhlander, 2008). En förklaring till att man inom företagen började tillämpa 

dessa begrepp tros vara att organisationers värde alltmer består av intellektuellt kapital 

(Åhlander, 2008). Det här väcker en del intressanta frågor kring företagens försök till att 

rekrytera talanger och kreativa stjärnor för framtiden. Dessa frågor kommer vi att presentera i 

samband med vår problemformulering.  

Globaliseringen har inte bara gjort att vi tagit steget in i ett kunskapssamhälle, utan har också 

lett till att profilering av företag blivit viktigare. Detta eftersom den hårdnande globala 

konkurrensen har gjort det allt mer väsentligt för företagen att synas.  Profilering har även 

blivit ett sätt för företag att locka till sig personal (Erlandsson, 2005). ”Du är en talang på väg 

ut i världen och vi ger talanger en värld av möjligheter” (KPMG, annons i Civilekonomerna NR 

2, 2008, sid 9). Denna variant av påstående är en av flera liknande som vi urskiljde i vår 

förstudie. Påståendet i annonsen är utformat för att locka till sig ”rätt” människor till 

företaget. Detta exempel är taget från en revisionsbyrå, men listan på företag som sänder ut 

liknande budskap kan göras lång. Inom profilering har det blivit viktigare att få fram 

företagets värderingar och image för att just locka till sig nya förmågor (Fürth et al 2002). 

Faktorer som ”Corporate Social Responsibility” (CSR), som bland annat behandlar företagens 

sociala ansvarstagande, har exempelvis fått en alltmer avgörande del i företags strategiarbete. 

Vi vill påstå att företag kan genom att visa upp sitt sociala ansvarstagande, locka till sig 

framtida talanger. Kairos Future och Universum är två organisationer som har studerat denna 

utveckling. Det har framkommit i deras undersökningar att unga åldersgruppers drivkrafter 
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utgörs till exempel av relationer och upplevelser (Fürth et al, 2002). ”De ställer hårdare krav på 

fler nya möjligheter, ökad flexibilitet samt individuellt bemötande” (Fürth et al, 2002, sid 19). Detta 

är också något som vi kommer att beröra längre fram i uppsatsen och som vi menar kan få 

konsekvenser för rekryteringsprocessers utformande. 

 

1.2 Problemformulering 

Vårt ämnesval grundar sig på resultatet vi kunde utläsa från vår förstudie. Ämnesvalet bottnar 

även i en undran om vad det egentligen är man söker med påståenden som; talang, kreativitet 

och stjärna? Och vidare hur dessa begrepp är kopplat till kompetens. I uppsatsen vill vi 

beskriva rekryteringsprocessen och hur man i denna process bestämmer vilka individer som 

har talang och vilka personer som anses vara kreativa. Anledningen till att vi valde att 

fokusera på rekryteringsprocessen var för att det är företagens viktigaste redskap för att hitta 

sina framtida förmågor.  

Företag och deras processer påverkas också av olika externa samhällsfaktorer. Utifrån 

resultatet av vår empiri- och teoriinsamling har vi identifierat några relevanta samhällsfaktorer 

och tittat närmare på hur de påverkar rekryteringsprocessen. Med detta sagt är det nu dags att 

lyfta fram och presentera vår huvudfråga samt de delfrågor som ledde till den huvudsakliga 

frågeställningen.  

 

Frågeställningen: 

 Vilka externa samhällsfaktorer påverkar rekryteringsprocessen och på vilket sätt 

bestämmer rekryteraren vem som har talang och kreativitet i denna process?  

Delfrågor: 

 På vilket sätt, i rekryteringsprocessen, bestäms vem som har talang och kreativitet?  

 Har det skett en förändring där anställningskriterierna gått från erfarenhet och 

utbildning till att mer omfatta individers personliga egenskaper? Om ja, vad beror 

detta på?  

 Hur kan företags profilering och värderingar yttra sig i rekryteringsprocessen?  

 På vilket sätt förhåller sig kreativitet och talangbegreppet till kompetens?  
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 Kommer fokus på begrepp som talang och stjärnor var a bestående, eller är det 

begrepp som endast är modeord?  

Precis som vi nyss nämnde har vi valt att studera externa samhällsfaktorer som påverkar 

rekryteringsprocessen. Vi kommer att förklara hur och varför mer detaljerat i teoriavsnittet då 

vi även avslöjar och beskriver de olika kategorierna. Vi är väl medvetna om att det finns fler 

externa faktorer som kan få en inverkan. Vi valde däremot att koncentrera på de faktorer vi 

anser är tydligast framträdande.  

Rekryteringsprocessen har vi valt att studera från första steget, som är fastställandet av en 

behovsanalys hos företaget. Vi har sedan följt processen från urval till anställning. Här bör 

tilläggas att rekryteringsprocessen, i de flesta fall, inte slutar här. Mer om detta tar vi upp i 

vårt stycke om avgränsningar.  

Slutligen, innan vi ger oss djupare in i ämnet kring talanger, anser vi det vara passande att ge 

en definition av begreppet talang; ”Att ha en stark drivkraft att prestera och utvecklas, att ha en 

praktisk erfarenhet och en inspirerande personlighet. Att vara en talang är att ha gjort något lite 

utöver det vanliga” (www.ekonominyheterna.se, 2007). Denna definition är en av många 

beskrivningar av talangbegreppet. I vårt empirikapitel kommer du som läsare att få ta del av 

fler. I vår avslutande del ska vi också presentera hur vi själva uppfattar begreppet, utifrån de 

perspektiv den här uppsatsen kommer att ge oss. Med ovanstående definition som bakgrund, 

ser vi också likheter i det som efterfrågas i ord som kreativitet och stjärna. Kreativitet ligger i 

området kring ord som annorlunda och nytänkande och kan därför vara en orsak till talang. 

Den som är en stjärna är någon som är bäst på det han gör och som därför sticker ut i 

mängden. Det här gör också att stjärna och talang är begrepp som för oss går att likställa. Vi 

kommer hädanefter att behandla dessa två begrepp utifrån förutsättningen att de infattar 

liknande egenskaper. 

 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att beskriva rekryteringsprocessen, identifiera interna och externa faktorer som 

kan kopplas till talangfokuset.  

Vår målgrupp utgörs främst av rekryteringsbranschen. Vi har även en sekundär målgrupp i 

arbetssökande. I likhet med oss själva tror vi denna grupp kan ha nytta av de insikter vi har att 

komma med. 
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1.4 Avgränsning 

Vi har inte valt att jämföra tidigare rekryteringsprocesser med dagens tillvägagångssätt i 

någon större utsträckning. Detta är alltså ingen studie om hur rekrytering har sett ut genom 

tiderna. Vi har istället fokuserat på rekrytering idag och hur den kan komma att se ut på sikt. 

Vi har valt att studera olika externa samhällsfaktorer som formar arbetsmarknaden här i 

Sverige och således inte tittat på hur det ser ut i andra länder. De externa samhällsfaktorerna 

som tas upp i denna uppsats är de som vi anser vara mest relevanta, utifrån det vi har fått fram 

i vår empiri- och teoriinsamling. Det finns självklart många externa faktorer som påverkar 

företag och deras processer. Flera av dessa har vi följaktligen bortsett ifrån eftersom studien 

då skulle bli alldeles för vidsträckt. 

Vi valde också att avgränsa oss till att inte följa hela rekryteringsprocessen. Detta gällde i de 

fall där rekryteringsprocessen också innefattade en uppföljning av kandidaterna, efter 

anställning. I dessa fall kan även en nyrekrytering bli aktuell om inte företaget eller 

kandidaten är nöjd. Vi har inte tittat på denna del av processen och således inte följt upp 

resultat av nyrekryteringar. Vår studie skulle då än en gång bli alltför omfattande. Ytterligare 

en avgränsning som vi gjorde var att vi främst studerade nyutexaminerade studenters 

spridning på arbetsmarknaden.  
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2. Spelets regler  

 

Då du som läsare ännu är i ett tidigt skede av talangjakten vill vi redogöra för de regler som styrt oss. 

I detta kapitel kommer därför undersökningens tillvägagångssätt att beskrivas. Framförallt är vår 

förstudie, något som vi själva upplever vara av särskilt intresse då det är denna studie som till mångt 

om mycket föranledde hela uppsatsen. Förstudien såg vi som vår första gallring i talangjakten och den 

har därför fått detta passande namn.  Med detta sagt kommer här utan några större dröjsmål en 

genomgång av spelets regler paragraf för paragraf. 

 

§ 2.1 Tema talangjakt 

Du som läsare har kanske märkt att vi har valt att utgå från ett genomgående tema i uppsatsen. 

I detta stycke vill vi för din skull förtydliga detta tema som vi har döpt till Talangjakt 2008. Vi 

har utefter temat valt att döpa om de oftast så traditionella kapitelnamnen såsom; 

inledning/bakgrund, metod, teori, empiri och analys. Istället tyckte vi det passade bättre med 

följande rubriker; välkomna, spelets regler, experternas förstahandstips, audition, final och 

vinnaren är. Temat anspelar på det talangfokus som vi ser inom rekryteringsområdet och 

temavalet Talangjakt 2008 lämpade sig därför bra. Vi vill dock påpeka att innehållet i kapitlen 

inte skiljer sig från verkligheten. Temat avspeglas endast i ingresser samt rubriker och ska 

fungera som en intresseväckande funktion som ska påminna läsaren om den röda tråden som 

vi hoppas finns i uppsatsen.  

Viktigt att belysa är att vi inte genomfört en audition för en talangjakt i praktiken. Det hela är 

istället ett fiktivt händelseförlopp. Juryn, som presenteras i kapitlet fyra, utgörs av våra 

informanter. Experterna i följande kapitel, representerar den teoretiska förankringen runt de 

kategorier som format vår uppsats. Finalen och vinnaren innehåller vår analys och slutsats.  

 

§ 2.2 En första gallring 

Enligt Patel & Davidson (2003) gör sökord att man får ett fokus på det man har för avsikt att 

studera. Sökorden underlättar och hjälper till att precisera forskningen. Det var just ett antal 

sökord vi valde att grunda vår förstudie på. Dessa sökord var talang, kreativitet samt stjärna. 

Vi valde dessa specifika begrepp då vi ansåg att de var relevanta för att se om det vi hade läst 

i artikeln Jakten på talanger är igång (Åhlander, 2008) stämde med verkligheten. Artikeln 
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skildrade talangfokuset på arbetsmarknaden vilket innebär att företag letar efter talanger och 

stjärnor i sin rekrytering av nya medarbetare. Genom att använda specifika sökord upptäckte 

vi i efterhand att det gav oss en önskad precisering inom vårt studieområde. Denna 

begränsning underlättade för både blivande teoriinsamling och intervjuer då vi med våra 

sökord fick en tydligare bild av uppsatsens kommande inriktning. 

Förutom att orden var relevanta i vårt sökande var de också ”mjuka” ord som beskrev 

någonting svårmätt. Erfarenhet och utbildning är annars klassiska, mätbara ord som vanligtvis 

efterfrågas. Med erfarenhet menar vi antal års arbetslivserfarenhet och dess omfattning. Dessa 

mätbara ord bortsåg vi dock ifrån i vårt sökande. Vår förstudie gick istället ut på att se om 

orden talang, kreativitet och stjärna figurerade i platsannonser. Vi bestämde oss för att studera 

annonser som fanns i tidningar och på Internetbaserade rekryteringssidor som till stor del 

riktar sig till nyutexaminerade studenter. Anledningen till denna avgränsning grundas i vår 

uppfattning om att blivande talanger och stjärnor sammankopplas med unga individer som är 

på väg ut i arbetslivet. En annan orsak var också att vi själva tillhör gruppen (snart) 

nyutexaminerade studenter. Något som gjorde det hela än mer intressant för oss personligen. 

För övriga detaljer om avgränsningar i uppsatsen vill vi hänvisa tillbaka till vårt 

avgränsningsavsnitt.  

Tidningarna Campus Ekonomi, Civilekonomerna och Studentliv samt Internetsidorna; 

Monster, Stepstone, Academic Work och Traineeguiden utgjorde källorna till förstudien. Ur 

dessa sju källor valde vi att titta närmare på 150 slumpvis utvalda annonser. Detta gick till så 

att vi, i valda tidningsnummer (se källförteckning), letade efter platsannonser. Vi räknade 

sedan hur många annonser som sammanlagt fanns i tidningen och hur många av dem som 

innehöll något eller några av sökorden. När vi hade tittat på 75 annonser gick vi ut på 

ovannämnda rekryteringssidor på Internet. Där tittade vi efter ytterligare 75 annonser. Den 

sökningen gick till så att vi gjorde en så allmän sökning av annonserna som möjligt. Det vill 

säga utan att avgränsa sökningen till varken en specifik bransch eller geografiskt område. 

Undantaget var Stepstone. Där var vi tvungna att fokusera på annonser som riktar sig till 

nyutexaminerade då denna sida inte enbart riktar sig till denna grupp. Sökningen skedde den 

22/4 vid ett och samma tillfälle. Av de totalt 150 annonserna framkom att tjugotvå stycken, 

alltså cirka 15 %, efterfrågade begreppen talang, stjärna eller kreativitet. Detta tycker vi är en 

tillräckligt hög siffra för att bekräfta våra misstankar om ett ökat talangfokus vid rekrytering. 

För att se exempel på hur de identifierade annonserna ser ut vill vi hänvisa till bilaga två där 

vi visar på typiska exempel. 
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§ 2.3 Kvalitativ forskningsprocess 

Holliday (2002) menar att en kvalitativ forskning ger ett större djup i en undersökning jämfört 

med en kvantitativ ansats. Även Holme & Solvang (1997) hävdar att den kvalitativa metoden 

är bra för att ge en helhetsbild av problemet. Detta eftersom den medför en djupare inblick i 

frågan och därför är lämplig att använda vid undersökning av ett specifikt fenomen. 

Fenomenet som vi undersöker utgörs som bekant av talangfokuseringen inom rekrytering. 

Vidare påstår Holme & Solvang (1997) att en kvalitativ metod förknippas med en stor närhet 

till problemet som undersöks.  

Kvalitativa metoder eller intervjuer kan även beskrivas som intensiva, vilket innebär att de går 

på djupet med endast ett fåtal enheter (Jacobsen, 2002). Då målet med vår uppsats var att 

finna detta djup hos de informanter vi valde ut, var en kvalitativ ansats att föredra. Det var 

också med en kvalitativ ansats som vi lyckades få den insikt som vi eftersträvade. Denna 

insikt fick vi bland annat genom att vi enligt den kvalitativa metoden valde att parallellt med 

insamlandet av empirin också analysera densamma. Detta medför i sin tur att nya frågor kan 

uppstå som kan kräva ytterligare insamling (Ghauri & Grønhaug, 2005). Slutligen leder detta 

tillvägagångssätt till att man får en mer rättvisande bild av det man studerar (Holme & 

Solvang, 1997).  

 

§ 2.4 Ansats 

Den induktiva ansatsen brukar beskrivas som ”upptäckarens väg” (Holme & Solvang, 1997). 

Detta induktiva arbetssätt har passat oss bra då vi kunnat upptäcka nya företeelser inom 

ämnesområdet. Patel och Davidsson (2003) förklarar en induktiv ansats med att den främst 

går ut på att hitta tydliga mönster i den empiriska delen. Kategorier som uppstår genom 

bearbetning av intervjusvaren skall skilja sig åt, men ska samtidigt kunna systematiseras i 

förhållande till varandra (Patel & Davidsson, 2003). Vi valde därför att undersöka fältets röst 

och utifrån informanternas svar byggde vi upp uppsatsen ur olika kategorier. Detta gjorde vi 

eftersom vårt empirikapitel fick en stor relevans för att besvara vår frågeställning. Genom att 

studera fältet anser vi att man får en bättre överblick av ämnesområdet.  

Precis som vi nämnde ovan handlar en induktiv ansats om att urskilja mönster ur empirin 

(Patel & Davidson, 2003). Denna uppsats inleddes med vår förstudie som genom sitt resultat 

ledde oss in på vår frågeställning. Vi följde även upp vår förstudie genom att läsa flera artiklar 

i olika tidskrifter, som bland annat behandlar rekrytering. Campus Ekonomi och 
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Civilekonomerna är exempel på två av dessa tidningar. Genom denna ämnesinläsning fick vi 

en förståelse för talangfokuseringen inom rekrytering. Utifrån resultatet från vår förstudie och 

den förförståelse vi nu ansåg oss ha om ämnet, utformades intervjumanualer. Dessa manualer 

valde vi att utforma utifrån ett antal kategorier. Kategorierna blev; rekryteringsprocessen, 

talang, kreativitet och externa samhällsfaktorer som påverkar rekryteringsprocessen. Den 

sistnämnda kategorin växte fram under vår empiriinsamling. Denna kategoris omfattning 

beskrevs i inledningen och i nästa kapitel av uppsatsen kommer vi även att gå in i detalj på 

vilka externa faktorer det handlar om.  

Gällande vårt angreppssätt under uppsatsens gång finns det både för- och nackdelar med 

induktivt ansats. Kritiken som ofta kopplas samman med induktiv ansats, är att den ibland kan 

vara osäker då den saknar teoretiska belägg. Deduktiv metod kritiseras istället för att den, på 

grund av att man utgår från redan befintlig teori, sällan kommer fram till något nytt. Alvesson 

& Sköldberg (1992) menar att båda dessa angreppssätt kan vara begränsande för 

forskningsprocessen. Hade vi däremot tillämpat en abduktiv ansats hade kanske resultatet 

blivit något helt annat, då vi i sådana fall haft en större förståelse för ämnet från första början. 

Detta kan även grundas i att ingen av oss har någon direkt insikt i rekryteringsbranschen, men 

det kan även ha varit positivt eftersom vi då inte blev ”färgade” av branschen. Vårt val var 

istället att utgå från fältet för att sedan komplettera med teoretisk förankring. Detta för att på 

så sätt inte styra informanterna för mycket. Vi tyckte att valet var bra då sidospåren som 

uppkom under intervjuerna ledde till intressanta aspekter i ämnesvalet.  

 

§ 2.5 Urval    

Enligt Patel & Davidson (2003) följer uppsatsskrivandets process en stege. Denna stege utgår 

från ett problem eller ett ämne. Processens första steg är att identifiera ett problem. Sedan 

följer ett beslut om hur man ska generera ett svar genom att definiera hur man ska samla in 

rätt information. Därefter genomför man insamlingen för att sedan bearbeta materialet, 

analysera det och sedan redovisa det i en slutgiltig rapport. De sistnämnda delarna är dock att 

gå händelserna något i förväg då vi än så länge bara beskriver hur vi ska generera svar på våra 

frågor.  

Efter vår förstudie var vårt nästa steg att kontakta företag och personer som vi ansåg vara 

relevanta för vår studie. Vi såg en självklar relevans i rekryteringsföretag på grund av 

branschens kunskap i ämnet. Vi har intervjuat Proffice och Manpower som är rikstäckande 
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rekryteringsföretag. Vi har också talat med Högström & Co som är en lokal aktör inom 

samma område. Vi valde även att intervjua rekryteringsansvariga på IKEA här i Kalmar. 

Detta gjordes eftersom vi upplever IKEA som ett företag som många unga individer och 

nyutexaminerade söker sig till.  

Utöver ovannämnda informanter intervjuade vi även företag och nätverk som specialiserat sig 

på att hitta talanger och kreativa stjärnor. I Stockholm träffade vi personalansvarig på 

Accenture, som är ett konsultföretag med inriktning på managementkonsulting, outsourcing 

och IT. Under vår visit i Stockholm besökte vi också talangnätverket Talency. Talency är ett 

nätverk som hjälper företag att knyta till sig talanger. Vi hade också en telefonintervju med en 

representant från Kairos Future. Detta företag är ett konsult- och forskningsföretag som 

analyserar framtidsförhållanden. Företag anlitar Kairos Future för att få 

marknadsförhållandena analyserade och för att få hjälp med strategi och angreppssätt.  

Företagen vi har träffat har också ett gott rykte om sig att själva ha kompetent personal. Flera 

av dessa företag listas i Företagsbarometern av Universum, som de mest attraktiva 

arbetsplatserna bland studenter. Det gäller studenter inom områdena; ekonomi, data/IT, 

civilingenjörer, jurister och högskoleingenjörer (www.universumglobal.com, 2008). Dessa 

företag har med andra ord en stark anknytning till ”arbetsmarknadens kommande stjärnor”. 

Vi har även valt att intervjua forskarna Svante Leijon, docent i företagsekonomi med ”Human 

Resource” inriktning och Roland S. Persson, docent i psykologi. Vi kontaktade dessa båda 

forskare eftersom de har uttalat sig om nya fokuseringen på talanger inom arbetsmarknaden i 

tidningen Campus Ekonomi (1/2008). Intervjun med Svante Leijon ägde rum per telefon och 

vår kontakt med Roland S Persson skedde via e-post. För att läsa mer om samtliga 

informanter vill vi hänvisa vidare till kapitel fyra. 

 

§ 2.6 Intervjuer 

En kvalitativ intervju kännetecknas av att konversationen inte är alltför styrd. Detta eftersom 

man utgår från att man initialt inte vet vilka frågor som är viktiga (Svensson & Starrin, 1996). 

Istället är en semistrukturerad intervju att föredra då man vid detta sätt använder en 

ordningsföljd på frågorna som för tillfället passar bäst (Bryman & Bell, 2005). Den 

semistrukturerade intervjumallen utgörs också av fastställda teman för att koncentrera 

intervjun till rätt område. Vi utgick därför utifrån en intervjumanual vid våra samtal, men var 

http://www.universumglobal.com/
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inte rädda att frångå denna mall. Intressanta sidospår var något som vi snarare uppmuntrade.  

Förhoppningen är att man genom att använda sig av denna semistrukturerade metod ska få till 

ett öppet samtal. Holme och Solvang (1997) beskriver dock att det kan vara en stor fara med 

allt för öppna frågor då respondenten ges utrymme att tolka och svara fritt. Missförstånd och 

risk för att meningar tas ur sitt sammanhang kan förekomma.  

 

Under intervjuerna arbetade vi för att få till en så avslappnad miljö som möjligt och började 

exempelvis med frågor som berörde informanterna själva, deras bakgrund och 

arbetsuppgifter. Initialt ställde vi även frågor rörande företaget för att på sätt försöka få 

informanterna att känna sig bekväma i situationen. Enligt Jacobsen (2002) är en avslappnad 

miljö viktig för att få fram en öppen och flexibel intervju. För att ytterligare möjliggöra denna 

öppna miljön genomförde vi intervjuerna på informanternas arbetsplats. Anledningen var 

delvis att önskade informanter skulle vara villiga att ställa upp på intervju. Dessutom gynnade 

platsen även oss själva då informanterna förhoppningsvis kunde känna sig mer trygga och 

avslappnade i situationen. Forskarna och Kairos Future har varit undantagna det ovan sagda 

då vi istället har genomfört telefonintervjuer grund av geografiska skillnader eller svårigheter 

med att synkronisera schemat. Viktigt att poängtera är att vi även hade e-postkorrespondens 

med en av dem. Telefonintervjuerna kompletterades även i vissa av fallen via e-post. 

Kompletteringen skedde enbart för att minimera risken för feltolkningar som lätt kan göras 

under intervjuer som karaktäriseras av fysisk distans. Vi strävade också efter att ha så många 

personliga intervjuer som möjligt för att ytterligare minska risken för missförstånd. Vi 

försökte också om möjligt boka in intervjuerna då vi alla tre kunde medverka. Den eventuella 

nackdelen med att vara tre på plats för att intervjua, kommer vi att redogöra för i vår 

metodkritik.  

 

Intervjumanual 

Under vår utformning av intervjumanual insåg vi snabbt att vi behövde flera olika mallar, 

beroende på vem informanten i fråga skulle komma att bli. Informanterna vi valt ut, hade 

olika kunskaper om olika ämnen och vi ansåg det vara av stor vikt att fånga upp deras 

kompetens på sina specifika områden. Vi gjorde som så att vi anpassade våra mallar för de 

olika företagen, men vi försökte ändå att ha med våra grundläggande frågeställningar i 

samtliga. Detta ansåg vi var viktigt för att få olika perspektiv på vissa givna frågor och 

därefter också en sammanhängande helhetsbild.  Detta gjordes också för att kunna analysera 

svaren utifrån samma grunder. Några av våra informanter ville studera intervjumallen i 
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förväg.  Något som vi inte heller motsatte oss då vi ansåg att detta kunde medföra att 

informanterna kunde tillföra mer genomtänka svar. Detta skulle också innebära att 

intervjuerna skulle bli mer effektiva. Vår intervjumall var uppdelad i teman som vi ansåg vara 

relevanta och tillräckligt breda för att täcka in så mycket som möjligt inom ramarna för 

ämnet. Frågorna berörde företaget i sig och deras rekryteringsprocess. Det var även en 

kategori som innehöll frågor om talang och en som rörde kreativitet. Sökordet stjärna fanns 

också med i bakgrunden, men vi ansåg att detta sökord var för likt talang och kreativitet för 

att få ett eget tema utanför förstudien. Frågorna var också strukturerade utifrån våra olika 

perspektiv för att om möjligt få ett större djup i det insamlade materialet. För en tydligare 

förståelse se bilaga ett. 

Bryman & Bell (2005) förespråkar en avslutande uppsamlingsfråga. Här får informanterna 

chansen att själva lägga till något som dem inte tycker har berörts. Fördelen med att avsluta 

med denna fråga är att informanter ska känna att dem fått komma till tals i tillräcklig 

omfattning. Vid slutet på intervjun känner sig förhoppningsvis informanterna även mer 

bekväma och har därför lättare att uttrycka sig friare, än vid inledningen av intervjun. Detta 

kan också göra att intervjuaren inte missar något som kan tänkas vara viktigt. En sådan 

avslutande fråga var därför något som vi använde oss av i våra intervjuer.  

 

§ 2.7 Generaliserbarhet 

Genom att generalisera utifrån svaren som ges av valda informanter kan man få en 

uppfattning om hur ett fält ser på problemet i fråga (Patel & Davidson, 1997). 

Generaliserbarhetens syfte är vidare att få fram allmängiltig information som kan leda till 

möjligheten att göra prognoser, testa hypoteser och andra utvecklingar inom området (Wallén, 

1993). I vårt fall är syftet med generalisering att förhoppningsvis komma fram till förslag som 

kan hjälpa till att utveckla rekryteringsprocessen.  

Då vi genomfört en kvalitativ forskningsprocess, som inneburit djupintervjuer med utvalda 

objekt, har vi ett förhållandevis lågt antal informanter. Detta låga antal är något som kan göra 

det svårt att generalisera resultatet på de sätt som Patel & Davidson (1997) talar om. Vi anser 

dock att våra informanter varit representativa för det fält vi studerat. Vi ser också att vår 

uppsats kan leda till framtida forskning på ämnet, då rekrytering med talangfokus fortfarande 

är ett relativt nytt och outforskat problemområde.  
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§ 2.8 Metoddiskussion 

Under arbetets gång stötte vi på en del problem. Vi hade till exempel en förhoppning om att få 

genomföra alla intervjuer under personliga möten med informanterna. Som vi tidigare 

nämnde hade vi inte denna möjlighet. Något som innebär att det kan ha uppstått 

misstolkningar under våra telefonintervjuer och e-postkontakter.  Vi försökte minimera risken 

för detta genom att utföra samtliga intervjuer när alla tre kunde medverka. Detta är något som 

kan leda till skilda tolkningar och uppfattningar och det kan därmed inte enbart ses som 

positivt. Inför intervjuerna valde vi även att skicka ut intervjumanualen till de informanter 

som så önskade. Detta kan ses vara positivt då informanterna kan förbereda sina svar. 

Däremot det finns även nackdelar. Då våra informanter i flera fall representerade ett företag 

och således även uttalade sig i deras namn, fanns det alltid en risk att informanterna försökte 

försköna verkligheten och undvika att ta upp saker som kunde verka negativt för företaget. Vi 

upptäckte också att det var svårare att föra en fri och öppen dialog när informanterna hade 

förberett sina svar på de frågor som fanns i den utskickade intervjumallen. Vi valde att avsluta 

våra intervjuer med en öppen fråga som syftade till att informanterna skulle få lägga till något 

som de upplevde hade blivit förbisett. Det var dock bara ett fåtal av informanterna som 

utnyttjade denna möjlighet. Vi upplevde därför att denna fråga inte gav oss särskilt mycket 

och att den därför var mindre relevant att ha med. 

Vi är väl medvetna om att vår e-postkontakt och i viss mån våra telefonintervjuer anses som 

ett bristande sätt att intervjua informanter på. Ändå bedömde vi att dessa intervjuer kan ses 

som ett bra komplement till våra övriga informanter, vilket därför motiverar valet av att 

presentera dem. Vi vill dock informera om denna brist på ett tidigt stadium för att inte 

vilseleda dig som läsare på något sätt. Med detta sagt vill vi nu gå in på ytterligare några 

reflektioner.  

Eftersom talangfokusen inom rekrytering är ett relativt nytt fenomen, finns det inte speciellt 

mycket litteratur om detta. Vi fick därför lägga mycket tid på att hitta relevanta artiklar som 

belyste ämnet. Även arbetet med att finna passande teorier var tidskrävande. Under 

insamlandet av teori och empiri ändrades också inriktningen på vår uppsats. Under våra 

intervjuer växte en ny kategori fram som innefattar de externa samhällsfaktorerna som 

påverkar rekryteringsprocessen. Från början var tanken att enbart fokusera på 

rekryteringsprocessen, men det kom att ändras då vi upptäckte att dessa externa faktorer i hög 

grad påverkar processen. Eftersom vi hade en önskan om att inte missa viktiga sidospår som 

uppkom under intervjuerna, valde vi att gå vidare med dessa. Detta ledde således fram till den 
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nya kategorin. För vårt uppsatsarbete innebar detta att vi fick lov att omformulera vår 

frågeställning och ändra vårt syfte. Detta betydde i sin tur att vårt fokus ändrades och vi fick 

lov att tänka om gällande litteraturval och val av informanter. Det här arbetet tog upp 

värdefull tid, men det resulterade samtidigt i att vi kände att uppsatsen blev mer intressant. 

Det faktum att vi var tre uppsatsförfattare gjorde att vi valde att skriva var och en för sig, för 

att sedan sammanställa våra texter i ett och samma dokument. Vi valde att göra på detta sätt 

då vi ansåg att det skulle vara allt för tidsödslande om tre personer skulle sitta med samma 

text. Under sammanställningen fick alla tre göra ändringar i textstyckena vilket resulterade i 

många ändringar. Hade vi däremot skrivit tillsammans så hade det kanske inte gått åt lika 

mycket tid till att rätta till varandras språkfel och diskutera meningsuppbyggnader eller 

styckens existens. Vi tror dock att det hade varit svårt att producera text sittandes tillsammans 

under hela processens gång. Naturligtvis behövdes detta också för att genomföra analysen 

samt för att slutföra uppsatsen. Det var förmodligen också viktigt för att behålla den 

betydelsefulla sammanhållningen i gruppen. 

Det största problemet med våra metodval har förmodligen varit att det lett oss in på spår som 

varit svåra att bortse ifrån. Detta har också gjort att vi pressat vår planering onödigt mycket. 

Om det har påverkats ytterligare av att vi varit tre stycken som skrivit är svårt att svara på. 

Förhoppningsvis har det faktum att vi har varit tre uppsatsförfattare också gett vissa positiva 

utslag i den färdigställda uppsatsen. Slutligen är uppsatsprocessens helhet något vi ser som en 

positiv lärdom och en viktig erfarenhet för framtiden.  
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3. Experternas förhandstips 

 

Utöver vår kommande jury, har vi i vår talangjakt även ett antal experter som i detta kapitel ska tycka 

till. Experterna kommer att avslöja knep, hemligheter och andra faktorer som hjälper juryns arbete i 

Talangjakten 2008. Vad är det som gäller, varför och på vilket sätt? Frågorna är allihop relevanta då 

det handlar om experternas förhandstips. 

 

3.1 Experternas rekryteringsstrategi 

Vi vill härmed inleda vårt teoriavsnitt med att beskriva processen utifrån experternas röst. Här 

kommer olika metoder att presenteras som förknippas med rekrytering idag. Vi kommer sedan 

att bygga vidare med ett resonemang om de externa samhällsfaktorer som vi anser berör 

rekryteringsprocessens utformande.   

”Time spent on setting up and monitoring the best possible recruitment and selection procedures is 

time well spent” (Molander & Winterton, 1994, sid 64). Citatet kommer från boken Managing 

Human Resources och visar på vikten av en genomtänkt rekryteringsprocess. Molander & 

Winterton (1994) menar vidare att fel rekrytering kan få långtgående konsekvenser för 

företaget i fråga. Knocke et al (2003) beskriver att en rekryteringsprocess handlar om en 

anpassning mellan arbete och person. Eller om man så vill, ”rätt man på rätt plats” (Knocke et 

al, 2003, sid 22).  

För att kunna hitta rätt man på rätt plats menar Knocke et al (2003) att arbetsuppgifter och 

kvalifikationer måste specificeras noggrant. Det handlar om ett urval som även ska täcka 

personliga egenskaper. För att sedan hitta de eftersökta attributen kan man använda sig av 

flera olika metoder. Syftet med att parallellt använda olika metoder är att öka säkerheten i att 

finna rätt kandidat. Intervjuer, tester och referenstagning är de vanligaste. Författarna påpekar 

att intervjuer och referenstagning är de vanligaste metoderna i Sverige då tester av olika slag 

tidigare (under 70-talet) kritiserades för att vara identitetskränkande och oetiska. På senare tid 

har användningen av tester dock ökat allt mer (Knocke et al, 2003). 

Den huvudsakliga metoden för att finna rätt kandidat är ”ostrukturerade” intervjuer (Knocke 

et al 2003). När det kommer till tester är intelligenstest och arbetsprov de mest pålitliga. 

Referenstagning och personlighetstest visar i motsats på låg tillförlitlighet. Knocke et al. 

menar att det finns många svagheter med dagens metoder. Den största anses vara avsaknaden 
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av objektivitet i urvalsmetoderna. Olika metoder missgynnar på olika sätt till exempel i form 

av kön eller kulturell bakgrund. Knocke et al (2003) påpekar emellertid att rekryterare i 

allmänhet är medvetna om de svagheter som kan finnas vilket också förklarar att 

kombinationer av olika metoder ofta används. ”Assessment centers” är ett gemensamt namn 

för denna typ av kombination som innehåller till exempel tester, gruppövningar och 

intervjuer. Här ska deltagarna samtidigt få en insikt i vad tjänsten kräver. 

En relativt ny metod inom rekrytering innebär att man, istället för att hitta rätt man för rätt 

plats, hittar rätt plats för rätt man. Metoden kallas ”konstruktionistisk” och syftar till att hitta 

en person som kan bidra till utvecklingen av företaget (Knocke et al 2003). Begrepp som har 

blivit särskilt framhävda inom den konstruktionistiska metoden är; optimala villkor för alla 

inblandade, flexibilitet, undvikande av låsningar, betoning av beteende, attityder, motivation, 

personkemi samt social kompetens.   

Förutom Knocke et al (2003) bidrar Conroy (2007) med insikter i rekryteringsbranschen. 

Enligt Conroy (2007) ser man ofta inom idrottsvärlden tränare eller coacher som handplockar 

sina idrottsmän till sitt lag. Den som lyckas bäst med sitt urval ses ofta också som den bästa 

coachen. Vad man inte ser i denna process är däremot alla människor som är inblandade runt 

omkring.  Författaren gör liknelsen med dagens rekrytering då det inte heller här endast är en 

inblandad rekryterare. En passande liknelse enligt oss då talanger ofta förknippas med 

idrottsvärlden. Istället för en ensam bestämmare går trenden istället mot att få med en hel rad 

anställda i bedömningen av den arbetssökande. Detta ser dock Conroy (2007) som både 

positivt och negativt. Han menar att de anställda bedömarna bland annat kan se den 

arbetssökande som konkurrent. Något som gör att bedömningen kan bli färgad. Det man 

därför söker efter är främst åsikter som kan hjälpa till i den slutgiltiga bedömningen. Man 

söker helt enkelt sällan efter en enhälligt bästa kandidat.  

 

3.2 En föränderlig scen 

Vi har här valt att utgå ifrån ett brett perspektiv med utgångspunkt i externa samhällsfaktorer. 

Likt en tratt smalnar perspektivet sedan av mot begreppen; talang och kreativitet. Som du 

säkert har märkt har kapitlet Experternas förhandstips redan inletts med ett avsnitt angående 

processens utformning. Detta avsnitt ser vi som en grundläggande beskrivning, vilket också är 

orsaken till varför det ligger först. Med detta sagt, vill vi uppmana dig att inta en bekväm 

ställning inför experternas fortsatta avslöjanden. 
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Vi vill börja med att diskutera globaliseringen då vi anser att den har gett ett tydligt avtryck i 

företag och i dess rekryteringsprocess. Globaliseringen är inget nytt fenomen, men vi anser 

ändå att det är en faktor som påverkar ur många anseenden. Vad vi menar ska vi nu försöka 

förtydliga i stycket som följer.  

Globaliseringen har växt fram genom den nya informationsteknologin 

(www.svensktnaringsliv.se, 2006). Det faktum att några av de största länderna i världen 

(Kina, Ryssland och Indien) har gått från planekonomier till öppna marknadsekonomier är 

också en bidragande faktor. Kostnaderna för kommunikation och transporter har blivit 

väsentligt lägre och har öppnat upp för möjligheten att göra affärer i alla världens hörn 

(www.svensktnaringsliv.se, 2006). 

Globaliseringen ställer också krav på företagen då en hårdnande global konkurrens inte går att 

bortse från (Isaksson, 2006). I Sverige beräknas 50 000 arbeten ha gått förlorade de senaste tio 

åren till följd av att produktion flyttat utomlands (Isaksson, 2006). Svaret på varför, anses vara 

globaliseringen. Globaliseringen ställer krav på rationalisering och företagen tvingas klara sig 

med färre anställda (Isaksson, 2006). En annan global trend som syns i Sverige är att antalet 

tillfälliga anställningar ökar. Bemanningsföretag sysselsätter idag mer personal än någonsin 

och kortvariga anställningar kommer förmodligen att bli vanligare framöver. Steget mot detta 

utvecklande av fler tillfälliga tjänster beror främst på att svängningarna i världsekonomin sker 

så snabbt (Isaksson, 2006). 

Globaliseringen bidrar inte bara med negativa effekter utan ger också möjligheter till 

framsteg. Castells (2000) påpekar att man numera inte är bundna till enstaka platser. 

Resonemanget stöds av Isaksson (2006) som menar att det globala arbetskraftsutbudet 

fördubblats nu när flera slutna ekonomier har öppnats upp för den globala marknaden. Vidare 

menar han att det också finns en annan fördel med globaliseringen eftersom den tvingar 

företag att hålla sig i topptrim. Bara de högpresterande företagen överlever och lyckas skapa 

god avkastning och jobb med bra löneutveckling (Isaksson, 2006). Dessa företag har 

välutbildad personal som behärskar sina uppgifter väl. Företagen som lyckas ta del av 

globaliseringens möjligheter kan erbjuda sina anställda engagerande jobb med stor frihet. 

Resonemanget kan liknas med Castells (2000) som pekar på ett kapitalistiskt beroende och ett 

produktivitetsuppsving på grund av ny tillämpbar informationsteknologi.   

 

Efter det att vi nu diskuterat globaliseringens utbredning och dess konsekvenser leds vi vidare 

in på ytterligare samhällstendenser. Tendenser som enligt oss påverkar rekryteringsprocessen. 
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I kommande avsnitt kommer vi därför att resonera kring kunskapssamhällets framväxt och 

betydelse. Kunskap blir allt lättare att få tag på och är också något som verkar värderas allt 

högre i företagen. Detta tycker vi speglas i rekrytering och företagens användande av 

strategier som ska locka till sig kandidater. Den gemensamma faktorn är hur som helst 

kunskap. Därför kommer vi in på kunskapssamhället i nästa avsnitt. 

 

Kunskapssamhället 

Informationsteknologin har gjort det möjligt för nästan vem som helst, vart som helst att ta del 

av kunskap och information (Ridderstråle & Nordström, 2005). Författarna menar att 

kunskapens potentiella makt finns nu, inte bara i industriländerna utan över hela världen. 

Möjligheterna som kommer av att kunskapen numera är lättillgänglig gör att förutsättningarna 

för företag förändrats dramatiskt. Vidare hävdar Riddarstråle & Nordström (2005) att företag 

tidigare kunde ha monopol på en kunskap en längre tid, men så är det inte längre. Följden av 

detta är att företags tjänster och produkter blir alltmer lika. En utmaning för företagen är att 

differentiera sig på andra sätt. Vidare tror författarna till boken ”Funky Business” att de 

främsta konkurrensmedlen därför kommer att vara immateriella värden, intelligens och 

människor (Ridderstråle & Nordström, 2005). Hur företagen väljer att organisera sig kommer 

att vara avgörande för om de lyckas på marknaden eller inte. Människorna är de som kan göra 

en produkt eller en tjänst unik. Konkurrensen hamnar därför på en individnivå, där bäste man 

eller kvinna ”vinner”, oavsett vart ifrån de kommer (Ridderstråle & Nordström, 2005). I det 

nya hårda konkurrensklimatet är alltså toppresterande individer attraktiva så länge de presterar 

maximalt (Isaksson, 2006). 

Kerola (2007) vid finska finansministeriet ser också hon en framtid där den verkliga 

konkurrensen kommer att gälla kompetenta individer. Länder kommer att tävla om företag 

som på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som ny teknologi erbjuder. För att kunna göra 

det behöver dessa företag kompetent arbetskraft (Kerola, 2007). Vidare anser hon att 

konkurrensen därför kommer att baseras på kompetensnivån som också blir den variabel som 

kommer att generera den ekonomiska tillväxten inom företagen. 

En annan författare som också pekar på vikten av kunskap i företag och som anser att vi är på 

väg eller snarare befinner oss i ett kunskapssamhälle är Stewart (1997). ”Under historiens gång 

har kunskap varit människans väg mot framgång” (Stewart, 1997, sid 30). Kunskap blir allt 

viktigare och bör därför också ses som en större tillgång. Kunskap som tillgång är enligt 

Stewart (1997) viktigare än fysiska tillgångar av traditionell art, åtminstone för 
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kunskapsföretag. Verkligheten är sådan att ett kunskapsföretag knappt behöver några 

tillgångar så länge man äger kunskap. Med kunskap som sin enda tillgång kan man knyta till 

sig intäkter utan några anläggningskostnader. Kravet på att underhålla och förvalta de 

”traditionella tillgångarna” försvinner också (Stewart, 1997). Men det finns problem med 

kunskapen. ”Att identifiera och förvalta kunskapstillgångar är som att försöka fånga fisk med bara 

händerna. Det går, men det är svårt att få grepp om föremålet för ansträngningen” (Stewart, 1997, 

sid 87). Problemet är att denna kunskap inte går att förvalta om man inte kan göra en koppling 

till något betydelsefullt (Stewart, 1997). Detta trots att det intellektuella kapitalet finns i varje 

företag i form av implicit och explicit kunskap, information och data med mera. Detta 

resonemang för oss vidare in på en beskrivning av kunskapsföretag.  

Kunskapsföretag 

Det som utmärker kunskapsföretag är att deras kärnverksamhet kretsar kring intellektuellt 

kapital (Alvesson, 2004, A). Företagskulturen i kunskapsföretag är ofta starkt präglad av en 

gemensam förståelse för saker och ting (Alvesson, 2004, A). En konkurrenskraft ligger 

därmed i att snabbt och effektivt kunna utnyttja personalen inom organisationen. 

Kommunikation blir därför en viktig komponent för att hålla dessa organisationsformer 

samman. Inte minst då arbetsuppgifterna ofta är komplexa och varierande (Alvesson, 2004, 

A). Ömsesidig anpassning är också viktigt för att arbetssättet ska fungera smidigt, då 

grupparbeten och projekt är vanliga företeelser i kunskapsföretag. Personalen bedöms inte 

utefter vilka arbetsuppgifter de tar sig an utan istället vilka resultat de presterar (Stewart, 

1997). ”Att förstå, bedöma, skapa och bygga upp relationer” (Stewart, 1997, sid 83) tillhör de 

viktigaste uppgifterna bland de anställda. Organisationsformen beskriver Alvesson (2004, A) 

som organisk, där planering sker kontinuerligt och kan förändras under arbetets gång. 

Profilering   

Eftersom vi nu diskuterat de breda samhällsperspektiven, då vi diskuterat faktorer som 

globalisering och kunskapssamhälle, leds vi in på företags profilering. För att företag ska 

klara av konkurrens som globaliseringen medfört är det extra viktigt att profilera sig rätt. 

Profilering ser vi också som en naturlig del i strategin att hitta ny arbetskraft och utgör därför 

en komponent i rekryteringsprocessen.  

Knocke et al (2003) påpekar att rekrytering ofta ses som en strategi för företaget. Denna 

strategi innebär att man rekryterar på ett sätt som passar företagets mall eller affärsidé. Det 

kan vara av kompetensgrundande-, kompletterande- eller mångfaldsrelaterade skäl.   
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Rekryteringen kan även vara mot en riktning som helt enkelt passar in i företagets profil. Just 

profil är därför något som vi, bland annat, ska gå närmare in på nedan.   

Erlandsson (2005) menar att profilering handlar om att framhäva valda egenskaper för att 

därigenom skapa, förbättra eller förändra ett företags anseende. Med profilering vill man 

påverka företagets image, det vill säga vad andra tycker om företaget. Profilering och den 

image som förmedlas hjälper företaget att existera i människors medvetande (Erlandsson, 

2005). Profilering och varumärke har därmed en tydlig koppling. Detta inte minst då Nilsson 

(2000) hävdar att företag bör arbeta med varumärket för att ha möjlighet att sända ut tydliga 

signaler om vad företaget representerar. Genom att synas på rätt sätt kan man också sälja på 

bästa sätt.  

Med tanke på ovanstående stycke blir profilering däremot inte bara ett sätt att synas och sälja. 

Det blir även ett sätt för företag att locka till sig personal (Erlandsson, 2005). Under tider av 

kraftig tillväxt i samhället skapas en viss obalans mellan tillgången på arbetskraft inom vissa 

branscher. Detta leder till personalförsörjningsproblem för många företag. Vid dessa 

tillväxttider är det därför viktigt för företag att profilera sig på marknaden så man kan visa att 

man är en attraktiv arbetsplats. Lyckas detta går det att säkra personalbehoven i företaget även 

vid brist på arbetskraft (Erlandsson, 2005).   

Precis som vi beskrev i avsnittet före har kunskapssamhället med stöd i globaliseringen 

förändrat synen på samhället och företagandet. Avsnittet som följer, ”En samhällssyn”, 

beskriver ett sätt att se på samhället och följs sedan åt av hur företag anpassar sig in i detta 

nya samhälle. 

En samhällssyn 

En författare som belyser samhällets föränderliga tendenser är enligt oss Stenström (2000). 

Hon talar om ekonomisering, estetisering och ledarskapets romantisering. Det Stenström 

hävdar är att ekonomiseringen och estetiseringen är två fält som mer och mer går mot 

varandra i ett slags samspel (Stenström, 2000). Kulturen används och syns allt mer i den 

ekonomiska sfären, och ekonomin likaså i den kulturella. Stenström exemplifierar denna 

rörelse med ett besök på Ericsson;  

”Jag blir inte heller denna gång besviken, om än överraskad. Bland annat får jag ta del 

av den officiella presentationen av företaget, jag fascineras. Det är knappast den 

rationella kunden, något slags Homo Economicus, som den vänder sig till, utan snarare 
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en Homo Aestethicus- med alla sinne öppna på vid gavel. Under devisen ”det handlar om 

kommunikationen mellan människor” placeras jag framför en film av IMAX-karaktär- 

Guiden är noga med att påpeka att det inte är någon informationsfilm, utan en film som 

vill förmedla känslan av Ericsson.” (Stenström, 2000, sid 69) 

Konsten rör sig inte bara närmare ekonomin utan även ledarskapet. Det är ledarskapets 

romantisering som Stenström hänvisar till vid denna rörelse. ”Förr trodde man att 

företagsledning handlade om kontroll och kalkylerande. I den nya, sköna ekonomin sägs det att 

företagsledning är en konst och att företagsledaren ska vara en konstnär” (Stenström, 2000, sid 

98). Här är det samma form av fältsammanförande som när det handlade estetisering och 

ekonomiseringen. Tendenserna är flera; från det hårda till det mjuka, från beräkningen till 

värderingen och från ekonomi till estetik. Fälten är dock ännu inte helt sammanfogade vilket 

nedanstående citat också visar på. ”Än har vi visserligen inte sett platsannonser där man efterlyser 

chefer med estetisk kompetens, men vem vet, det kanske kommer?” (Liedman i Stenström, 2000, sid 

81).  

 

3.3 Kandidaterna som efterfrågas 

Ovan har vi talat om de samhällstendenser som påverkar företagen i allmänhet. Likväl har vi 

berört företags profilering angående hur de ska locka till sig kandidater och synas på 

marknaden. Nu har det blivit dags att fokusera på den kamp om kandidater som vi ovan 

avslutade med. 

Som det ser ut idag kommer rekrytering att bli svårare framöver. Detta grundas i att det 

förmodligen kommer att saknas kvalificerad arbetskraft inom vissa områden (Fürth et al, 

2002). Författarna belyser en undersökning av NUTEK (verket för näringslivsutveckling), 

som hävdar att det främst är kunskapsintensiva sektorer som kommer att drabbas av 

rekryteringsproblemen. En annan rapport (Andersson et al, 2008) som är genomförd av 

Arbetsförmedlingen, påvisar också den att det finns underskott inom vissa branscher.  

Vidare visar (Andersson et al, 2008) att söktrycket på arbetsmarknaden är lägre i år jämfört 

med förra året. Detta kan kopplas samman med sämre konjunktur och lägre tillgång på 

arbetskraft inom vissa sektorer (Andersson et al, 2008). En annan orsak till underskottet kan 

vara att studenter inte väljer utbildningar utefter marknadens behov. Som ett resultat av detta 

tvingas företag att byta inriktning för att möta marknadens konkurrens och krav (Fürth et al, 

2002). Det görs därför flera försök att styra ungdomars val genom att informera om vilka 
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utbildningar som ger arbete. All information som sänds ut har istället lett till att studenterna 

inte vet vad de ska ta till. Istället blir det överflöd av information (www.arbetsmarknaden.se, 

2008). 

Utflyttningstrenden från Sverige, både gällande företag och unga människor, är en annan 

bidragande orsak till svårigheter inom rekrytering (Fürth et al, 2002). Författarna menar att 

denna rörliga marknad som uppstått innebär en stor osäkerhet för arbetsgivarna. I och med att 

marknaden förändras snabbt blir det svårt att vara säker på vilken kompetens företag 

efterfrågar.  

Att behålla personal är något som har visat sig bli allt svårare. Unga människor tenderar att 

byta arbetsplats med jämna mellanrum och är inte längre, i den meningen, lojala mot sina 

arbetsgivare (Fürth et al, 2002). En förklarande orsak till detta skriver Fürth et al (2002) kan 

vara konjunkturen som råder samt det stressade arbetsklimatet. Arbetsgivare måste kämpa för 

att behålla sina kompetenta anställda genom att erbjuda exempelvis fler förmåner (Fürth et al, 

2002). Eftersom rekrytering kostar företag stora summor kan det ibland vara relevant att satsa 

på den befintliga arbetskraften. Enligt en undersökning av ett rekryteringsföretag kan det röra 

sig om totalsummor mellan 70 000 kr upp till 250 000 kr för att anställa en ny medarbetare 

(Fürth et al, 2002). Företag måste därför anstränga sig för att locka till sig rätt medarbetare. 

Ett sätt kan vara att de tydligare presenterar sina värderingar och engagemang. Etiska frågor 

som socialt ansvarstagade har därför på senare tid fått allt större utrymme i organisationer, 

bland annat till följd av de arbetssökandes krav (Fürth et al, 2002).  

Nyckelord inom rekrytering  

I detta stycke ska vi gå in djupare på vilka nyckelord som har stor utbredning på 

arbetsmarknaden. Dessa ord gäller främst på individnivå, men har även en viss anknytning till 

företags profilering. Efter beskrivningen av bristen på kvalificerade kandidaterna ovan, faller 

det oss naturligt att spinna vidare på vilka egenskaper som kandidaterna generellt förväntas 

inneha.  

Jansson (2004) hävdar att det, under de senaste årtiondena, pågått en förändring av 

arbetsmarknaden. Denna förändring har inneburit nya krav på arbetaren. Tidigare handlade 

kraven om till exempel acceptans och inställsamhet. Dagens nyckelord handlar däremot om 

initiativförmåga och social kompetens (Jansson, 2004). För en mer utförlig beskrivning av 

svängningen kan man ta en titt på figur ett nedan som visar dåtidens ord i förhållande till 

nutidens. Likt den sociala kompetens som Jansson (2004), nämner i sin modell, talar Knocke 

http://www.arbetsmarknaden.se/
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et al (2003) om ”social kompetens” som ett begrepp som under de senaste årtiondena fått en 

stor betydelse inom rekrytering. Begreppets betydelse behöver knappast förklaras närmare 

men det är trots detta svårmätt. Dessutom är det sällan begreppet preciseras i förhållande till 

vilket arbete rekryteringen gäller. Resultatet blir därför ett fritt flytande ord som kan användas 

hur som helst och av vem som helst (Knocke et al 2003).  

  

Figur 1: Framgångsfaktorernas 

förändring i arbetslivet (Jansson, 

2004, sid 33) .  

 

Knocke et al (2003) menar 

vidare att det, med anledning 

av den bredd och den oklara 

beskrivningen som det är 

fråga om i fallet ”social 

kompetens”, figurerar en 

mängd likartade begrepp. Dessa begrepp försöker fånga in önskade egenskaper som alla är 

tecken på att individen passar in i företaget. Personkemi, intuition, personlighet och känsla är 

ord som kan syfta till samma särdrag som social kompetens. Ofta är social kompetens därför 

ett, ”flummigt modeord” (Knocke et al, 2003). Författarna menar också att det, på grund av 

”flummigheten”, finns en makthierarki där arbetsgivaren eller rekryteraren har 

tolkningsföreträde på begreppet. Med andra ord är det arbetsgivaren eller rekryteraren som 

bestämmer vad som krävs av individen och därigenom också vilka egenskaper som ska ingå i 

begreppet. Ericsson (2001) talar om ungefär sak i kapitlets sista avsnitt. Däremellan anser vi 

det viktigt att klargöra vad ett modeord kan vara. 

Rövik (i Czarniawska & Sevón, 1996) konkretiserar vad mode är utifrån ett klädexempel. Han 

menar att fenomenet mode ändrar människors uppfattning om vad som anses vara korrekt. 

Mode ger ordning och ett överensstämmande till något som det näst intill finns oändliga 

möjligheter till. Blumer (i Czarniawska & Joerges, 1996) menar, på liknande sätt, att det 

precis som med kläder också ger ett stöd för organisationer i sin verksamhet. Det blir därför 

en slags konkurrensprocess som påverkar både företag och marknader. Modet hjälper också 

till att ge förståelse åt nuet. Czarniawska & Joerges (1996) menar att modet är ett kollektivt 
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val som visar hur eller vad smak, sak och idé är vid en given tidpunkt. De påpekar dock också 

att vissa idéer får mer utrymme än andra. Steget mellan mode och recept är i sammanhanget 

inte särskilt långt. Därför blir organisatoriska recept något som vi också belyser nedan.  

Organisatoriska recept anses vara institutionaliserade idéer. Dessa idéer kan sägas vara 

moderna (Rövik, 2000). Ett recept är däremot inte ett svar på hur en organisation ska byggas 

upp. Det är istället en liten del som tillsammans med andra delar utgör helheten.  

Rekryteringen i sig är enligt Rövik (2000) ett recept på hur företag kan förväntas gå tillväga 

då man ska utöka personalen i sin organisation.  

Detta leder oss vidare in på företagens aktiviteter. På vilka sätt företag ska förhålla sig på 

marknaden för att locka till sig sökande kandidater, är något som vi kommer att diskutera i 

stycken nedan. Naturligtvis kommer vi därmed in på företags profilering och imageskapande. 

Detta har vi valt att belysa då vi anser att det påverkar rekryteringsprocessen och framförallt 

är nödvändigt för att locka till sig sökande. Vi kommer också att byta perspektiv från företag 

till individnivå, då vi kommer att diskutera personliga varumärken i förhållande till 

arbetssökande.  

 

3.4 De unga talangernas intåg 

Vi vill nu fortsätta resonemanget om individen, men i en något mer preciserad form. Vi 

kommer nu att diskutera framförallt 80-talisterna som börjar ta för sig på arbetsmarknaden 

och som skiljer sig från tidigare generationer i deras inställning till arbetsmarknaden. Det är 

enligt oss också den grupp som formats starkast av vad globaliseringen och 

kunskapssamhället medfört. 

Vi är mitt uppe i en generationsväxling på arbetsmarknaden då många 40- och 50-talister 

kommer att gå i pension (Fürth et al, 2002). Detta innebär stora möjligheter för framförallt 80-

talister, som är på väg in på arbetsmarknaden. Hur skiljer sig denna målgrupps värderingar 

och drivkrafter jämfört med tidigare generationer? Vi ska nu kort introducera fyra olika 

värderingsgenerationer. Dessa utgörs av; ”Veteranerna” födda 1920-1943, ”Babyboomers” 

födda 1944-1960, ”Generation X” födda 1960-1980 och slutligen ”Nexters” födda 1980- 

(Fürth et al, 2002). För att tydliggöra skillnaden mellan dessa generationer vill vi påpeka de 

typiska dragen hos dessa fyra olika grupperingar. Veteranerna föddes före kriget och var unga 

under krigstiden. De har hög lojalitet och arbetar hårt, samt respekterar erfarenhet. 
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Babyboomers har växt upp under konsumtionssamhället och har alltså präglats av; välfärd, 

utbildning, TV och början till en miljökris. Senare generationer har istället påverkats av 

faktorer som; Internet, globalisering, olika livsstilar, resande och ett mångkulturellt samhälle 

(Fürth et al, 2002). Med denna bakgrund vill vi nu fokusera vidare på vad som karaktäriserar 

för de senare generationerna.  

Fürth et al (2002) skriver att 70- och 80-talister sammankopplas med att vara självständiga. 

Precis som vi nämnde i inledande kapitel föredrar denna åldersgrupp att bli personligt 

bemötta, gillar utmaningar och flexibilitet. Några andra faktorer som författarna lyfter fram är 

att denna grupp ofta är; rastlösa och rörliga samt ogillar kollektiva lösningar. Att denna 

åldersgrupp är rörlig finns det flera olika fakta som tyder på. Exempelvis kan sju utav tio 

personer tänka sig att arbeta utomlands under minst tre år. Så många som 45 % att kan tänka 

sig arbeta utomlands under en längre tidsperiod (Fürth et al, 2002). De yngre generationerna 

har för övrigt en stark tro på sig själva och sin egen framtid. 

80-talisternas starka tro på sig själva kan kopplas till vikten av identitetsskapande. Enligt 

Alvesson (2004, B) kan uppfattningen av oss själva, det vill säga vår identitet, påverkas av 

hur människor i vår närhet ser på oss. Rushdie (i Zambrell 2007) påstår att den egna 

identiteten utvecklas och formas i valet av yrke och branschtillhörighet. Vi tror även att den 

egna identiteten påverkas av sociala interaktioner, vilket även Berger & Luckman (i Zambrell 

skriver om. Detta kan på så sätt kopplas åter till 80-talisterna som prioriterar sociala relationer 

högt i sitt arbete (Fürth et al, 2002). Berger & Luckman (i Zambrell, 2007) hävdar att det är 

genom interaktion med andra och särskilt på arbetsplatsen som identiteten formas. Status och 

roll påverkar också ens identitet, inte bara inom företagets ramar utan också utanför dessa 

gränser (Berger & Luckman, i Zambrell 2007). Giddens (i Zambrell 2007) menar att den 

yrkesroll man innehar ger en viss status utåt sett, vilket i sin tur påverkar hur identiteten 

formas. Som Zambrell (2004) skriver i sin rapport har synen på arbetet förändrats genom 

tiden. Medan det förr handlade mer om slit och strävan efter överlevnad har det idag kommit 

att bli något mer än en alldaglig sysselsättning.  

För att se på identitet ur ett annat perspektiv vill vi säga att den också påverkas av 

konsumtionen (Holmberg & Wiman, 2002). Varför? Jo, eftersom varumärken påverkar oss 

genom att förenkla våra val. Varumärken hjälper också till att sudda ut oron för vad dessa val 

innebär (Nitve i Holmberg & Wiman, 2002). Ridderstråle (Holmberg & Wiman, 2002) menar 

att människors ogillande av osäkerhet ses som en förklaring till detta. Tack vare att identiteten 
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påverkas av konsumtionen kan man också skifta identitet genom att byta konsumtionsvanor 

(Holmberg & Wiman, 2002). Man byter således sitt eget varumärke. Runebjörk (2004) 

påpekar vikten av att ta hänsyn till hur man uppfattas som person. Man bör enligt Runebjörk 

tänka på sitt personliga varumärke precis som ett företag tänker på sitt. Att värna om det 

personliga varumärket är viktigt då människor, precis som företag, befinner sig i en 

konkurrensbaserad värld. 

 

Maier (i Isaksson, 2006) beskriver sin syn på den nya generationens intågande på 

arbetsmarknaden på följande sätt:  

”Den unge som har meriten att inte ha bilringar kring midjan och kunna bära slips utan 

klumpiga valkar i nacken, är styv i korken när han kommer ut i arbetslivet. Han tror att 

orden ”proaktiv” och benchmarking” betyder någonting, tänker att den sakrosankta 

uppmaningen ”var självgående” ska tas bokstavligt, hoppas få sina meriter erkända och 

väntar… på att man ska älska honom. Åh, ungdom, ungdom!” (Maier i Isaksson, 2006, 

sid 71). 

Detta poetiska citat leder oss ännu längre in i 80-talistgenerationen. Stycket nedan belyser vad 

80-talister generellt prioriterar i yrkeslivet samt deras synsätt på arbete. Det syns också till 

viss del i figur två nedan som visar skillnaderna mellan de olika generationerna. Fürth et al 

(2002) menar att unga människor idag efterfrågar belöning och hög lön. Efterfrågan av att ha 

roligt och möjligheter till att utvecklas i sitt arbete ökar också generellt sätt. Vidare påpekar 

författarna att meningen med att arbeta enligt denna målgrupp är att möjliggöra roliga saker 

såsom; konsumtion, nöjen och resor etcetera. Fürth et al (2002) hävdar att unga ogillar rutiner 

och istället eftersöker omväxling i sitt arbete eftersom de lätt blir uttråkade. En undersökning 

visar att 37 % av männen och 20 % av kvinnorna planerar att arbeta intensivt under en 

tidsperiod för att tjäna stora mängder pengar, 

för att sedan kunna koppla av och arbeta med 

något som de verkligen vill (Fürth, et al 2002).  

 

 

Figur 2: Skillnader mellan generationer (reviderad)  

(Fürth et al, 2002, sid 75).  
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Hälften av personerna i undersökningen svarade att de inte kommer att vilja arbeta fram till 

dagens pensionsålder och några vill gå i pension redan innan 50 års ålder (Fürth et al, 2002). 

Hela 25 % vägrar att arbeta mer än 40 timmar i veckan och så många som 30 % kommer att 

byta arbete många gånger genom hela sitt arbetsliv (Fürth et al, 2002).  

En annan trend som författarna belyser är att 80-talisterna prioriterar utbildning och sociala 

relationer i arbetslivet. Hälsan är också en viktig faktor som framhävs (Fürth et al, 2002). 

Dagens ungdomar söker sig till arbetsplatser som är tydliga i sina visioner och värderingar 

samt har en bra personalpolitik. Detta resulterar i att företagskulturen kommer att spela allt 

större avgörande roll för framtidens medarbetare (Fürth et al, 2002).  

 

3.5 Varför Talang? 

Som vi tidigare kunde läsa i detta kapitel har företagens intellektuella kapital blivit ett viktigt 

konkurrensmedel. Således har också vikten av att maximera antalet talangfulla medarbetare 

kommit att bli en konkurrensfördel för företag på den globala marknaden (Scullion et al, 

2008). Vi kommer i detta avsnitt diskutera talangfokuseringen inom rekrytering och jakten på 

talanger och ber dig att ha resonemanget angående intellektuellt kapital i åtanke.  

För att återgå till en definition av talang, presenterar The Economist ordet ”Brainpower”. I 

artikeln sägs talang kopplas samman med att ha förmågan att lösa komplexa problem och 

komma på nya lösningar. Det är dock viktigt att ta med sig att den så viktiga talangen varierar 

från företag till företag. ”It is one of the marks of a sophisticated society that it rewards a wide 

variety of different talent” (www.economist.com, 2006, sid 4). 

Artikeln The Battle for Brainpower berättar om Winston Churchill som vid ett tal på Harvard 

Universitet lär ha sagt att “the empires of the future will be the empires of the mind” 

(www.economist.com, 2006, sid 1). Han kunde lika väl ha sagt att framtidens slag till största 

del kommer att handla om talang. Detta styrks av CEB (Corporate Executive Board) som 

genomförde en undersökning hos personalchefer runt om i världen. Tre fjärdedelar av de 

tillfrågade personalcheferna sa att deras högsta prioritet var att attrahera och behålla talanger 

(www.economist.com, 2006). Så många som 62 % tillade att det fanns en oro för bristen på 

talang inom företaget man arbetade på.  I en närliggande undersökning hade CEB även fått 

fram information som pekade på att medelkvaliteten på anställningskandidater hade minskat 
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med 10 % sedan 2004 (www.economist.com, 2006). En ledig plats i företagen tog numera 

också i genomsnitt 51 dagar att fylla, jämfört med de tidigare 37 dagarna. Många av de 

tillfrågade respondenterna erkände att de till och med hade anställt kandidater som var under 

önskad standard, enbart för att kunna fylla en position snabbt. CEB fick i sina studier också 

reda på att var tredje anställd hade blivit erbjudna jobb från andra företag än där man 

arbetade.  

Figur 3: Not enough to go around 

(The Economist, 2006, sid 2). 

 

Figuren visar just på avsaknaden 

av talang i organisationer. The 

Economist (www.economist.com, 

2006) framhäver därför att företag 

måste bli bättre på att rekrytera 

dessa personer. Problemet ligger 

dock i att företag inte vet hur dem 

ska definiera begreppet. Hur man 

ska ta tillvara på talangen är också ett stort problem. Numera är alla typer av företag i behov 

av talang och att hitta dem har därför blivit extra viktigt.  

Jakten på talang har således blivit ett hett begrepp i arbetslivet. Det hålls seminarier och 

utbildningar hur de vidare ska attrahera, rekrytera och behålla talangerna. I artikeln Jakten på 

talangerna är igång kan man läsa hur talangjakten tagit klivet från sport- och artistvärlden in i 

arbetslivet (Åhlander, 2008). Precis som vi nämnde i första kapitlet kan talangbegreppets 

ursprung dateras till IT-boomen runt 2000-talet. Då började många företag att tala om hur 

”människan är den största tillgången” och ”the war for talent” började användas (Åhlander, 

2008). Trenden är sedermera en som kommit att eskalera. Ett skäl antas vara att företagens 

värde alltmer består av det intellektuella kapitalet. De flesta företag har idag sina affärssystem 

och välfungerande produktionskedjor på plats. Det som skiljer agnarna från vetet är istället 

det som sitter i medarbetarnas huvuden. Karlsson, VD för managementkonsulterna Booz 

Allen Hamilton i Sverige, listade talangjakten som en av de viktigaste nya trenderna och i 

ovannämnda artikeln säger han följande;  
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”En av företagsledningarnas viktigaste frågor just nu är hur de skall attrahera och 

utveckla sitt humana kapital, inte minst med fokus på topptalangerna. Ska man lyckas 

behålla de allra bästa inom företaget måste de erbjudas minst lika utmanande och 

utvecklande möjligheter inom det egna företaget som utifrån.”(Karlsson i Åhlander, 

2008, sid 33). 

 

Enligt undersökningen Global Talent Index (GTI) ligger Sverige bra till när det handlar om 

talang i förhållande till andra länder. Bara USA, Storbritannien, Kanada och Holland anses 

bättre än oss när det gäller att ”fostra begåvning”. Samma undersökning innehåller en prognos 

som pekar på att Sverige fortsätter att ligga i topp på olika talangrelaterade områden 

(Åhlander, 2008).  

 

Talent Management är ett exempel på en strategi som ska hjälpa företag att just identifiera, 

attrahera, rekrytera och utveckla talanger (Scullion et al, 2008). I boken The Talent Powered 

Organization (Cheese et al, 2007) sägs den viktigaste principen inom Talent Management 

vara att multiplicera kunskapen inom företaget. Författarna hävdar också att det blivit svårare 

för företag att hitta och leda talang i och med den nya ekonomin. Detta beror på en rad 

faktorer;  

 

 Globalt överflöd av talanger, men rådande brist lokalt.  

 Bristen på ungdomar och överflöde av äldre människor på arbetsmarknaden.  

 De högre tjänsterna blir mer komplexa och kräver högre kompetens medan de lägre 

tjänsterna som endast kräver baskunskap blir färre.  

 Nya anställningsformer och krav på snabbare karriärklättring.  

 Mer diversifierade personalstyrkor.  

 Skifte från industri- till kunskapsföretag. 

 

Trots fokuset på Talent Management har många företag problem med att framförallt utnyttja 

talangen som finns inom företaget (Scullion et al, 2008). De måste dock bli bättre på att hitta 

och ta till vara på talang för att lyckas på den globala marknaden, där konkurrensen blir allt 

hårdare (Scullion et al, 2008). Talent Management innebär att man medvetet fokuserar på att 

ta tillvara på och utveckla talang och det intellektuella kapitalet som finns inom företag. Detta 

för att kunna använda det intellektuella kapitalet som konkurrensmedel. En medveten 

fokusering på det intellektuella kapitalet är första steget i att utveckla Talent Management. 
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Man måste sedan definiera vilken slags talang man behöver för att lyckas med att 

implementera strategin på rätt sätt (Cheese et al, 2007). Talent Management inbegriper flera 

områden. Cheese et al (2007) beskriver ett system bestående av kategorier som bör beaktas i 

arbetet med att multiplicera och maximera talangen inom företag. Dessa kategorier omfattar 

bland annat internutbildningar av enskilda individer för att på så sätt stärka den övergripande 

kompetensen. En annan faktor är att placera ut personer på rätt plats, vid rätt tillfälle. Det 

gäller samtidigt att anställa personer som har samma värderingar och mål som företaget. 

Företagen måste också börja leta efter talanger på nya ställen och locka till sig dem, bland 

annat genom att erbjuda attraktiva kandidater personliga anställningsvillkor (Cheese et al, 

2007).  

 

Efter att ha beskrivit vad begreppet talang är och hur det tar plats i dagens organisationer, ska 

vi nu gå vidare med nästa del som handlar om kreativitet. Då vi kommer att diskutera talang 

och kreativitet senare i analyskapitlet blir en teoretisk beskrivning elementär. Vi inleder 

därför detta avsnitt med att berätta vad kreativitet kan innebära.  

 

3.6 Vem är kreativ? 

Att tänka utanför boxen är en metafor som är en allmänt känd beskrivning av vad kreativitet 

innebär (Dahlén, 2006). Dahlén ställer sig dock frågande och aningen kritisk till 

resonemanget om att ”tänka utanför boxen”. Han menar att det inte finns en specifik lösning 

på ett problem, utan flera. Vidare menar han att man istället ska ”tänka innanför boxen”. 

Genom detta tankesätt blir processen mer fokuserad och kan bidra till en utveckling av hur 

problemet ser ut i dagsläget. Dahlén (2006) påpekar vikten av att lura hjärnan. Poängen är att 

man ska få den att tro att man gör något på rutin men att man i själva verket tänker nytt. På så 

sätt upplevs en falsk trygghet, trots att nya infallsvinklar säkerligen uppkommer. Boxen kan 

också symbolisera ramarna som råder inom ett företag, eftersom det oftast ses som osäkert att 

agera och tänka utanför ramarna (Dahlén, 2006). ”Men det är först när boxen används på rätt sätt 

som tänkandet faktiskt blir kreativt – och rätt sätt att använda boxen är helt enkelt att för det första att 

vidga den, för det andra att fylla den och för det tredje att skaka den” (Dahlén, 2006, sid 72). 

Tanner (i de Bono, 1994) talar om ”kreativitetsparaplyet”. Kreativitetsparaplyet innebär att 

alla individer har förmågan att göra saker på ett annorlunda vis, det vill säga ompröva sina 

handlingar. Detta leder ofta till förbättringar tack vara det nya och kreativa tankesättet.  
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Enligt Dahlén (2006) finns ett tydligt samband mellan kreativitet och framgångsfaktorer inom 

arbetslivet. Dahlén visar också på ett samband som råder mellan kreativitet och lycka. Lycka 

är därmed en grundläggande faktor för kreativitet. Dessutom ser vi ett samband mellan 

kreativitet och motivation, vilket får motivera valet av nedanstående teoridel. 

Motivation 

Kreativt tänkande är en motivationshöjande effekt enligt de Bono (1994). Han menar vidare 

att kreativitet bidrar till ett roligare och mer spännande liv. Det är viktigt att belöna kreativa 

insatser, vilket även kommer att ge positiva resultat i längden.  

Herzberg (1966/1997) beskriver inom närliggande område att det främst finns två faktorer 

som människan rättar sig efter då det handlar om motivation och arbetsattityd. Denna 

tvåfaktorsteori handlar om hygienfaktorer och motivationsfaktorer. ”Man has two sets of needs: 

his need as an animal to avoid pain and his need as a human to grow psychologically” (Herzberg i 

Pugh (1966/1997, sid 396). Hygienfaktorerna verkar i arbetsmiljön medan 

motivationsfaktorerna verkar inom arbetsuppgifternas ramar. Herzbergs (1966/1997) 

tvåfaktorsteori visar att det oftast inte är tillräckligt med enbart grundläggande arbetsmiljö. 

För att nå tillfredställelse krävs också uppmärksamhet, ansvar och andra liknande 

psykologiska faktorer. Kreativitet handlar emellertid inte enbart om motivation. Kreativitet 

handlar även om problemlösningar.  

Problemlösningar 

Enligt de Bono (1994) kan analytiskt tänkande till stor del behöva ta in kreativt tänkande när 

det kommer till problemlösning. Författaren hävdar att västerländsk tradition oftast omfattar 

analytisk problemlösning, där man vill urskilja orsaken till problemet. Genom att nyttja sin 

kreativa förmåga menar de Bono (1994) att det blir lättare och roligare att försöka lösa ”svåra 

utmaningar”. Det finns en modell som benämns ”solfjädersmodellen” som just går ut på att 

lösa problemet (de Bono, 1994). Modellen byggs upp av tre nivåer som delas in i; 

”handlingsväg”, ”idéer” och ”förslag”. Modellen börjar med målet och går bakåt. Alltså 

handlar det om att kasta om i tänkandet och den ordningsföljd som man vanligtvis använder 

för att lösa problem. Dahlén (2006) hävdar att människan, vid problemlösning, ofta försöker 

minnas hur problem blivit lösta vid tidigare tillfällen. Detta i sin tur hämmar nya tankebanor 

och tillvägagångssätt.  
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Kreativa korsningar 

Precis som Stenströms (2000) teori ovan till stor del handlar om ett samspel eller en 

sammanslagning av olika typer av sfärer, finns liknande teorier som hänvisar till kreativitet. 

Johansson (2004) berättar i sin bok ”The Medici Effect” om ett forskningsgenombrott som 

handlar en apa som spelar ett datorspel. Det mest fascinerande med denna berättelse var inte 

det faktum att en apa spelade ett spel. Poängen var att apan styrde spelet med sin 

tankeverksamhet. Det Johansson (2004) vill framhäva med denna berättelse är att 

forskningsgruppen bakom detta forskningsgenombrott hade lyckats åstadkomma något nytt, 

kreativt och revolutionerande. Anledningen till genombrottet ansågs också vara att en rad 

olika forskare från olika fält deltog. Allt från matematiker och dataspecialister till 

hjärnforskare och läkare spelade en viktig roll med just sin specifika kompetens. Det handlade 

helt enkelt om att blanda kunskaper och insikter för att åstadkomma detta kreativa 

genombrott. Att som Johansson uttrycker det, ”connect different concepts across fields” (2004, 

sid 38) just för att finna en vinnande kombination.  

I likhet med Johansson (2004) talar också Alsheimer (2004) om att insikter från olika håll är 

av stor vikt. En ökad generell kunskap och en förmåga att förstå saker och ting från olika håll 

är något som främjar individers reflekterande. Alsheimer (2004) menar att en större generell 

kunskapsnivå främjar inte bara individer, utan även samhället i stort. Denna generalistkunskap 

är något som saknas i dagens skola. Alsheimer (2004) menar vidare att skolans utbredning i 

samhället är större än någonsin. Ändå är bildningsnivån inte vad den borde vara. Elever och 

studenter är inte tillräckligt kunniga och reflekterande. En av orsakerna är en hårt driven och 

allt för specialiserad undervisning som främst inriktas mot en snäv karriär. Allmänbildningen 

har med andra ord fått stå tillbaka för specialiseringen. Alsheimer (2004) medger dock att för 

lite specialisering skulle kunna vara en fara för samhället. Men trycker samtidigt på att samma 

fara gäller med för mycket specialisering.  

Även SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) ser generell kunskap som något 

viktigt. SACO har nämligen gjort en analys angående vilka kompetenser som behövs i 

framtiden (Fürth et al 2002). Här framkom att tvärvetenskapliga kompetenser tillsammans 

med ”nyttoämnen” i form av IT, språk, konsten att lära och social kompetens var viktiga.  

Branschens baksidor  

Det finns dock baksidor med synen på kreativitet. Till exempel i boken 

”Kreativitetsmysteriet” talar Ericsson om den samhällsomvandling som sker i och med att vi 
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lämnar industrialismen och ”går in i bredbandsamhällets förlovade land” (Ericsson, 2001, sid 

1). Han beskriver hur ord som; mångfald, eget ansvarstagande och flexibilitet, har blivit en 

naturlig del i företagandets retorik. En ny problembild har uppenbarat sig som innefattas av 

globalisering, ökad konkurrens och en arbetskraft som utgörs av människor som sätter den 

egna utvecklingen främst. För att hantera dessa problem behöver arbetslivet förändras 

(Ericsson, 2001). Organiserings- och ledningsformer måste förnyas så att de sätter människan 

i centrum. De måste också tilltala hennes kunskaper, engagemang och känslor. Alla som vill 

måste ges möjlighet att förverkliga sig själv genom sin kunskap, kompetens och kreativitet 

(Ericsson, 2001). 

 Författaren talar om arbetslivets ”kreativisering” som han menar är det faktum att kreativa 

människor alltmer står i centrum för arbetslivets förändring. Han hävdar vidare att denna 

kreativisering blir ett definierande av människors innan- och utanförskap. Vissa grupper 

stängs systematiskt ute från delar av arbetsmarknaden, medan de som anses kreativa gynnas 

och ges förutsättningar som gör att de kan vara mer kreativa än andra. Ericsson (2001) menar 

att de som anses vara kreativa är de som tilldelas ett symboliskt kapital som ger 

”innehavaren” rätt att vara kreativ, samtidigt som han också får rätten att definiera kreativitet. 

Författaren menar således att man, genom att upprätta ”kreativa” personalidéer, krav på 

genomgångna ”kreativa” utbildningar och tillämpa kreativitetstester som grund för 

anställning, kan hålla utbudet av ”kreativa” människor i arbetslivet tillbaka. Detta sker 

samtidigt som efterfrågan på dem ökar genom den kreativa diskurs som arbetslivet nu omges 

av (Ericsson, 2001). 

Ericsson (2001) ifrågasätter även om ”frigörandet av kreativiteten” egentligen är en 

omskrivning för en ekonomisk utsugning och ett sätt för företagsledare att föra sina anställda 

bakom ljuset. Bilden av den ”goda” och ”nödvändiga” kreativiteten kanske inte speglar 

verkligheten fullt ut menar han. Han citerar Samuelsson på Svenska Dagbladet som under 

rubriken Frigöra människors kreativitet skrev; annat sätt att säga det är dags att jobba mer på sämre 

villkor…”(Samuelsson i Ericsson, 2001, sid 20). Ericsson (2001) tror dock inte att 

företagsledare, genom att tala om ”kreativt ledarskap” och om ”kreativa organisationer”, 

skapar denna ojämnlikhet för att de vill. Det är istället så att tron på att den kreativa 

människan kan vara med och förändra har fått o(av)sedda konsekvenser.  
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4. Audition  

 

Nu är det äntligen dags att köra igång årets audition. Det är nu vi ska urskilja kandidaterna som får 

gå vidare i tävlingen och slutligen deltaga i finalen i Talangjakt 2008. Vem är årets talang och hur 

bedöms detta? Det är nu ni ska få svar på dessa frågor. Svaren kommer att presenteras i fyra 

kategorier som gör det hela mer lättöverskådligt. Innan vi låter tävlingen dra igång, så vill vi 

presentera vår eminenta jury. Vi kommer också att få ta del av hur deras arbete har gått till, när de 

ger oss sin bild av talangsökandet. 

4.1 Jurypresentation 

Vår eminenta jury består utav nedanstående medlemmar och de beskriver sig själva 

på följande sätt. 

 

Namn: Martin Holmdahl 
Befattning: Rekryteringskonsult på 

Proffice, Kalmar. 

 Talang: Att prata med människor och föra 

professionella samtal. 

 

Namn: Fredrik Sterner 

Befattning: Rekryteringskonsult på 

Manpower, Kalmar.  

 Talang: Generalist. 

 

Namn: Håkan Cöster 

Befattning: Rekryteringskonsult på 

Högströms & Co, Kalmar. 

 Talang: Stor erfarenhet av konsultyrket 

och ett stort regionalt kontaktnät.  

 

Namn: Svante Leijon 

Befattning: Docent i Human Resource-

frågor vid Göteborgs Universitet. 

 Talang: Hemligt. 

 

Namn: Roland S Persson 

Befattning: Docent i psykologi vid 

Jönköpings Handelshögskola. 

Forskningsfältet berör främst begåvade 

personer.  

 Talang: Högintellektuell (IQ) med bra 

analytisk förmåga och snabb på att dra 

korrekta slutsatser. Tidigare varit 

konsertpianist och är nu också en 

framgångsrik idrottsman.    

Namn: Camilla Walther 

Befattning: Bemanningsplanerare på IKEA, 

Kalmar 

 Talang: öppen, ärlig och rak samt analytisk. 

Namn: Johanna Nelson 

Befattning: Personaladministratör på 

IKEA, Kalmar 

 Talang: Bra på att organisera och 

pedagogisk. 

 

Namn: Thomas Fürth 

Befattning: Forskningsledare på 

konsultföretaget Kairos Future AB i 

Stockholm och docent i historia vid 

Stockholms universitet.  

 Talang: Analytisk förmåga, bra på att se 

helheter och att förmedla budskap.  

 

Namn: Claudia Suraga 

Befattning: VD för talangnätverket 

Talency, Stockholm. 

 Talang: Väldigt kreativ och bra på att få 

saker utförda. 

 

Namn: Sara Klingenborg 

Befattning: Rekryteringsansvarig för 

konsultföretaget Accenture, Stockholm. 

 Talang: En ”doer”. Är affärsdriven och bra 

på att se helheten i saker och ting. 
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4.2 Juryns strategi 

För att tydliggöra hur en rekrytering kan gå tillväga ska vi här beskriva processen från urval 

till anställning. Eftersom ingen av oss författare har någon större erfarenhet från 

rekryteringsområdet var det av stor vikt att förstå processen för att kunna tolka resonemangen 

som förts. Här har givetvis informanterna varit till stor hjälp. 

Det finns många likheter mellan de rekryteringsprocesser vi har studerat, men självklart finns 

det också en del punkter som skiljer dem åt. Något som framgick under intervjuerna med 

företagen var att det är viktigt att hålla processen kort. Ofta kan de arbetssökande 

kandidaterna vara delaktiga i flera processer samtidigt och då är det viktigt att gå snabbt 

framåt och ge snabba besked. Hos Proffice och Högströms & Co tar hela processen cirka åtta 

veckor. Däremot är den kortare hos Manpower och pågår enbart i cirka 40 - 50 dagar. Sterner 

på Manpower påpekade att man mycket väl kan tappa kandidater vid en lång process. Ofta 

kräver uppdragsgivarna också en snabb rekrytering. Manpower, Proffice och Högströms & Co 

har relativt liknande processer vid rekrytering. Accenture, IKEA och talangnätverket Talencys 

processer skiljer sig däremot ifrån de tre rekryteringsföretagen. På vilket sätt kommer vi att gå 

in på närmare i kommande avsnitt.   

Situationsanalys/behovsanalys 

Första steget i rekryteringsprocessen är att genomföra en situationsanalys. Holmdahl på 

Proffice benämner detta steg som en så kallad behovsanalys. Detta innebär att rekryteraren 

åker ut till uppdragsgivaren för att diskutera tjänsten som ska tillsättas. Det är viktigt att 

rekryteraren får träffa framtida kollegor och givetvis närmaste chef, påpekade Sterner på 

Manpower. Proffice hävdade likväl att det är viktigt att träffa så många medarbetare som 

möjligt för att få en fyllig bild av tjänsten. Proffice brukar därför prata med till exempel VD, 

personalchef, eventuella underchefer och projektledare med flera. Cöster på Högströms & Co 

påpekar även han att man börjar med ett besök hos uppdragsgivaren där man träffar personer 

som kommer att arbeta nära den som ska anställas. Cöster på Högströms & Co instämmer att 

detta görs för att bilda en så övergripande bild av tjänsten som möjligt. Det är viktigt, menar 

samtliga rekryteringsföretag som intervjuats, att analysera hur organisationen ser ut internt. 

Exempelvis vilken företagskultur som råder och vilka personliga egenskaper som efterfrågas. 

Detta steg vill alltid Högströms & Co utföra själva för att på bästa sätt genomföra processen. 

Genom att vara noggrann i behovsanalysen får man automatiskt en kvalitetssäkring. Detta är 

viktigt då mycket handlar om att bevara och leva upp till sitt rykte. Övriga rekryteringsföretag 
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är av samma åsikt. Cöster på Högströms & Co betonar detta särskilt med förklaringen att 

företaget begränsat sig till en lokal marknad.  

Kravspecifikation 

Situationsanalysen mynnar ut i en sammanvägning av informationen som framkommit. Detta 

utgör sedan underlaget till den kravspecifikation som skapas. Sterner på Manpower menar att 

det är i kravspecifikationen som man gör ”avkall på information”. Med detta menas att 

kravspecifikationen innehåller det rekryteraren och uppdragsgivaren tillsammans kommit 

överrens om. Proffice benämner detta dokument för kravdokument. Där dokumenteras vilka 

arbetsuppgifter som kandidaten kommer att utföra på företaget, vilka mål som existerar och 

vilka personer den nyanställde kommer att ha kontakt med.  

Kravprofilen kan innehålla till exempel krav på utbildning och erfarenhet. Här är viktigt att 

särskilja krav och meriterande menade flera av informanterna. Krav fungerar som ett måste 

för att de sökande ens ska framstå som intressanta i urvalet. Meriterande är istället något som 

önskas. Kravspecifikationen spelar därmed en stor roll för att förstå vilken slags person 

uppdragsgivaren söker till tjänsten i fråga. 

Kraven kan också delas upp i ”mjuka” och ”hårda”. Holmdahl på Proffice menar på att mjuka 

krav utgörs av personliga egenskaper, medan hårda krav omfattar utbildning och meriter. Hos 

Proffice finns tydliga mallar för hur detta ska skötas när kravspecifikationen skapas. När 

specifikationen är nedskriven och klar skickas den över till uppdragsgivaren. Detta görs för att 

stämma av så att man är överrens om vad som efterfrågas hävdar Manpower. Det kan ibland 

innebära små justeringar innan den accepteras och ett avtal så småningom skrivs. IKEA är ett 

företag som lägger stor vikt vid värderingar och mjuka krav. Man tittar därmed inte särskilt 

mycket på utbildning och erfarenhet. ”Det är grundinställningarna som är viktiga. Det andra är en 

bonus” (Nelson, IKEA). 

Accenture rekryterar omkring 50 % studenter direkt via diverse högskolor och universitet. 

Deras krav är att studenterna ska ha genomgått en magisterutbildning (Klingenborg). Här 

spelar de hårda värdena i CV:n en stor roll. Accenture ser gärna att studenterna har gjort något 

vid sidan om sina studier för att sticka ut ur mängden. Trots de hårda värdenas vikt eftersöks 

även mjuka. Tre mjuka värden som Accenture efterfrågar är samarbetsvillighet, ödmjukhet 

samt analytisk förmåga. En sammanvägning görs av alla mjuka och hårda krav innan det 

bestäms vilka kandidater som får gå vidare i processen. Även IKEA efterfrågar de 
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ovannämnda värdena ödmjukhet och engagemang (Walther). Det ska dock nämnas att dessa 

två endast är en liten del av alla de värderingar som önskas.  

Nätverket Talency efterfrågar individer som är generalister eller potentiella ledare. Där spelar 

egenskaper som drivkraft, ledarskap och kapacitet stor betydelse. Även Suraga (Talency) 

menar att detta kan yttra sig i att studenter har läst dubbelt, startat företag vid sidan om 

studierna eller lett olika ideella uppdrag. Sammanfattningsvis efterfrågas studenter som har 

visat stort engagemang och samtidigt utmärkt sig på något sätt. Cöster på Högströms & Co 

menar däremot att det är kravprofilen som avgör vilka egenskaper som eftersöks och att det 

helt och hållet är styrt av vilken tjänst som ska tillsättas.  

Annonsering 

Efter det att kravspecifikationen är genomförd sker annonsering. Annonserna publiceras på 

olika ställen beroende på tjänsten i fråga. Manpower använder sig mycket av sin egen 

kandidatbank och ibland kan även en annons läggas ut på exempelvis Dagens Industri eller 

Dagens Nyheter. Annonserna ligger ute i cirka två veckor. Proffice publicerar på en mängd 

olika Internetsidor. Självklart på deras egen hemsida, men de har även avtal med både 

Stepstone och Monster. Cöster (Högströms & Co) uttryckte sig på följande sätt beträffande de 

nya Internetbaserade rekryteringssidorna: ”Verkar finnas lika många som gräshopporna i Afrika”. 

Proffice använder sig också utav tidningsannonser både regionalt och nationellt. Proffice 

framhäver vikten av att annonsera på rätt ställen för att på så sätt locka till sig rätt sökande. 

Högströms & Co annonserar även dem i media, men det sker mest lokalt och på deras egen 

hemsida. På tal om Internet lyfte Sterner (Manpower) fram att det har förändrat 

arbetssökandet mycket. Det ställer mer krav på företag och rekryteringsföretag som nu får 

lägga ner mer tid på att hitta kandidater.  

Intervjuer och djupare bedömning 

Nästa steg i processen blir att urskilja intressanta kandidater som ska få gå vidare till intervju. 

I detta steg finns både likheter och skillnader mellan de olika företagen. Vi ska härmed i stora 

drag presentera dessa tillvägagångssätt.  

Eftersom Talency är ett nätverk, skiljer sig deras process något från de andra företagen. På 

Talency läser man igenom alla CV som skickas dit och verkar någon vara intressant så kallar 

man personen i fråga till en första intervju. Personer som söker till nätverket har i vissa fall 

blivit rekommenderade av redan befintliga medlemmar. av En djupare kontroll görs som 
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sedan följs åt av två intervjurundor. Här samarbetar Talency med Novare, då första intervjun 

sker på Talency och andra intervjun på Novare. Talency är nämligen ett fristående bolag som 

ägs gemensamt av Novare Human Capital och Alumni. Kvalitetskontroll av processen kan ske 

då Talency tar hjälp av en rekryterare med flera års erfarenhet från Novare. IKEA i sin tur 

läser och besvarar samtliga ansökningar och lägger stor vikt på sin rekrytering, enligt Walther 

och Nelson. Den fördjupade bedömningen sker under en och samma dag då kandidaterna går 

igenom en mängd stationer med olika människor eller framtida kollegor inblandade. Vi 

återkommer med denna process om en liten stund.   

Gällande rekryteringsföretagen finns det stora likheter mellan Manpower och Proffice, som 

för övrigt ser varandra som stora konkurrenter på marknaden. Företagens båda processer 

liknar också det lokala rekryteringsföretaget Högströms & Co på många sätt. Proffice väljer 

exempelvis oftast ut sju till åtta personer som kallas till en första intervju för att sedan kunna 

urskilja två till tre kandidater som går vidare. Detta benämner Holmdahl på Proffice för 

”nålsögat”, vilket innebär att två personer sedan presenteras inför uppdragsgivaren. Detta 

liknar också Manpowers tillvägagångssätt där de kallar högst åtta personer till första 

intervjun.  Utav dessa väljs sedan maximalt fyra stycken som går vidare i processen. När 

sedan Manpower valt ut vilka kandidater som får gå vidare skrivs en profil av samtliga 

personer. Profilen innefattar då anteckningar från första intervjun tillsammans med CV:t. 

Materialet presenteras för uppdragsgivaren och sedan sker en andra intervju på företaget då 

också uppdragsgivaren får chansen att ställa frågor till kandidaten.  

Förfarandet ovan stämmer också överens med Högströms & Co som brukar utse högst fyra 

kandidater till en andra intervju. Även här sker intervjun hos uppdragsgivaren. Andra 

intervjun karaktäriseras av en djupare ingående intervju.  Efteråt pratar parterna sig samman 

och försöker komma fram till den mest lämpliga kandidaten som då får genomgå sista steget. 

Det är även här som referenstagningen oftast sker. Samtliga informanter tar minst två 

referenser. Referenser och arbetsintyg sägs ha låg validitet hävdar Holmdahl på Proffice, 

medan strukturerade intervjuer har desto högre trovärdighet. Högst validitet menar han att 

personlighetstester har. Förhoppningsvis kan testerna bekräfta det som har sagts i 

intervjuerna. Manpower påpekar att det är viktigt att referenserna inte kommer från en före 

detta kollega eller kompis, utan istället från en chef eller kund. Detta för att höja 

trovärdigheten så mycket som möjligt.  
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Det sista steget hos samtliga rekryteringsföretag är att göra en ”fördjupad bedömning” som 

sker genom olika slags tester och bedömningsverktyg. Dessa benämns hos Proffice för 

”personprofilsanalyser” och genomförs för att styrka de egenskaper som tjänsten kräver att 

kandidaten besitter. Detta görs också för att särskilja de kandidater eller den kandidat som har 

gått vidare efter andra intervjun, så kallade nålsögat. I dessa tester kan diverse egenskaper 

prövas och urvalet beror därmed på vad det är för tjänst. Manpower låter sina kandidater 

besvara flertalet frågor hemifrån över Internet, för att det ska göras på bästa sätt i lugn och 

avslappnad hemmamiljö. Sedan går man igenom svaren tillsammans med rekryteraren och 

utifrån dessa kan sedan en profil fastställas. Profilen presenteras sedan för uppdragsgivaren, 

som utifrån detta kan bestämma sig för den mest lämpliga kandidaten. Även hos Proffice och 

Högströms & Co ska kandidaterna som genomgår testerna besvara en mängd frågor. Det kan 

vara logiska tester, numeriska tester och så vidare. Till sist sammanställs alla moment och 

redovisas för uppdragsgivaren, som sedan tar det slutgiltiga beslutet och bestämmer vem som 

får anställningen.  

Accenture skiljer sig åt och har en så kallad Case-baserad rekryteringsdag. Dagen inleds med 

att varje kandidat får en timmes presentation av företaget och sedan får de genomgå tre olika 

intervjuer. Den första är en generell presentation av kandidaten själv. Den andra intervjun är 

mer analytisk eller teknisk, medan den tredje intervjun är en mer sammanfattande intervju. 

Det som studeras i intervjuerna är hur väl kandidaterna klarar av stress och löser problem. Det 

är mycket resonemangsfrågor och Case-baserade frågor, där kandidaten ska förklara 

vardagliga situationer och problemlösningar. Intervjuerna genomförs av Accentures egna 

konsulter som har lång erfarenhet av tjänsterna som ska tillsättas. Accenture har en väldigt 

snabb rekryteringsprocess och redan några dagar senare lämnas besked till kandidaterna.  

IKEA har också sin rekrytering under en och samma dag med flera olika stationer. Dessa 

stationer innefattar presentation, intervju, gruppintervju och problemlösning. Meningen är att 

man ska komma fram som person och kunna känna sig avslappnad vid någon av stationerna. 

Att studera hur kandidaten fungerar i grupp är en av de viktigaste aspekterna. Walther (IKEA) 

pekar på att denna gruppaspekt är viktig eftersom det är i grupp arbetet utförs. De olika 

övningarna är också till för att studera de olika kandidaternas värderingar, som vi tidigare talat 

om. 
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Nu när vi vet vad juryn har för strategi i rekryteringsprocesser vill vi gå vidare med nästa 

kategori som berör externa samhällsfaktorer. Faktorer som enligt våra informanter påverkar 

processen.  

 

4.3 Externa samhällsfaktorer 

 

80-talisterna 

Under flertalet av våra intervjuer tas 80-talistgenerationen upp som en specifik grupp av 

arbetssökande, som nu är i färd med att komma ut på arbetsmarknaden. Informanterna säger 

sig märka en stor skillnad mellan denna åldersgrupp och tidigare generationer. Då vi märkte 

att detta var något som informanterna ansåg vara av betydelse, valde vi att belysa denna 

frågeställning i våra intervjuer. Detta ledde på så vis in oss på ett oväntat sidospår som skulle 

visa sig vara mycket intressant.  

Enligt Klingenborg på Accenture är 80-taliserna generellt mer krävande. Detta är något som 

flera av de övriga informanterna också har sett. Hon berättar hur de arbetssökande oftast vill 

bli bedömda och att det verkar vara vikigt med individuellt bemötande på företaget. Fürth 

(Kairos Future) menar att 80-talisterna är en krävande grupp människor. ”De är starka 

individualister som arbetar i grupp, rörliga och orädda, byter bransch och yrken, rör sig mellan olika 

uppfattningar och sätter relationer väldigt högt” (Fürth, Kairos Future). 

Vidare i rekryteringsprocessen berättar Suraga (Talency) att de anpassar sina metoder efter 

80-talisterna. Dessa personer skiljer sig från tidigare generationer eftersom de inte har någon 

större erfarenhet av arbetsmarknaden. På Talency väljer man därför att fokusera på den 

framtida potentialen hos kandidaten istället för att se bakåt på tidigare erfarenheter. Här 

brukar Talency ställa lite obekväma frågor för att urskilja om den sökande enbart är bra på att 

kommunicera eller faktiskt kan leverera. Det är viktigt att de sökande vågar föra fram sina 

åsikter och inte tvekar över frågornas omfattning. Fürth (Kairos Future) menar att det är 

viktigt att anpassa sina metoder och tror på en mer individuellt anpassad rekrytering. Han 

påstår vidare att företag måste vara tydliga i sina visioner och i sitt varumärke. Detta för att 

locka till sig rätt sökande.  

Sterner på Manpower har inte så stor erfarenhet av 80-talistgenerationen i arbetssammanhang. 

Han påpekar ändå att de han träffat haft en mycket positiv attityd. Denna attityd har yttrat sig 



 42 

genom att kandidaterna uppvisat självsäkerhet och vågat visa framfötterna. Sterner anser 

vidare att det är en väsentlig skillnad mellan dessa unga personer och äldre generationer, som 

oftast inte är lika vana vid att ”sälja in sig”. Detta är också något som Leijon instämmer i. Han 

menar att det, för 40- och 50-talisterna, redan fanns en given arbetsmarknad. Idag har 

konkurrensen ökat och man måste kämpa mer. Leijon tror dock inte att det är svårt för företag 

att locka till sig kandidater. Istället ligger problematiken i att kandidatens förväntningar av 

företag och kommande arbetsuppgifter inte alltid stämmer överens med varandra. Detta kan i 

sin tur leda till att kandidaten väljer att lämna arbetsplatsen eftersom den inte har levt upp till 

förhoppningarna som byggts upp. Det här leder in oss på nästa ämne som vi diskuterade med 

våra informanter, nämligen kampen om kandidaterna. 

Kampen om kandidater 

Våra informanter nämnde att det råder stor brist på kvalificerade kandidater på dagens 

arbetsmarknad. Dessutom framkom det ovan att 80-taliserna har kommit att ställa nya krav på 

arbetsgivarna. Vår fråga var då hur man vinner kampen om kandidaterna?  

Sterner på Manpower anser att företag måste sälja in sig mer. Klingenborg på Accenture delar 

åsikt och menar att det viktigaste är att sälja in företaget till kandidaten och med det berätta 

vad man kan erbjuda den sökande. Hos Accenture finns det till exempel en tydlig karriärväg. 

Även Suraga (Talency) tror att möjligheten till en snabb karriär är betydelsefull. Inte minst för 

80-taliserna. Förr kunde det ta 20 år att skapa sig en karriär, men det har inte denna målgrupp 

tålamod till. Klingenborg (Accenture) säger vidare att det är viktigt att ständigt förnya sina 

erbjudanden för att anpassa sig till 80-taliserna. Hon tycker att företagen bör skärpa till sig i 

sin kommunikation och bli tydligare. Suraga (Talency) anser att företag idag är dåliga på att 

ge helhetsbilder och att de koncentrerar sig för mycket på att visa upp kärnverksamheten. 

Istället bör företag lyfta blicken och visa upp alla kringverksamheter. Detta skulle kunna 

”trigga” en helt ny målgrupp av arbetssökande. Vidare anser hon att det hela tiden gäller att 

kunna ge kandidaterna skräddarsydda erbjudanden. Många vill till exempel ha tid att engagera 

sig ideellt. Då är det viktigt att lämna utrymme för denna tid. Det gäller att vara flexibel i hela 

paketet. När företag kommunicerar externt måste de kunna besvara frågan som kommer från 

kandidaterna: ”What’s in it for me?” (Suraga, Talency).  

Likväl betonar Leijon att företags profil och image är avgörande då det handlar om att locka 

till sig kandidater. Han menar att det gäller att vara synlig genom att ha en tydlig och enhetlig 
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profil. Leijon menar också att det finns en risk att företag med en otydlig profil hamnar i 

skymundan och därför får kämpa för att bli sedda.  

Trender och nyckelord 

Suraga (Talency) anser att en trend inom rekrytering idag är att man ställer högre krav, både 

på kandidaterna och på företagen. Tidigare räckte det långt med en titel som exempelvis 

civilingenjör. Nu börjar företagen vänja sig vid att människor har bredare erfarenheter än så. 

Hon anser dock att social- och kommunikativ förmåga fortfarande är viktiga. Klingeborg ser 

också en annan utveckling där hon tror att företagen börjar bli rädda för alla ”superstars” som 

kommer ut på arbetsmarknaden.  

Holmdahl på Proffice anser att nyckelord inom rekrytering idag är motivation och 

engagemang för det kommande arbetet. Även egenskaper som att vara drivande, självgående 

men med förmåga att arbeta bra i grupp ses som positiva. Proffice försöker dock att frångå 

dessa ord, eftersom det är lätt för kunden att sedermera sitta och räkna upp dessa, utan att 

orden får sin rätta betydelse. Suraga säger att det som Talency främst letar efter när de 

rekryterar är ”passionen”. Den är nummer ett, oavsett hur duktig man är. Hon tror att de som 

jobbar med något de brinner för är de som gör det absolut bästa jobbet. Att kandidaterna ska 

brinna för jobbet är något som Walther och Nelson (IKEA) också ställer sig bakom. De talar 

dessutom om att mångfald är viktigt då människor kan lära sig mycket av varandra. 

Holmdahl (Proffice) anser att social kompetens är en klyscha som inte är så vanlig att använda 

sig av i till exempel annonser och kravprofiler. Den tydligaste trenden han tycks se idag är 

den tidigare nämnda bristen på kvalificerade kandidater. Han säger att man som 

rekryteringsfirma måste profilera sig alltmer för att synas. Holmdahl anser vidare att de bästa 

platsannonserna är de som inte ser ut som en annons, utan som mer visar upp vad företaget 

har att erbjuda. Cöster på Högströms & Co skiljer sig ur mängden och påpekar att de inte bryr 

sig om trender inom rekrytering. Istället arbetar de efter att varje fall är unikt. 

I likhet med Proffice ser även Leijon bristen på kvalificerad personal som den tydligaste 

trenden inom rekrytering idag. Nyckelord som eftersöks vid rekryteringsförfaranden tycker 

han mer har gått mot ett individuellt fokus och att det märks att företagen söker efter 

individuella initiativtagare. Ord som social kompetens tycker han är förbi. Som forskare ser 

han också att rekryteringsfirmorna har blivit allt fler. Det är vanligare att företag anlitar 

konsulter vid rekrytering än att företagen själva utför det. Han ser både för- och nackdelar 

med att använda sig av externa rekryteringskonsulter. Dels så tror han att de använder sig av 
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en tydligare systematisk urvalsprocess som kan ge en viss kvalitet. Dels tror han att externa 

konsulter kan skapa ett filter mellan företagen och arbetsmarkanden och han är tveksam till 

konsekvenserna detta kan få för företagen på sikt. 

Även Persson säger att han ser vissa nyckelord inom dagens rekrytering och säger följande;  

”Social kompetens, simultankapacitet och stresstålighet – alla tre, som jag uppfattar 

saken spontant, är snarast uttryck för ”dålig chef som man inte får kritisera; du skall 

göra mycket mer på jobbet än vad arbetsbeskrivningen säger; du skall tåla en dålig 

arbetsmiljö utan att protestera, och du får inte bli sjuk”. Med andra ord, jag är ganska 

övertygad om att attribution av förhållandevis goda egenskaper ofta används som en 

täckmantel för ganska eländiga arbetsförhållanden. Istället för att ändra dessa kräver 

man folk som ”klarar av dem”… i längden en omöjlighet. Gissa varför Sverige har haft 

den högsta arbetssjukfrånvaron i Europa… detta torde vara en av faktorerna.” (Persson) 

 

4.4 Synen på talang 

I vårt inledande kapitel kunde du läsa ett exempel på en talangdefinition. Under samtalen med 

våra informanter vi fick vi fram ytterligare några olika syner på vad en talang är. Det fanns 

dock några gemensamma nämnare som framfördes oftare än andra. Analytisk förmåga var en 

variabel som flera av våra informanter kopplade samman med talang. Andra faktorer som 

kom upp flertalet gånger var drivkraft och motivation. Talang beskrevs även som en vilja att 

bli något, att man är på väg någonstans. Emellertid är man inte riktigt där än, vilket syftar till 

att man alltså inte är fullfjädrad. ”En talang är när man är betydligt bättre på något jämfört med 

sina kollegor och jämnåriga” (Holmdahl, Proffice). De flesta informanterna ansåg vidare att det 

går att vara talang och medelmåtta samtidigt. De menar att man kan vara talang inom ett visst 

område, eller åtminstone ha en fallenhet för något. Enligt Sterner på Manpower är en talang 

en person som alltid vill vidare och inte räds det man inte kan. Att vara beredd på att hela 

tiden lära nytt är viktigt. Walther och Nelson (IKEA) säger på samma spår att man ska ha en 

naturlig fallenhet för att lära sig nya saker. Manpower och Högströms & Co använder sig 

dock inte av begreppet talang i sina rekryteringsprocesser och ansåg därför att det var svårt att 

bedöma innebörden av begreppet i sitt sammanhang. 

Persson, som bland annat forskar kring begåvning uttryckte sin definition av talang så här; 

”Som en fenotyp; det vill säga den utvecklade, manifesta förmågan som görs möjlig på grund av en 

genotyp (som motsvarar biologisk potential)”. Enligt honom var också denna definition 
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förhållandevis allmänt accepterad. Vidare beskriver Persson att om begreppet används socialt, 

så är det alltid en fråga om en värdering. 

Flera av våra informanter upplever att det går att träna upp och odla en talang. Några vidhåller 

dock att de tror att dessa människor har en medfödd grund, exempelvis ett högt IQ. Suraga 

(Talency) är en av informanterna som tror att en talang går att utveckla. Hon ser dock 

svårigheten för individer att hitta sin talang, och hon tror heller inte att alla lyckas. Suraga 

påpekar trots detta vikten av att urskilja ens bästa egenskaper och sin talang. Hon menar att 

det är essentiellt för att kunna välja rätt i yrkeslivet och således hamna i stimulerande miljöer 

som vidareutvecklar talangen.  

Suraga (Talency) förklarade att begreppet talang för henne står för en person med 

specialtalang inom ett specifikt område. Vad de på Talency letar efter är istället en så kallad 

”generalistprofil”. Kandidaten bör även ha egenskaper som drivkraft, ledarskap och 

inspirationsförmåga. En person som är en ”Doer”. Många av deras medlemmar är studenter 

med dubbla examen, som kanske har startat eget företag vid sidan av studierna eller lett olika 

uppdrag inom ideella organisationer. Gemensamt har individerna att de sticker ut och 

samtidigt besitter en viss personlig mognad. Med personlig mognad menar Suraga (Talency) 

personer som har tagit sig tid att reflektera och som har vuxit med sina prestationer.  

En likhet till Klingenborg (Accenture) kan urskiljas, som också framhäver betydelsen av en 

generalistprofil. Hon anser att en talang har många förmågor och därför letar Accenture efter 

personer med hög EQ (emotionell kvot), hög IQ (intelligens kvot) och god analytisk förmåga. 

De sökande bör ha goda studieresultat, vara ambitiösa, öppna och ha lätt för att anpassa sig.  

Persson tror att vi i Sverige skulle vinna samhällsekonomiskt på att ta vara mer på talanger. 

Med det menat kompetenta anställda för särskilda uppgifter i företag och organisationer. Han 

menar vidare att vi fortfarande drivs av ett ”Jantelagsetos” där alla anställda förväntas vara 

”jack of all trades”. Leijon däremot tycks se en viss ökad acceptans för att skaffa sig en egen 

identitet och sälja in sig själv. Han menar att man förväntas sticka ut, men lagom trots allt. 

Vidare menar Leijon att det alltid finns strategier hos medelmåttorna för hur de kan sätta 

talangerna på plats. Så stark är jantelagen i Sverige. Holmdahl på Proffice delar åsikten, men 

anser det finns undantag. Hans egna arbetsplats är enligt honom själv ett sådant exempel. 

Suraga (Talency) och Klingenborg (Accenture) hoppas att talanger ska få större utrymme i 

samhället. Suraga nämner USA som en förebild och hoppas att man i större utsträckning ska 

se upp till människor som åstadkommit någonting. 
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Enligt Leijon har talangbegreppet förts över från sportvärlden till att omfatta även andra 

områden. Han menar att man började se tendenserna på överföringen i slutet av 90-talet och 

början på 2000-talet. Leijon ser dagens medieexponering som en av dessa tendenser och 

denna exponering kan därför också vara en bidragande orsak till fokuseringen på talanger. 

Vidare påstår han att det krävs en viss sorts talang för att uppträda inför media. Organisationer 

har idag en helt annan fokus på sig medialt och det gäller för chefer att kunna hantera det på 

ett bra sätt. Det krävs alltså att man kan uppträda talangfullt. En annan bidragande orsak till 

fokusering på talang anser Leijon vara företagens osäkerhet inför framtiden. Han tror att de 

inte riktigt vet vilken kompetens som kommer att efterfrågas framöver och att man därför 

försöker hitta de ”bästa”.  

En annan risk som flera av informanterna tog upp med att rekrytera talanger är att de kan vara 

överkvalificerade. Att de tröttnar snabbt om de inte blir tillräckligt motiverade. Sterner på 

Manpower hävdar att det finns en risk i att talangerna då snabbt blir understimulerade. En 

talang har potential och drivkraft och vill mycket, men vissa organisationer kanske inte kan ta 

tillvara på detta. Individer med talang vill känna att de utvecklas. Kan inte företaget leva upp 

till dessa krav finns alltid risken att den anställde väljer att lämna organisationen. Detta leder 

oss in på ”Talent Management”.  

Talent Management 

Det var inte alla av våra informanter som kände till ”Talent Management”, men några hade 

hört talas om begreppet. Både Högströms & Co (Cöster) och Proffice (Holmdahl) ansåg sig 

arbeta med kompetens och den förstnämnda gjorde även fördjupade bedömningar av sina 

interna kandidater. De menade därför att det kunde föreligga en viss Talent 

Managementfilosofi inom företaget, dock utan att använda sig av det begreppet. Holmdahl på 

Proffice betonade vikten av att ha kontakt med duktiga människor och att arbeta mycket med 

den interna kompetensen.  

Persson tog upp en annan aspekt och menar att Talent Management innebär att man 

ekonomiskt handhar somliga förmågor som ”commodities” på marknaden. Han pekar också 

på svårigheterna med att vissa typer av kreativa människor, som förslagsvis musiker, mår 

dåligt av att följa marknadens krav och hellre vill diktera sina egna villkor. Leijon är en av 

informanterna som är mest insatt i Talent Management och han menar att det är viktigt för 

företag att ta sig tid att översätta och implementera begreppet så att det passar den egna 

organisationen. Han påstår att det som alla koncept kan ha sina fördelar. 
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Modefluga eller inte 

En stor del av våra informanter är säkra på att talangfokuset kommer att bestå även i 

framtiden. Leijon menar dock att det som alla fenomen kommer att modifieras utefter 

specifika rekryteringsbehov. Leijon menar vidare att vissa framtida bristyrken kräver en viss 

sorts talang. Bristen inom dessa yrken kommer också att bli större och därför kommer det att 

behövas flera olika sorters talang än vad det gör idag. Enligt honom kommer fokuseringen på 

talanger således att bli mer differentierat.  

Även Sterner på Manpower tror att fokus på talanger kommer att bestå och delar också 

uppfattningen om att det är generalistkunskap som kommer att bli allt viktigare. En 

arbetstagare med bred kunskap och talang kan användas till fler saker och skapar således 

möjligheter för företagen. På det viset skapar man en organisation som inte är lika sårbar. Han 

tycker också att ”småtalanger” behövs och tar upp exempel från det egna kontoret i Kalmar. 

Med endast fem anställda krävs det att alla kan göra lite av varje då man måste sköta det 

mesta själv. Allt från att ta små beslut som att laga kopiatorn till att ta stora beslut kring 

rekryteringsförfaranden. Fürth på Kairos Future menar också att fokuset kommer att bestå. 

Förr var företagen mer chefsstyrda, men idag är det främst målstyrning som gäller, något som 

han också tror kommer att fortsätta. Detta kräver kreativitet och ligger i närheten av talang då 

det till mångt om mycket handlar om mentala färdigheter. 

Generalistkunskap 

Som vi tidigare nämnt definierar vissa av våra informanter generalistkunskap som en del av 

att vara en talang. 

Accenture som uttalat letar talanger menar att det inte spelar någon roll vilken inriktning på 

studierna de sökande har haft. Detta eftersom man sällan får arbeta med det man har läst till. 

Därför vill de ha personer med så stor bredd som möjligt, för att de lättare ska kunna vara 

flexibla och verka som kameleonter. När man blir äldre kan man sedan bygga ett djup och 

skapa sig en egen profil. 

Leijon menar att man kan likställa en talang med en generalist då talanger är sådana som vill 

och samtidigt har förmågan att verkställa saker. Han tror vidare att det krävs en viss gen för 

att få saker och ting gjorda även att man gillar olika saker. 

Suraga (Talency) har en bestämd åsikt om att generalistkunskap och talang hör ihop och 

beskriver att det är en del i utvecklingen av postindustrialismen. Förr krävdes det 
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specialkunskaper inom specifika områden. Tack vare att tekniken utvecklats behövs många av 

dessa kunskaper inte längre på samma sätt. Många yrken har effektiviserats och maskiner och 

datorer har kommit till att ersätta. Idag är det istället kreativitet, intellektuell kunskap, 

förmågan att se sammanhang, språklig och kulturell erfarenhet som är viktigt. Detta 

framförallt med tanke på globaliseringen och den konkurrens som råder. Suraga (Talency) 

säger vidare att ”idag har alla access till allt”. Det gäller att använda kunskapen på ett kreativt 

sätt. Hon tar upp företaget Apple med deras MacAir och Ipod som exempel. Just Apple är 

några som hon anser vara bra på just kreativitet. De får in design, värderingar och teknik i ett. 

De skapar nya koncept på kreativa sätt. Hon menar också att pengar inte längre är det 

viktigaste konkurrensmedlet utan det är snarare det intellektuella kapitalet. ”Generalisttalanger 

kan göra att vissa företag slår och andra inte” (Suraga, Talency). 

Fürth (Kairos Future) menar att generalistkunskap är viktigt, men i en kombination med 

specialistkunskap. Det är framförallt helhetstänkandet som behövs. Här ser han också 80-

talisterna som bättre förberedda på arbetsmarknaden då denna åldersgrupp är uppväxta med 

IT, rörlighet och globalisering etcetera. Helhetstänkandet som Fürth nämner är också något 

som uppkommer i intervjun med Walther och Nelson (IKEA). 

Skolans betydelse för utveckling av talanger 

Holmdahl på Proffice anser att skolan ger en bra grund för framtiden och tror att den 

förbereder bra för arbetslivet. De övriga informanterna menar dock att skolan, som den ser ut 

idag, förbereder väldigt dåligt. ”Jag kan bara tala för mig själv. Jag kände mig totalt oförberedd. 

Man kan väldigt lite. Det är så mycket mer än det man läser om.” (Sterner, Manpower). Sterner 

tycker att man borde praktisera mer i skolan. Det här problemet hos kandidaterna är dock inte 

något han personligen märker av. Detta eftersom det inte är särskilt många nyutexaminerade 

som söker sig till Manpower i Kalmar. 

Klingenborg (Accenture) tycker också att skolan är alldeles för teoretisk idag. Det är för lite 

verklighetsförankring. Suraga (Talency) tycker även hon att det borde vara mer Case-baserat. 

Suraga nämner USA som ett bra exempel. Båda menar emellertid att utbildningsnivån 

ständigt ökar bland befolkningen, eftersom det finns mer kunskap att nyttja. Högskolornas 

och universitetens framväxt driver på utvecklingen. Klingenborg (Accenture) menar också att 

människor idag är äldre när de kommer ut i arbetslivet, då många har tagit sabbatsår och fått 

livserfarenhet. På så sätt har de fått en bredare plattform att stå på inför det kommande 

arbetslivet. 
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Leijon ser inte heller att det finns något talangfokus i skolan. Även Persson har en kritisk 

inställning till skolan angående hur man tar tillvara (eller inte) på talanger. Han anser att 

skolan sedan 60-talet endast har verkat som en förvaringsanläggning, där man lär sig 

grundläggande socialpolitiska färdigheter. Han säger vidare att de elever som drivs av 

prestationsideal och vill mer än vad skolan kan erbjuda inte ges den möjligheten. Han nämner 

också en nygjord studie som visar att 27 % av svenska elever med ett IQ på minst 131 lämnar 

skolsystemet utan att ens förstå att de är tämligen akademiskt begåvade.  

Walther och Nelson på IKEA anser att mer praktik skulle behövas men tycker trots allt att 

skolan förbereder bra. Man är visserligen inte 100 % förberedd när man kommer från skolan, 

men Walther menar att det ofta räcker med att man känner igen de modeller och metoder som 

dyker upp i arbetslivet. Man måste helt enkelt inte kunna allt från start. 

 

4.5 Synen på kreativitet 

Frågor angående kreativitet har i våra intervjuer varit något som känts igen av informanterna 

mer än vad begreppet talang har gjort. Definitionen av kreativitet har dessutom varit i stort 

sätt densamma oavsett vem vi intervjuat. Definitionerna har givit oss många beståndsdelar 

som mycket väl kan vara med då man ska beskriva kreativitet. ”Att tänka utanför boxen”, 

säger Holmdahl (proffice). ”Att lösa problem på ett annorlunda sätt och att hitta nya vägar” 

säger Sterner (Manpower). Cöster på Högström & Co talar om ”original thinking” och trycker 

på precis samma ord som Sterner ger oss. Cöster menar också att det är nyfikenheten och 

diskussionsviljan som leder till kreativitet.  

Accenture talar om påhittighet och tänkandet i nya banor. Likheterna i definitionerna är som 

synes slående. Leijon kompletterar dessutom ovanstående med en problemlösningsvinkel 

genom att säga att det också går mot entreprenörshållet. Kreativitet handlar inte bara om att se 

och att tänka utan även om att göra. Detta är något som Suraga på Talency ställer sig bakom. 

Hon talar om att våga se det som inte är traditionellt uppenbart. Att kunna se samband som 

inte är så tydliga och att våga vrida och vända. Även här uppkommer beskrivningen ”out of the 

box” (Suraga, Talency). Persson bidrar med att säga att det förmodligen finns ett tiotal 

teoretiska definitioner men att de alla gemensamt förmodligen handlar om problemlösning. 
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Kreativitetsidentifikation 

Sterner på Manpower anser att ”kreativitet gränsar till att bli en klyscha”. Sterner menar vidare 

att man gärna ser upp med klyschor som rekryterare. ”Kunderna är rädda för det, En klyscha 

säger ingenting och man vill ju nå fram till kandidaterna.” Man bör vara så specifik som man bara 

kan och gå förbi klyschorna.  

Trots att man gärna förbigår klyschorna är kreativitet något som man mäter. Vi talar nu inte 

enbart om Manpower utan om alla rekryteringsföretag vi intervjuat. Vår förstudie avslöjade 

även att kreativitet var en faktor som också eftersöks. Högströms & Co har sitt ”original 

thinking” med som en parameter i sina tester, men medger att resultaten gärna tas med en 

nypa salt.  Testerna ses snarare som avstämmare som man kan kontrollera eller utgå ifrån då 

man ställer sina frågor vid intervjutillfällen. Holmdahl (Proffice) och Sterner (Manpower) 

håller med Cöster (Högströms & Co) och menar att testerna bara är en del som ska vävas ihop 

med helheten. Rekryteringsföretagen är också rörande överens om att kreativiteten inte kan 

lockas fram. Jobbkandidaterna kartläggs snarare på så sätt att man kan se om kreativiteten 

finns eller inte. Att skapa en bekväm situation och ett förtroende är därför något som värderas 

högt vid intervjutillfällen. Är kandidaten i fråga bekväm med situationen och känner ett 

förtroende för rekryteraren och inför vad han kan säga så kan man också få ut en 

sanningsenlig bild. På samma spår tror Leijon att det är viktigt att man tar del av en persons 

livshistoria. Han drar jämförelsen med biografier skrivna av entreprenörer. Leijon menar att 

dessa personer ofta har en speciell historia som därmed kan tyda på en viss kreativitet. På 

liknande sätt menar Sterner (Manpower) att kandidaten i fråga måste kunna ge exempel på sin 

kreativitet. Eftersom alla kan säga att man är kreativ så krävs det att man kan visa på att man 

också är det. Detta kan man göra genom till exempel referenser eller berättelser om vad man 

tidigare åstadkommit.  

Rekryteringsprocessen innehåller en hel del rutinarbete och den är ganska styrd. Detta menar 

majoriteten av våra informanter. För att identifiera kreativitet förlitar man sig på sina tester 

och på de frågor man ställer. Eventuellt också på vad referenser har att säga. Trots att 

referenser som sagt har en förhållandevis låg trovärdighet. Man håller sig också gärna till den 

process man har. Rutinarbetet tillämpas för att säkerställa att man kan leva upp till den garanti 

som man utlovat gentemot kunden. Därför går det, som Sterner på Manpower uttrycker det, 

”Inte att leka cowboy och hitta på en massa grejer”. Holmdahl (Proffice) går in på samma spår 

och menar att det är kvaliteten som är i fokus och detta vet kunderna. Att processen inte är 
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speciellt kreativ är inget som stör. Högströms & Co till exempel, ser sig främst ha kreativitet i 

sin process när man på något sätt kör fast. Detta gäller även Manpower då man tycker sig 

kunna se en viss kreativitet i sin kandidatsökning. Det är med andra ord inom de olika stegen i 

rekryteringsprocesserna som kreativiteten kan få ett eventuellt spelrum. Även om alla 

rekryteringsföretag ser varje fall som unikt så är utseendet på processen allt som oftast det 

samma.  

Dagens fokus sägs numera ligga på en tydligare individnivå hävdar Leijon. Leijon menar 

vidare att man mycket väl kan föra in mer kreativa metoder i rekryteringsprocesser. Genom 

att göra detta kan man också lyfta fram olika specifika saker hos jobbkandidaterna. Sterner på 

Manpower nämner Telenor som ett exempel som använder sig av en form av kreativ 

anställningsmetod. Vid provspelningar får man helt enkelt agera som säljare och man får på så 

sätt reda på om personen har det man söker. Sterner (Manpower) menar för övrigt att telenors 

typ av metoder framförallt kommer att komma mer och mer inom vissa tjänster. 

”Den (processen) är inte statisk, allt kan ändras och förbättras” (Holmdahl, Proffice). Bara för att 

processen idag innebär en viss garanti så betyder det inte att den inte kan förändras. Ska man 

tro Suraga på Talency så kan kreativitetens införande också säkerställa kvalitet ännu mer. 

Enligt henne är det bra att också testa kreativiteten. Det man ska jobba med och de egenskaper 

som behövs är helt enkelt bra att testa. Men Suraga medger också att det givetvis beror på 

vilken tjänst man talar om.  
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5. Final 

 

Finalen är äntligen här. Talangjakt 2008 är i sitt slutskede och ska nu avgöras. Experternas 

förhandstips och juryns utlåtande ska vägas samman med våra åsikter. Summan blir en 

sprakande avslutning och alla väntar vi med spänning på resultatet som snart skall 

presenteras.  Först ska vi få se ”finalisterna” en sista gång och sedan skall 

sammanvägningen göras.          

 

Det ska inledningsvis sägas att vi här kommer att gå igenom våra delfrågor en efter en. Du 

kommer därför förmodligen att sakna vår huvudfråga i denna analys. Vi vill däremot påminna 

dig om att vår huvudfråga mer eller mindre är en sammanfattande fråga som i stort innehåller 

mycket av det som vi kommer att beröra i våra delfrågor. Detta är också anledningen till att 

du inte kommer att finna vår huvudfråga presenterad som en tydlig del. Med detta sagt börjar 

vi med vår första delfråga: 

1) På vilket sätt, i rekryteringsprocessen, bestäms vem som har talang och kreativitet? 

Vid en jämförelse med våra informanter såg vi att rekryteringsprocessen stämmer väl överens 

med den teori som Knocke et al (2003) presenterar. Manpower, Proffice och Högströms & Co 

beskriver sin process i olika steg, från kravspecifikation till tester och intervjuer. Denna 

process är tydligt i linje med den syn Knocke et al (2003) har på rekryteringsprocessens 

utformning. Övriga informanters rekryteringsprocess handlar snarare om allt från så kallade 

”assessment centers” till traditionella intervjuer i olika antal och utformning. Det vi tydligt 

kan se med tanke på bland andra Knocke et al (2003) och våra informanter är att 

rekryteringsbranschen är en homogen bransch. Metoderna som används av 

rekryteringsfirmorna påminner starkt om varandra.  

Däremot skiljer sig rekryteringsfirmornas förfaranden från de övriga företagen vi intervjuat. 

Vi tyckte oss ändå se vissa likheter. Till exempel vill man, som rekryterare, ofta ha många 

personer involverade i bedömningen av kandidaterna. Det både säkerställer att man får ”rätt 

man på rätt plats” och att fler egenskaper kan identifieras. Flera informanter, bland andra 

Klingenborg (Accenture) samt Walther och Nelson (IKEA), menar att det också är lättare för 

jobbkandidaten att slappna av, undvika totalblockering och få ”nya” chanser då man träffar 
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mer än en person. Bedömningen blir mer objektiv och anpassad. Conroy (2007) stödjer 

resonemanget om att metoder med flera inblandade allt oftare förekommer, men menar också 

att det inte enbart är positivt. Conroy (2007) menar att en bedömning sällan blir helt objektiv 

då, bedömningen blir färgad oavsett antal inblandade.  

Vi anser att det är svårt att göra en objektiv bedömning vid rekryteringsförfaranden, men vi 

upplever att det borde vara enklare att göra det för externa rekryteringskonsulter. De externa 

rekryteringsfirmorna ska inte anställa egna medarbetare och den personliga kemin där emellan 

blir kanske därför inte lika viktig. Däremot ser vi inte hur någon person kan bedöma en annan 

människa fullständigt objektivt. Särskilt inte när det kommer till att bedöma personliga 

egenskaper. Detta eftersom det, angående personliga egenskaper, ofta handlar om individuella 

värderingar och bedömningar. Emellertid är den variation och de fördelar som följer med flera 

inblandade klart positiva för att till exempel bestämma vem som är en talang, eller har 

kreativa förmågor. Detta eftersom olika moment och förmågor studeras och bedöms 

annorlunda av olika individer.  

Problemet med bedömningen återstår dock. Ta kreativitet som ett exempel, vem bestämmer 

vilka som är kreativa? Ericsson (2001) menar att de som anses vara kreativa är de som 

tilldelas ett symboliskt kapital som ger ”innehavaren” rätt att vara kreativ, samtidigt som han 

också får rätten att definiera kreativitet. Författaren menar således att man, genom att upprätta 

”kreativa” personalidéer, krav på genomgångna ”kreativa” utbildningar och tillämpa 

kreativitetstester som grund för anställning, kan hålla utbudet av ”kreativa” människor i 

arbetslivet tillbaka (Ericsson, 2001). Bristen på objektivitet kan här förklaras då de som är 

inblandade i bedömningen av en kandidat, förmodligen också är innehavare av det symboliska 

kapitalet som Ericsson (2001) talar om.  

Behovet av att tydligare kunna mäta kreativitet eller talang blir därmed påtagligt. Den så 

kallade konstruktionistiska metoden som nämns i vårt teorikapitel kan sägas vara en metod 

som i större utsträckning belyser ”mjuka” värden. Metoden, som går ut på att ”hitta rätt plats 

för rätt man”, syftar till att hitta en person som kan bidra med utvecklingen i företaget 

(Knocke et al 2003). Förfaringssättet ligger också i tiden då det sätter individen främst, vilket 

borde attrahera 80-talistgenerationen. Metoden går kanske inte att tillämpa till fullo då man 

ofta behöver anställa personal till en specifik tjänst. Trots det kan man säkerligen ta hjälp av 

metoden för att på ett mer utförligt sätt se till kandidatens ”mjuka” värden.  
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Problemlösningsmodellen som benämns ”solfjädersmodellen” som tas upp i vårt teoriavsnitt 

är ett annat sätt att bestämma kreativitet, då modellen går ut på att lösa problem genom att 

kasta om sitt tänkande (de Bono, 1994). Ett annat exempel som kan vara användbart för att 

fastställa kandidatens kreativitet gäller en av de klassiska frågorna under arbetsintervjuer. 

Frågan om vad man har gjort tidigare i sitt liv, som man förslagsvis kan läsa av utifrån ett 

kreativitetsperspektiv. Har kandidaten gjort mycket oväntade saker i sitt liv? Har han vistats 

inom olika kunskapsfält? Här gäller det också att vara lyhörd inför svaret. Detta för att se om 

kandidaten har tagit lärdom av dina livserfarenheter och i enlighet med Medicieffektens 

kreativitetsrecept, kan göra kreativa kopplingar mellan sina kunskaper och erfarenheter. Detta 

är något som både Suraga (Talency) och Klingenborg (Accenture) betonar vikten av. Leijon 

säger också att en persons livshistoria kan säga mycket om personens kreativa förmåga.  

Däremot måste man då ställa sig frågande till detta bestämmandet av kreativiteten. Om nu 

kreativitet och talang kan bedömas i livshistorier borde de också kunna bedömas i CV:n. Vad 

är det då man tittar efter? Våra informanter nämnde till exempel förmågan ”att tänka utanför 

boxen”, samt att finna nya lösningar på problem. Allt låter förstås väldigt bra men att det, som 

Sterner på Manpower säger, ligger nära en klyscha, ger en något mer negativ klang. Alla kan 

hävda att de är kreativa. Så vad betyder det hela? Det verkar snarare som att kreativitet mäts 

för att det finns tester. Däremot betyder testerna ingenting utan bevisliga exempel och 

erfarenheter. Vilket för oss tillbaka till ”hårda” värderingar. Testerna och de som kan påvisa 

kreativitet bevisar ändå på något sätt att kreativitet finns och att vissa kan vara mer kreativa än 

andra. I slutändan verkar det därför som att det även här handlar om värderingar.  

Nackdelen med kreativitetstest och problemlösningar tror vi är att de ibland kan bli något 

ogiltiga. Tanken är säkerligen god, men ofta är det nog mycket som inte är 

verklighetsförankrat och därmed lite mycket ”outside the box”. Istället borde man som Dahlén 

(2006) uttrycker det, använda boxen på rätt sätt. ”Men det är först när boxen används på rätt sätt 

som tänkandet faktiskt blir kreativt – och rätt sätt att använda boxen är helt enkelt att för det första att 

vidga den, för det andra att fylla den och för det tredje att skaka den” (Dahlén, 2006, sid. 72). Att 

ha samma typ av problemlösningstest, fast med klar förankring i den aktuella tjänsten vore 

därför att föredra. Kanske fortfarande inte visar på kreativitetens säkerställande, men det 

minimerar däremot risken att folk lyckas uppträda kreativa utan att egentligen vara det.  

Vår personliga åsikt om resonemanget ovan, blir därmed att ta en mellanväg. Vi håller till viss 

del med Ericsson (2001) om att värderingen i rekryteringsprocessen blir subjektiv. 
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Bestämmandet av kreativiteten handlar därför om tycke och smak hos rekryteraren. Det första 

intrycket kan därför mycket väl bestämma ifall en rekryterare anser någon vara kreativ eller 

inte. Dock får inte glömmas att rekryteringsprocessen kan liknas vid en värderingsanalys. 

Hela processen anser vi går ut på att välja ut de mest lämpade kandidaterna. För att säga emot 

oss själva anser vi ändå att man, för att på något sätt få bort denna subjektivitet som infaller, 

ändå behöver mer utsträckta tester för att mäta kreativiteten. Slutligen kan vi därför säga att 

det tydligt finns svårigheter med att bestämma kreativitet. Det görs, men inte på något 

tillförlitligt sätt. Därför är framtida forskning något som skulle behövas inom området. Att ta 

fram tillförlitliga sätt att mäta mjuka värden i form av talang och kreativitet. Kanske främst 

kreativitet, med tanke på vad vår fortsatta analys kommer fram till. 

 

2) Har det skett en förändring där anställningskriterierna gått från erfarenhet och utbildning 

till att mer omfatta individers personliga egenskaper? Om ja, vad beror det på?  

Åter igen vill vi inleda vårt resonemang utifrån ett brett perspektiv som sedan smalnar av och 

svarar mer konkret på frågan här ovan. Vi ser globaliseringen, framväxten av 

kunskapssamhället och generationsväxlingen som externa faktorer som påverkar företag och 

deras förfaringssätt i rekryteringssituationer. Vi vill då börja med globaliseringen, som känns 

som en allt oftare återkommande orsak till varför världen ser ut som den gör. Möjligheterna 

till rörlighet är exempelvis större nu än vad det varit tidigare (Castells, 2000).  Detta berör 

särskilt 80-talisterna som är extra benägna att flytta utomlands vilket gör denna grupp extra 

svår att komma åt (Fürth et al, 2002). För att i framtiden kunna vara med och konkurrera med 

det intellektuella kapitalet som kunskapssamhället präglas av, krävs självfallet att företagen 

lyckas rekrytera dessa 80-talister. Holmdahl (Proffice) och Leijon påpekar att det redan idag 

råder brist på kvalificerade kandidater och att hitta rätt kandidat är därmed svårt. 

Globaliseringen underlättar som synes knappast personalförsörjningen hos företag även om en 

viss utjämning sannolikt sker genom inkommande arbetskraft från andra länder.  

Vi anser också oss ha sett att företag lägger ner större vikt på att rekrytera rätt personer även 

på mindre kvalificerade tjänster. Företag önskar numera medarbetare med de rätta 

värderingarna som sedan kan växa inom företaget. Särskilt då strategier som Talent 

Management växer sig allt starkare. Walther och Nelson menar att de på IKEA i stor 

utsträckning använder sig av internrekrytering, men denna filosofi är ingen som är ny inom 
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organisationen. För övrigt tror vi även att resonemanget är starkt förknippat med de 

kostnaderna som en rekrytering för med sig.  

Det är inte bara företagen som har krav på sig, det har även de arbetssökande. Det faktum att 

företag, som nämndes ovan, gärna vill anställa personer som kan växa inom företaget gör att 

fler krav ställs på de som söker arbete. Enligt oss, kan detta vara skälet till att det växt fram 

nya faktorer som idag likställs med Janssons (2004) framgångar i arbetslivet. Dessa ord, som 

exemplifieras i figur ett (sid. 24), har förändrat kraven på arbetstagaren, framförallt jämfört 

med hur det har sett ut hos de tidigare generationerna. Persson menar att dagens nyckelord 

inom rekrytering egentligen har en annan underliggande betydelse. Han menar att dessa ord 

egentligen betyder att arbetaren ska tåla den tuffa arbetsmiljön omkring sig och samtidigt 

lyckas prestera väl trots höga krav. Det krävs att man är en duktig talang. Att leta efter 

talanger blir enligt oss ett ”fint” sätt att söka efter personer som tål ett tufft arbetsliv och 

eventuellt också dåliga arbetsförhållanden. Ericsson (2001) ifrågasätter även samma sak, men 

exemplifierar med kreativitetsbegreppet. Som vi nämnde i vårt teorikapitel menar han att 

bilden av den ”goda” och ”nödvändiga” kreativiteten kanske inte speglar verkligheten fullt ut. 

Han citerar Samuelsson på Svenska Dagbladet som under rubriken ”Frigöra människors 

kreativitet” skrev; annat sätt att säga det är dags att jobba mer på sämre villkor…”(Samuelsson i 

Ericsson, 2001, sid 20). Därtill tycker vi också att nyckelorden tillämpas för att locka de nya 

generationerna genom att tilltala individernas ego. Detta kan vidare kopplas till att 80-

talisterna förknippas med att vara individualister med stor framtidstro (Fürth et al, 2002).   

Knocke et al (2003) ser i begrepp som social kompetens en likhet med de krav Jansson (2004) 

nämner. Social kompetens ses som ett begrepp med bred innebörd. Knocke et al (2003) 

benämner detta som ett ”flummigt modeord”. Vi skulle vilja se begreppen talang och 

kreativitet under samma kategori då dessa, precis som social kompetens, kan innehålla så 

otroligt mycket. Rövik (i Czarniawska & Sevón, 1996) menar att fenomenet mode ändrar 

människors uppfattning om vad som anses vara korrekt. Czarniawska & Joerges (1996) 

hävdar att modet är ett kollektivt val som visar hur eller vad smak, sak och idé är vid en given 

tidpunkt. De påpekar dock också att vissa idéer får mer utrymme än andra.  

Med detta mode som grund kan man säga att ”hårda”, så kallade mätbara värden fortfarande 

står över ”mjuka”. Flera av våra informanter påstår, kanske något motsägande, att man söker 

efter kreativitet, flexibilitet och andra mjuka egenskaper. Vår ”första gallring” visar även att 

företag söker individer med dessa mjuka värden. Detta tycker vi också passar bra in på 80-
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talisternas synsätt på tillvaron. Vi kommer här nedan resonera kring detta. Det blir nämligen 

tydligt, ju mer vi analyserar, att det ändå är de hårda värdena som står i en klass för sig. Utan 

hårda värden som erfarenhet och utbildning är man inte ens aktuell i urvalet menar 

Klingenborg (Accenture). Det faktum att företag vid rekrytering använder sig av databaser är 

ett annat exempel på detta.  

Gällande synen på ”mjuka” gentemot ”hårda” värden, så är det uppenbart varför det förefaller 

sig som det gör. För de flesta tjänster krävs det någon form av förkunskap för att arbetet ska 

kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Kanske till och med för att man ska tåla arbetsmiljön 

om man ska tro Ericsson (2001). Metoden för att se om den sökande har dessa kunskaper, är 

att titta på utbildning och tidigare erfarenheter. Det här leder oss in på orsaken till varför vi 

tror att rekryteringsprocessen, på flera områden, är så homogen. Vi tror att den uppbyggda 

normen kring processens utformande upplevs av rekryterarna, som att den utlovar en viss 

kvalitetssäkring. Genom att se till främst de ”hårda”, mätbara värdena får rekryterarna en viss 

garanti att kandidaten har de förkunskaper som krävs för det sökta arbetet. Enligt oss bör de 

mjuka värdena istället tas i beaktning så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen och bli en 

lika viktig parameter som de ”hårda” värdena. Självklart beror det på vilken tjänst som ska 

tillsättas, men rent generellt anser vi att rekryterna kan missa många ”guldkorn” genom att 

göra en första gallring med enbart tidigare arbetserfarenhet och utbildning som grund.   

Det har numera också blivit viktigare för företag att utnyttja fler av medarbetarnas kunskaper 

(Ridderstråle & Nordström, 2005). Vi anser därför att det skulle vara bra, att redan i 

rekryteringsförfarandet försöka fastställa kandidatens alla kunskaper och egenskaper som 

skulle kunna vara till nytta för företaget. Ett sätt att göra detta på vore således att i ett tidigare 

skede och i större uträckning fokusera på kandidatens personliga egenskaper. Bakom 

redovisningsspecialisten kanske det rent av gömmer sig en talangfull generalist som i 

framtiden skulle kunna tillföra företaget mer kunskaper utöver sina specialiserade områden. 

Både Leijon och Sterner (Manpower) menar att företagen är osäkra inför framtiden och därför 

nu försöker hitta de ”bästa” kandidaterna för att på så sätt göra organisationen mindre sårbar. 

Detta menar vi att rekryteringsprocessen kan få en viktigare del i, genom att lägga större 

fokus på kandidaternas kunskaper och erfarenheter. 
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3) Hur kan profilering och värderingar yttra sig i rekryteringsprocessen?  

Erlandsson (2005) menar att profilering handlar om att framhäva valda egenskaper för att 

därigenom skapa, förbättra eller förändra ett företags anseende. Med andra ord handlar det om 

att man ska synas på bästa sätt. Leijon framhäver även han betydelsen av att synas. Han 

trycker på profileringens vikt då det handlar om att locka till sig arbetskandidater och menar 

att en enhetlig och tydlig profil är viktig. Vi är beredda att hålla med och tror att det är viktigt 

för företagen att visa upp mer av sina kringtjänster och värderingar, istället för enbart 

ekonomiska resultat och utbud av produkter etcetera.  Profileringen anser vi därför blir ett 

mycket viktigt steg för att fånga kandidaternas uppmärksamhet och intresse.  

En annan viktig del i detta profileringsarbete som också rör processen är utformningen av 

platsannonserna. Något som Holmdahl (Proffice) framhäver är vikten av att annonsera på rätt 

ställen för att hitta de passande kandidaterna. Han beskriver också att de bästa 

platsannonserna är de som inte ser ut som en annons, utan istället visar upp företagens profil, 

och således lockar kandidaterna att själva söka sig till företaget. För att tydligare förstå vad 

Holmdahl menar kan du titta närmare på bilaga två, som visar hur en sådan annons skulle 

kunna se ut. Ordvalen är också en viktig del i denna profilering då de kan anses förmedla 

känslor eller värderingar som anses vara de rätta för tiden. Det kan till exempel handla om 

renodlade modeord som enbart är till för profileringen av företaget i fråga.  

Särskilt viktig tror vi också denna profilering blir gentemot 80-talisterna, då de gärna är 

flexibla och tar arbete utomlands. Det är därmed svårare att locka till sig 80-talisterna 

eftersom de dessutom anses vara rastlösa, kräva hög lön, efterfrågar utmaning och en snabb 

karriär samtidigt som de vill ha ett roligt liv (Fürth et al, 2002). Anledningen till alla dessa 

krav tror vi är att 80-talisterna växt upp med globaliseringen som medfört ett nytt samhälle 

med nya värderingar. Nya krav har också vuxit fram parallellt och dessa har 80-talisterna tagit 

till sig. Det är givetvis spekulationer, men att 80-talisterna är en mer krävande generation i 

jämförelse med 40- och 50-talisterna råder inga tvivel om enligt Fürth et al (2002). Vi känner 

igen oss själva i detta resonemang, då vi alla gärna ser en snabb karriär ligga framför oss.  

Genom att söka sig till en arbetsplats som skyltar med goda och sunda värderingar, tror vi gör 

att man på så sätt känner att man ”drar sitt strå till stacken”. Att anspela på individers dåliga 

samvete, blir därmed ett lockbete på arbetsmarknaden. Detta kan givetvis gälla även andra 

värderingar som individen vill bli förknippad med. Detta blir relevant då 80-talisterna också 

är en generation som är medveten om det personliga varumärket. 
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En annan orsak till att profilering blir extra viktig då det handlar 80-talister är en medvetenhet 

om hur man uppfattas. Klingenborg (Accenture) lyfte fram aspekten att det är en krävande 

målgrupp som vill bli bedömda och personligt bemötta. Detta blir viktigt inte minst då Werner 

Runebjörk (2004) menar att det personliga varumärket spelar en allt större roll. Att det 

personliga varumärket blir allt viktigare ser vi inte minst i 80-talisternas krav.  

Detta kan åter igen kopplas till att 80-talisterna karaktäriseras som självständiga och att de 

ofta har höga tankar om sin framtid (Fürth et al, 2002). Kopplingen mellan identitet och 

personligt varumärke tycker vi också blir given, eftersom denna målgrupp efterfrågar 

utmaningar i arbetet och självutveckling. Att ha arbetat på ett omtalat företag kan därför spela 

stor roll för ens personliga varumärke och framtida arbetsplats, vilket i sin tur påverkar ens 

självkänsla och identitet. Detta kan därmed kopplas till att ens identitet påverkas utav ens roll 

och status i sitt yrkesval (Giddens i Zambrell, 2007). Detta kan återknytas till 

kunskapssamhället där immateriella värden, människor och intelligens blir de största 

konkurrensmedlen och speciellt då på individnivå (Riddarstråle & Nordström, 2005).  

 

4) På vilket sätt förhåller sig kreativitet och talangbegreppet till kompetens?  

Att ha en medfödd fallenhet för att införskaffa sig en specifik färdighet. Så skulle vi vilja 

definiera talangbegreppet. Denna definition är främst hämtat ur vårt eget perspektiv. Tar man 

talangbegreppet in i ett rekryteringsperspektiv är talang även här synonymt med vår ovan 

nämnda definition. Däremot tillkommer en generalistaspekt som vi främst skulle vilja likna 

med kompetens. Inte minst då empirin även avslöjat att analytisk förmåga, motivation, 

drivkraft och att man ska vara bättre än andra ses som en förklaring till vad talang är.  

Vi börjar med begreppet talang och vill därmed påstå att detta har en nära koppling till 

mycket av det vi tidigare kommit in på. Till exempel likställer vi begreppet talang med ett 

modeord som används i företagens profilering. Vi tror också att det är ett ord som kan tilltala 

80-talistgenerationen då bristen på kvalificerade kandidater är överhängande. 

Talangbegreppets breda innebörd blir också, enligt oss, en del i en estetisering av samhället då 

det i många fall handlar om att förmedla känslor. Känslan som begreppet talang medför 

kanske har en större betydelse än vad själva innebörden av ordet har. Estetiseringen blir på så 

sätt kopplat till Stenströms (2000) resonemang. 
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Precis som vi nämnde i det inledande stycket med vår definition av talang, vill vi 

sammankoppla generalistkunskap med kompetens. Enligt majoriteten av våra informanter är 

det generalister som efterfrågas till dagens arbetsmarknad. Med andra ord individer som har 

en bred kunskap och som på något sätt kan tillämpa denna breda kunskap. Alsheimer (2004) 

efterlyser också en bredare allmänbildning i skolan som vi här liknar med generalistkunskap. 

Vi instämmer och hävdar att det är viktigt att inneha en bred kunskap för att kunna urskilja 

sammanhang och mönster. Johansson (2004) anser att en bred kunskapsbas hjälper människor 

att vara kreativa och därmed enligt oss också vara talangfulla. Även SACO ser 

tvärvetenskapliga kompetenser som en av dagens och framtidens viktigaste kompetenser 

(Fürth et al 2002). Som synes är en generalistkompetens en individ som kan mycket om skilda 

kunskapsområden. Förmodligen är en individ därför också någon med stor erfarenhet. Steget 

till ”kompetens” blir enligt oss därför inte särskilt stort.  

(Fürth et al 2002) påpekar att det är svårt för företag att veta vad som kommer att behövas i 

framtiden på grund av globaliseringen och den föränderliga marknaden. Att duktiga individer 

efterfrågas kan därför ses som ett sätt att försöka säkra upp framtiden (Leijon). Vi delar 

åsikten i det ovanstående resonemanget och menar att talangbegreppet är ett av de tidigare 

nämnda ”flummiga modeorden”. Ord som helt enkelt har en så pass bred innebörd att man 

kan likställa det med exempelvis ”kompetens” som vi hävdade i stycket ovan. Intellektuellt 

kapital är till exempel en konkurrensfördel (Scullion et al, 2008). Därmed är duktiga 

människor också en konkurrensfördel, då dessa individer besitter en stor mängd intellektuellt 

kapital om man nu får uttrycka sig på det sättet.  

På grund av generalistfaktorn som vi nu har diskuterat och den tidigare föreställningen om 

vad en talang är, så skulle vi vilja påstå att uppsatsens första definition på talang är en ganska 

bra beskrivning. Talang är då: ”att ha en stark drivkraft att prestera och utvecklas, att ha en 

praktisk erfarenhet och en inspirerande personlighet. Att vara en talang är att ha gjort något lite 

utöver det vanliga” (www.ekonominyheterna.se, 2007). Vi skulle vilja påstå att definitionen 

blir än mer giltig om man även tar hänsyn till begreppet kreativitet. Framförallt med tanke på 

första delen i citatet som handlar om drivkraft och utveckling. Som framgått av de Bono 

(1994) har kreativitet ett nära förhållande med motivation och fungerar som 

motivationshöjare. Att vara kreativ ger motivation och motiverade personer kan utvecklas. 

Med tanke på att talangfulla individer på samma sätt ses som individer med drivkraft blir vår 

närhet mellan begreppen kreativitet och talang bekräftad i ovanstående citat. Att vara kreativ 

kanske till och med kan vara ett mått på talang med tanke på det ovan sagda. Inte minst då till 
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exempel Johansson (2004) talar om att det är korsningar och bred generalistkunskap som 

möjliggör kreativitet. Är man generalist har man kunskap om många olika områden, och det 

gör också att man kan vara kreativ. Men det är samtidigt det som gör att man har kompetens 

och är en talang. 

Resonemanget må vara något invecklat, men den närhet begreppen emellan som vi talade om 

i vårt inledande kapitel blir här bekräftat både i teori och i empiri. Vi kan till exempel visa på 

närheten till generalistfaktorn som vi tidigare diskuterat. Det ska dock erkännas att det 

förmodligen beror på att kreativitet, precis som talang, är ett sådant ”flummigt modeord” som 

kan innefatta så otroligt mycket. Närheten till begreppet talang gör givetvis också att 

kreativitet borde kunna fastställas på samma sätt. Nämligen genom de så kallade ”hårda” 

egenskaperna.  

 

5) Kommer fokus på begrepp som talang och stjärnor vara bestående? Eller är det begrepp 

som är på modet?  

Huruvida man ska se detta talangfokus som ett bestående fenomen eller inte råder inga större 

tvivel om. Alla  våra informanter var av åsikten att det kommer att leva vidare. Leijons svar 

på frågan var att de kommer att bestå, men att modifiering förmodligen kommer att ske. 

Enligt oss låter detta resonemang rimligt då Jansson (2004) i figur ett (sidan 24) visat att de 

eftersöka orden också förändrats. Givetvis är framtidsfrågan endast ren och skär spekulation. 

Däremot tror vi också att talangfokuset kommer att bestå, men att det precis som de 

”flummiga modeorden” kommer att övergå till klyschor och liknande. Däremot betyder det 

inte att talangbegreppet kommer att försvinna. Användningen av ordet kommer förmodligen 

snarare att förfinas i sin användning.  Precis som talang är kreativitet ett av dessa modeord 

som vi tittat närmare på.  

I vårt teoriavsnitt tog vi bland annat upp att det numera är mer fokus på individualister och att 

80-talister är måna om att utforma sin egen identitet. Företaget man arbetar för utgör 

fortfarande en stor del av ens identitet och företag är således identitetsskapande företeelser. 

För att kunna appellera till eftertraktade kandidater måste företagen därför ”följa modet” och 

leva upp till vad som anses vara en attraktiv arbetsplats. Vi tror att användandet av begrepp 

som talang, stjärna och i viss mån även kreativitet är ett resultat av detta mode. Vi tror vidare 
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att dessa ord kan vara lyckosamma när det kommer till att locka till sig karriärsugna 80-

talister, då dessa har en stark fokusering på sig själva som individer.  

Varför är det då viktigt att följa samhällets moden i sitt profileringsarbete? Jo, i vårt 

rekryteringssammanhang är det viktigt eftersom tydliga värderingar och god personalpolitik 

ligger 80-talisterna varmt om hjärtat precis som Fürth et al (2003) påpekar.  

En ny problembild har uppenbarat sig som innefattas av globalisering, ökad konkurrens och 

en arbetskraft som utgörs av människor som sätter den egna utvecklingen främst. För att 

hantera dessa problem behöver arbetslivet förändras (Ericsson, 2001). Organiserings- och 

ledningsformer måste förnyas så att de sätter människan i centrum. De måste också tilltala 

individens kunskaper, engagemang och känslor. Alla som vill måste ges möjlighet att 

förverkliga sig själv genom sin kunskap, kompetens och kreativitet (Ericsson, 2001). 

Blumer (i Czarniawska & Joerges, 1996) menar, på liknande sätt, att modet också ger ett stöd 

för organisationer i sin verksamhet. Modet hjälper också till att ge förståelse åt nuet. Steget 

mellan mode och recept är i sammanhanget inte särskilt långt. Organisatoriska recept anses 

vara institutionaliserade idéer. Dessa idéer kan sägas vara moderna (Rövik, 2000). Ett recept 

är däremot inte ett svar på hur en organisation ska byggas upp. Det är istället en liten del som 

tillsammans med andra delar utgör helheten.  Rekryteringen i sig är enligt Rövik (2000) ett 

recept på hur företag kan förväntas gå tillväga då man ska utöka personalen i sin organisation. 

Och som med de flesta recept som kommer det hela tiden nya, så också inom rekrytering. 
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6. Vinnaren är... 

  

Finalen är avgjord och det har blivit dags att kora vinnarna. Vi har hört experternas förhandstips och 

juryns utlåtanden. Vi har även gått igenom en rafflande final som tagit fram mycket av det bästa i 

denna talangjakt. Det som återstår är en presentation av vinnarna. 

 

När du nu är i slutskedet av denna uppsats kommer du att få svar på de frågor vi ställde i det 

inledande kapitlet. För att friska upp minnet något kommer här en repetition av de frågor som 

vi tidigare ställt. 

Delfrågor: 

 På vilket sätt, i rekryteringsprocessen, bestäms vem som har talang och kreativitet? 

 Har det skett en förändring där anställningskriterierna gått från erfarenhet och 

utbildning till att mer omfatta individers personliga egenskaper? Om ja, vad beror det 

på?  

 Hur kan profilering och värderingar yttra sig i rekryteringsprocessen? 

  På vilket sätt förhåller sig kreativitet och talangbegreppet till kompetens?  

 Kommer fokus på begrepp som talang och stjärnor vara bestående? Eller är det 

begrepp som är på modet?  

 

Frågeställningen: 

 Vilka externa samhällsfaktorer påverkar rekryteringsprocessen och på vilket sätt 

bestämmer rekryteraren vem som har talang och kreativitet i denna process?  

 

För att få en tydlig struktur vill vi börja med att besvara våra delfrågor för att sedan komma in 

på den huvudsakliga frågeställningen.  
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Vem som är talang eller kreativ bestäms genom utarbetade processer som företagen använder 

sig av. Processen är homogen och anses ge en viss kvalitet i anställningen. Man är dock 

medveten om vissa brister och användandet av flera olika bedömare är därför något som 

utnyttjas för att kompensera. Bedömningen blir dock subjektiv då vissa fortfarande innehar en 

bestämmanderätt som grundar sig i allt för objektiva faktorer. Tester, intervjuer och 

livshistorier är delar som ingår i bedömningen, men kreativitet och i viss mån även talang, 

mäts främst som något hårt och påtagligt. Detta med tanke på att begreppen ofta måste kunna 

härledas i arbetslivserfarenheter. För framtida forskning vill vi därför föreslå ett framtagande 

av säkrare metoder då man ska fastställa mjuka värden hos kandidater.  

Vi vill därmed också påstå att det inte skett en förändring av anställningskriterierna. Hårda 

krav är fortfarande dominerande och de mjuka får snarare ses som kompletterande. Många av 

orden måste nog till och med ses som modeord och ett sätt att estetiskt profilera sig mot en 

allt mer svårflörtad 80-talistgeneration. Trots att vi ser det som ett estetiskt profilerande går 

det inte att bortse från att ett visst fokus finns på mjuka värden. Men det är främst då man 

talar om generalistkunskap. Man ska helt enkelt vara bra på så mycket mer än tidigare. 

Vi nämnde därmed profileringen som yttrar sig i just dessa ovan nämnda modeord. De yttrar 

sig även i värdeladdade breda begrepp. Begrepp som anses tilltala en generation som växt upp 

med kunskapssamhället och globaliseringens ökade frihet. Talang, kreativitet och stjärnor är 

exempel som därmed är en del i denna profilering och som också är i enlighet med den 

identitets och varumärkesmedvetenhet som 80-talisgenerationen präglas av. 

Men trots en stark koppling till profilering så finns det ett visst mått av innebörd i de berörda 

begreppen. Då talang som vi ovan nämnt kan ses som ett modernt ord med bred innebörd är 

kopplingen till kompetens lätt att se. Talang kan till exempel vara att ha en medfödd fallenhet 

för att införskaffa sig en specifik färdighet, men med en tillkommande generalistegenskap. 

Denna generalistegenskap yttrar sig i faktorer som måste få anses vara både mjuka och hårda 

då man ska ha kunskap om många olika fält. Framförallt yttrar sig generalistkunskapen i att 

man har erfarenheter och kunskaper. Något som vi starkt sammankopplar med kompetens. 

Summan blir då att talang och kompetens, men även kreativitet har en klart starkare närhet till 

varandra än vad vi tidigare trott. 

Huruvida fokuseringen på de begrepp vi berört kommer att bestå eller inte blir en fråga främst 

för spekulation. Förmodligen kommer individanpassning och begreppsanvändningen 

fortsättningsvis att öka och med detta kommer förmodligen vissa ord att användas i större 
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utsträckning. Däremot behöver det inte betyda att orden i fråga innebär något i praktiken. Ur 

denna synpunkt kommer fokuset att bestå. Däremot känns det något naivt att påstå att orden 

inte kommer att förändras. Utformningen på rekrytering kommer säkerligen även den att 

förändras och med denna förändring kommer användningen av begreppen talang, kreativitet 

och stjärna säkerligen att utvecklas. En modifiering av den påbörjade vägen känns som det 

säkraste tipset för tillfället. 

 

Huvudfrågan 

Gällande huvudfrågan som till viss del också är något sammanfattande, anser vi att det finns 

ett par stora påverkande faktorer i omvärlden. Förmodligen många fler än vi berört i denna 

uppsats, men de största vill vi ändå påstå, härstammar från samhällets förändring. 

Globaliseringen påverkar samhället och har styrt det mot ett kunskapssamhälle där och 

intellektuellt kapital är av största vikt. Detta har gjort att kampen om rätt kandidater börjat i en 

tid då 80-talistgenerationen intar arbetsmarknaden. Denna generation har till detta höga krav 

och förväntningar på både sig själv och sin omvärld, vilket leder till att företag måste profilera 

sig på ett tydligare sätt. Allt detta ser vi sker i ett samhälle där estetik och mjuka värderingar 

mer och mer möter företagandets hårda. Därför har profileringsmodet för tiden blivit ord som 

tilltalar en medveten generation. Talang, kreativitet och stjärna är därför exempel på detta 

mode då de alla egentligen avslöjar väldigt lite om vad som eftersöks. Orden blir utbytbara 

mot till exempel kompetens som skulle kunna ses som ett minst lika giltigt ord, men som då 

inte tilltalar rätt kandidater på samma sätt.  

Med tanke på det ovan sagda är det därmed enkelt att påstå att det inte går att bestämma vem 

som är talang eller kreativ. Däremot görs detta ändå då rekryterare sitter inne på en 

bestämmanderätt som legitimerar de val och beslut som tas. För att försöka ha någon slags 

struktur på sina val har man däremot ett recept på hur man bedömer arbetskandidater. Detta 

recept byggs upp av en branschs förställning om hur man bäst får fram kvalitet i 

bedömningen. I många avseende måste det sägas vara en bra metod som också ger en viss 

kvalitet, men det är också en metod som innehåller många brister. Fortsatta studier på hur man 

ska ta fram säkra tester och tydligare definitioner på vad som eftersöks är därför att 

rekommendera.  
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Academic Work, http://www.academicwork.se/s_joblist.asp, besökt 080422. 

Traineeguiden, http://www.traineeguiden.se/trainee_search.asp, besökt 080422.  

Campus Ekonomi, nr 1, 2008, utgiven av: Universum communication. 

Civilekonomen, nr 1-3, 2008. utgiven av: Civilekonomerna. 

Studentliv, nr 1-2, 2008, utgiven av: TCO (tjänstemännens centralorganisation.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Observera att detta är en sammanställning av samtliga frågor som vi har ställt under våra 

intervjuer med informanterna. Alla frågor har därför inte ställts till alla informanter. Istället 

har vi anpassat frågorna inför varje intervjutillfälle för att på så sätt kunna få ut så mycket som 

möjligt av varje informants kunskap samt deras perspektiv på ämnesområdet. Några av 

frågorna har ställts till samtliga informanter, för att möjliggöra en jämförande analys av 

svaren. 

 

Bakgrund 

– Namn? 

– Beskriv din forskning/arbetsuppgifter? 

 

Rekryteringsprocessen 

– Finns det någon tydlig trend inom dagens rekrytering? 

– Hur tar ni fram olika tillvägagångssätt för era rekryteringsprocesser?  

– Hur ser rekryteringsprocessen ut? Från skapandet av kravprofil till överlämnandet av 

kandidater?  

– Hur mycket av ert rekryteringsarbete går på rutin?  

– Anser ni att rekryteringsprocesserna skiljer sig nämnvärt åt beroende på vilken position eller 

form av tjänst som efterfrågas?  

– Vilka faktorer tror ni har bidragit till att rekryteringsprocessen förändras och börjar frångå de 

”traditionella” tillvägagångssätten? 

 

Urval  

– Hur identifierar ni önskade egenskaper och hur väljs individerna, som sedan får gå vidare till 

intervju?  

– Vilka egenskaper är de viktigaste när man söker efter kvalificerad personal? 

– Ser förfarandet likadant ut fall efter fall eller skiljer sig processen åt? 

– Hur ser ni på generalistkunskap, det vill säga sökande med stor vidd av erfarenheter från olika 

branscher och befattningar? 

– Vad är de mest grundläggande egenskaperna som ni generellt söker efter bland de sökande?  

– Vilka är dagens nyckelord generellt sätt inom rekrytering?  
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– På vilket sätt går det att urskilja om individer har möjligheten att växa och vidareutvecklas 

inom ett företag?  

– Vilka personliga egenskaper ser ni som viktiga hos kandidaterna som söker sig till ert nätverk? 

– Hur går processen till när ni väljer ut kandidater till ert nätverk? Från urval till medlemskap? 

– Hur urskiljer ni talangerna som arbetar hos er? Hur går den processen till?  

 

Intervjutillfället 

– Vilka frågor ställer ni då ni ska få fram vad kunden vill ha? 

– Hur stor roll spelar personligheten och social kompetens vid intervjutillfället? 

– Vilka metoder eller frågor tillämpar ni i intervjuerna för att läsa av den sökande på bästa sätt?  

– Hur kan man locka fram det ”lilla extra” hos personerna under intervjutillfället?  

– (Om ni letar efter talanger) Vad bygger era intervjuer och tester på för att locka fram talangen 

hos den sökande? Kan du berätta hur det går till? 

– På vilket sätt anpassas testerna och metoderna till 80-talister?  

 

Kampen om kandidater 

– Vilken tror du är den främsta konkurrensfördelen för företag för att nå ut till kandidater på 

arbetsmarknaden?  

– Är företag bra eller dåliga på att locka till sig arbetssökande? 

– Numera ställer de arbetssökande höga krav på företagen och de måste jobba hårt för att locka 

till sig kompetent arbetskraft, hur tror du att företag upplever dem här kraven från 

arbetsmarknaden, positivt eller negativt? 

– Hur ska man locka till sig talanger som passar in i företaget, idag och i framtiden? 

 

80-talister 

– Skiljer sig 80-talisterna från 40- och 50-talister och i så fall hur? Hur ska företag göra för att 

locka dem till sig? Och framförallt hur gör ni? 

– Tror du att det kommer vara viktigt för de generationer som kommer ut på arbetsmarknaden 

nu att vara mer av generalister? 

 

Samhället och företagen 

– På vilket sätt tror ni arbetsmarknaden påverkas av omvärldsfaktorer/samhälleliga tendenser? 

Vilka faktorer skulle du vilja säga är störst? Går det att nämna några? 

– Ser du några samhälliga tendenser som har bidragit till att talangfokuset har vuxit fram?  
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– Tror du att Jantelagen i Sverige kan komma att förändras och att det därmed bli mer accepterat 

att ”sticka ut ur mängden”? Vilka bidragande faktorer ser du i så fall till utvecklingen?  

– Hur bra tror ni att skolan förbereder för arbetslivet? Finns det någon talangkoppling mellan 

skola och arbetsliv? 

 

Talang 

– Hur definierar du talang?  

– Tror du att man kan träna och odla upp en talang? Eller är det genetiskt medfött?  

– Vad har du för talang? Och hur är denna talang kopplad till ditt yrkesliv? 

– Vad anser du om Talent Management? 

– Tror du att fokuseringen på talang kommer att bestå eller är det enbart något som är på modet? 

– Hur ser ni på generalistkunskap när man väger detta mot talang? Skillnader/likheter etcetera?  

– Tror du att det går att vara både medelmåtta och talang? Varför? 

– Finns det någon fara med ett talangfokus i arbetslivet eller i rekryteringsprocessen? 

– Hur kan Jantelagen påverka synen på talangfokusen?  

 

Kreativitet 

– Hur definierar ni kreativa personer? 

– Hur kan man urskilja kreativa personer bland dem som söker? 

– Tror du att kreativitet kommer att vara en viktig egenskap som företag kommer leta efter i 

framtiden?  

– På vilket sätt anser du att man kan föra in kreativitet mer i rekryteringsprocesser? Behövs det? 

– Vad anser ni vara kreativt i era urval och rekryteringsprocesser? Kan dessa förbättras eller 

förändras?  
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Bilaga 2: Exempel på annonser från vår förstudie. 

 

Hämtad från Civilekonomen, nr 1, 2008.
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Hämtad från: Civilekonomen, nr 2, 2008. 
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Högskolan i Kalmar 

 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 

inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 

informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 

lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 

 

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 

ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 

de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 

naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning 

och examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 

 
Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 

 

 


