
	   	  
	  

 
 

 
 

Rekrytering av nyexaminerade studenter  

En kvalitativ studie om arbetsgivares rekryteringsbeteende 

 
 

	  
	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

	  

Författare: Lundmark Simon 890504 
 Civilekonomprogrammet  
 
Examinator: Lektor, Anders Hytter 
 
Handledare: Lektor, Hans Lundberg 
 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete, Management, 
15 HP, 2FE01E   

 
   Datum:  28 Maj 2013 
  
 



	  
	  

Tack!	  
 
 

Med detta examensarbete vill jag avsluta mina tre års studier på 
Linnéuniversitetet i Växjö. 

 
Genom att göra denna studie, har jag haft möjlighet att fördjupa mig inom området rekryte-
ring och dess påverkansfaktorer. Jag har studerat om svenska arbetsgivares beteende och 

hur det ter sig i en rekryteringsprocess.  
 

Under denna uppsats har jag fått god vägledning och värdefulla råd från flera personer. 
Därför skulle jag vilja tacka min handledare Lektor Hans Lundberg som har gett mig an-
vändbara råd, även min examinator Lektor Anders Hytter som under arbetets gång har 

spenderat tid för att hjälpa mig att förbättra min uppsats till bästa möjliga resultat. Därefter 
vill jag tacka de intervjuade respondenterna på de företagen som ingått i studien SEB, Läns-

försäkringar och Trygg-Hansa.  
 

 
 
 

 
Växjö den 28 Aug 2013 

 
 

 
 
 

Simon Lundmark 
Sl222cd@student.lnu.se                      



 
 
 

 

 
 
3 

Abstract 
Course/level: Bachelor Thesis in Management, 2FE01E  

Author: Simon Lundmark 

Tutor: Assistant Professor and Postdoc Researcher Hans Lundberg  

Examiner: Lector Anders Hytter 

Title: Rekrytering av nyexaminerade studenter – En kvalitativ studie om arbetsgivares 

rekryteringseteende 

Keywords: “Employer Branding”, Graduates students, Recruitment, Relevant student work 

 

Background: When companies is going to recruit new staff, they choose between several persons. 

This study focuses on increase the academic student's understanding of employer’s recruitment 

behaviour in order to facilitate these students' transition from academia to industry. 

Research Question: What factors are priorities for being called for an interview in the recruitment 

process of newly graduated students? 

How do companies value the experience of a student-relevant work while studying at in a potential 

recruitment? 

How much does the employer "Employer Brand" influence at a recruiting process? 

Purpose: The aim is to increase understanding of how the company values that students had a stu-

dent-relevant work during the university studies in the recruitment of newly graduated students. So 

students can increase their knowledge and ability to influence their future situation as jobseekers and 

improve their opportunities for a successful recruitment. 

Methodology: The study was conducted using a qualitative research design that has included semi-

structured interviews for data collection. The semi-structured interviews were conducted with com-

panies in the services market. From the population of all enterprises operating in Sweden the author 

made a first choice for the study to be restricted to the services market. 

Results: Through this study, it could be clarified that consistent business experience was the top 

priority factor to be called for an interview, and after business experience was education the factor 

with most relevance. The experience of a student-relevant work during their study valued as a posi-

tive experience, an experience that was valued higher than a student without that experience, but 

with higher grade. The study also showed that “Employer Brand” or similar strategies indirectly 

affect companies, in their recruitment process.  
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Abstract 
Kurs: Ämnesfördjupande arbete, Management 2FE01E 

Författare: Simon Lundmark  

Handledare: Lektor Hans Lundberg  

Examinator: Lektor Anders Hytter  

Titel: Rekrytering av nyexaminerade studenter – En studie om arbetsgivarens rekryteringsbeteende  

Nyckelord:”Employer Branding”, Nyexaminerade studenter, Rekrytering, Studentrelevant arbete 

 
Bakgrund: När företag skall rekrytera ny personal väljer de mellan flera olika ansökande personer. 

Denna studie fokuserar på att öka akademiskstuderandes förståelse för arbetsgivares rekryteringsbe-

teende, detta för att underlätta dessa studerandes övergång mellan den akademiska världen till nä-

ringslivet.      

Problemformuleringar: Vilka faktorer är prioriterade för att bli kallad till intervju i en rekryte-
ringsprocess av nyexaminerade studenter? 

Hur värderar företag erfarenheten av ett studentrelevant arbete under studietiden vid en potentiell 
rekrytering?  

Hur stor påverkan har arbetsgivarens ”Employer Brand” vid en rekryteringsprocess? 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur företag värderar att studenter haft ett studie-relaterat arbete 

under universitetsstudietiden vid rekrytering av ny-examinering. Detta för att studerande ska öka sin 

kunskap och förmåga att påverka sin kommande situation som arbetssökande och förbättra sina 

möjligheter för en lyckad rekrytering.  

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsdesign som har inkluderat semistruktu-

rerade intervjuer för materialinsamling. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med företag 

i tjänstemarknaden. Från populationen där alla företag verksamma i Sverige var inräknade, gjordes 

ett urval att studien skulle avgränsas svenska tjänstemarknaden. 

Resultat: Genom denna studie kunde det klargöras att näringslivserfarenhet var den högst priorite-

rade faktorn för att bli kallas till en intervju, därefter var på en överensstämmande utbildning som var 

den faktorn med mest relevans. Erfarenheten av ett studentrelevant arbete under sin studietid värde-

rades som en positiv erfarenhet. En erfarenhet som värderades högre jämfört med en studerande utan 

den erfarenheten, fast med högre betyg. Studien kunde även visa att företagen indirekt blir påverkade 

av sitt ”Employer Brand” eller liknande strategier i sin rekryteringsprocess.  
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1. Inledning  
 

I detta introduktionskapitel kan det läsas om bakgrunden till denna studie, samt varför 

författaren anser detta ämne vara intressant och relevant. Det kan även läsas om vad rekry-

tering innebär, och vilka faktorer som påverkar rekrytering. Bakgrunden är följd av en 

problemdiskussion som behandlar de faktorer som påverkar en rekryteringsprocess och dess 

olika faser som ligger till grund för denna studie.    
 

1.1 Bakgrund och relevans av studien  

Inspirationen till denna studie uppstod från behovet av att förstå vilka faktorer som kan göra 

en nyligen examinerad student mer attraktivt på arbetsmarknaden. Författaren var i skri-

vande stund studerande vid ett universitet och kom till insikt att han själv inte skulle vara 

lika attraktiv på arbetsmarknaden som han trodde vid sin examinering. För att förbättra sina 

möjligheter till ett tillfredställande arbete började författaren undersöka vilka egenskaper 

som ansågs vara relevanta av arbetsgivaren för att differentiera sig på arbetsmarknaden som 

akademisk utbildad. Författaren ansåg att det kunde vara en stor konkurrensfördel att inneha 

mer praktiskt erfarenhet från näringslivet, som gick att applicera till sina teoretiska studier 

på universitetet. Att personer som är akademisk utbildade får arbeta med det de studerar till, 

att studerande införskaffar applicerbar och relevant näringslivserfarenhet och kunskap. 

Denna studie kommer visa hur denna praktiska erfarenhet värderas mot till exempel: goda 

betyg genom att studera relevant teori kring rekryteringsprocessen och dess steg och rele-

vanta faktor för att bli anställningsbar och se hur den appliceras i näringslivet. Detta för att 

skapa en bättre bild hur studenter bör disponera sin tid för att vara så anställningsbar så 

möjligt.  

Hur tänker ett företag vid rekryteringen av en arbetstagare, vilka egenskaper anser arbetsgi-

vare vara konkurrenskraftiga vid en rekrytering? Studien är relevant för att belysa de fak-

torer som kan påverka rekryteringen av en nyexaminerad student och hur denne kan påverka 

sin situation. Genom att beskriva och belysa detta ämne vill författaren öka förståelsen hos 

studerande för att de i ett senare skede ska kunna göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden 

och för att kunna rekryteras. Relevansen i denna studie återfinns i att erfarenheten av ett 

relevant studentarbete och dess betydelse inte finns avhandlad i tidigare studier, eller hur 

stor vikt organisationer väger in sitt ”Employer Brand” vid rekrytering och det rangordnas 

som faktor till att en potentiell rekryt blir inkallad till intervju för anställning.    
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Tidigare har flera studier gjort med fokus på andra faktorer, Gorter, Nijkamp & Rierveld 

(1993) studerade vilka typ av krav arbetsgivare hade på utbildning och arbetslivserfarenhet 

(se även i bilaga 1). Behrenz (2001) tittade på faktorer som påverkar ett första urval av 

rekryter. Vilka faktorer som tar en till en intervju och slutligen vilka faktor som är viktigast 

vid anställning, se även i teorikapitlet (ibid). Det finns ett teoretiskt gap där faktorer som 

erfarenheten av ett studentrelevant arbete och hur väl rekryten stämmer in på företagets 

”Employer Brand” som behandlas, värderas och analyseras. En förekommande avgränsning 

är val av en specifik bransch eller ett företag, vanligt förekommande är även att avhandla 

olika delar och verktyg av rekryteringsprocessen t.ex. Leftley (2007) och Doherty (2010). 

Förhoppningen med denna studie är att ge de studenter på universitetsnivå en bättre förstå-

else för den kommande rekryteringsprocess de skall komma att infinnas i. Genom denna 

förståelse, öka sina möjligheter att bli rekryterad till önskad verksamhet, och förenkla över-

gången mellan akademiska studier och näringslivet.   

1.2 Problem Diskussion 

1.2.1 Rekrytering av nyexaminerade  

Branine (2008) menar att en av den akademiska världens uppgifter är att förbereda stu-

derande för mer komplexa former av arbete, och därför tillgodose studerande med de kun-

skaper som efterfrågas av arbetsgivare. Vissa forskare menar att det är den akademiska 

världens plikt att tillgodose denna efterfråga, andra forskare menar att den akademiska 

världen endast ska tillgodose inlärandet av kunskap oavsett vad arbetsgivarna efterfrågar 

(Branine, 2008).  

Att rekrytera nyexaminerade studenter är en av utmaningarna för arbetsgivare som har insett 

att deras organisations framtid beror på deras rekrytering av de bästa studenterna, bland ett 

ökande antal studerande med ett bredare spann av akademisk utbildning (Branine, 2008). 

Vid rekryteringen av nyexaminerade studenter så är det av yttersta vikt för arbetsgivaren att 

rekrytera dem med högst sannolikhet att bli framgångsrika i deras verksamhet (Gill & 

Banks, 1978). En av de bättre indikatorer som finns om det skall bli en lyckad rekrytering är 

om det finns tillgång till hur den studerande presterade i en liknande arbetssituation närlig-

gande den potentiella nya tjänsten (ibid). Denna information finns sällan tillgänglig för 

nyexaminerade studenter, då de kommer från en utbildning och inte en arbetslivssituation 

(ibid). Därför måste arbetsgivare samla annan information för att kunna analysera hur väl 

rekryteringen potentiellt kan bli (ibid).  
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Alla företag står idag inför utmaningar i sina rekryteringsprocesser, de flesta har implemen-

terat en ”ansikte mot ansikte” intervju, efter företagen gjort ett urval av rekryter sin process 

(Gill & Banks, 1978). Beroende på hur dessa urval är utformade har företagen nekat många 

potentiella rekryter (ibid).  

Författaren till denna studie menar att det finns ett behov för en ökad förståelse hos stu-

derande för de stundande rekryteringsprocess. Vilka delar av akademiska studier som kan 

användas till att förenkla och möjliggöra en övergång till näringslivet. Även att öka förstå-

else för vilka egenskaper arbetsgivare prioriterar vid en rekrytering.   

1.2.2 Företags värderingar kring erfarenheten av ett studentrelevant arbete 

I Sverige år 2010 fanns det cirka 300 000 studerande på olika högskolor och universitet, 

varje år så rekryteras tiotusentals studerande från den akademiska världen till näringslivet 

(Paarup-Petersen, 2010). Problemet är att 22 procent av de nyexaminerade studenterna 

fortfarande är arbetslösa efter ett år (ibid). Vid jämförelse av Sverige med Danmark, är det 

bara 12 procent av de nyexaminerade studenterna som inte har något arbete ett år efter exa-

men i Danmark (Paarup-Petersen, (2010). I rapporten från Svensk Näringsliv ”En bro till 

arbetsmarknaden – det danska studentarbetarsystemet” (2010), framhålls det danska stu-

dentarbetarsystemet som ett förslag på hur man skulle kunna minska den svenska arbetslös-

heten bland nyexaminerade akademiker.  

Studentarbetarsystemet är i högre grad applicerat i Danmark och stöds av organisationer 

som stöder både studenter, arbetstagare och arbetsgivare (Paarup-Petersen, 2010). Organi-

sationerna har enats om att relevant näringslivserfarenhet ger studenterna bättre möjlighet att 

ta sig in på arbetsmarknaden (ibid). Denna studie kommer endast att undersöka svenska 

arbetsgivares rekryteringsbeteende, för att öka jämförbarheten och minska risken för eventu-

ella kulturella skillnader. Jämförelsen med Danmark har använts som en referenspunkt för 

att skapa en bättre bild hur erfarenheten av ett studentrelevant arbete värderas.    

Hur resonerar och värderar företag denna egenskap av ett studentrelevant arbete? Är det 

rimligt att ett en studerande ökar sina möjligheter till en snabbare övergång mellan den 

akademiska världen och näringsliv om den studerande innehar denna erfarenhet?       

1.2.3 Employer Branding 

Varumärken är bland företags mest värdefulla tillgångar, och som ett resultat av detta är 

”Brand Management” en nyckelaktivitet i många företag (Backhaus & Tikoo, 2004).  
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Vanligtvis används varumärkes strategier för att utveckla produkter, men kan också använ-

das inom området ”Human Resource Management”, där kallas termen ”Employer Branding” 

(ibid). Employer Branding används för att attrahera rätt rekryter och säkerhetsställa att 

arbetsgivaren är engagerad i sin företagskultur och använder rätt strategier (ibid).   

 

Detta tillvägagångssätt härstammar från marknadsföringens principer och används ofta vid 

rekrytering (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007) Empiriska bevis finns att rekryteringspro-

cesser kan användas som en marknadsföringskanal både extern och internt (ibid), detta kan 

ha en positiv effekt både på kvantiteten och kvalitén på de ansökande (ibid). En definition av 

”Employer brand” är som i termen av fördelar, av dem ett så kallat paket med funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar på grund av en anställning som identifieras med det 

anställande företaget (ibid).  

 

Enligt Kunerth & Mosley (2011) har tankarna kring hur organisationer applicerar sitt ”Em-

ployer Brand” förändrats under de senaste 5 åren, med ett ökande ”Employer Brand Mana-

gement” så har strategierna sträckt sig bortom rekrytering och blivit mer integrerat med HR-

strategi- och planering. Dessa tankar är förenliga med ”Brand Concepts” som avser varu-

märkes koncept och teorin bakom som härstammar från litteraturen till ”Brand manage-

ment” (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007). Ett varumärke kan delas in tre olika delar, 

funktionella-, symboliska- och erfarenhetsmässiga (ibid). De funktionella varumärkesförde-

larna skall vara produktrelaterad och möjliggöra att kunden maximerar sin nytta och mini-

merar sin kostnad (ibid). De symboliska fördelarna med varumärket handlar om vilka egen-

skaper konsumenten tror att produkten besitter, och till sist de erfarenhetsmässiga fördelarna 

syftar till hur tillfredsställda konsumenter blir av varumärket (ibid). Kunerth & Mosley 

(2011) menar att en av de mest använda anledningarna till att definiera ett ”Employer 

Brand” är att förbättra förmågan att attrahera rätt sorts kompetens. De menar även att samma 

strategi ofta används till att forma andra strategier till exempel övergripande ”People Stra-

tegy” (ibid). Denna studie kommer endast att undersöka hur företags ”Employer Brand” 

påverkar deras rekryteringsprocess och inte företagets strategier i övrigt, detta för att fokus i 

denna studie skall ligga kring rekrytering och de faktorer som påverkan den processen.   
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Författaren till denna studie menar att ett företags ”Employer Brand” är en av de faktorer 

som påverkar företagets rekryteringsprocess. Hur denna strategi implementeras i en organi-

sation och dess rekrytering skiftar förmodligen, där av har det varit intressant att studera 

olika tillvägagångssätt och anledningarna till dessa.  

Genom att öka de studerandes kunskap kring en kommande rekryterings process, och dess 

olika faktorer, vill författaren öka de studerandes möjligheter till en lyckad rekrytering.    

1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur företag värderar att studenter haft ett relevant studentar-

bete under universitetsstudietiden vid rekrytering av ny-examinering. Detta för att stu-

derande kan öka sin kunskap och förmåga att påverka sin kommande situation som arbets-

sökande och förbättra sina möjligheter för en lyckad rekrytering.  

1.4 Begrepp 

För att göra innehållet tydligare och mer lättförståeligt finns det ett par nyckelbegrepp defi-

nierade och förklarade i stycket under.   

Rekrytering – Rynes (1990) definierar rekrytering enligt följande: "Rekryteringen omfattar 

alla organisatoriska förfaranden och beslut som påverkar antingen nummer eller typer av 

individer som är villig att ansöka om, eller att acceptera, en viss vakans "(s. 249). 

Studentrelevant arbete – Ett arbete där en student arbetar inom det område som denne 

studerar under sin studietid (svensk näringslivs rapport 2010)   

Employer brand – Definieras som paketet av funktionella, ekonomiska och psykologiska 

fördelarna genom anställning och som förknippas med det anställande företaget (Kunerth & 

Mosley, 2011) 

Nyexaminerade studenter – I denna studie anser detta studerande som nyligen har avslutat 

sina universitetsstudier.  

1.5 Avgränsning  

Denna studie har behandlat teori och empiri kring arbetsgivares rekryteringsbeteende. Studi-

ens avgränsning var att undersöka hur företag i tjänstemarknaden värderar erfarenheten av 

ett studentrelevant arbete hos nyexaminerade studenter under deras studietid. Samt i vilken 

grad arbetsgivaren påverkas av sitt ”Employer Brand” i sin rekryteringsprocess.  
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På grund av den korta tidsaspekten, och då empirin har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer har det krävts avsevärt med tid för att behandla och tolka det insamlade materialet. 

Empirin har att samlas in på tre olika försäkrings- och bankbolag i Växjö, Länsförsäkringar, 

Trygg Hansa och SEB, för att göra studien genomförbar.  

Studien avsåg att behandla vilka faktorer som tar en student till en rekryteringsintervju. Hur 

arbetsgivare värderar de faktorer som tar en potentiell rekryt till en personlig intervju, som 

är en av flera delar i en rekryteringsprocess. Anledningen till denna avgränsning är att under 

en intervju med en potentiell rekryt, som de allra flesta företag har. Beror det slutgiltiga 

beslutet om rekrytering på rekrytens personliga utstrålning och hur väl det mot tags av ar-

betsgivaren. Studien avser inte att avhandla detta, utan istället de faktorer som tar en poten-

tiell rekryt till en sådan situation.  
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1.6 Disposition 

För att ge läsaren en överblick över studien ges här en illustrerad disposition. 

Kapitel 1 består av en inledning och bakgrund för studien som syftar till 

att illustrera komplexiteten i området rekrytering som studeras. Detta 

följs upp av en avgränsning, ett syfte och en problemformulering. 

 

I Kapitel 2 är det teoretiska ramverket presenterat.  Det behandlar de 

teorier som ska användas för att besvara studiens problemformuleringar.  

 

I kapitel 3 presenteras det metodval som är gjorts för studien. En förkla-

ring till hur insamlingen av data har gått till väga, analyserad och tolkad. 

I kapitlet behandlas också kopplingen mellan teori och insamling av 

data. 

 

I kapitel 4 presenteras det empiriska material som blivit insamlat för 

studien. Materialet är beskrivet genom text men utan några tolkningar. 

Först är intervjuerna förklarade och sen visas mönster och samband från 

dessa intervjuer.  

 

Kapitel 5 består av en analys utav det empiriskt summerade resultatet 

och från det teoretiska ramverket. Detta diskuteras och tolkas utifrån 

den analys modell som presenteras i slutet av metodkapitlet.  

 

Kapitel 6 återfinns svaren på studiens problemformuleringar 

 

 

 

 

I kapitel 7 framkommer egna synpunkter från hela undersökningen samt 

presenteras synpunkter och åsikter för framtida studier. 
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2. Teoretiskt Ramverk  
 

I detta kapitel kommer aktuella teorier som är relevanta för studien presenteras. Inlednings-

vis kommer begreppet rekrytering och dess process behandlas, därefter kommer begreppen 

”Employer Brand”, studentrelevant arbete och nyexaminerad student utredas.  

2.1 Rekrytering 
Enligt Behrenz (2001) kan rekryteringsprocessen delas in i tre olika faser, processen börjar 

med en sorts arbetsplanering, en analys av vilka framtida behov som måste fyllas av perso-

nal med olika kompetenser. I som ett första steg i denna process, så tas det ett beslut att 

förbereda för dessa nya tjänster och annonsera ut dem till omvärlden (ibid). I det andra 

steget i processen efter att ett behov har blivit definierat, har arbetsgivaren ett val att göra 

(ibid). Hur ska arbetsgivaren sprida informationen kring den lediga tjänsten, vilka informat-

ionskanaler ska användas (ibid). Vilken sorts kompetens och erfarenheter som efterfrågas, 

akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet (ibid). Vilka egenskaper som krävs för att 

kunna vara en potentiell rekrytering (ibid). Som ett tredje och sista steg menar Behrenz 

(2001) att arbetsgivaren konfronterar de arbetssökande för att kunna välja vem av de ansö-

kande som skall anställas. Barron, Bishop & Dunkelberg (1985) menar att processen för att 

söka information kan delas upp i två delar. Den första delen involverar insamling av inform-

ation av en typisk praktikant, den andra delen består av intervjuer som ligger till grund för 

att kunna erbjuda anställning (ibid).  

Det är inte alltid en organisation behöver rekrytera externt, möjligheten finns även att be-

fordra internt för att fylla ett behov i form av en position menar Chan (1996). Det finns en 

rad olika anledningar till att rekrytera internt, den främsta är rör humankapitalet i organisat-

ionen (ibid). Det är vedertaget i humankapital teori att ett företags specifikt human kapital 

involverar både investerat humankapital från arbetsgivaren och arbetstagarna, som bör 

underhållas intensivt för att kunna skapa en bra relation på lång sikt (ibid). Chan (1996) 

menar att desto längre tid arbetstagaren arbetar i organisationen, desto mer företagsspecifikt 

humankapital bidrar arbetstagaren till och desto dyrare blir det att ersätta denne med en 

extern rekrytering. Ett annan möjligt scenario är att tillgängligheten för observation hos en 

redan anställd är högre och kan genomföras på ett mer diskret tillvägagångsätt än vid rekry-

teringen av en extern rekryt (ibid). Vid fallet av en riskavers arbetsgivare är möjligheten hög 

att rekryteringen blir internt (ibid).  
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På grund att tillkommande kostnader vid en rekrytering väljer många företag att rekrytera 

internt om det inte är någon större skillnad på de ansökande rekryterna (ibid). Det är endast 

när den externa rekryten visar en tydlig överlägsenhet som den väljs framför en intern rekryt 

(ibid).    

Gorter, Nijkamp & Rierveld (1993) studerade matchningsprocessen mellan arbetssökande 

och lediga arbeten från ett efterfrågeperspektiv och fokuserade på rekryterarens beteende, 

enligt dem var arbetslivserfarenhet den högst prioriterade faktorn vid en rekryteringsprocess, 

se appendix 1. Även Behrenz (2001) menar att arbetslivserfarenhet är av markant vikt.   

2.1.1 Tabeller över faktorer som påverkar vid en rekryteringsprocess 

Informationen som ges i nedanstående tabeller är insamlade från personal i företag som har 

ansvar för företagets rekryteringsprocess, detta för att göra svaren mer tillförlitliga och mer 

exakta (Behrenz, 2001). Gällande rekryteringsprocessen kan det vara lämpligt att börja titta 

på karaktärsdrag som arbetsgivaren inte anser vara lämpliga för potentiella rekryter (ibid). 

Nedan i tabell 1 kan det läsas en sammanställning av karaktärsdrag som vägleder en arbets-

givares första urval och efter vilka egenskaper som arbetsgivare inte anser lämpliga för 

potentiella rekryter.  

Karaktärsdrag Antal Procent 

Ansökande hade inte överensstämmande utbildning  410 55.8 

Ansökande hade inte överensstämmande näringslivserfarenhet 460 62.5 

Arbetslös 31 4.2 

Delaktig i arbetsmarknadsträning 9 1.2 

Policy krav 12 1.6 

Över 45 år 152 20.7 

Tabell 1  
Karaktärsdrag som vägleder den första  

eliminationen för ansökande rekryter 
Behrenz (2001:269) 

I tabell 2 kan det läsas vilka karaktärsdrag som har störst relevans för att en arbetsgivare ska 

kalla en potentiell rekryt till intervju. Det går att utläsa från tabell 2 att karaktärsdrag som 

erfarenhet och utbildning hade relativ hög relevans, och att faktorer som ett väl utfört CV 

och originalitet inte har lika hög relevans generellt (Behrenz, 2001).  

Av svaren går det att utläsa att det kan finnas problem för ”nykomlingar” att ta sig en på 

arbetsmarknaden, åtgärder så som program för nyexaminerade att praktisera sina kunskaper, 
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och ungdomsutbildning program borde förbättra möjligheterna för nykomlingar att ta sig in 

på arbetsmarknaden (ibid).   

Karaktärsdrag Antal Procent 

Erfarenhet  423 58.0 

Utbildning 130 17.8 

Ålder 20 2.7 

Originalitet 29 4.0 

Bra applikationspapper 54 7.4 

Andra karaktärsdrag eller ingen intervju 73 10.0 

Summa (procent av svar 92.9 %) 729 100.0 
 

Tabell 2  
Vilka karaktärsdrag som har den största relevansen  

för att beslut att kalla en person till en intervju 
 Behrenz (2001:270) 

Vid en anställning vill arbetsgivaren minimera riskerna i samband med en nyanställning, 

därför använder arbetsgivaren olika informationskällor som anges i tabell 3 för att minimera 

dessa risker (Behrenz, 2001). I tabell 3 kan det utläsas att de flesta arbetsgivarna anser att en 

anställningsintervju som den mest fördelaktiga informationskällan, även personliga kontak-

ter och referenser från tidigare arbetsgivare som informationskällor hade även stor betydelse 

(ibid).  

Informationskälla Antal Procent 

Referens från tidigare arbetsgivare 165 21.5 

Referens från tidigare utbildnings engagemang 41 5.3 

Personliga kontakter 196 25.5 

Applikationspapper 24 3.1 

Information från arbetsintervju 318 41.4 

Andra källor 25 3.3 

Summa (Procent av svar 98.0 %) 769 100.0 

Tabell 3  
Vilken informationskälla som anses vara mest  

relevant vid ett beslut att anställa en person 
Behrenz (2001:271) 
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2.2 Employer brand  

Utvecklingen av begreppet ”Employer Brand” har accelererat det senaste decenniet, företag 

från olika marknader som Coca Cola, Accenture och Siemens har definierat och strategiskt 

börjat använda sig av sitt ”Employer Brand” (Moroko & Uncles, 2008).  

Företagets varumärke är bland de mest värdefulla tillgångar ett företag har, och som en 

effekt har även ”Brand Management” blivit en nyckelaktivitet för företagen (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Genom att skapa ett ”Employer brand” har företagen en metod att säkerhets-

ställa att företaget är attraktivt att arbeta för, och därmed vidhålla sin lönsamhet (Moroko & 

Uncles, 2008). Backhaus & Tikoo (2004) menar att ”Employer Branding” används för att 

attrahera nya rekryter och säkerhetsställa att de anställa är engagerade i företagskulturen. 

Motivationen för att ha effektiva rekryteringsmetoder har aldrig varit större på finansiella 

marknader då vikten av human kapital är högt värderat ” (Moroko & Uncles, 2008). Bakom 

företagens intresse av att skapa ett ”Employer brand” grundas av efterfrågan på kompetenta 

anställda som tillför ett värde och denna efterfråga spås inom kort att öka (ibid). Kunerth & 

Mosley (2011) menar att det har skett en förändring hur företag applicerar sitt ”Employer 

Brand” de senaste 5 åren. Idag används ”Employer Brand” inte bara inom rekrytering utan 

har även blivit integrerat med företagets HR-strategi (ibid). 

Inom marknadsföringssektorn är företagen medvetna om den påverkan företagets varumärke 

har vid en rekryteringsprocess, men även hur anställa kan verka för att stärka företagets 

varumärke (Moroko & Uncles, 2008) Som tidigare nämnt har marknadsföringssektorn defi-

nierat ”Employer Brand” genom sina funktionella och teoretiska grunder (ibid). Enligt 

Backhaus & Tikoo (2004) är ”Employer Brand” de unika egenskaper arbetsgivaren står för 

och det arbetsgivaren erbjuder sina anställda. Från existerande teori går det att utläsa att 

”Employer brand” bygger på samma teoretiska grund som ”Corporate Branding” och ”Con-

sumer Branding” (Moroko & Uncles, 2008). Begreppen påverkas även av samma intressen-

ter: personal, kunder, leverantörer, aktieägare, men den primära målgruppen för företaget är 

nuvarande och potentiella anställda (ibid). Genom sitt ”Employer brand” skall företaget visa 

att det är åtråvärt att arbeta för dem (ibid). Genom sitt paket av ekonomiska, funktionella 

och psykologiska fördelar företaget erbjuder sina anställda (ibid).  

Det finns framförallt tre kännetecken som är förenliga med ”Consumer Branding” och 

”Corporate Branding” inom ”Employer Branding”.  
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Det första kännetecknet handlar om att skapa en varumärkeskännedom, inom ”Employer 

Branding” betyder detta att skapa en kännedom hos potentiella rekryter för att kunna knyta 

så kompentent personal så möjligt till företaget (Moroko & Uncles, 2008). En stark identitet 

och gott rykte är viktiga faktorer för att locka till sig rätt rekryter (ibid). Det andra känne-

tecknet syftar till att företaget vill att dess varumärke ses som relevant (ibid).  

Framgångsrika arbetsgivarvarumärken betecknas genom att de tillför ett värde som är rele-

vant till i resonans med deras framtida och nuvarande anställda (ibid). Det tredje känneteck-

net är att differentiera sig från företagets konkurrenter, det är en nyckelegenskap hos ett 

företags varumärke och en av de viktigaste faktorerna för att vinna kampen om kompetenta 

rekryter (ibid).  

Följande modell kommer visa vilka strategiska utmaningar det finns för ett företag med en 

”Employer Brand” strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1 
 Managerial implications of employer brand success characteristics  

Moroko & Uncles, (2008:172) 
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Cell 1: Kommunikations uppdelning: Syftar till om ett företag har ett attraktivt ”Employer 

Brand” men inte är ett omedelbart alternativ för sin målgrupp (Moroko & Uncles, 2008). 

Detta ses som en kommunikationsbrist, t.ex. kan arbetsgivaren och arbetstagaren ha olika 

eller oförenliga värderingar, arbetstagaren är omedveten om arbetstagarens erbjudande, eller 

om arbetstagaren skiljer sig för lite från sina konkurrenter (ibid).  

Cell 2: Strategi missmatch: Den andra cellen beskriver ett företag som rekryterar rätt rekry-

teringsmålgrupp men misslyckas att förmedla sina värderingar till redan anställd personal 

(Moroko & Uncles, 2008).  

Cell 3: Långsiktig felkontakt: Den tredje cellen beskriver ett ”Employer Brand” som varken 

ses som attraktivt och som inte är tilltänkt av rekryteringsmålgruppen (Moroko & Uncles 

(2008). I denna situation behöver arbetsgivaren titta över den produkt som de erbjuder ar-

betstagaren, och potentiellt även genomföra en företagskulturs förändring för att göra sig 

mer attraktiv (ibid). Lyckas företaget med detta, bör förändringen och den nya kulturen 

kommuniceras utåt till rekryteringsmålgruppen (ibid).  

Cell 4: Varaktig framgång: Beskriver de företag som har ett starkt ”Employer Brand”. När 

de rekryterade blivit anställda matchas eller överstigs deras förväntningar av arbetsgivarens 

erbjudande och värderingar (Moroko & Uncles, 2008). Detta är den mest önskvärda situat-

ionen för att företaget ska kunna knyta till sig de mest kompententa och kompatibla kandida-

terna (ibid).  

2.3 Studentrelevant arbete 

På 1940 talet kom det till ett kollektivavtal mellan Handels- og Kontorfunktionaernas For-

bund i Danmark (Paarup-Petersen, 2010). Avtalet syfte var att låta studenter bidra med 

kunskap och arbetskraft inom statens verksamhet (ibid). Parterna kom överens om att låta 

studenterna arbeta administrativt och avlöna dem därefter, av detta avtal lades grunden till 

studentmedarbetarsystemet (ibid). Definitionen av en studentmedarbetare är vag, det som 

förknippas med begreppet är att studenten arbetar med ett arbete som kan förknippas med 

deras studier, under sin studietid (ibid). Begreppet avser inte praktik som ingår i vissa ut-

bildningar eller extra arbeten som inte förknippas med utbildningen, en studentmedarbetare 

kan till exempel vara en ekonomistudent som arbetar med löpande bokföring (ibid).  

Enligt Paarup-Petersen (2010) finns det flertalet positiva effekter av Studentmedarbetarsy-

stemet i Danmark.  
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Att oavsett utbildning, social bakgrund så får studentmedarbetare fortare inträde på arbets-

marknaden, dels på de företag de arbetat för men även genom det stärka nätverk student-

medarbetarna skapar sig (ibid).  

Studenter som innehaft ett relevant studentarbete skall även få högre lön till vid en nyan-

ställning och över tid skall löneskillnaderna jämnas ut (ibid).  

En av riskerna med ett studierelevant arbete är att det hade kunnat ge längre studietid, då 

arbete kan ta mycket tid och energi. Det har dock det visat sig att ett studierelevant ger 

generellt kortare studie-tid i Danmark och ger färre avhopp från utbildningen (Paarup-

Petersen, 2010). Arbetslösheten bland nyutbildade akademiker minskar, och samhället i stort 

vinner på ett system som studentarbetarsystemet (ibid).  

2.4 Nyexaminerade studenter  

Företag letar efter nyexaminerade studenteter som en källa till att bli ledare för framtiden 

(Murray & Robinsson, 2001). Branine (2008) menar att det finns en pågående förändring i 

rekryteringsprocessen av nyexaminerade studenter, då sektorer som tidigare inte sökt aka-

demiker har nu fått ett behov av den typen av personer (ibid). Överlag så är spannet över 

åtråvärda kvalitéer och egenskaper hos nyexaminerade studenter mer sofistikerad i sökandet 

efter de ideala rekryterarna för företagen (ibid). Akademiker har inte längre någon garanti att 

få arbete vid examinering (ibid). Gill & Banks (1978) menar att fokus hos arbetsgivaren 

ligger på dess rykte och ekonomiska styrka, även hur de påvisar sin kompetens och de ut-

vecklingsprogram som finns inom organisationen. Målet med att rekrytering av en nyexami-

nerad student är att välja den med högst sannolikhet att lyckas i organisationen (ibid). Som 

tidigare nämnt i problemdiskussionen är det av de bästa indikatorerna att tidigare arbetspre-

stationen i en liknande arbetsprestation, vilket inte alltid finns tillgängligt vid rekrytering av 

nyexaminerade studenter (ibid). Murray & Robinsson, 2001 menar dock att det finns starka 

bevis för arbetsgivarna begränsar sig till begränsat antal universitet i sökandet på potentiella 

rekryter. Att inneha en examen garanterar inte att en nyexaminerad får position i en önsk-

värd organisation (Branine, 2008). Denna utveckling i den akademiska världen har fått 

arbetsgivare att ompröva sitt förhållande sätt till rekrytering av nyexaminerade. I Murray & 

Robinssons (2001) artikel om rekrytering av nyexaminerade studenter till försäljning-

branschen, menar de företagen gör ett misstag som bara riktar in sig på sista års elever.  
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Detta för att många studenter senarelägger sitt arbetssökande och kanske till och med tar ett 

sabbatsår efter sina studier och reser för tid (ibid). Att skapa en tidigare relation med de 

studerande och bli mer aktiv involverade i kurser är tänkbara åtgärder (ibid).  

2.5 Problemformulering 

Vilka faktorer är prioriterade för att bli kallad till intervju i en rekryteringsprocess av nyex-

aminerade studenter? 

Hur värderar företag erfarenheten av ett studentrelevant arbete under studietiden vid en 

potentiell rekrytering?  

Hur stor påverkan har arbetsgivarens ”Employer Brand” vid en rekryteringsprocess? 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer forskningens design och val av metod för materialinsamling belysas 

och motiveras. Det kommer även presenteras en kort beskrivning av de intervjuade organi-

sationerna. 
 

3.1  Studiens design 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Det finns tre olika tillvägagångssätt för att bedriva en studie: kvantitativ, kvalitativ och en 

blandning av dessa två (Bryman & Bell, 2010). Kvantitativ och kvalitativ metod skiljer sig 

åt beroende på det använda perspektivet för att angripa studiens fenomen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Kvantitativ forskning är en metod som bygger på tal och frekvenser 

(Bryman & Bell, 2010).  Dessa talvärden analyseras och bearbetas. Kvalitativ forskning 

beskriver Bryman och Bell (2010) involverar mer öppna frågor och tolkningar av själva 

innebörden. Enligt Jensen (1991), används kvalitativ forskning för djupare förståelse av 

redan existerande teorier. Ely et al. (1993) menar att denna metod skapar större kunskap om 

det angivna fenomenet.  

Denna studie består av en kvalitativ metod, då huvudtekniken var att förstå och tolka nyck-

elbegrepp och mönster utifrån intervjuerna. Både datainsamlingen och analysen gjordes efter 

en kvalitativ metod. Huvudargumenten, för att välja den kvalitativa metoden var bland annat 

från tidigare studier som påvisar denna metod. Där är få studier som studerar den aktuella 

problematiken från detta perspektiv.   

3.2 Undersökningsdesign  

Denna studie använder sig av en fallstudies metod och en flerfallsdesign. En klassisk fall-

studie är en så kallad enfallstudie, men det blir allt vanligare med flerfallstudier (Yin, 2007). 

Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ forskning som studie av en plats, organisation 

eller lokal då det anses fungera väl vid en intensiv granskning av ett fall, och kan vara an-

vändbar vid prövning av en teori, en unik företeelse eller ett representativt fall (ibid). En 

flerfallsdesign kan anses ha resultat som är bättre och mer kraftfulla än enfallsdesign, då de 

jämför multipla fall (Yin, 2007). Bryman & Bell (2010) hävdar att teoriutveckling underlät-

tas med en flerfallsdesign, och att det underlättar för att kontrollera vilka för vilka betingel-

ser en teori gäller. På grund av föregående argument har flerfallsdesign används i denna 
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studie. En viktig ståndpunkt är att besluta om studien ska använda sig av ett eller flera fall. 

Det som ofta särskiljer fallstudier från andra synsätt är att författaren ofta är intresserade av 

unika dra eller tendenser och därför riktar in sig särskilda fall, detta kallas ideografiskt syn-

sätt (Bryman & Bell, 2010).  

Primärdata är material som blivit insamlad genom fältstudier med ett specifikt syfte att lösa 

ett specifikt problem (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2008). Huvudsakligen så har 

denna studie samlat in primär material genom en kvalitativ teknik; intervjuer.  

3.2.1 Intervju  

Bryman & Bell (2010) förklarar intervjuer som en muntlig insamlingsdesign, där som re-

spondenterna kan svara på frågorna med deras egna ord. Denna insamlingsteknik är använd-

bar eftersom den genererar till god förståelse, meningsfulla svar och en djupare kunskap om 

vad respondenterna egentligen menar (ibid). Enligt Yin (2007) är intervjuer en viktig in-

formationskälla vid fallstudier. Bryman & Bell (2010) menar också att det finns en del 

negativa aspekter med intervjudesignen, exempelvis att det är tidskrävande för intervjuaren 

då ordentlig förberedelse krävs för att intervjuerna ska vara användbara och jobbet efter 

intervjuerna med transkribering, tolkning och analys kräver lång bearbetning. Det finns olika 

typer av intervjuer; den strukturerade intervjun består av exakt samma frågor till alla inter-

vjuade, då finns det lite utrymme för respondentens egna reflektioner. Den ostrukturerade 

formen ger respondenten möjlighet att fritt tala utifrån eget tycke och egna erfarenheter och 

den sista formen är en semistrukturerad intervju, som är ett mellanting mellan de två ovan 

nämnda formerna. I semistrukturerade intervjuer finns det möjlighet för respondenten att 

utveckla sitt svar utifrån den ställda frågan samt möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrå-

gor.  Enligt Bryman & Bell (2010) är personliga intervjuer användbara för att få djupare 

förståelse då det är lättare att avläsa respondentens svar genom kroppsspråk och ansiktsut-

tryck. En annan positiv aspekt är att du lättare kan ställa följdfrågor eller möta respondenten 

på hans/hennes förståelsenivå (ibid).  

Empirin samlades främst in genom 3 semistrukturerade intervjuer med olika företag, men 

även 1 telefon komplementintervju. De 3 semistrukturerade intervjuerna föregicks genom 

personliga intervjuer med besök hos företagen. Telefonintervjun gjordes av anledningen att 

komplettera en semistrukturerad intervju på begäran av respondenten, för att företaget skulle 

ge korrekt information till studien. För att minska intervjuareffekten, så som att intervjuaren 

påverkar respondenten och deras svar genom att kontrollera och trycka på vissa svar, var 
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intervjuaren väl förbered och hade testat frågorna tidigare. Intervjuaren var den samme som 

författaren för denna studie, på så vis är frågorna väl förberedda då författaren är insatt i 

ämnet. Respondenterna hade möjlighet att vara anonyma i studien om de ville. Responden-

terna kunde dock inte vara anonyma under intervjun eftersom intervjuerna genomfördes 

genom personliga möten. För att dokumentera intervjuerna användes diktafoner vid intervju-

tillfällena, vilket ökar reliabiliteten i studien. Första kontakten till respondenterna var genom 

mail och telefonkontakt, via denna första kontakt meddelades syftet med intervjun samt all 

information om hur studien var utformad. De personliga intervjuerna genomfördes sedan på 

de tre företagen Länsförsäkringar, Trygg Hansa och SEB. 

Externa faktorer så som; språk, kultur, missförståelse och tekniska- aspekter var också något 

som intervjuaren hade i beaktning under intervjuerna. Alla intervjuer har blivit inspelade 

samt nerskrivna med stödord under intervjun. På så vis minskade risken att förlora viktig 

information. För att höja validiteten blev allt transkriberat utifrån intervjun strax efter inter-

vjutillfället. Detta gjorde att de externa faktorerna inte påverkat studiens resultat.  

Intervjuerna gjordes med personer som var ansvarig för företagens HR- eller rekryterings-

strategi, detta ger studien en högre reliabilitet. Validiteten i respondenternas svar ökar ef-

tersom de fick information, syfte och ämnet innan intervjuns genomförande på så vis kunde 

de tänka igenom sina svar innan.   

3.3 Urval och Population 

En population består i grunden av de enheter som forskaren väljer att göra sitt urval ifrån, en 

population kan vara städer, nationer eller företag med mera (Bryman & Bell, 2010). I denna 

studie är populationen företagen i Växjö omnejd. Ur populationen gör forskaren ett urval av 

de enheter forskaren har för avsikt att studera. I denna studie har Länsförsäkringar, Trygg-

Hansa och SEB valts ut för närmare granskning av deras rekryteringsbeteende. Urvalstekni-

ken brukar delas upp i två olika delar; slumpmässighets- och icke-sannoliks urval (ibid). Ett 

icke- sannoliks urval har forskaren fått fram genom andra metoder än en slumpmässig ur-

valsteknik, vilket betyder att andra enheter i populationen har större möjlighet att komma 

med i urvalet än andra (ibid). Bekvämlighetsurval är vanligt i samband med kvalitativa 

intervjuer då djup är viktigare än representativitet (Bryman & Bell 2010). Med ett sannolik-

hetsurval finns det större möjligheter generalisera, dock finns det som tidigare nämnt hade 

valet sin grund i tidsbrist som fanns med gällande restriktioner (ibid).   
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Denna studie har genomföras med ett icke- sannolikhetsurval. Mer bestämt genom ett be-

kvämlighetsurval som kommer genomföras från Växjö och dess omnejd. Detta för att stu-

dien ska bli möjlig att genomföras inom ramen för avsatt studietid som är 10 veckor. Även 

på grund av den begränsade budget som finns för studien, och öka sannolikheten att få till-

gång intervjuer på grund av den lokala anknytningen.  Företagen verkar alla tre inom tjäns-

tesektorn och finns både nationellt som lokalt och regionalt.  

Anledningen till valet av företag var dels deras storlek, och att de verkade på liknande 

branscher bank och försäkringsbranschen. Ett krav som fanns i urvalsprocessen var även att 

det fanns en HR och rekryteringspolicy i företagen.   

3.3.3 Medverkande företag  

De aktuella företagen var tre företaget i försäkrings- och bankbranschen; Länsförsäkringar, 

Trygg Hansa och SEB.  

3.3.3.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar AB ägs av 23 självständiga försäkringsbolag. Dessa bolag erbjuder bank 

och försäkringstjänster för både privatpersoner och företag (länsförsäkringar.se). Länsför-

säkringargruppen knyts samman av Länsförsäkringar AB som fungerar som en knytpunkt 

finansiellt, vars syfte är att skapa goda förutsättningar för Länsförsäkringar bolagen att bli 

framgångsrika på respektive marknad (ibid).   

3.3.3.2 Trygg-Hansa 

Trygg-Hansa är ett dotterbolag till ett dansk bolag vid namn Codan som i sin tur är ägt av 

försäkringskoncernen RSA (trygghansa.se). Denna försäkringskoncern räknas till de 6 do-

minerande försäkringsbolagen i världen, och är verksamt i 140 länder. I Sverige är Trygg-

Hansa ett av de större försäkringsbolagen verksamt på 30 orter (ibid).  

3.3.3.3 SEB (Skandinaviska enskilda banken AB)  

SEB är en av de ledande företags och investment bankerna i norden. Det betjänar stora 

företag, institutioner och banker med mera (sebgroup.com). SEB har cirka fyrahundratusen 

företagskunder och cirka fyra miljoner privata kunder (ibid).  
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3.4 Analys Process  

Analysprocessen för studien är indelad i flera olika delar, första delen bestod av att transkri-

bera de tre intervjuerna med företagen. Det andra steget bestod av att sammanfatta allt det 

empiriska materialet från intervjuerna med företagen, och sortera ut det mest relevanta i de 

annars uttömmande svaren (bilaga 3, 4 och 5). Det tredje steget syftade till att finna ett 

mönster i de olika svaren från respondenterna, detta för att se om det fanns några samband 

mellan frågorna och svaren. Från dessa tre steg grundlades instrumenten som senare bruka-

des i analyskapitlet. För att analysera dessa mönster användes mönsterjämförelser (”pattern 

matching”). Med mönsterjämförelser jämför forskaren empiriskt grundat material med ett 

förväntat mönster, om mönstren stämmer överens kan resultatet styrkas och så också studi-

ens interna validitet (Yin, 2007).  Intern validitet betyder att det finns ett kausalt samband, 

vad som skiljer korrekta samband från icke korrekta samband (ibid). Yin (2007) beskriver 

mönsterjämförelser som en av fyra analytiska taktiker för att stärka intern validitet. Mönste-

ranpassning är ett av de oftast lämpliga tillvägagångssätten inom fallstudier (Yin, 2007), de 

andra teknikerna är mer komplexa och tidskrävande och därför inte genomförbara för denna 

studie. 

3.5 Operationalisering  

Nr Fråga Teoretisk koppling Syfte 

BAKGRUNDSVARIABLER 

 Namn på organisationen Kontrollfråga,  
ingen teoretisk koppling.  

För att få information vilket företag 
respondenten arbetar på  

 Position av respondenten 
Kontrollfråga,  
ingen teoretisk koppling. 

För att få information vilken position 
respondenten har på företaget 

 År av anställning 
Kontrollfråga,  
ingen teoretisk koppling. 

För att få information hur länge 
respondenten varit anställd på företaget 

 Affärsområde 
Kontrollfråga,  
ingen Teoretisk koppling  

För att få information vilket affärsom-
råde respondenten arbetar inom på 
företaget 

DEL 1: REKRYTERING 

1 
Hur kommer det sig att ni börja 
arbeta här? 

Inledningsfrågor,  
ingen teoretiskt koppling 

Inledningsfråga för att få respondenten 
bekväm i intervjusituationen 

2 
Berätta om din rekryteringsprocess 
när du började här? 

Inledningsfråga,  
Ingen teoretiskt koppling  

Inledningsfråga för att få respondenten 
bekväm i intervjusituationen 



 
 
 

 

 
 
27 

3A 
Har ni en rekryterings policy?  
Ja, Nej 

Rekrytering Behrenz (2001), Barron, 
Bishop & Dunkelberg (1985), Chan 

(1996), Gorter, Nijkamp & Rierveld 
(1993) 

Säkerhetsställa att företaget har en 
rekryteringspolicy  

3B Om ja, hur är den utformad? 

Rekrytering Behrenz (2001), Barron, 
Bishop & Dunkelberg (1985), Chan 
(1996), Gorter, Nijkamp & Rierveld 
(1993) 

Undersöka hur deras rekryteringspro-
cess är utformad  

4 

Vilka egenskaper/erfarenheter anser 
ni är vara mest önskvärda för att en 

potentiell rekryt att besitta?  
Välj helt fritt 

Rekrytering Behrenz (2001), Barron, 
Bishop & Dunkelberg (1985), Chan 

(1996), Gorter, Nijkamp & Rierveld 
(1993) 

Undersöka vilka värderingar respon-
denten har av egenskaper/erfarenheter 
hos en rekryt vid en rekrytering 

DEL 2: RERYTERING AV NYEXAMINERADE STUDENTER 

5 
Rekryterar ni nyexaminerade 
studenter? Ja, nej? 

Nyexaminerad student (Branine, 
2008), (Gill & Banks, 1978). 

Undersöka om företaget rekryterar 
nyexaminerade studenter 

6 
Om ja, vilka egenskap-
er/erfarenheter anser ni vara viktiga 
för den typen av rekrytering? 

Nyexaminerad student  
(Branine, 2008), (Gill & Banks, 1978).  

Undersöka vilka värderingar respon-
denten har av egenskaper/erfarenheter 
hos en nyexaminerad student vid en 
rekrytering 

7 

Skiljer sig rekryteringen av en 
nyexaminerad student, från en 

rekrytering av en per-son från 
näringslivet? Hur?   

Nyexaminerad student (Branine, 
2008), (Gill & Banks, 1978). 

Skapa en djupare förståelse varför 
respondenten rangordnar egenskaper-
na/erfarenheterna hos en nyexaminerad 
student vid en rekrytering på sådant vis 

DEL 3: RELEVANT STUDENTARBETE 

8 

Hur värderar ni erfarenheten av att 
en potentiell rekryt i form av en 
nyexaminerad student haft ett 
studentrelevant arbete? 

Relevant Studentarbete (Paarup-
Petersen, 2010). 

Undersöka vilka värderingar respon-
denten har av erfarenheten av ett 
studentrelevant arbete hos en rekryt vid 
en rekrytering 

DEL 4: EMPLOYER BRAND 

9 
Har ni ett uttalat ”Employer 
Brand”? 

Employer Brand (Moroko & Uncles, 
2008), (Backhaus & Tikoo, 2004), 
Kunerth & Mosley (2011) 

Undersöka om företaget har ett 
”Employer Brad” 

10 
Hur mycket tar ni hänsyn till ert 
”Employer Brand” i en rekryte-
ringsprocess? 

Employer Brand (Moroko & Uncles, 
2008), (Backhaus & Tikoo, 2004), 
Kunerth & Mosley (2011) 

 

Undersöka om det tar hänsyn till sitt 
”Employer Brand” vid en rekrytering  

 
Tabell 4  

Operationaliseringstabell 
Lundmark (2013) 
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3.6 Kvalitetsmått  

Enligt Bryman & Bell (2010) finns det två grundläggande kvalitetsmått vid kvalitativ forsk-

ning, begreppen trovärdighet och äkthet, dessa används för att bedöma kvalitén i en under-

sökning.  

Trovärdighet kan delas upp i fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Bell (2010). Tillförlitlighet handlar om att 

det finns olika beskrivningar av en social verklighet, och att tillförlitligheten stärkts i forsk-

ningen om de personer som studeras stärker forskarens syn på den verklighet som studerats 

(ibid). Överförbarhet innefattar huruvida forskningen går att applicera på andra fall, kvalita-

tiva undersökningar skall mer förse andra personer med en databas med vars hjälp de kan 

avgöra hur överförbara resultaten är (ibid). Begreppets pålitlighet innefattar att forskaren 

skall ha ett granskade synsätt under undersökningen, att forskaren säkerställer att de skapas 

en fullkomlig beskrivning från studiens alla stadier (ibid). För att ha möjligheten att styrka 

och konfirmera, skall det vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit egna värderingar 

påverka den genomförda studien (ibid). Äkthet syftar till att ge en rättvis bild av de åsikter 

olika tolkningar och intryck som finns i den studerade gruppen (ibid).  

Yin (2007) använder sig av liknade tankar som begreppet trovärdighet innefattar och beskri-

ver 4 kriterier hur dessa skall tillämpas vid fallstudier. De fyra begreppen är begreppsvalidi-

tet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (ibid). Begreppsvaliditet innebär att fors-

karen utformar operationella mått för de begrepp som skall studeras, och höjer denna validi-

tet genom att använda flera källor, och låta nyckelinformanter läsa genom utkast av rappor-

ten (ibid). Internvaliditet tillämpas genom att använda t.ex. mönsterjämförelser, och logiska 

modeller (ibid). Extern validitet avgränsar det område som studiens resultat går att generali-

sera, denna styrks genom att replikationslogik vid flerfallsstudier (ibid). Replikation betyder 

att studien måste kunna återupprepas för att kunna kontrollera resultatet och därför måste 

forskaren beskrivit tillvägagångsättet i korrekt och i detalj (Bryman & Bell, 2010). Reliabili-

tet innebär att om en annan forskare följer samma tillvägagångssätt som forskaren för stu-

dien, så ska dessa två forskare komma fram till samma resultat (Yin, 2007). Enligt Yin 

(2007) kan man öka reliabiliteten genom att operationalisera varje steg i studien, och att 

forskaren agerar som någon kontrollerar varje steg forskaren gör i sin studie.  

Under studiens gång har det författaren arbetat kontinuerligt med att säkerhetsställa kvalitén 

på den aktuella undersökningen genom att applicera de kvalitetsmått som finns för kvalitativ 
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forskning. Författaren har låtit respondenterna för studien läsa det material som samman-

ställts från intervjuerna och godkänt den tolkningen författaren har gjort av intervjun, vilket 

höjer tillförlitligheten. Författaren har även under studiens gång haft ett granskade synsätt 

under studiens gång och inte låtit egna värderingar påverka studien och alltså vidtagit de 

åtgärder som ansågs möjliga för att kunna ge en så rättvis bild så möjligt. Författaren har 

använt mönsterjämförelser vid analys av det insamlade materialet, för att höja den interna 

validiteten. Studiens generaliserbarhet kan diskuteras, dock har författarens avsikt varit att 

skapa en grund eller databas för andra som senare kan generalisera resultaten genom annan 

typ av studie. För att höja den externa validiteten har replikationslogik använts vid genomfö-

randet av studien genom att dokumentera de steg som genomgåtts på ett korrekt och utförligt 

vis i kapitlet metod i denna studie. Studien har även blivit kontrollerar av Linnéuniversitets 

lektorer för att höja reliabiliteten i undersökningen och säkerhetsställa att den genomförts på 

ett korrekt sätt.   
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3.6 Summering av studieprocessen  

 
 

  

 

 

 

 

 

Modell 2  
Summering av Studie Processen  

Lundmark (2013) 

Syfte: 
Syftet är att öka förståelsen för hur företag värderar att studenter haft ett studie-relaterat arbete under univer-
sitetsstudietiden vid rekrytering av ny-examinering. Detta för att studerande kan öka sin kunskap och förmåga 
att påverka sin kommande situation som arbets-sökande och förbättra sina möjligheter för en lyckad rekryte-
ring 
 
Problemformulering:  
Vilka faktorer är prioriterade för att bli kallad till intervju i en rekryteringsprocess av nyexaminerade 
studenter? 
Hur värderar företag erfarenheten av ett student relevantarbete under studietiden vid en potentiell rekryte-
ring?  
Hur stor påverkan har arbetsgivarens ”Employer Brand” vid en rekryteringsprocess? 

SYFTE	  OCH	  	  
PROBLEMFORMULERING	  

 

 

 
Semistrukturerade intervjuer med tre 
företag i Smålandsregionen genomför-
des.  
Företagen var Trygg-Hansa, SEB och 
Länsförsäkringar.  
Intervjuerna var indelade i fyra olika 
teoretiska områden och bestod av 10 
frågor totalt.    

	  

TEORETISKT	  RAMVERK	   EMPIRISKA	  RESULTAT	  

Rekrytering  
Faktorer som påverkar en rekryteringsprocess.  

 
Employer Brand 

 
Studentrelaterade Arbete 

 
Nyexaminerade Studenter 

 
 

 
Teorin som är beskriven i studien är jämförd med det empiriska resultatet som bestod av semistrukturerade 

intervjuer. Analyserades genom mönsterjämförelser, resultatet genererade till en slutsats till problemformule-
ringarna.  

 
	  

ANALYS	  

TEORETISKT	  RAMVERK	   EMPIRISKA	  RESULTAT	  

PROBLEMFORMULERING	  

 
Resultatet från problemformuleringen är sammanförd till en kortfattad slutsats.  

	  

SLUTSATS	  
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4. Empiriskt Resultat  

 

I detta kapitel kommer studiens empiriska resultat att redovisas. Det kan läsas en samman-

fattning av de intervjuerna som har gjorts för att samla in det empiriska resultatet. För att 

se varje enskild intervju, se i bilagor.   
 

4.1 Summering av de intervjuade företagen  

Del 1: Rekrytering  

Har ni en rekryterings policy? Ja, Nej  

På denna fråga svarade samtliga respondenter ja. Det var tydligt att samtliga företag hade en 

strukturerad och genomtänkt policy gällande sin rekrytering. Det var även uttryckligen 

tydligt att företagen hade olika processer boerende vilken typ av person som skulle anställas. 

Respondenten på Trygg-Hansa beskrev att det ofta var lättare att rekrytera högre chefer då 

det fanns mer formella krav och utsorteringen av ansökande blev mer självgående. Även 

rekryteringen av chefer skiljde sig åt på Länsförsäkringar, som vid en sådan rekrytering tog 

hjälp av ett rekryteringsbolag.    

Om ja, hur är den utformad?  

Respondenterna förklarade vid denna fråga utförligt deras rekryteringsprocess, mer än de 

förklarade en policy. Vilka steg processen som skulle innehålla, för att en rekrytering skulle 

genomföras enligt företagens policy. Samtliga hade flertalet intervjuer, antingen flera per-

sonliga intervjuer med personlighetstester som till exempel EMPA, EAS, eller en telefonin-

tervju innan den personliga intervjun. Även referenser var något som var viktigt för samtliga 

respondenter, för att skapa en korrekt bild av personen och dess tidigare erfarenheter.   

Vilka egenskaper/erfarenheter anser ni är vara mest önskvärda för att en potentiell rekryt 

att besitta? Välj helt fritt  

Även på denna fråga var svaren från respondenterna likartade, mönstret visade att de hade 

relativt lika värderingar. Det ledord som kunde hittas var framförallt driv, motivation och 

engagemang. Två av respondenterna pratade om vikten av att personen kunde presenterade 

sig på ett säljande sätt. För en respondent, var det av hög relevans att den ansökande kunde 

föra sig i telefon, då mycket av konversationerna med deras kunder var över telefon och det 

var via telefon företaget byggde sin främsta kundrelation.  
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En annan respondent lade stor vikt på att den ansökande ansökte med ett attraktivt CV, då 

även det påvisa huruvida personen kunde sälja sig själv på ett positivt sätt. Respondenten 

från SEB hade samma inställning som respondenten från Länsförsäkringar, men menade att 

det var viktigt med ärlighet och att den ansökande kunde belysa sina egna nackdelar. En 

person som kan erkänna sina nackdelar är medveten om dem och vill göra något åt dem 

ansåg respondenten. Vid intervjuerna kunde författaren se en skillnad mellan respondenter-

na, det var inte alla som krävde en akademisk bakgrund. Dock ansåg majoritet att det var en 

fördelaktig grund, och i ett enstaka fall en nästintill förutsättning för att bli anställd. De 

mjuka värdena prioriterades högt hos alla respondenter, för Länsförsäkringar var det viktigt 

att personen ifråga kunde identifiera sig med företagets värdeord. Även för respondenten 

från SEB var det mjuka värdena högt prioriterade på grund av gruppdynamik med kollegor 

och kundkontakt.  

Respondenterna är eniga över att näringslivserfarenhet är den viktigaste egenskapen hos en 

potentiell rekryt av de formella kraven, och egenskapen värderas högre om det är relevant 

näringsliverfarenhet. Länsförsäkringar och SEB ansåg att en akademisk bakgrund är en stor 

merit men den värderas ändå lägre än näringslivserfarenhet. Under intervjuerna påvisade 

respondenterna svårigheten med att rangordna egenskaper, då varje rekrytering var situat-

ions anpassat och unik i sitt slag. Under denna fråga svarade även samtliga respondenter att 

rekryten var tvungen att visa på ett driv och engagemang, där låg respondenternas huvudfo-

kus under en intervju.  

Respondenterna menar att näringslivserfarenhet är mer applicerbart för att förstå vad den 

ansökande kan tillföra företaget och visade hur väl de hade fungerat i sina tidigare anställ-

ningar. Det togs även att upp, att trots att den ansökande hade bra meriter som samtliga 

arbetsgivare värderade högt. Var det viktigt att den ansökande visade ett driv och engage-

mang för att arbetsgivaren skulle kunna säkerhetsställa att den ansökande utnyttja sin den 

kompetens som den ansökande besitter. 

Del 2: Rekrytering av nyexaminerade studenter  

Rekryterar ni nyexaminerade studenter? Ja, nej? 

Samtliga respondenter svarade ja på denna fråga. Det var dock inte prioriterat att anställa 

just nyexaminerade studenter, menade samtliga respondenter.  
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Om ja, vilka egenskaper anser ni vara viktiga för den typen av rekrytering?  

Respondenterna var eniga över att det var samma krav vid en rekrytering av en nyexamine-

rad student som någon annan rekrytering. Den ansökande går igenom samma test och 

samma process som en person från näringslivet skulle göra. Det var ingen unik eller anpas-

sad process för nyexaminerade studenter.    

Skiljer sig rekryteringen av en nyexaminerad student, från en rekrytering av en person från 

näringslivet? Hur?   

Respondenterna ansåg att det fanns både fördelar och nackdelar med att rekrytera nyexami-

nerade studenter, att det var skillnad från andra rekryteringar. En nackdel kan vara just 

bristen på näringsliverfarenhet, att det är svårt att veta hur väl den ansökande kommer att 

prestera hos den potentiella arbetsgivaren eller har presterat hos sina tidigare arbetsgivare. 

Som det har nämnts tidigare så ställs samma krav, och egenskaper värderas precis som vid 

andra rekryteringar. Ett annat problem vid rekrytering av en nyexaminerad student är att 

veta hur länge rekryten kommer stanna i företaget, och hur denne ser på anställningen. Är 

det bara ett första steg i karriären eller tänker de stanna i företaget under en längre period? 

Majoriteten av respondenten menade att det är viktigt att rekryten förstår vad tjänsten inne-

bär och att företaget tillhandahåller de värdena rekryten efterfrågar. Rekryterar företaget från 

näringslivet vet rekryten ofta vad tjänsten innebär i praktiken, och därför blir sannolikheten 

högre att de stannar längre och trivs bättre i företaget. Vid rekryteringen av en nyexaminerad 

student, menar majoriteten av respondenterna att man som arbetsgivare måste arbeta mer 

med att visa vad företaget kan erbjuda rekryten. Fördelen med att anställda nyexaminerade 

studenter är dels det driv de visar genom att studera vid ett universitet, och dels att det går att 

forma en sådan person mer än en person som anställs via näringslivet.   

Del 3: Studentrelevant arbete 
Hur värderar ni erfarenheten av att en potentiell rekryt i form av en nyexaminerad student 

haft ett studentrelevant arbete?  

Respondenten på Länsförsäkringar menar att den ansökande visar på ett driv utöver sina 

kurskamrater och det är givetvis väldigt meriterande om både utbildning och detta arbete 

stämmer överens med den tjänst som erbjöds den ansökande. Respondenten på Trygg-Hansa 

menar att den studerande visar på ett stort ansvarstagande genom att visa att den ansökande 

klarar av både studier och arbete.  
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Det är också viktigt med yrkeserfarenheten, att den ansökande då redan pratar samma 

”språk” som på arbetsplatsen. Även respondenten från SEB ansåg att erfarenheten av ett 

studentrelevant arbete under studietiden sågs som något positivt med motivationen att ge-

nom den erfarenhet de införskaffat sig genom detta åtagande anskaffat sig en konkurrens-

fördel jämfört med sina medstuderande. Personen ifråga som har införskaffat sig denna 

erfarenhet och besitter då både akademisk kompetens i linje med sin näringslivserfarenhet, 

vilket respondenten ansåg vara högre värderat än bra betyg. Än en gång belyser responden-

terna svårigheterna med att rangordna egenskaper. Näringslivserfarenheter värderas högst, 

och med ett studentrelevant arbete har den ansökande näringsliverfarenhet. Detta skiljer dem 

från andra nyexaminerade studenter, vilket då blir en konkurrensfördel.  

Del 4: Employer Brand    

Har ni ett uttalat ”Employer Brand”?  

På denna fråga skiljde sig svaren mellan respondenterna. På ett av de intervjuade företagen 

hade de inget uttalat ”Employer Brand”, dock arbetade de på att ta fram ett ”Employer 

Brand”. Så tankegångarna fanns i företaget och de påverkade deras arbetssätt och hur de 

belyste företaget både intern och extern, men definitionen av deras ”Employer Brand” var 

under uppbyggnad. På de andra två företagen fanns det ett uttalat ”Employer Brand”, och 

det var strategier och värderingar de båda företagen arbetade med kontinuerligt. 

Hur mycket tar ni hänsyn till ert ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess? 

På ett av de intervjuade företagen arbetade de med sitt ”Employer Brand” genom att visa 

vad företaget står internt som externt. De vill att företaget ska bli förknippat med trygghet, 

och arbetar med olika aktiviteter för att nå ut med det budskapet, ett känt exempel är deras 

sponsrade livbojar. På ett av de andra intervjuade företagen fanns inget uttalat ”Employer 

Brand”, dock var arbetet påbörjat och i deras verksamhet letar de nu efter minsta gemen-

samma nämnare för att finna vad som är signifikativt för en anställd på just det företaget. 

Från denna struktur anställer företaget de personer som speglar företagets värderingar.  

Respondenten från Länsförsäkringar menar att vill ett företag bli uppfattat på ett visst sätt 

måste det företaget anställa personer där efter. För att kunna bli anställd så är det tvunget att 

den ansökande speglar företagets värderingar, och då spelar de andra faktorerna mindre roll.  

På Trygg-Hansa försöker de matcha sina anställda mot sina kunder och anställer därefter, 

har en mer indirekt påverkan.  
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Även på SEB menade respondenten att företagets ”Employer Brand” var till viss del värde-

ringar som den ansökande måste dela för att fungera i organisationen. Ingen av responden-

terna gjorde skillnad på olika universitet vid deras rekrytering, samtliga kunde dock tänka 

sig att det förekommer till viss del i storstadsregioner.   
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5. Analys  
 

I detta kapitel jämförs och tolkas det teoretiska ramverket mot de empiriska resultaten. 

Kapitlet är indelat i fyra delar; rekrytering,”Employer Brand”, Studentrelevant arbete och 

nyexaminerad student.  De tre sistnämnda har behandlas som påverkansfaktorer i en rekry-

teringsprocess tidigare i studien och nu även i analysen.  
 

5.1 Rekrytering 

Behrenz (2001) menar att en rekryterings fas kan delas upp i tre olika faser. Processen börjar 

med att företaget analyserar vilka behov som ska fyllas, i det andra steget definierar de vilka 

kompetenser som krävs för att tillfredsställa dessa behov och vilka informationskanaler som 

skall användas (ibid). Det tredje och sista steget tas ett beslut vem som skall anställas av de 

ansökande (ibid).  Barron, Bishop & Dunkelberg delar upp processen att söka information i 

två delar, först delen involverar att söka information av en typisk praktikant, den andra delen 

består av intervjuer som ligger till grund för att erbjuda anställning (ibid).  

Respondenterna la fokus på rekryteringsprocessen och hur deras företag hade delat in denna 

process i olika steg. Deras processer stämmer väl överens med det händelseförloppet 

Behrenz (2001) beskriver i stycket ovan och i teorikapitlet. Respondenterna beskriver hur 

deras process börjar med att se vilket behov som skall fyllas, och vilken sorts kompetens 

som krävs för att fylla den. Respondenterna hade olika tillvägagångssätt att gå ut med in-

formationen att det fanns lediga tjänster, dock hade samtliga av de intervjuade företagen 

intervjuer av olika slag och där den personliga intervjun låg i fokus. Det går att tolka re-

spondenternas svar som att rekrytering är något som de tre företagen anser vara av yttersta 

vikt, då samtliga respondenter hade en tydlig struktur och en genomarbetad strategi som de 

implementerat för varje rekryteringsprocess.  

Företag rekryterar dock inte extern vid alla tillfällen. Chan (1996) menar att den främsta 

anledningen till att rekrytera internt istället, är för att behålla humankapitalet som finns i 

företaget. Desto längre tid en arbetstagare arbetar inom en organisation desto mer företag 

specifikt humankapital tillför denne till företaget (ibid). Det tillkommer ofta en högre risk 

och större kostnad vi en extern rekrytering, så visar inte den externa rekryten sin överläg-

senhet så väljs ofta den interna rekryten istället (ibid). 

Majoritet av respondenterna fastslog att stora delar av rekryteringen i deras företag var 

internrekryteringar, och majoriteten av de intervjuade företagen fick inte anställa externt om 
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kompetensen redan fanns inom företaget. De fastställde samtidigt att det gick att göra rekry-

teringar om den externa rekryten visade på en tydlig överlägsenhet. En av respondenterna 

menade att vid scenariot vid en rekrytering från en konkurrent, var ofta fallet att rekryten 

visat sådant engagemang och kompatibilitet med kunder och kollegor att det var anledning 

att rekrytera externt. Gällande internrekrytering stämmer teorin väl överens med empirin. 

Det finns tydliga tendenser i de tre intervjuade företagen att de hellre rekryterar internt än 

externt, och att de vill behålla de redan existerande företagsspecifika humankapitalet i före-

taget. Det går även att tolka det som en kostnadsfråga, då internrekrytering ofta är billigare 

än när du rekryterar externt.   

Både Gorter, Nijkamp & Rierveld (1993) och Behrenz (2001) menar att arbetslivserfarenhet 

är den mest eftertraktade faktorn vid en rekrytering. Respondenterna var överens om att det 

är relevant näringslivserfarenhet som är det den mest prioriterade faktorn och därefter över-

ensstämmande utbildning. De fanns också ett resonemang där akademisk utbildning i sig 

visade på ett driv och också prioriterades högt. De faktorer som vägleder en arbetsgivare att 

välja bort rekryter vid ett första urval är att den ansökande inte har överensstämmande ut-

bildning eller näringsliverfarenhet, att den ansökande är för gammal eller har varit arbetslös 

(Behrenz, 2001). Även här är det arbetslivserfarenhet som är den mest relevanta faktorn. De 

ansökande som inte besitter överensstämmande näringslivserfarenhet blir bortsorterade först, 

följt att icke överensstämmande utbildning, ålder över 45 och de som varit arbetslösa följt i 

den ordningen (ibid). Gällande ålder på de ansökande var respondenterna eniga över att det 

påverka rekrytering på sådant sätt att de fanns olika anledningar till att rekrytera personer 

vid olika ålder så som gruppdynamik, och hur arbetsgivaren skulle motivera dessa personer. 

Sedan fanns det delade meningar gällande huruvida personen inte rekryterades på grund av 

sin ålder. En respondent menade att de inte kunde rekrytera för unga personer, en annan 

respondent menade att de inte fick tänka på åldern vid en rekrytering. Överenstämmelsen 

med teorin gällande åldersfaktorn kan ses som vacklande, sedan skall det tas i beaktning att 

det är en känslig fråga som svår att få ett ärligt svar på. Det kan annars argumenteras för att 

det finns ett tydligt mönster där näringslivserfarenhet anses vara den mest eftertraktade 

faktorn vid en rekrytering, följt av överensstämmande utbildning. Resterande faktorer skiftar 

i relevans bland respondenterna på ett varierat sätt, vilket kan tolkas som att det är främst 

den näringslivserfarenhet och utbildning företagen tar hänsyn till vid en rekrytering.  
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Behrenz (2001) menar att karaktärsdrag som tar en ansökande till en arbetsintervju är fak-

torer som erfarenhet, utbildning, bra applikationspapper, originalitet och ålder. Med den 

mest relevanta faktorn först och de andra i ordning av fallande relevans.  

Precis som tidigare nämnt är det näringslivserfarenhet och utbildning som är de högst priori-

terade faktorerna men näringslivserfarenhet som den mest relevanta menar respondenterna. 

Samtliga berörde även en god ansökningsmetod från den ansökande, två respondenter 

nämnde applikationspapprena. Det var viktigt hur den ansökande kunde sälja sig själv, 

vilken känsla som arbetsgivaren fick av ansökningspapprena, vilken sanningshalt och hur 

personen använde given information från företaget så som annons, hemsida med mera till 

sin fördel. Gällande faktorerna originalitet och ålder resonerade respondenterna att de på-

verkade gruppdynamiken; huruvida personen fungerade i den rådande arbetsatmosfären och 

vad denne kunde tillföra företaget. Det går även här att se ett tydligt mönster där närings-

livserfarenhet och utbildning är det mest relevanta faktorerna. Det fanns även tydliga ten-

denser att den ansökandes presentation av sig själv i applikationsprocessen var central, först 

i ett cv och senare i intervju.  

Vid en rekrytering vill arbetsgivaren minska de risker som tillkommer, därför använder 

arbetsgivaren olika informationskällor för att minimera dessa risker menar Behrenz (2001). 

Den mest fördelaktiga informationskällan för att denna sortens information är; information 

från arbetsintervju, personliga kontakter, referenser från arbetsgivare, från tidigare utbild-

nings engagemang och applikationspapper i den ordningen av relevans (ibid). Samtliga 

respondenter genomför personliga intervjuer innan det rekryterar en anställd och lägger mest 

fokus på intervjutillfällena, främst de personliga intervjuerna. Även referenser tas upp av 

alla respondenter och anses som en viktig informationskälla huruvida personen ifråga funge-

rar i näringslivet eller i en organisation. Det kan utläsas ett mönster där intervjuer framstår 

som den mest använda informationskällan, då det går att se en tydlig koppling mellan teori 

och empiri. Personliga kontakter nämndes inte under intervjuerna med respondenterna, så 

gällande den faktorn är kopplingen mellan teori och empiri svagare. Det ska sägas att detta 

är en känslig fråga och det kan ifrågasättas huruvida respondenterna är villiga att diskutera 

just denna faktors egentliga påverkan. Referenser kan argumenteras för att vara en informat-

ionskälla av relevans, finns en tydlig förankring i teorin och samtliga respondenter använde 

sig av referenser samt belyste det som en viktig faktor.  



 
 
 

 

 
 
39 

5.2 ”Employer Brand”  

Företag idag skapar ett ”Employer brand” för att säkerhetsställa att de är attraktiva på ar-

betsmarknaden och därmed vidhåller sin lönsamhet (Morock & Uncles, 2008). När respon-

denterna resonerade kring deras ”Employer Brand” märktes det att begreppet är ett relativt 

nytt och majoriteten var osäkra på dess definition. Det var endast en av respondenterna som 

kände till begreppets definition och kunde diskutera från dess begrepps mening utan vidare 

förklaring. Tankarna och strategierna från ”Employer Branding” fanns dock i alla de tre 

intervjuade företagen. Ett av företagen hade nyligen börjat arbeta med ”Employer Branding” 

mer specifikt, och var i skrivande stund i processen för att definiera sitt ”Employer  Brand”. 

Motivationen till att inneha en effektiv rekryteringsprocess i sitt företag har aldrig varit 

större, då human kapital är så pass högt värderat idag (ibid). Alla respondenterna värderade 

humankapital högt och ansåg att det var av yttersta vikt att framstå som en attraktiv och god 

arbetsgivare. Genom sitt ”Employer Brand” skall företag visa att de är en attraktiv arbetsgi-

vare, med sitt paket av ekonomiska, funktionella och psykologiska fördelar som företaget 

erbjuder sina anställda (ibid). Hur deras ”Employer Brand” påverkade deras rekryterings-

process skiljde sig, en av respondenterna kunde inte tänka sig att anställa någon som inte 

stämde in på företagets värdeord och identitet. Indirekt var alla av den åsikten, dock ansåg 

de inte själva att just deras ”Employer Brand” var orsaken fullt ut. Gällande frågan hur de 

värderade de ansökandes olika utbildningsorter, frågan om hög -status universitet och uni-

versitet med lägre status. Så var det ingen av respondenterna som la någon direkt vikt vid 

det, men alla ansåg att det kunde förekomma på andra kontor i företaget. Vid analys av 

företagens ”Employer Brand” var det tydligt att faktorn påverkade deras rekryteringspro-

cess. Dock så var tendenserna främst synliga genom företagets värderingar och huruvida den 

ansökande skulle trivas och passa in i organisationen som det gick att urskilja effekten av 

företagens ”Employer Brand”. Det kan antydas att det är kompatibiliteten hos den ansö-

kande med resterande personal som ansågs vara relevant, snarare än de formella värdena den 

ansökande kunde bidra till.   

5.3 Studentrelevant arbete 

Enligt Paarup-Petersen (2010) finns det ett flertalet positiva effekter av studentrelevant 

arbete, oavsett utbildning, social bakgrund så får en studerande som innehaft ett studentrele-

vant arbete fortare inträde till arbetsmarknaden.  
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Respondenterna var inte bekanta med begreppet ”studentrelevant arbete”, men efter en 

definition från författaren kunde respondenterna resonera kring begreppet. Att ha innehaft 

ett studentrelevant arbete under studietiden skall generellt ge en högre lön vid nyanställning 

än andra studerande utan studentrelevant arbete (ibid). Det skall även minska risken för 

avhopp från universitet vid en studentrelevant anställning, och minska arbetslösheten bland 

nyutbildade akademiker i samhället. Samtliga respondenter värdesatte näringslivserfarenhet 

högre än akademisk bakgrund och därför låg det nära till hands att de även skulle prioritera 

denna erfarenhet högt. Samtliga av respondenterna ansåg att det var meriterande att kunna 

hantera både arbete och studier, respondenterna ansåg att det visade på ett driv och engage-

mang. Just faktorerna driv och engagemang var respondenterna eniga att de var de mjuka 

egenskaper som var mest relevanta för en anställning. Majoriteten av respondenterna såg det 

som ett ypperligt tillfälle att få bra referenser på den ansökande. Även att personen ifråga 

redan vid tidig ålder tillförskaffat sig både näringslivserfarenhet och akademisk utbildning, 

de formella faktorer som de prioriterade högst. Respondenterna var även eniga att det sågs 

som en spetskompetens att den ansökande haft ett arbete inom det studieområde den ansö-

kande studerat inom. När respondenterna fick resonera kring huruvida de hellre anställde en 

person med bättre betyg men utan erfarenheten av ett studentrelevant arbete, svarade samt-

liga att de heller anställde personen med näringslivserfarenhet. Respondenterna ansåg att det 

var skillnad mellan skola och näringsliv och hur man bedömande de resultat som den ansö-

kande åstadkommit i de två olika sammanhangen. Vid analys av teori och empiri går det att 

uttyda ett mönster där erfarenheten av ett studentrelevant arbete under sin studietid anses 

som en konkurrensfördel jämfört emot andra studerande utan den erfarenheten. Även att 

erfarenheten av ett studentrelevant arbete som värderas högre än höga betyg. Anledningen 

tycks vara att erfarenheten av ett student relevant arbete är mer kompatibel kompetens än 

den teoretiska kompetens som lärs ut vid akademiska studier. Det kan argumenteras för att 

delar av den akademiska världens ståndpunkt för utlärandet av kunskap och vad den skall 

appliceras till, har en påverkan på arbetsgivarnas rekryterings beteende. Delar av den aka-

demiska världen vill inte lära inte ut kunskap med målet att det skall överensstämma med 

vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, utan menar att utlärandet av kunskap inte skall 

påverkas av näringslivet. Det kan tänkas att detta har en påverkan, och är en av anledningar-

na till att näringsliverfarenhet idag är högre prioriterat än akademiska studier generellt.   
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5.4 Nyexaminerad student  

Murray & Robinsson (2001) menar att företag som letar efter nyexaminerade, genomför ett 

sökande som en källa till att hitta ledare för framtiden. När respondenterna resonerade kring 

rekryteringen av nyexaminerade studenter handlade resonemanget om hur de som arbetsgi-

vare var tvungna att arbeta mer för att behålla och motivera dessa rekryter och även i vilka 

situationer det kan vara fördelaktigt att rekrytera dessa. Målet med en rekrytering av en 

nyexaminerad student är att rekrytera den som har högst sannolikhet att vara framgångsrik i 

organisationen (Gill & Banks, 1978). Dagens nyexaminerade studenter blir inte motiverade 

av samma förmåner som personer som har varit i arbetslivet en längre tid menar alla respon-

denter. Det kan även vara en risk att rekrytera en nyexaminerad student, då de har lite erfa-

renhet av näringslivet och inga riktiga referenser.  Den bästa indikatorn på hur den nyexami-

nerade skall lyckas finns i tidigare arbetsprestationer i liknande arbetssituationer (Gill & 

Banks, 1978). Överensstämmande med teorin ville samtliga respondenter ha referenser och 

ansåg att det var ett problem vid rekryteringen av nyexaminerade studenter vid fler tillfällen 

än rekryteringar från näringslivet.  

Murray & Robinsson (2001) menar att det finns bevis för att arbetsgivare begränsar sig till 

ett visst antal universitet när det söker efter framtidens medarbetare, idag räcker det inte att 

inneha en akademisk examen. De kritiserar även företags urval när de flesta riktar in sig på 

sista års elever, att skapa en tidigare relation har som effekt att studenten inte senarelägger 

arbetssökandet (ibid). Samtliga respondenter menar att de inte gör någon skillnad i värde-

ringen av olika universitet. Majoriteten av respondenterna beskrev snarare svårigheten med 

att veta vara i ”karriärstegen” den nyexaminerade studenten ansåg sig vara med den aktuella 

anställningen. En respondent menar att flertalet unga vill växa för fort, och en annan såg det 

som ett problem att man som arbetsgivare idag bara ses ett steg i karriären, efter en inlär-

nings period av arbetet kanske den nyanställde inte har någon lägre tid kvar på arbetsplatsen. 

Varje respondent ansåg att de måste avsätta mer tid för en rekrytering av en nyexaminerad 

student på grund av att de ska förstå vad tjänsten innebär, detta just för att denne ska trivas 

och stanna i företaget en längre tid. Det går att utläsa en skillnad mellan teori och empiri då 

teorin belyser de fördelar med att rekrytera en nyexaminerad student och respondenterna 

resonerar kring de komplikationer det finns att kring en sådan rekrytering. Vid en analys 

framgår det att det kan anses som en större risk att anställa en nyexaminerad student, i jäm-

förelse med en person från näringslivet och internt. En del av orsaken anser författaren 

ligger i svårigheten med att förstå och motivera en nyexaminerad student.
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6. Slutsats  

 

I detta kapitel kommer författaren besvara problemformuleringarna i studien och presentera 

de slutsatser författaren haft möjlighet att göra utav resultatet i studien. 
 

6.1 Slutsatsen gällande problemformuleringarna  

Vilka faktorer är prioriterade för att bli kallad till intervju  

i en rekryteringsprocess av nyexaminerade studenter? 

Hur värderar företag erfarenheten av ett student relevantarbete under studietiden  

vid en potentiell rekrytering? 

Hur stor påverkan har arbetsgivarens ”Employer Brand” vid en rekryteringsprocess? 

Utifrån studien kan det klargöras att näringslivserfarenhet var den högst prioriterade faktorn 

för att bli kallas till en intervju för en nyexaminerad student, därefter var på en överens-

stämmande utbildning som var den faktor med mest relevans. Erfarenheten av ett studentre-

levant arbete under sin studietid värderades som en positiv erfarenhet, och den värderades 

högre en studerande utan den erfarenheten med högre betyg. Studien kunde även visa att 

företagen indirekt blir påverkade av sitt ”Employer Brand” eller liknande strategier i en 

rekryteringsprocess.  

Anledningen till att näringsliverfarenhet värderas högre än akademiska studier och i förlä-

ningen att ett studentrelevant arbete värderas högre än betyg. Är att arbetsgivaren anser att 

kompetensen en nyexaminerad student får av näringslivet är mer kompatibel, än den teore-

tiska kunskap den akademiska utbildningen ger. Författaren anser att den optimala kombi-

nationen faktorer för en person att bli rekryterad är en akademisk bakgrund med en relevant 

näringslivserfarenhet. Genom att införskaffa en grund med akademiska studier och en spets-

kompetens med ett studentrelevant arbete, har den studerande en konkurrensfördel jämfört 

med andra potentiella rekryter i form av nyexaminerade studenter. Den generella slutsatsen 

är att arbetsgivare värderar näringslivserfarenhet högre akademiska studier. Det kan även 

argumenteras för att studerande gör sig mer attraktiva på arbetsmarknaden genom att inför-

skaffa erfarenheten av ett väl genomfört studentrelevant arbete under studietiden, jämfört 

med att lägga samma fokus för att få höga betyg. Det kan även argumenteras för att erfaren-

heten av ett studentrelevant arbete under i sin studietid förenklar och förkortar tiden mellan 

studier och arbete. 
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7. Reflektion  
 

I detta kapitel kommer författaren att reflektera över studiens teoretiska och empiriska 

implikationer, och vad studien kan bidra med. Det kommer även presenteras vilka möjlig-

heter det finns för framtida forskning inom de aktuella områdena.  
 

7.1 Teoretiska implikationer  

Resultatet från denna studie har möjligheten att fylla ett identifierat forsknings gap då stu-

dien skänker en ny insyn till forskningen. Därför är studien ett bidrag till forskningen som 

inte tidigare belyst faktorer som erfarenheten av ett studentrelevant arbete och påverkan av 

arbetsgivarens ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess på arbetsmarknaden. Studien 

visar hur svenska arbetsgivare värderar olika faktorer i en rekryterings process bland annat 

de två tidigare nämnda faktorerna erfarenheten av ett studentrelevant och påverkansgraden 

av arbetsgivarens ”Employer Brand”. Studien visar även varför arbetsgivare värderar de 

olika påverkansfaktorerna i en rekryterings process annorlunda, och hur de för ett resone-

mang kring dessa.  

7.2 Industriella implikationer  

De industriella implikationerna i denna studie kan vara användbara för företag i flera olika 

avseende. Studien är mest applicerbar på den svenska tjänstemarknaden och främst på den 

svenska bank- och försäkringsbranschen. Författaren till denna studie finner även anledning-

ar till att tro att andra företag hade kunnat dra lärdom av studien och finna resultaten an-

vändbara. Först och främst riktar sig studien till att öka förståelsen för nyexaminerade stu-

derande, som genom att ta del av denna studie kan finna möjligheter till att öka sin anställ-

barhet och minska tiden mellan akademiska studier och näringsliv.  

För svenska företag i tjänstemarknaden och främst bank- och försäkringsmarknaden visar 

studien hur tre stora företag värderar olika påverkansfaktorer vid en rekryteringsprocess och 

varför. Resultatet av denna studie kan ge svenska företag på tjänstemarknaden exempel på 

hur andra företag arbetar med rekrytering och varför deras process ser ut som den gör. Gene-

rellt kan studien hjälpa företag att reflektera över sin rekrytering och hur det värderar dess 

påverkansfaktorer.  

Resultaten och slutsatserna i en studie som denna bör diskuteras, det är svårt att generalisera 

resultatet då studien gjort i samarbete med tre företag i tjänstemarknaden.  
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Det kan ändå argumenteras för att denna studie ger en ny insyn på ett forskningsområde och 

visar på tendenser som kan vara intressant för framtida forskning.  

7.3 Förslag på framtida forskning  

Denna studie kan ses som en grund och en början på framtida forskning, detta grundas i att 

det finns ett forsknings gap gällande hur företag värderar erfarenheten av ett studentrelevant 

arbete och hur mycket en arbetsgivares ”Employer Brand” påverkar deras rekryterings 

process i jämförelse med andra faktorer. Studien har gett forskningen kring rekrytering nya 

infallsvinklar. Frågorna i studien kring rekryteringsprocessen påverkansfaktorer har ställts ur 

ett företagens synvinkel, men för att öka nyexaminerades studenternas förståelse. Resultatet 

i denna studie visar att det krävs mer forskning för att företag skall kunna förstå inverkan av 

faktorer som erfarenheten av ett studentrelevant arbete och företags ”Employer Brand” 

påverkan i en rekryteringsprocess.  

En rekommendation för framtida forskning är förslagsvis att genomföra en mer omfattande 

studie som ger generaliserbara resultat. Studien hade kunnat genomföras med en kvantitativ 

forskningsdesign, och enkäter för att öka generaliserbarheten.   
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Bilaga 1. Sammanfattade indikatorer för de förklarande vari-
ablerna i stickprovet 
Summering av förklarande variabler från exemplet  

Förklarande variabler    

Ålders restriktioner Ja 51 % Nej 49 % 

Utbildnings krav  Procent  

Grund nivå   9%  

Låg yrkesskolenivå  30%  

Gymnasienivå 20%  

Förlängd yrkesskolenivå 25%  

Universitetsnivå 16%  

Specifika utbildningskrav Ja 46% Nej 54% 

Näringsliverfarenhetskrav Procent  

Specifik näringsliverfarenhet  58%  

Näringslivserfarenhet 13%  

Ingen näringslivserfarenhet 29%  

Högre krav (Specifik näringlivserfarenhet + förlängd 
yrkesskolenivå/universitetsnivå Ja 29% Nej 71% 

 

Bilaga 1  
Sammanfattade indikatorer för de förklarande variablerna i stickprovet 

Gorter, C, Nijkamp, P & Rierveld, P (1993:266)  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
Bakgrundsvariabler 

Namn på organisationen:  

Position av respondenten:  

År av anställning:  

Affärsområde:  

Del 1: Rekrytering  

1. Hur kommer det sig att ni börja arbeta här? 

2. Berätta om din rekryteringsprocess när du började här? 

3. A. Har ni en rekryterings policy? Ja, Nej  

B. Om ja, hur är den utformad?  

4. Vilka egenskaper/erfarenheter anser ni är vara mest önskvärda för att en potentiell 

rekryt att besitta? Välj helt fritt  

Del 2: Rekrytering av nyexaminerade studenter  

5. Rekryterar ni nyexaminerade studenter? Ja, nej? 

6. A. Om ja, vilka egenskaper anser ni vara viktiga för den typen av rekrytering?  

7. Skiljer sig rekryteringen av en nyexaminerad student, från en rekrytering av en per-

son från näringslivet? Hur?   

Del 3: Studentrelevant arbete 

8. Hur värderar ni erfarenheten av att en potentiell rekryt i form av en nyexaminerad 

student haft ett studentrelevant arbete?  

Del 4: Employer Brand    

9. Har ni ett uttalat ”Employer Brand”?  

10. Hur mycket tar ni hänsyn till ert ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess?  
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Bilaga 3. Intervju Trygg-Hansa – Sammanfattning  
Bakgrundsvariabler 

Namn på organisationen: Trygg-Hansa   

Position av respondenten: Rekryterings ansvarig och ansvarig för företagets ”Employer 

Branding”. Har främst ansvar lokalt i Växjö men även i Malmö, även över mässor i hela 

landet. 

År av anställning: 3 år  

Affärsområde: Rekrytering, Employer Branding  

Del 1: Rekrytering  

1. Hur kommer det sig att ni börja arbeta här?  

Jag arbetade på IKEA, jobbade med rekrytering, var bosatt i Växjö. Jag ville inte pendla 

mer. Jag har studerat till personalvetare, beteendevetare på Växjö universitet. Har även 

jobbat på Adecco i fyra år, konsultchef, även rekryteringskonsult. 

2. Berätta om din rekryteringsprocess när du började här?  

Jag såg en annons via monster.se, skickade in ansökan till företaget, efter det blev jag kallas 

till en telefonintervju. Där gick jag vidare till en fysisk intervju, vidare fick jag göra OPQ 

tester, och fick återkoppling på mina resultat under en andra intervju.  

3. A. Har ni en rekryterings policy, Ja eller Nej?  

Ja det har vi.  

3. B. Om ja, hur är den utformad?  

Processen sker både internt och externt, för vårt ”Call center” lägger vi ut annons på vår 

hemsida och platsbanken.se (hemsida) i Växjö, där vi har fått bäst respons. I Malmö har 

andra medier fungerat bättre. Vi har fysisk annonsering där deras målgrupper passerar regel-

bundet.  

När det gäller ”Inbound” anställning har vi först en telefonintervju, främst för att mycket 

konversation sker via telefon i de tjänsterna och inom verksamheten. Efter telefonintervjun 

har vi en fysisk djupintervju med rekryteringsansvarig och närmaste områdeschef.  
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Efter den fysiska djupintervjun erbjuds den intervjuade att sam lyssna på en av våra an-

ställda för att kunna skapa sig en bättre bild av arbetet. Vi genomför EMPA, EAS som är 

personlighetstest och simuleringsövningar. Den potentiella rekryten får läsa på några dagar 

för en övning som sedan de presenterar resultatet i form av ett rollspel. Detta för att de ansö-

kande ska förstå vad de det innebär om de anställs hos Trygg-Hansa och vad de ska arbeta 

med. Sedan tas referenser från två olika arbetsgivare, besked till de ansökande sker via 

telefon, definitivt vid negativt besked.  

När det gäller rekrytering ”Outbound” personal, alltså personal som kommer ansvara för 

utkommande samtal. Då börjar rekryteringsprocessen med att vi lägger ut en annons, via 

systemet, detta för att säkerhetsställa ansökandes datorkunskap. Sedan har vi en telefonin-

tervju, detta för att granska hur den ansökande använder sitt språk, det är viktigt för oss att 

våra anställda kan föra sig. Efter det kallar vi in dem till en företagskväll, kvällen börjar med 

en företagspresentation, efter det erbjuder vi dem att samlyssna på våra anställda. Sedan tar 

vi även ut dem en och en för mini intervjuer. Hos oss är det viktigt med personliga förutsätt-

ningar, vi tittar efter driv och motivation. Och vi använder oss som sagt av simuleringar och 

även referenser. Det är skillnad att rekrytera för ”Outbound” och ”Inbound” personal. Vi på 

Trygg-Hansa arbetar med volymrekryteringar, det vill säga alltid tar in fler än en ansökande, 

kan vara ungefär tolv personer i varje grupp. Det har även förekommit rekryterings audition, 

mer glitter och glamour, idol tema. Något som har fungerat bra vid rekrytering av 

”Outbound” personal, då det förmodligen passar yngre människor bättre.   

4. Vilka egenskaper/erfarenheter anser ni är vara mest önskvärda för att en potentiell 

rekryt att besitta?  

För vår säljande enhet, driv och motivation, stark målfokusering, verbala kunskaper och 

skinn på näsan. Det är lättare att rekrytera högre chefer, där används mer formella krav. På 

Trygg-Hansa använder vi mer mjuka värden och inte så mycket formella krav. Något som 

kan vara bra är relaterad arbetslivserfarenhet. Det finns svårigheter att utläsa dessa egen-

skaper från ett CV, går näst intill bara att ta reda på under en intervju. Vi letar efter en 

gnista, att personerna är motiverade. Det kan vara bra med den intervjuade har idrottat in-

nan, inom lagsport brukar vara bra. Om en ansökande väljs bort kan det vara för att personen 

bor för långt ifrån arbetet, eller att man inte kan arbeta här. Även personens sociala situation 

spelar in, de kan ha sökt tidigare och misslyckats, då tas de inte in på intervju. Ålder kan 

även spela roll på så sätt att de ansökande kan vara för unga för arbetet.   
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Del 2: Rekrytering av nyexaminerade studenter  

5. Rekryterar ni nyexaminerade studenter, Ja eller Nej?  

Ja det gör vi.  

6. Om ja, vilka egenskaper anser ni vara viktiga för den typen av rekrytering?  

Det är samma rekryteringsprocess som vid andra fall. Dock kan vara lättare om det finns 

mer livserfarenhet, detta för att bedöma personen ifråga, personen kan ha de lättare att rela-

tera till tidigare erfarenheter. Pluggar den ansökande på universitet, har de ett mål, det är 

viktigt att veta varför de söker arbetet hos. Att säkerhetsställa hur länge studenterna vill ha 

arbetet och hur de ser på det. Så därför blir viktigt att veta varför de har sökt arbete hos oss. 

För det tar lång tid att komma igång, först det är utbildning 3 månader, därför efter en läro-

period, så därför viktigt att se hur länge de tänkt stanna. Vill de stanna i Växjö? Vi vill inte 

ta in någon för ett par månader och sedan se att de försvinner.   

7. Skiljer sig rekryteringen av en nyexaminerad student, från en rekrytering av en person 

från näringslivet? Hur? 

Se föregående svar. 

Del 3: Studentrelevant arbete 

8. Hur värderar ni erfarenheten av att en potentiell rekryt i form av en nyexaminerad 

student haft ett studentrelevant arbete? 

Det värderar jag mycket högt, visar att den studerande tar ansvar för sina studier, visar att 

man fixar både jobb och heltidsstudier. Arbetet på Trygg-Hansa ska inte vara ett företagsar-

bete, det är viktigt med yrkeserfarenhet.  Det är även viktigt med omvärldsbevakning, att vi 

pratar samma språk. Har man jobbat med sälj innan kan det vara bra, men hos oss handlar 

inte om att ”kränga”, det är viktigt med ordning och reda. Självklart är det även viktigt att 

inte göra fel, vi prioriterar kvalité, att folk inte ska ha för dåligt skydd. Därför är det viktigt 

med en god relation där kunden kan lita på oss. Det är väldigt intressant att försöka, men 

oerhört svårt att rangordna dessa egenskaper. Hos oss tittar vi väldigt mycket på gruppdy-

namik, att det finns en spridning av erfarenhet, kön, och utbildning. Vårt första urval gör vi 

från en kravprofil. Det är kompetens som avgör, faktorer som ålder, bostadsort och kön tar 

vi mindre hänsyn till.  
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Ska den ansökande arbeta på ”Inbound” ska personen ha minst tre års näringslivserfarenhet, 

det behöver inte vara specifikt just för försäkringar eller sälj. Det är dock viktigt med ett bra 

språk, och goda datakunskaper. Den första kontroll gör vi när de skickar in sitt CV.  

Del 4: Employer Brand    

9. Har ni ett uttalat ”Employer Brand”?  

Vi arbetar med EVP, men det är stor skillnad på hur vi arbetar med olika åldersgrupper, 

åttiotalister har andra krav än 70talisterna. Vi brukar tänka ”vad kan Trygg- Hansa er-

bjuda?”. Ibland är det utvecklingsmöjligheter, för en anställd är det viktigt att känna sig 

trygg på Trygg-Hansa. Att man som anställd känner en trygghet. Vi kan även visa vårt 

”Employer Brand” genom att vara sponsor olika saker och evenemang, livbojar, reflexer. Vi 

tänker även ”vad kan Trygg Hansa erbjuda studenter?”. I Växjö och Malmö har vi mer 

kundfokus, i Stockholm har vi vårt huvudkontor och där finns andra tankegångar i vissa fall.    

10. Hur mycket tar ni hänsyn till ert ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess?  

Vi arbetar mycket med att synas på ”rätt ställen”, vi har alltid mest fokus på kompetens, vem 

som är den bäst lämpade kandidaten. Ett exempel är att ekonomstudenter i Växjö tycker det 

är bra att arbeta på Trygg Hansa, för den gruppen är vi attraktiva.  

För oss är det inte jätte viktigt vid själva rekryteringsprocessen. Vi försöker matcha våra 

kunder genom att spegla dem med vår personal, det är viktigt med en god service. Persona-

len i sig är inget som marknadsförs mot kunderna. 
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Bilaga 4. Intervju Länsförsäkringar - Sammanfattning 
Bakgrundsvariabler 

Namn på organisationen: Länsförsäkringar 

Position av respondenten: Personal chef, Kronobergslän, lokalt, Växjö, Ljungby, Älmhult, 

ansvarig för alla HR frågor, rekrytering.  

År av anställning: Personalchef 2009 

Affärsområde: Rekrytering  

Del 1: Rekrytering  

1. Hur kommer det sig att ni börja arbeta här? 

Anledningen var till stor del det lokala bolaget, närheten till beslut, ledningsgrupp styrelse, 

stora möjligheter att påverka. Samt för att det är ett kundägt företag, samt har en god re-

nommé med en bra personalpolitik. 

2. Berätta om din rekryteringsprocess när du började här?  

Jag har gått den långa vägen, har gått från olika avdelningar och blivit internrekryterad. Jag 

började som säljare, senare gick jag över mot ekonomi och VD sekreterare, efter detta bör-

jade jag arbeta med HR frågor, och idag sitter jag som personal chef. Har även studerat som 

under tiden jag arbetat har för att skaffa rätt kompetens.   

3. A. Har ni en rekryterings policy, Ja eller Nej?  

Ja vi har en rekryteringspolicy.  

B. Om ja, hur är den utformad?  

Den finns i vår HR policy, gällande rekryteringen handlar det mycket om processen. Vilka 

tester som ska göras, t.ex. IPU (institutionen för personlig utveckling), beteende och driv-

kraft, detta inför intervju nr 2. Det vi börjar med är att vi finner ett behov av en ny tjänst, jag 

som personalchef begär att få in kompetens profil. Efter det sammanställer jag en annons, tar 

kontakt med facklig representant, väljer om det bör rekryteras extern eller internt. Alla våra 

tjänster marknadsförs alltid internt, endast externt om det inte kompetensen finns internt. 

Läser CV efter det, har 5-6 kandidater till intervju.  
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Andra omgången tester med 1-2, träffar områdeschefen, även en facklig representant. Ge-

nomför bakgrundskontroll, referenstagning, belastningsregistret (brottsregister), det är vik-

tigt att personen ifråga har ordning på sin ekonomi om de ska vara trovärdiga som anställda 

på bank.   

4. Vilka egenskaper/erfarenheter anser ni är vara mest önskvärda för att en potentiell 

rekryt att besitta?  

Det är viktigt med företagets värdeord, personliga egenskaper har givetvis ett stort värde. 

Personen måste ha förmågan att använda sin kompetens, sitt driv, omdöme och engagemang. 

Länsförsäkringar är ett rent kundföretag, så för oss är det viktigt. Vi ser gärna en akademisk 

examen, om du är nyexaminerad så har den bakgrunden positiv effekt. För oss är teoretisk 

kunskap är viktigt, det är alltid en merit. Dock värderar vi näringslivserfarenhete högre.   

Det är viktigt med teoretisk kompetens, vad har du för grund? Det kan vara universitets 

utbildning, yrkeserfarenhet, att den ansökande kan branschen, alltså relevant yrkeserfaren-

het. Vi värderar yrkeserfarenhet högre än teoretiskt bakgrund, men det är viktigt med en 

grund. Framförallt är det viktigt att de som jobbar mot kund att finns ett driv och engage-

mang  

Det är viktigt att få ut sin kunskap, visa att man har ett inre driv. Vi anser också att det är 

viktigt med goda referenser. Alla form av erfarenhet om du kommer direkt från skolan. 

Väljer vi mellan två personer, en med utbildning och en med utbildning och erfarenhet, väljs 

såklart den mer erfarenhet.  

Del 2: Rekrytering av nyexaminerade studenter  

5. Rekryterar ni nyexaminerade studenter, Ja eller Nej?  

Ja det gör vi, dock är det inte prioriterat, vi rekryterar gärna personer med lite mer erfaren-

het. 

6. Om ja, vilka egenskaper anser ni vara viktiga för den typen av rekrytering?  

Om personerna har någon erfarenhet från bank eller försäkringar, måste de ändå uppfylla de 

kraven som finns för tjänsten. Det är viktigt att visa att man kan arbeta mot kund, och man 

kan bra och trovärdiga referenser.  
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7. Skiljer sig rekryteringen av en nyexaminerad student, från en rekrytering av en person 

från näringslivet?  

Har personen varit inne i bank och försäkringsbranschen vet den personen vad det innebär. 

Kommer personen som nyexaminerad, så har den personen inte samma bild. Det är viktigt 

att behålla dem, vilka utmaningar kan vi som arbetsgivare ge dessa? En fördel är att vi som 

arbetsgivare kan forma de personerna på ett annat sätt. Men generellt förklarar vi mer för en 

nyexaminerade student var en rekrytering innebär, för att säkerhetsställa att de hamnar på en 

arbetsplats som är rätt för dem. Vi tar hjälp ibland av Mercuri urval som är ett företag som 

jobbar med rekrytering, detta när vi ska rekrytera chefer. Vid anställning nyexaminerad 

student arbetar vi på annat sätt, säkerställer mer att personen förstår vad tjänsten innebär och 

vad vi på Länsförsäkringar kan erbjuda.    

Del 3: Studentrelevant arbete 

8. Hur värderar ni erfarenheten av att en potentiell rekryt i form av en nyexaminerad 

student haft ett studentrelevant arbete? 

 Den personen visar på driv utöver sina kurskamrater. Väldigt bra om personen även får bra 

referenser, och det stämmer överens med vad man vill anställa dem till. Vi tänker inte alls 

ålder, vi vill ha en gruppdynamik och i det skapandet får vi inte tänka ålder. Att pendla är 

inga problem, det är optimalt att bo i närheten av arbetet. Vi tänker på hur länge det är real-

istiskt att personen tänker stanna hos oss. Bor personen i närheten är de positivt med de 

nätverk de har, ger positiv effekter för företaget.  

För oss är det viktigt med bra applikations papper, bra personligt brev, CV, visar hur bra 

personen ifråga kan sälja in sig. Näringsliverfarenhet prioriteras högre än teoretisk bak-

grund, personliga erfarenheter högst, goda betyg är även viktigt för oss.  

Del 4: Employer Brand    

9. Har ni ett uttalat ”Employer Brand”?  

Vi vill koppla ihop det med resterande verksamhet. Att de anställda ska känna sig hemma 

båda delarna. Vilka som är våra prioriterade yrkesgrupper, vilka erfarenheter ska yrkesper-

sonerna ha, intervjuat HR chefer, intervjuat yngre medarbetare. Vi sitter faktiskt och arbetar 

med detta just nu, vad vårt ”Employer Brand” är. Vilka ska vi attrahera vid rekrytering, vi är 

sprida över landet och olika stora städer, så vi letar efter vår minsta gemensamma nämnare. 
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För vi vill vara med och slåss och framtidens medarbetare, de personer som är rätt för oss. 

För det handlar om hur vill Länsförsäkringar bli sedda?  

Personalförmåner kanske inte attraherar alla yngre grupper, hur vill olika målgrupper ar-

beta? Vi har tagit hjälp av ett konsult företag för att finna vår minsta gemensamma nämnare.  

10. Hur mycket tar ni hänsyn till ert ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess?  

En anställd måste spegla Länsförsäkringars värderingar, så flera av våra värderingar bör 

finnas i en rekryt. Vi vill anställa personal för att höja vårt varumärke, vi vill spegla verklig-

heten. För hur ser det ut i Kronobergs län, vi vill visa att vi har en bra arbetsplats, att saker 

och ting går sjyst och riktigt till. Vi anställer inte från någon speciellt utbildning, gärna 

akademiker med rätt arbetslivserfarenhet. Det finns många olika kompetenser vi behöver, 

det handlar om relevant kunskap. Den sökande kan ha jobbat med varor, och förstår dessa 

produkter, kan bli en specialist kompetens. Hur dessa varor rent tekniskt fungerar, så har de 

personerna de kunskaperna är de efterfrågade.  

Om Länsförsäkringar vill bli uppfattade på ett visst sätt måste man ha personal som förmed-

lar detta, om personalen inte stämmer in på våra värderingar så kommer de inte trivas och då 

gör personen ifråga inte ett bra arbete. Viktigt att vi som arbetsgivare anställer människor 

med rätt syn på företaget så de stannar.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 
57 

Bilaga 5. Intervju SEB – Sammanfattning  
Bakgrundsvariabler 

Namn på organisationen: SEB  

Position av respondenten: Kontorschef, lokalt ansvar   

År av anställning: 4 år 

Affärsområde: Privat och företag, övergripande resultat ansvar, rekrytering 

Del 1: Rekrytering  

1. Hur kommer det sig att ni börja arbeta här? 

Jag blev rekryterad från Swedbank efter ha arbetat där i många år. Där satt jag som 

kontorschef för tre kontor; Alvesta, Moheda och Vislanda. 

2. Berätta om din rekryteringsprocess när du började här? 

Jag blev uppringd av kontorschefen på SEB som ville träffas för ett möte. Det första 

samtalet varade över 2 timmar där vi satt och lärde känna varandra. Vi bestämde oss 

för att försätta diskussionen. Jag fick komma och utföra personlighets test utförd av 

en personalansvarig, där fick jag ge kommentarer på testet. Efter det träffade jag 

kontorschefen och distriktschefen.  

3. A. Har ni en rekryterings policy? Ja, Nej  

Ja det gör det.  

B. Om ja, hur är den utformad?  

Det finns material där detta står nedskrivet, men det är väldigt olika beroende vilken 

tjänst vi vill tillsätta. Självklart måste personen ifråga uppfylla vissa grundkrav som 

vi har. En person ska ha ett starkt inre driv och en social förmåga, det teoretiska kan 

man alltid lära sig.   

4. Vilka egenskaper/erfarenheter anser ni är vara mest önskvärda för att en potentiell 

rekryt att besitta? Välj helt fritt  

Det inre drivet är det viktigaste, att personen verkligen vill något, har den ansökande 

ett tillräckligt starkt driv, kan den personen lära sig allt annat som behövs. Personen 

måste även ha en förmåga att trivas med kollegor och kunder. Det kan finnas vissa 

akademiska krav beroende på vilken tjänst som efterfrågas. Men jag är av åsikten att 

vi kan fixa det mesta med internutbildningar.  
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Men vilken utbildning den ansökande har är givetvis en faktor vi tittar på, ser gärna 

en akademisk bakgrund med ekonomi och bank. Vi tittar även på vilken typ av erfa-

renheter personen har, har personen t.ex. arbetat med människor. Vi tittar hur den an-

sökande utrycker sig i det personliga brevet, jag går mycket på magkänsla vid en re-

krytering, vilken ton kunde utläsas i brevet. Jag brukar märka hur väl den ansökande 

är förbered vid en intervju, kan den ansökande använda sig av informationen den 

fick i annonsen och framställa sig på ett bra sätt genom det är det väldigt positivt. Jag 

tycker även det är en styrka och kunna berätta om sina svagheter som ansökande, vi-

sar att den personen vill förbättra sina svagheter och är tillgänglig för styrning.   

 

Att den ansökande har en akademisk utbildning behöver inte tyda på driv, däremot 

om personenen har drivit stora projekt som har fallit väl ut kan vara nog så merite-

rande om inte mer. Det är positivt om den ansökande engagerat sig som ledare, fak-

torer som ålder kan vara både för- och nackdelar, vi tänker mer hur det funkar med 

vår gruppdynamik. Om man rangordnar de olika faktorerna är driv och engagemang 

är det viktigaste. På ett CV är känslan av det jag prioriterar mest, jag tar mycket be-

slut på magkänsla. Ibland har jag tagit beslut som ”bör” vara bra och ser bra ut på 

pappret, men känns fel och då blir det ofta fel. Det handlar om hur jag ställer mig till 

den anställde med, och vilken bild denne förmedlar. Och om det funkar då det inte 

för mig, så blir det sällan bra i det långa loppet. I ett bra beslut måste jag bli överty-

gad i mage och huvud.  

Del 2: Rekrytering av nyexaminerade studenter  

5. Rekryterar ni nyexaminerade studenter? Ja, nej? 

Ja absolut, studenter som har visat sig duktiga i skola och arbete. Just nu är det ett 

kostnadsfokus i företaget, så just nu kan vi inte anställa. Anställer nästintill bara in-

ternt.   

6.  Om ja, vilka egenskaper anser ni vara viktiga för den typen av rekrytering?  

Alla som rekryteras gör samma tester, men som arbetsgivare gör man lite andra be-

dömningar på olika människor. Rekryterar vi till exempel från en konkurrent vet man 

att den personen är väldigt duktigt och har fungerat väl i deras organisation, både 

med kunder och kollegor. Tar vi in en nyexaminerad student är det på ett annat sätt. 

Den personen kan starta i kundtjänst, men vad vill studenten göra senare, hur länge 

är den nyexaminerade kvar?  
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Från en annan bank är det ofta en äldre person, yngre vill gärna klättra karriärmäss-

igt, och då får jag som arbetsgivare vara tydlig, de får börja från början i kundtjänst. 

Kundtjänst är en bra början i SEB, du får som anställd en bra grund och de flesta i 

företaget har gjort det.  

 

7. Skiljer sig rekryteringen av en nyexaminerad student, från en rekrytering av en 

person från näringslivet? Hur?    

Se föregående svar 

Del 3: Studentrelevant arbete 

8. Hur värderar ni erfarenheten av att en potentiell rekryt i form av en nyexaminerad 

student haft ett studentrelevant arbete?  

Då har man byggt på sin erfarenhetsbank och är positivt. Tyder på engagemang vill 

utnyttja sina kunskaper. Jag föredrar den som arbetat i näringslivssammanhang mot 

den som har bra betyg. Det är en skillnad på att plugga och jobba. Därför slår det 

högre när man varit ute på och fått tillgång ”riktigt erfarenhet”. Den personen som 

varit ute i näringslivet har blivit beordrar saker som den kanske inte vill göra, fått ta 

egna initiativ. Dessutom har den student som arbetet under studietiden fått med sig 

båda delarna, både näringsliv och från universitet.  Då har den studerande kunnat 

göra båda delar och bevisat att denne kan hantera situationen.   

Del 4: Employer Brand    

9. Har ni ett uttalat ”Employer Brand”?  

Kan inte svara på den frågan, men banken vill bli ansedd som en bra arbetsgivare, 

vilka förmåner man ska ha som anställd, det är viktigt att de anställda trivs. Mäter 

hur studenter ser på företaget.  

10. Hur mycket tar ni hänsyn till ert ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess?  

Kan tänka mig att det finns, att man värderar vissa universitet är bättre än andra, det 

är inget jag själv gör.  

 

 



 
 
 

 

 
 
60 

Bilaga 6. Intervju SEB – Sammanfattning och komplettering  
Bakgrundsvariabler 

Namn på organisationen: SEB  

Position av respondenten: HR business partner, södra Sverige som ansvarområde  

År av anställning: Sedan 1986 

Affärsområde: Retail banking – strategiska HR frågor 

Del 1: Rekrytering  

1. A. Har ni en rekryterings policy? Ja, Nej  

Ja det har vi.  

B. Om ja, hur är den utformad?  

Den är väldigt mångfacetterat, när vi söker nya medarbetare gör vi det först och 

främst internt. Vi utannonserar alla tjänster internt, på alla våra arbetsplatser i alla 

länder. Vi på SEB försöker alltid få fram både män och kvinnor som slutkandidater 

för den aktuella tjänsten. Vi söker med en tydlig profil redan i annonsen, så att det 

redan där sker en viss gallring och att den ansökande kan känna igen sig. Rekryteras 

någon extern så gör vi utdrag från brottsregister, har den ansökande blivit dömd för 

olagligheter. Vi tar även slumpvisa drogtester, tittar på om det finns betalningsan-

märkningar. Rekrytering hos oss sker mellan den som äger rekryteringen, i vårt fall 

är det den närmaste chefen som gör det, och det är den personen som ska känna att 

rekryteringen är rätt. Vi kan göra personlighetstest om chefen känner att de behöver 

stöd i sin rekrytering. Dock är det fortfarande fokus på att den närmaste chefen är 

den som äger rekryteringen, och det är den personen som bestämmer. Vår utgångs-

punkt är individen, utbildning öppnar en dörr men hos oss på SEB letar vi efter män-

niskor som tycker om att arbeta med andra människor. De mjuka värdena är vikti-

gare än formella krav. Om personen säger att de har en stark drivkraft men inte har 

bra betyg eller arbetat vid sidan av studierna, då kan man som arbetsgivare fråga sig 

vad den ansökande menar med stark drivkraft. Vi kan titta på formella resultat för att 

bekräfta de egenskaper den ansökande säger sig besitta. Att personen gillar mötet 

med människor, kollega och kund och visar på drivkraft det är det viktigaste för oss. 

Utan en akademisk utbildning kommer de flesta inte så långt, men det handlar inte så 
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mycket om vad personen har lärt sig utan mer hur studerande hanterar problem och 

vilka verktyg de har för att lösa dem.  

Del 4: Employer Brand    

1. Har ni ett uttalat ”Employer Brand”?  

Ja det har vi, vi har en uttalad strategi. Vi vill upplevas som en intressant arbetsgi-

vare för de som arbetar hos oss och även de som inte arbetar hos oss. Arbetar aktivt 

på universitet och högskolor, deltar aktivt i undervisningen på plats. Genom detta vi-

sar vi de studerande vad vi står för, hur vi särskiljer från andra arbetsgivare. Vi på 

SEB bidrar även med uppsatsämnen, marknadsför vårt varumärke i sociala frågor. Vi 

har mentorer till ungdomar som inte haft så mycket vuxenstöd som de behöver under 

sin uppväxt. Sedan genomför vi mätningar hur uppskattade vi är, för att se resultaten 

av våra åtaganden. Vi vill belysa att vi är kompetenta i kombination med ömsesidig 

respekt och ödmjukhet. Detta kommunicerar vi genom att prata med människor och 

det gör vi när vi är ute i undervisningen på högskolor.  

 

2. Hur mycket tar ni hänsyn till ert ”Employer Brand” i en rekryteringsprocess?  

Professionalism, engagemang, ömsesidig respekt är våra grundvärderingar. Det är en 

startpunkt, och upplever inte den ansökande dessa värderingar falla sig naturligt för 

dem, blir det svårt att få denna människa att fungera och trivas i vår miljö. Vi på SEB 

börjar med dessa grundvärderingar, och det stadiet måste den ansökande komma 

igenom. Vi rekryterar från alla universitet, för att vi anser att man väljer bort för 

många duktiga människor annars. Vi tänker bredare än att bara rekrytera från några 

universitet, många olika faktorer kan spela in på en rekrytering och då kan vi inte 

endast titta på enskilda skolor. Vi tror att det är bra att medarbetare kommer från 

olika miljöer, universitet, länder, utbildningar. Mångfald är något vi värderar högt, 

och något vi tror är oerhört positivt för företaget.   

 

 

 


