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Problem: På arbetsmarknaden finns kravet att den arbetssökande bör ha 

arbetslivserfarenhet inom ramarna för den sökta tjänsten. 
Saknas sådan erfarenhet finns risken att arbetsg ivaren anställer 
en mer erfaren person.  

 
Problemformulering: Hur kan bemanningsföretag effektiv isera 

rekryteringsprocessen för att höja värdet för uppdragsgivarna i 
samband med rekrytering av nyutexaminerade studen ter? 

 
Avgränsningar:  Vårt fokus lägger vi på rekryteringssektorn och vi berör därför 

in te de övriga två affärsinrik tn ingarna uthyrning och 
en treprenad. De personer som vi i uppsatsen benämner som 
nyutexaminerade studenter innehar universitets- eller 
högskoleutb ildning men saknar arbetslivserfarenhet.  

 
Syfte:  Syftet med föreliggande uppsats är att effektiv isera 

rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter för att 
öka deras möjligheter till in tegrering i arbetslivet. Antagandet 
är att en effektiv isering av rekryteringsprocessen ska skapa ett 
större värde för uppdragsgivaren till en så låg kostnad som 
möjlig t. 

 
Metod: Undersökningen är av kvalitativ  karaktär där vi med hjälp av 

olika modeller analyserar resultatet från in tervjuerna, som vi 
genomförde med Proffice och sex företag i Skåne och 
Blek inge som tid igare har an litat bemanningsföretag i 
rekryteringssyfte.  
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Slutsatser: Vid rekrytering av en nyutexaminerad student v isar det sig att 

en kontinuerlig  kommunikation mellan uppdragsgivare och 
bemanningsföretag bidrar till att resultatet av tjänsten bättre 
uppfyller uppdragsgivarens önskemål. I ett tid igt skede av 
processen är det dessutom vik tig t att uppdragsgivaren förses 
med rätt information i syfte att kunna göra eventuella 
förberedelser inför anställn ingen av studenten. Ytter ligare är 
tiden en kritisk faktor i rekryteringsarbetet. Tiden för hur 
snabbt rekryteringsprocessen löper avgör vilket värde som 
genereras för uppdragsgivaren, ju lägre tidskostnader desto 
högre värde. Bemanningsföretaget bör även ständigt 
tillhandahålla färsk information i sina databaser och ha en 
öppen inställn ing till satsn ingen på nya segment, exempelv is 
nyutexaminerade studenter.  
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Tit le: To make a recruiting process more efficien t for graduating 

students 
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of Technology  
 
Tutor:   Scott McIver 
 
Ass. Tutor:  Anders Nilsson 
 
Problem: When a graduating student is applying for a job employing 

companies require that the candidate should have working 
experience from a similar employment. If such experience is 
missing there is a risk that the company recruits a person with 
a h igh level of experience.   

 
Question: How can a recruiting agency increase the efficiency of the 

recruiting process in order to fulfil customer clien t’s 
requiremen ts of value when recruiting graduating students?  

 
Delimitation:  We concen trate on the recruiting sector and ignore all o ther 

business areas that recruiting agencies might be involved in . 
The students men tioned in th is thesis are people that have 
graduated from a University . 

 
Purpose:  The purpose is to make the recruiting process more efficien t to  

in tegrate graduating students with the labour market. The 
assumption is that an efficien t recruiting process would 
generate a h igher value for the clien t company to the lowest 
possib le costs.  

 
Methodology: The investigation is qualitative and with help of different 

models we will analyse the result from the in terviews that we 
had with Proffice and six companies in Skåne and Blekinge 
that earlier have engaged a recruiting agency. 

 
Conclusions: When a company is going to recruit a student our research 

showed that communication on a continuous level between the 
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recruiting agency and the clien t company bring a result that is 
in better accordance with the needs of the clien t company. In 
an early stage of the process it is importan t that the customer 
clien t will be given correct information in order to be ab le to  
make preparations before recruiting a graduating student. 
Time is a critical factor in the recruiting process. The speed of 
the proceed ing process determines how much value it 
generates for the clien t customer, low time costs g ives a 
higher value. The recruiting  agency should also continuously 
update its customer database with new information and be 
suscep tib le to put effort on new customer segmen ts such as 
graduating students.   
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11..  PPRROOBBLLEEMMAATTIISSEERRIINNGG  
 
 
Inledning 
 
För vår tids företag har begreppet kunskap bliv it ett allt v ik tigare begrepp. Med säkerhet 
kommer kravet på en kontinuerlig  utveck ling av, och tillgång till, kunskap även i 
fortsättn ingen att vara påtag lig t hos såväl företaget som den enskilde individen. Det är 
dock in te enbart tillgången på kunskap som skapar tillväx t, u tan även tillämpningen och 
användningen av kunskapen har en avgörande betydelse. En ökad satsn ing på 
in ternutbildning tyder dessutom på en större medvetenhet om kunskap som en 
värdeskapande faktor. (Wikström et al 1995, s. 15-16) 
 
Kompetens är ett annat v ik tig t begrepp som ofta nämns i samband med kunskap. 
Wikström et al (1994) beskriver att kompetens på individuell n ivå innebär att ha 
förmågan att använda sin kunskap för ett bestämt ändamål. Det är dock inte enbart 
kompetens på individuell n ivå som ska tas i beaktn ing utan även organisationerna i sig 
har en sammanlagd kompetens. (Wikström et al 1995, s. 30)  
 
Diskussionen om kunskap och kompetens är en ligt vår erfarenhet vanlig t förekommande 
inom flera affärsgrenar men kanske främst inom bemanningsbranschen. Utifrån 
samhällsdebatten kring kunskap och kompetens har en till v iss del ny typ av företag dykt 
upp på marknaden.Företagens huvudsakliga uppgift inom denna bransch är att förse 
kunderna med kompeten t personal genom de tre främsta affärsområdena 
personalu thyrning, rekrytering och en treprenad. Några av an ledningarna till 
bemanningsföretagens framväxt är att kunderna upplever ett ökat behov av flex ib la 
lösningar samt en större efterfrågan av kunskapsrik  arbetskraft. (Broschyr SPUR 
1998/99) Begreppet flex ib ilitet har dessutom vuxit fram och fått en vik tigare funktion 
med an ledning av att marknaderna har bliv it allt mer fragmenterade. Dessutom betonas 
även ett allt större krav på ett effektiv t kunskapsflöde mellan olika n ivåer inom en 
organisation för att uppnå bästa möjliga flex ib ilitet.  
 
Bemanningsbranschen 
 
Bemanningsbranschen är en relativ t ung bransch och det var först under 80-talet som 
flera bemanningsföretag startades i Sverige. Av dessa företag kom ett fåtal ak törer att 
u tmärka sig mer än andra. De två jättarna i branschen idag, Manpower och Poolia, var två 
av de företag som framgångsrikt lyckades etab lera sig på marknaden. 
Bemanningsbranschen har dock varit kantad av upp- och nedgångar, och generellt sett 
hade den ett anonymt anseende fram till 1998. Vid denna tidpunkt blev 
bemanningsbranschen mer känd framför allt genom Manpowers reklamgestalt och 
genombrottsfigur Nisse. (Rydergren, 7  december 2000)  
 
Fram till 1993 hade dock arbetsförmedlingen monopol på privat arbetsförmedling av 
tjänster vilket begränsade utveck lingsmöjligheten inom bemanningsbranschen. 

Form at erat

Form at erat
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Innebörden av monopolet var att arbetsförmedlingen skulle ses som en offentlig  
angelägenhet och privat förmedling fick endast äga rum efter särskilda begränsningar och 
regleringar. En förändring i den ursprungliga lagen från 1935 genomfördes 1991 och 
berörde uthyrning av arbetskraft. Ändringen innefattade och legaliserade följande 
defin ition, ”ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsg ivare som innebär att 
arbetsg ivaren mot ersättn ing ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att u tföra 
arbete som hör till beställarens verksamhet”. Den nuvarande lagen som stiftades 1993 
(Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 1993:440) upphäver 
arbetsförmedlingens monopol och numera finns det därmed inget krav på att ha ett 
tillstånd från AMS vid privat drift av arbetsförmedling. Lagen innefattar även ett förbud 
mot att ta betalt av arbetssökande utan istället sker betaln ing från arbetsgivare eller 
beställare. (Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 1993:440) 
 
Trots lagens införande har svenska myndigheter fortsatt att stödja det offentliga 
arbetsförmedlingsmonopolet. Detta y ttrar sig i form av regleringar som gör situationen 
svårare för deltidsanställda och personer som är anställda för tillfälliga uppdrag i ett 
bemanningsföretag. En lig t en bestämmelse från AMS förbehåller sig in te en 
deltidsanställd  i ett bemanningsföretag rätten till ersättn ing från A-kassa om personen i 
fråga önskar ett heltidsarbete. Deltidsanställda inom andra företag har dock rätt till A-
kasseersättn ing. En arbetslös person som till och från tar jobb av ett bemanningsföretag 
får dessutom in te ersättn ing från A-kassa mellan dennes tillfälliga anställn ingar trots ett 
med lemskap i A-kassan. (Dagens Industri, 11 juni 1999) Problemet är att denna 
bestämmelse in te innefattar de offentlig t ägda bemanningsföretagen. 
 
Branschutveck ling 
 
Debatten om monopolet på privat arbetsförmedling förhindrade dock inte en god 
utveck ling inom branschen. Under de senaste 10 åren har det svenska arbetslivet 
genomgått en del förändringar. Företagen har bliv it mer fokuserade på processer, 
minskad lagerhålln ing och att anpassa personal, mater ial och lokal efter beräknad åtgång. 
Detta har fått betydelsen att företag periodvis har olika behov av arbetskraft och 
kompetens vilket därmed har bidragit till att bemanningsföretagen fått en allt v ik tigare 
funktion. Ytterligare har företag som in te har möjlighet att tillföra företaget nya 
kunskaper och kompetenser fått det svårare att k lara sig mot konkurrensen och det samma 
gäller för den enskilde individen. Denna utveckling betyder att bemanningsföretagen 
möjliggör personlig kompetensutveck ling eftersom arbetstagaren får erfarenhet från olika 
arbetsp latser. (Broschyr SPUR 1998/99) En annan märkbar trend inom arbetslivet är att 
företag arbetar i nätverk i syfte att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. I denna 
situation utgör bemanningsföretagen en naturlig  del av företagens organisationer då de 
underlättar för företagen att snabbt och enkelt hitta arbetskraft inom ett område som 
kunden in te fokuserar sin  verksamhet på. (Broschyr SPUR 1998/99) En koncen tration av 
kärnverksamheten möjliggör även en stigande konkurrensförmåga och därmed bör 
företag starkt överväga olika sorter av samarbeten med andra organisationer (Wikström et 
al 1995 s. 56). 
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Utveck lingen inom svenskt arbetsliv  har bidragit till att tillväx ten i bemanningsbranschen 
under de senaste två åren legat på cirka 70 % (Olsson, 18 oktober 2000). En anledning till 
den senaste tidens framgång är det av tal som skriv its mellan LO och 
bemanningsbranschen i november 2000. (Olsson, 18 oktober 2000) Detta av tal är 
gemensamt för branschen och bidrar till bättre anställn ingsförmåner för den enskilde 
konsulten /arbetstagaren (www.spur.se). 
 
Aktörer och konkurrens  
 
I kölvattnet av den goda branschutvecklingen och den starka tillväx ten har allt f ler företag 
etab lerat sig  inom bemanningsbranschen. Branschen håller emellertid  på att mogna och 
konsekvensen av detta är att konkurrensen hårdnar för de inblandade eftersom deras 
kärnverksamhet in te sk iljer sig åt i så stor utsträckning. Trots denna likhet erbjuder 
bemanningsföretag tjänster inom många olika områden. Bland mindre företag är det 
vanlig t att inrikta sig på en särskild del av bemanningsmarknaden, exempelv is rekrytering 
av lärare, och bli ledande inom detta segment. Det handlar således om att finna en 
särskild nisch för att in ta en bättre position gentemot konkurrenterna. Genom detta kan de 
mindre företagen klara av konkurrensen från de fyra största företagen som idag innehar 
85 % av marknaden (Affärsvärlden 2001, s. 35-36). De anställda hos de fyra 
dominerande företagen på marknaden har kompeten ts inom olika områden för att kunna 
nå så många kundsegment som möjlig t samt för att behålla sin  position på marknaden. 
Generellt sett har konkurrensen även lett fram till en metod som har kommit att b li allt 
mer effektiv  och populär. Metoden innebär att man köper upp mindre bemanningsföretag, 
vilket leder till att köparen kan ta nya marknadsandelar samt därmed klara av framtida 
konkurrenshot både från sin egen sek tor och även omvärlden. (Affärsvärlden, 9 augusti 
2000, s. 36-42) 
 
Med tanke på de stora framgångarna som bemanningsbranschen har åtn ju tit de senaste 
åren har allt f ler utländska företag börjat in tressera sig för den svenska marknaden. Likväl 
som svenska bemanningsföretag vill expandera utomlands så har utländska företag 
undersökt poten tialen att starta verksamhet här i Sverige. Det växande konkurrenshotet 
utifrån har skapat en oro för de mindre företagen vilka har svårare att försvara sig mot 
utländska jättar som redan idag har börjat etab lera sig i Sverige. Några exempel på 
utländska företag som har startat dotterbolag i Sverige är Manpower och världsettan 
Adecco. (Affärsvärlden, 17 november 1999)  
 
Konkurrensstra teg ier 
 
Enlig t vårt tycke måste företagen inom bemanningsbranschen finna olika sätt att 
konkurrera på för att säkra sin plats på en marknad som erbjuder likartade tjänster. Lägre 
kundpris, låg personalomsättn ing, hög kompetens, brett u tbud, bättre personalav tal och 
inrik tn ing på enskilda yrkeskategorier är användbara konkurrensstrateg ier som utnyttjas i 
syfte att överleva. En strateg i som har bliv it mycket betydelsefull är att erbjuda 
högutbildad personal. Företagen vill alltmer påvisa sin ansen liga kompetens för att kunna 
locka till sig  kunder inom de mer lönsamma områdena. Ytterligare använder sig mindre 
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nystartade företag av en prisstrateg i för att lyckas slå sig  in på marknaden. Frågan är vad 
kunden föredrar, ett lägre pris eller en tillräcklig t ”högutbildad” kompeten t person? 
 
För att skapa ett större medvetande om de olika företagen har en av de vik tigaste 
konkurrensstrateg ierna bliv it att bygga upp ett starkt varumärke så att målgruppen ökar 
sin  kännedom och väljer rätt ak tör. Detta har gjorts genom ständigt återkommande 
reklamkampanjer men även en börsin troduktion har kommit att handla om att synas och 
att stärka varumärket. I syfte att bygga upp ett starkt varumärke in troducerade Manpower 
i mitten på 90-talet en påkostad reklamkampanj v ilken kom att ge branschen ett uppsving. 
Många debattörer anser att det är Manpowers reklamfigur ”Nisse” som branschen har att 
tacka för sin framgång. ”Nisse” framträdde första gången i Rad io och sedan i TV, där han 
fick ett mycket positiv t välkomnande. ”Nisses” framgång banade även vägen för andra 
företag i branschen. Företagen kunde nämligen åka snålsk ju ts på Manpowers bekostnad 
på grund av att efterfrågan på bemanningsföretag ökade i och med reklamkampanjen. 
Ytterligare har reklamen för de olika bemanningsföretagen varit väld ig t likartad, det v ill 
säga man kan byta u t ett varumärke med ett annat eftersom budskapen och innehållen i 
reklamfilmerna varit så snarlika. (Affärsvärlden 2001, s. 35-36) I framtiden kommer 
trolig tv is marknadsföringen att förändras till att b li mer unik för varje företag. Frågan är 
hur de ska göra för att särskilja sina reklaminsatser när kärnverksamheten är så likartad? 
 
För att sk ilja bemanningsföretagen åt från varandra tv ingas de att positionera sig olika. 
Håkan Olofsson (Personal och Ledarskap, 19 juni 2000) menar att positioneringen i 
reklambudskapen driver målgruppen till att välja det företag som de förknippar sig själva 
med. Anser en vikariesökande sig vara en ”Nisse” så väljer personen ifråga Manpower, 
men om meritförteckningen visar på en hög andel kompetens och meriter så blir det 
naturlig t att välja ett företag som mer inrik tar sig på kompetensyrken. De olika 
positioneringssätten varierar beroende på vilken målgrupp företaget v ill rikta in  sig på. 
Det har dock blivit allt vanligare att positionera sig mot kvalité och med högutbildad 
personal eller med specialkompetens inom en viss sek tor (Ollev ik, 7  juni 2000). 
 
En annan vanlig  positioneringsinrik tn ing har blivit att i marknadsföringen uttryckligen 
påvisa sitt varierande utbud inom yrkesområdena så att företagen kan nå en stor 
marknadssek tor. Några av de mest vanliga yrkesområdena är Kontor och Ekonomi som 
står för ca 2 /3 av yrkesfördeln ingen räknat i an talet anställda (Personal och ledarskap, 20 
april 2000). Andra yrkesområden som bemanningsföretag erbjuder tjänster inom är IT, 
Teknik, Lager/Industri, Jurid ik, Bank & Finans, Handel, Restaurang, Vård samt Lärare1. 
Det går även att skapa en nisch inom varje yrkesområde för att koncen trera sig ännu mer 
på en specif ik  kategori.  
 
Rekryteringsprocessen 
 
Från vårt tid igare resonemang kan vi urskilja hur viktig t det är att skapa ett försvar mot 
konkurrerande aktörer då kärnprodukten som erbjuds generellt sett ser likadan ut i företag 
inom bemanningsbranschen. Det v ill säga, servicen som bemanningsföretag utför är i 

1  Johansson, 12 maj 2000, s.31, Edling, 23 november 2001 & Affärsvärlden Nr 32, 2000 
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stort sett den samma och affärsområdena är vanlig tv is rekrytering, uthyrning och 
en treprenad. Ytter ligare är rekryteringsprocessen i grunden strukturerad en lig t följande; 
behovsanalys/kravspecifikation, sökning av lämplig kandidat, urval, presen tation och 
uppföljn ing.2  
 
I samband med att v i besökte bemanningsföretaget Proffice hemsida fann vi en 
pressrelease som informerade om att företaget nyligen startat en rekryteringsprocess för 
studenter. Det visade sig att denna process består av de fem ovannämnda grundläggande 
stegen och att uppdragsgivaren först hyr studenten i sex månader innan eventuell 
anställn ing görs. Information gav oss uppslaget att v ilja undersöka denna 
rekryteringsprocess närmare, eftersom vår nuvarande situation har fått oss att undra hur 
nyutexaminerade studenter ska kunna övertyga företag att anställa dem då arbetsg ivaren 
eftersöker personer med arbetslivserfarenhet. Av denna an ledning lägger vi vårt fokus 
enbart på rekryteringssektorn och kommer därmed inte att beröra de övriga två 
affärsinrik tn ingarna u thyrning och en treprenad.  
 
En av orsakerna till att Proffice tog fram rekryteringsprocessen var att de får in många 
ansökningar från personer som saknar arbetslivserfarenhet. Därtill presenterar Proffice 
sin verksamhet på högskolor/universitet och arbetsdagar, där många studenter får 
möjlighet att v isa sitt in tresse. Inställn ingen från företag har dock varit att de tycker att 
det är in tressan t att rekrytera eller hyra en student men att de trots allt eftersöker en mer 
erfaren person. Detta resonemang har följak tligen gett u tslag till att Proffice har utveck lat 
denna nya rekryteringsprocess som går ut på att studenterna och kunderna lättare ska 
finna varandra. (Intervju Tomas Davidsson, Proffice) 
 
Konceptet är kallat ”Young and Professional” och innebär att studenten först är inhyrd av 
ett företag under sex månader men får sin lön av Proffice som även står för 
arbetsg ivaransvaret under denna tid . Då hyrtiden har gått u t b lir studenten anställd hos 
företaget och om situationen skulle uppstå att studenten tröttnar eller in te tr ivs på jobbet 
återgår personen som konsult till bemanningsföretaget. Anledningen till denna prövotid 
på sex månader är att studenten ska få chansen att pröva på jobbet för att upptäcka vad 
han eller hon egentligen vill syssla med. Företaget å sin sida kan även utforska vem 
personen ifråga är och vilka kvaliteter vederbörande besitter. Det unika med denna 
process är därför att man får pröva på ett jobb som sedan går över till anställn ing, menar 
Proffice. Detta är dock en gammal process som är omgjord och tid igare kallades ett 
sådant av tal för ”hyr-först och anställ sen”. (Intervju Tomas Davidsson, Proffice) 
 
Som vi ser det kan bemanningsföretag hjälpa nyutexaminerade studenter att komma u t på 
arbetsmarknaden då de har ett brett spektrum av yrkesområden och en omfattande 
kunddatabas samtid ig t som de har möjlighet att tillgodose uppdragsgivaren med 
kompeten t personal. Vi anser därmed att bemanningsföretagen har, med sina kunskaper 
och kontak ter, betydande möjligheter att agera som en rekryteringsförmedlare mellan 
nyutexaminerade studenter och företag. Proffice nya rekryteringsprocess kan vara ett led i 
rätt r ik tning för att ett sådant förhållande ska uppstå.  

2  Egna reflektioner från bemanningsföretagens hemsidor  
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Svårigheterna ligger dock i att ändra företagens tveksamma inställn ing till att anställa en 
nyutexaminerad oerfaren student. Bemanningsföretagens uppgift b lir därför att finna 
lösningar på hur kunderna kan bli motiverade till att anställa akademiker som befinner sig 
i början av karriären. En effektiv  lösning, vilken ska generera ett större värde till lägre 
kostnader för uppdragsgivaren, på problemet kan vara ett sätt att nå konkurrensfördelar 
inom bemanningsbranschen samtid igt som man uppfyller studentens önskan om att kunna 
tillämpa de kunskaper han eller hon besitter ute i arbetslivet. Dessutom ges kunderna en 
möjlighet att ge organisationen ett tillskott av ny och fräsch kompetens. Detta är något 
som flera företag eftersträvar men de blir dock återhållsamma när det gäller att anställa en 
person utan erfarenhet.  
 
En nödvändig åtgärd blir följak tligen att effektiv isera rekryteringsprocessen för att 
uppmuntra företag till att anställa nyutexaminerade studenter. Med uttrycket 
effektiv isering menar vi en förändring av de olika stegen i rekryteringsprocessen så att de 
skapar ett större värde för uppdragsgivaren till en så låg kostnad som möjlig t, v id 
rekrytering av nyutexaminerade studenter. Här bör tilläggas att de personer som vi i 
uppsatsen benämner som nyutexaminerade studenter innehar universitets- eller 
högskoleutb ildning men saknar arbetslivserfarenhet.  
 
Studenters och företags situation är därmed ganska komplicerad och det innebär att 
bemanningsföretagen bör sträva mot att förbättra rekryteringsprocessen så att ett mer 
attrak tiv t erbjudande levereras till uppdragsgivarna. Vi ställer därmed följande fråga som 
vi sedermera avser att besvara i uppsatsen. Hur kan bemanningsföretag effektivisera 
rekryteringsprocessen för att höja värdet för uppdragsgivarna i samband med 
rekrytering av nyutexaminerade studenter? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att effektivisera rekryteringsprocessen för 
nyutexaminerade studenter för att öka deras möjligheter till in tegrering i arbetslivet. 
Antagandet är att en effektivisering av rekryteringsprocessen ska skapa ett större värde 
för uppdragsgivaren till en  så låg kostnad som möjlig t. 
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22..  MMEETTOODD  
 

 
Följande kapitel har till uppgift a tt ge en förståelse för tillvägagångssättet i denna 
uppsats. Här beskriver vi s bakgrund till va l av uppsatsämne, studiens perspektiv, på 
vilket sä tt uppsatsens problemformulering angrips empiriskt, datainsamlingsmetoder 
samt och urvalsram. Dessutom beaktar vi den Kkällkritik som kan tillskrivas innehållet i 
uppsatsen beaktas och avslu tn ingsvis fö ljer samt begränsningar och reflektioner.  
 
2.1 InledningBakgrund  
 
Vårt ämnesval grundar sig  till stor del på att v i båda är i slu tet av vår studietid  och det är 
därför dags för oss att än tra arbetsmarknaden. Vi såg därmed en chans att få en djupare 
förståelse för den rekryteringsform, som i framtiden kommer att ta över allt mer från den 
trad itionella rekryteringen via arbetsförmedlingen. Vår uppfattn ing är att 
rekryteringsprocessen borde vara utformad på ett sådan t sätt att uppdragsgivarna får ut 
bästa möjliga värde till en lägre kostnad. Med en effektivare rekryteringsprocess vill v i 
därmed uppmuntra företagen till att välja att rekrytera en nyutexaminerad student istället 
för en mer erfaren person.  
 
 
I de avsnitt där vi d iskuterar kring rekryteringsprocessen har vi valt att använda oss av 
Proffice rekryteringsprocess som en mall för hur en process är strukturerad. Detta med 
an ledning av att de flesta bemanningsföretagen har en mycket likartad 
rekryteringsprocess. Vi ansåg därmed att v i in te skulle ha tillhandahållit mer användbar 
information om vi studerat flera bemanningsföretags rekryteringsprocesser än om vi bara 
använder ett bemanningsföretag som mall. Vi kunde alltså lika gärna ha valt ett annat 
bemanningsföretag, men då vi läste pressreleasen på Proffice hemsida så ansåg vi att de 
kunde ge oss den information som vi eftersökte. Därför kändes det naturlig t att välja 
Proffice.  
 
 
2.2 Perspektiv 
 
I uppsatsen fokuserar vi oss huvudsakligen på hur rekryteringsprocessen kan generera 
värde för uppdragsgivarna. Detta innebär att v i tillämpar ett ”uppdragsgivarperspektiv”. 
Det u tvalda perspektivet u tmärker sig delv is genom den undersökning vi gör då de 
in tervjuade objek ten är uppdragsgivare (med undantag från rekryteringskonsulten). 
Dessutom är vår frågeställn ing uttryckt på ett sådant sätt att fokuseringen läggs på 
uppdragsgivarna. Det har även visat sig att företag har varit skeptiska till att anställa 
oerfaren personal varför vi ytter ligare vill betona uppdragsgivarens roll. Med andra ord, 
är det v ik tig t att lyfta fram en positiv sida av att rekrytera en student genom att 
effektiv isera rekryteringsprocessen så att ett större värde genereras för uppdragsgivaren. 
Eftersom syftet med uppsatsen även består i att öka studenternas in tegration i arbetslivet 
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kommer vi i v iss mån även belysa ett studentperspek tiv . Vi anser att trots att v i in te gjort 
någon undersökning på segmentet studenter måste också studenternas värde i 
rekryteringsprocessen beaktas. Detta med an ledning av att ett förhöjt värde för studenten i 
sin  tur kan generera ett högre värde för uppdragsgivaren och vice versa.  
 
 
2.3 Handgripligt angreppssätt 
 
Två vanlig t förekommande angreppssätt i forskningsarbeten, gällande datainsamlings- 
och analystekniker, är den kvantitativa samt kvalitativa metoden. Den kvantitativa 
metoden rik tar in sig  på att kartlägga, analysera eller förklara forskningsområden i form 
av variab ler och matematiska förhållanden. I den kvalitativa metoden använder man sig 
av helhetliga, personliga upplevelser utifrån ett förståelseperspektiv . (Befring 1994, s. 14) 
För att kunna ta itu med vårt forskningsproblem behöver vi nå en djupare förståelse för 
rekryteringsprocessen och även för de faktorer som kan höja värdet för uppdragsgivarna i 
rekryteringsprocessen. Dessa fak ta går in te fullständigt att ta fram genom att använda sig 
av variab ler och matematiska förhållanden. För att istället få ett så bra resultat som 
möjlig t måste v i undersöka utformningen av varje steg i processen. Vi v ill även 
personligen möta de uppdragsgivare som kan bringa klarhet i v ilka värdehöjande faktorer 
de efterfrågar i rekryteringsprocessen.  
 
Vi sammankopplar därmed vår undersökning med den kvalitativa metoden, eftersom 
grundtanken är att v i v ill undersöka vilka kvaliteter som processen har för 
uppdragsgivarna. I grunden använder vi oss av den kvalitativa metoden, men 
undersökningen kommer även att innehålla v issa kvantitativa inslag. Detta eftersom vi i 
analysen vill kunna göra en numerisk jämförelse mellan undersökningsobjek ten för att 
kunna v isa hur många som har svarat likadant på de in tervjufrågor vi ställt.  
 
För att kunna göra en undersökning måste man bestämma på vilket sätt man ska närma 
sig den verklighet som blir utgångspunkten för empiriska studier. Två olika sätt att dra 
slu tsatser på är, induktion samt deduktion. I den induktiva kunskapsmodellen går 
forskningen från empiri till teori v ilket innebär att man drar allmänna generella slu tsatser 
från empiriska fakta. Inom den deduktiva kunskapsmodellen går man istället från teori till 
empiri v ilket betyder att man drar en logisk slu tsats som betraktas som giltig  om den är 
logiskt sammanhängande. (Thurén 1991, s. 19, 23) Vid valet av angreppssätt valde vi den 
induktiva modellen eftersom vi kommer att u tgå ifrån empirin för att sedan kunna dra 
generella teoretiska slu tsatser. Det v ill säga, det är med hjälp av den undersökning vi gör 
som vi får den kunskap som behövs för att kunna effektiv isera rekryteringsprocessen. 
Detta överensstämmer med den förklaring Johansson-Lindfors ger om den induktiva 
modellen . ”Forskningsprocessen kan in te helt p laneras och utformas före de empiriska 
studierna utan måste växa fram parallellt med forskningsprojek tets genomförande” 
(Johansson-Lindfors M-B 1993, s 58). 
 
 

9 



  METOD 

 
2.4 Sekundärdata  
 
Sekundärdata är mater ial som tid igare samlats in av någon annan för annat ändamål. 
(Wiedersheim-Paul et al 1997, s. 65)  
 
Vi har använt oss av sekundärkällor i vår strävan att lära oss så mycket som möjlig t om 
bemanningsbranschen, metodologiska studier och begreppen värde samt effektiv itet. Vi 
har hämtat sekundärdata från elek troniska tidskrifter, tidningsdatabaser, hemsidor, 
broschyrer från branschorganisationen och från litteraturen. 
 
2.4.1 Kritik mot vald sekundärdata 
 
En sak som försvagar trovärdigheten hos det tidningsmaterial v i valt ut är att materialet är 
hämtat från elek troniska tidskrifter och tidningsdatabaser på Internet. Detta kan 
underminera källornas trovärdighet eftersom det kan vara svårt att åter finna 
tidningsartik larna på de platser som vi hämtade mater ialen ifrån. De Internetadresser vi 
fann våra tidningsartik lar på kan nämligen, u tan vår vetskap, ha bliv it fly ttade till annan 
adress. Detta resu lterar i att det kan blib lir ytterst svårt för någon annan person att h itta 
åter finna de elek troniska tidningsartik lar som vi hänvisar till i vår källförteckning. Trots 
den osäkerhet som finns kring elek troniska källor så var ändå Internets 
informationsdatabas för oss ett nödvändigt h jälpmedel i vårt sökande efter information. 
En eftertanke vi g jort är att v i y tter ligare kunde ha undersökt i fall böcker skriv its om 
bemanningsbranschen, vilket därmed hade varit ett mer tillförlitlig t källval i jämförelse 
med de elek troniska källor vi utnyttjadeistället använ t oss av. 
 
Utgivningsåret för de böcker vi använde oss av i metodkapitlet varierar något. Men 
eftersom den information vi letat efter i böckerna oftast behandlar kunskap som in te b lir 
föråldrad, är det inget h inder att använda dessa i uppsatsen. De böcker samt den 
kandidatuppsats v i använt oss av i teorin för att fördjupa oss i ämnena värde samt 
effektiv itet kan ifrågasättas u tifrån om vi valt rätt litteratur, eftersom det g iv its u t många 
böcker inom båda dessa ämnen.  
 
 
2.5 Primärdata  
 
Primärdata är mater ial som undersökaren själv samlar in för ett bestämt ändamål. 
(Wiedersheim-Paul et al 1997, s. 65) Det finns olika metoder för att samla in  primärdata 
och de som vi här kommer att uppmärksamma är, in tervjuer, enkäter, samtal samt 
observationer. 
 
Vi anser att varken samtals-, observations- eller enkätmetoden var passande för vår 
undersökning. Anledningen till att enkätmetoden in te anses vara lämplig är att 
u tformningen på våra frågor är formulerade på ett sådant sätt att v i är beroende av att 
kunna ställa följdfrågor. I en samtalssituation är enbart ett tema g ivet till respondenten 
som denne sedan fritt kan tala om och undersökaren får därmed endast ställa oförberedda 
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frågor (Eneroth 1994, s. 102). Vi valde bort samtalsmetoden för att v i v ille kunna ställa 
frågor om flera o lika ämnen till varje respondent. Vi har alltså mer än ett ämne att få 
kunskap om och därför kan vi in te använda oss av samtalsmetoden där undersökaren 
enbart får ge respondenten ett tema att d iskutera kring. Observationsmetoden innebär att 
undersökaren observerar respondentens beteenden och därigenom uppmärksammar 
personens sinnesdata (Eneroth 1994, s. 112). Vi anser inte heller att denna metod hade 
kunnat ge oss tillräck lig t med kunskap då en observation utav en rekrytering till största 
del g iv it oss information om hur varje steg ser ut, men in te beskrivit alla de faktorer som 
höjer värdet för uppdragsgivarna.   
 
Utifrån ovanstående diskussion har vi istället valt u t två andra datainsamlingsmetoder 
som vi anser bäst passar vår kvalitativa undersökning. Dessa är den öppna 
djupintervjumetoden, ansikte mot ansik te, samt telefonintervjuer. Vi har valt dessa två 
metoder eftersom forskaren med hjälp av in tervjufrågor kan komma åt in tervjuobjek tets 
tankeinnehåll och känslor (Eneroth 1994, s. 102). Det är i synnerhet respondentens tankar 
kring att anställa en nyutexaminerad student som vi är in tresserade av att få fram under 
in tervjuns förlopp. Vidare vill v i genom intervjuerna få kunskap om hur 
rekryteringsprocessen stegvis går till.  
 
Vi hade från början avsik ten att u tföra djupintervjuer med alla in tervjuobjek t. Men på 
grund av tidsbrist samt avstånd så genomförde vi istället telefonintervjuer på de företag 
som vi in te hade möjlighet att ha ett personlig t möte med. I två enstaka fall var vi, på 
grund av en särskild  önskan från respondenterna, tvungna att u tföra telefonintervjuer med 
dessa personer trots att de befunnit sig i vår närhet. Vi bedömde att u tsik ten för att finna 
nya respondenter som vi personligen kunde träffa var mycket liten på grund av 
tidsbristen. Av denna orsak gick vi med på att u tföra telefonintervjuer istället för 
in tervjuer ansik te mot ansik te trots att v i befann oss i närheten av respondenterna. Vi 
genomförde därmed tre personliga djupintervjuer och fyra telefonintervjuer. Vårt 
önskemål var dock att kunna in tervjua ett större an tal personer och vi är därmed 
medvetna om att de slu tsatser vi drar, in te baseras på ett tillräck lig t underlag. Ett större 
an tal in tervjuobjek t hade därmed kunnat öka tillförlitligheten av vår uppsats.  
 
2.5.1 Intervjuformulär 
 
Vi valde att använda oss av strukturerade öppna in tervjuer med delv is förutbestämda 
fasta frågor. Vi använde samma in tervjuformulär till alla respondenter förutom till 
personen som vi in tervjuade på bemanningsföretaget. Genom att ställa samma frågor till 
varje respondent ville v i, u tifrån de olika svaren vi erhållit, därigenom få en bild av hur 
uppdragsgivarna upplever både rekryteringsprocessen samt att anställa en 
nyutexaminerad student. Vid de tillfällen då vi ansåg att v i in te fått ett tillräck lig t 
uttömmande svar från respondenten kompletterade v i detta med följdfrågor. För att 
förenkla sammanställandet av in tervjuerna och för att in te förlora vik tig  information så 
bestämde v i oss för att spela in  alla in tervjuerna på band som vi därefter transkriberade.  
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2.5.2 Urvalsmetod  
 
Vi har valt att u tföra ett icke-sannolikhetsurval, eftersom metoden innebär att det är 
undersökaren själv  som väljer ut de olika responden terna utifrån sina egna bedömningar 
av populationen (Johansson-Lindfors M-B 1993, s 95). Vidare skriver Johansson-
Lindfors att med denna urvalsmetod blir sannolikheten för att o lika respondenter skall 
komma med i urvalet därigenom svår att fastställa och metoden i sig garanterar därför 
in te represen tativ itet. Inom denna urvalsmetod valde vi att göra ett subjek tiv t urval, v ilket 
innebär att man bedömer och väljer ut de an tal uppdragsgivare som anses vara lämpliga 
för ändamålet.  
 
Anledningen till att v i valde denna urvalsmetod är att v i ansåg att mö jligheten för att ta 
fram en urvalsram var begränsad, vilket ledde till att v i själva var tvungna att göra ett 
urval baserat på våra egna omdömen. Vid valet av respondenter upptäck te v i att det var 
svårt att få tillgång till en lista på bemanningsföretagens alla uppdragsgivare, för att 
därifrån kunna göra slumpmässiga urval. Bemanningsföretagen var nämligen, på grund 
av varsamhet om sina kunder, motv illiga att lämna ut ett stort an tal namn på 
uppdragsgivare. Vi fick dock tillgång till ett begränsat an tal uppdragsgivare som ett 
bemanningsföretag själva valt u t till oss, men då dessa in te var tillräck liga i an talet för en 
godtagbar urvalsram så var vi tvungna att på något annat sätt f inna flera respondenter.  
 
Ett annat sätt för oss att få tag på respondenter var att v i själva kontaktade ett större an tal 
företag i Sverige för att fråga om de har använt sig av bemanningsföretagens 
rekryteringsprocess. Nackdelen med denna metod är att den är för omfattande och 
dessutom tar dessutom för långt tid . Av den anledningen begränsade vi vår urvalsram till 
Blek inge och till att innehålla företag som på grund av sin  storlek kan tänka sig  ha nyttjat 
bemanningsföretagens tjänster. Av det stora an tal företag som vi kontak tade hade in te alla 
använt sig av bemanningsföretag och några som tid igare rekryterat v ia ett 
bemanningsföretag hade in te möjlighet att ställa upp. Därför fick vi helt enkelt accep tera 
de företag som kunde delta i undersökningen.   
 
Vårt populationsurval u tgörs av en djupintervju på Proffice där vi in tervjuade Thomas 
Davidsson, rekryteringskonsult på ekonomi- och finansavdeln ingen för att få information 
om varje steg i rekryteringsprocessen samt om konceptet ”Young and Professional”. 
Ytterligare gjorde vi djup- och telefonintervjuer med följande personer: Ann Eriksson på 
Alth in Med ical AB i Ronneby, Christian Frid på Hedson Technologies AB i Malmö, 
Ronny Nilsson på Perstorp AB i Helsingborg, Göran Gunneson på PNB En treprenad AB 
i Helsingborg, Jonas Jones på Europolitan Vodafone i Karlskrona och Lars Jansson på 
Sema Group AB i Karlskrona. Dessa valdes ut för att v i skulle få kunskap om vilka 
värden de eftersöker i en rekryteringsprocess samt hur de ställer sig till att rekrytera en 
nyutexaminerad student v ia ett bemanningsföretag.  
 
Vi är medvetna om att de sex in tervjuer som vi utförde med uppdragsgivare kan anses 
utgöra ett bristfällig t underlag som vi sedermera ska dra slu tsatser ifrån. På grund av 
tidsbrist samt svårigheter med att finna uppdragsgivare som kunde delta i vår 
undersökning fick vi känna oss nöjda med sex intervjuer. Vi kan bara konstatera att ett 
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större an tal in tervjuer givetv is hade gett oss mer information och en bredare grund för att 
effektiv isera rekryteringsprocessen.  
 
2.5.3 Kritik mot vald primärdata 
 
Enlig t Eneroth handlar urvalsproblemet om att ”finna så o lika exemplar av företeelsen i 
så o lika naturliga situationer som möjlig t, för att maximera sannolikheten att upptäcka 
merparten av företeelsens kvaliteter” (Hur mäter man vackert 1994, s. 67). Vår urvalsram 
består av olika typer av uppdragsgivare, v ilket därmed gett oss en variation av de värden 
som intervjuerna haft i avseende att belysa. Hade däremot vår urvalsram innehållit f ler 
respondenter kunde vi ha funnit fler värden som därmed gett oss ett bättre resultat.  
 
Ytterligare är det v ik tig t att en utomstående person måste kunna förstå hur undersökaren 
gått tillväga för att samla in och sammanfatta v iss data. Därför bör undersökaren noggrant 
beskriva hela händelseförloppet så att en utomstående kan förstå hur undersökaren har 
kommit fram till resultatet. (Eneroth 1994, s. 67) Vi har försökt att beskriva vårt 
tillvägagångssätt så u tförlig t som möjlig t. Då det rör sig om förmågan att någon annan 
upprepar undersökningen i samma situation och med samma personer så är det omöjlig t 
att fastslå i fall någon annan kan göra om undersökning och få ett likvärdigt resultat. 
Däremot kan vi till v iss del ha uppsik t över att det som sägs i in tervjuerna har av oss 
uppfattats på ett korrekt sätt genom att v i spelade in in tervjuerna på band.  
 
Eneroth diskuterar dessutom kring giltighetsproblemet, det v ill säga om huruvida 
insamlad data överensstämmer med de kvaliteter som ingår i begreppet (Hur mäter man 
vackert 1994, s. 73). Den fråga vi ställer oss är alltså om vi, u tifrån den information vi fått 
från intervjuerna, lyckats med att effektiv isera rekryteringsprocessen för 
nyutexaminerade studenter. Vad vi upptäck te under uppsatsens gång är att den 
rekryteringsprocess som vi valt att effektiv isera in te bara skapar värde för uppdragsgivare 
utan även för nyutexaminerade studenter. Därför borde vi även ha genomfört in tervjuer 
med nyutexaminerade studenter. En komplettering av de värden som studenterna 
efterfrågar kommer kunde förmodligen ha att leda lett fram till en mer fullständig 
effektiv isering av rekryteringsprocessen, varför vi inte kan säga att de resultat vi kommit 
fram till i denna uppsats är fullkomlig t g iltiga. 
 
 
2.6 Begränsningar och reflektioner 
 
I de flesta uppsatser så stö ter undersökaren på hinder i o lika former. Dessa h inder leder 
till att undersökaren blir tvungen att pröva nya vägar för att lösa problemen. Våra 
svårigheter har till huvudsak handlat om att få ihop ett tillräck lig t an tal in tervjuer för att 
få en så tillförlitlig  undersökning som möjlig t.  
 
En reflek tion som vi vi g jort i efterhand är att fler in tervjuer med de uppdragsgivare som 
använt sig av en rekryteringsprocess för nyutexaminerade studenter hade givit oss ett 
bättre resultat. Vi v ill därmed poängtera för läsaren att denna undersökning in te på något 
sätt kan represen tera hur alla kunder till Proffice eller något annat bemanningsföretag 
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ställer sig till rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter. Med hänsyn till att 
rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter in te heller frånskiljer sig så mycket 
från den generella rekryteringsprocessen anser vi oss ändå, u tifrån de svar vi fått från 
in tervjuföretagen, kunna analysera fram vilka värden som kommer att ligga till grund för 
vårt slu tliga förslag på hur rekryteringsprocessen kan effektiv iseras.  
 
Vi har även också reflek terat över att v i på grund av tidsbrist in te har haft möjlighet att 
in tervjua nyutexaminerade studenter för att ta reda på vad de efterfrågar för värdehöjande 
faktorer i rekryteringsprocessen. Då denna uppsats till v iss del vänder sig till 
nyutexaminerade studenter borde vi även utfört en undersökning med detta segment för 
ha tillfrågat dem att kunna erhålla ett bättre in tervjumaterial. för att kunna få ett så bra 
resultat som möjlig t De slu tsatser som vi analyserat fram är därmed in te fullständiga. Vi 
rekommenderar därför att y tter ligare en en till undersökning borde utförasas i syfte att för 
att ta undersöka reda på de vilka fak torer som kan höja värdet för nyutexaminerade 
studenter i samband med rekrytering sför att få ett mer korrekt resultat. och som därmed 
leder till en mer korrekt effektiv isering av rekryter ingsprocessen för nyutexaminerade 
studenter.  
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33..  TTEEOORRII  
 
 
I fö ljande kapitel har vi va lt a tt ta  upp teori som sedermera ska sammankopplas med våra 
empiriska studier. Vi börjar med att ge en kortare förklaring av Proffice 
rekryteringsprocess ”Young and Professional” vilken vi i vår undersökning använder 
som mall för hur en rekryteringsprocess är strukturerad. I nästkommande två avsnitt 
beskriver och redogör vi för de två cen tra la begreppen i uppsatsen, värde samt 
effektivitet. Avslu tningsvis illustrerar vi vårt tillvägagångssätt samt de analysmodeller 
som har till uppgift a tt vägleda undersökaren genom analysarbetet och även hjälpa oss 
att finna tänkbara lösningar till det uppstä llda problemet.  
 
3.1 Young and Professional 
 
Rekryteringsprocessen steg för steg 
 
När det gäller koncep tet "Young and Professional" ser, efter egna iak ttagelser3, 
rekryteringsprocessen ut på samma sätt som den generella rekryteringsprocessen för 
bemanningsföretag. Här vill v i åter igen understryka att detta koncept i vår uppsats endast 
används som en mall för hur en rekryteringsprocess är uppbyggd. Proffice 
rekryteringsprocess Young and Professional består av fem grundläggande steg ; 
behovsanalys, sökning och platsannonsering, urval, presen tation och uppföljn ing. I detta 
fall är dock den anställde först hyrd av uppdragsgivaren under sex månader och Proffice 
står då för arbetsg ivaransvaret innan en eventuell anställn ing görs av uppdragsgivaren. 
(Broschyr Proffice samt in tervju med Proffice) 
 
1. Behovsanalys: Först görs en behovsanalys vilket innebär att företaget på plats hos 

kunden tar reda på vilken tjänst kunden efterfrågar, vilken kompetens som krävs för 
tjänsten, hur kundens verksamhet och företagskultur ser u t etc.  

 
2. Sökning och Platsannonsering: Efter genomförd behovsanalys gör företaget en 

sökning efter lämpliga personer i kandidatbanken. I denna databas återfinnes personer 
som tid igare har sökt jobb hos bemanningsföretaget.  

 
3. Urval: Detta steg i processen är mycket betydelsefullt. Det är här som 

rekryteringskonsulten bestämmer urvalet av lämpliga kandidater och vilka som 
avancerar till in tervju och personlighetsanalys. I syfte att b ilda sig en så bra 
uppfattn ing som möjlig t granskar rekryteringskonsulten även den arbetssökandes 
referenser. Längden på in tervjun varierar beroende på hur stor och omfattande 
tjänsten är, ju  tyngre tjänst ju  mer tid  läggs på in tervjun.  

 

3  Egna iakttagelser från bemanningsföretagens hemsidor och egna erfarenheter från att ha deltagit i olika 
bemanningsföretags rekryteringsprocess.  
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4. Presentation: Företaget återkommer till kunden för att presen tera lämpliga 

kandidater. Kunden bestämmer därefter vilka personer de vill träffa eller om de anser 
att Proffice ska göra om sökningen. Därefter anställs studenten av Proffice.  

 
5. Uppföljning: Efter genomförd rekrytering görs en uppföljn ing av hur samarbetet 

mellan kunden och dess nya medarbetare fungerar. Företaget ringer efter en månad 
upp kunden för att se hur relationen fungerar. Detta görs även efter tre och fem 
månader som anställn ingen har äg t rum.  

 
 
3.2 Värde 
 
Vårt fokus på värde i följande kapitel baseras på vårt egna an tagande om att 
rekryteringsprocessen är en värdegenererande process för kunden. Hypotesen grundar sig 
på vår åsik t om att rekryteringsprocessen har till uppgift att understödja kunden till att 
uppnå en god överensstämmelse med det uppställda behovet. Det v ill säga, att 
rekryteringsprocessen bidrar till att värde skapas för kunden då personen som anställs, i 
det här fallet studenten, uppfyller uppdragsgivarens uppsatta krav. Dessutom anser vi att 
bemanningsföretagen genom sin delak tighet i rekryteringsprocessen underlättar 
rekryteringsarbetet för uppdragsgivaren. Detta betyder att uppdragsgivaren får mer tid  till 
annan verksamhet under tiden som bemanningsföretaget u tför en stor del av rekryteringen 
och följak tligen leder detta till att ett värde skapas för uppdragsgivaren. Värde uppstår 
även för studenten då denne blir tilldelad ett jobb som han eller hon känner sig belåten 
med. Sannolik t betyder detta att studenten utför sitt jobb med stort engagemang vilket 
därmed genererar ett värde även för uppdragsgivaren. Som vi tid igare påpekade i 
metodkapitlet är det därför svårt för oss att helt uteslu ta ett fokus mot hur 
rekryteringsprocessen skapar värde för studenten, trots att v i huvudsakligen valt att 
koncentrera oss på hur värde skapas för uppdragsgivaren.  
 
Utifrån resonemanget om värde i rekryteringsprocessen är det av in tresse för vår 
undersökning att reda ut innebörden av begreppet värde, hur värde uppstår vid en 
in terak tion mellan olika parter i en process och vilka drivkrafter som har ökat betoningen 
på värdeskapande.  
 
3.2.1 Bakgrunden till ett ökat värdeskapande 
 
I den nya affärslogiken har ett an tal fak torer kommit att b idra till ett större fokus på 
värdeskapande. Dessa fak torer bottnar i att resurser och ak tiv iteter i större utsträckning 
har bliv it tillgängliga för användarna. En lig t Wikström et al (1995) kan följande 
omständigheter urskiljas i de nya affärerna. 
 
• Mera samordnade och ömsesidiga relationer mellan ak törer i affärssystemen. 
• Ett värdeskapande uppstår genom utveck ling och mobilisering av nätverk. 
• Kundanpassning möjliggörs genom en mobilisering av nätverkens resurser. 
• Mer effektiva förbindelser mellan ak törer ger ett snabbare informationsflöde. 

16 



  TEORI 

 
• Kunderna har kommit att b li mer delak tig  i produktionskedjan och den tid igare 

skiljelin jen mellan kund och leverantör börjar suddas u t.  
• Den nya teknologins användningsområde är in te enbart att au tomatisera u tan även att 

informatisera v ilket kraftig t inverkar på ak törssystemet.  
 
Wikström et al (1995) urskiljer drivkrafter som har kommit att b idra till en större 
betoning på värdeskapande. De huvudsakliga drivkrafterna är av teknisk och social 
karaktär. Inom teknologin har flera genombrott g jorts med speciell betoning på 
informationsteknologin. Informationsteknologin möjliggör en snabbare 
informationsöverföring och mer effektiva sätt att lagra och behandla information på. 
Dessa möjligheter har bidragit till större flex ib ilitet och spridning av information mellan 
hierarkiska nivåer. Informationsteknologin kopplar även information och handling 
närmare varandra. I företag är det numera vanlig t att ständigt övervaka dagens försäljning 
och omvandla denna handling till information för att kunna göra even tuella förändringar i 
produktionen.  
 
De sociala krafterna karaktäriseras först och främst av att människorna på 90-talet har 
ändrade värderingar och egenskaper jämfört med tid igare decennium och generationer. 
Denna förändring påverkar därmed de nya affärerna. Dagens generation har följande 
utmärkande drag; "hög utbildning, in ternationellt erfarna, artikulerande och socialiserade 
i mater iellt välstånd" (Wikström et a l 1995, s.43). Fler personer har idag gymnasie- och 
universitetsu tb ildning än tid igare och även äldre personer är lyhörda för att lära. 
Massmed ias g lobala bevakning samt ett ökat resande bland ungdomar bidrar till 
in ternationell erfarenhet. Ytter ligare har skolsystemet anammat kritiskt tänkande vilket 
har resulterat i ett större ansvarstagande av individer. Dagens generation tar även 
utbildning och arbete för givet och därför spänner man bågen ännu hårdare mot högre 
mål.  
 
Individernas konsumtionsmönster ser annorlunda ut då ett eget engagemang har kommit 
att få större betydelse. Anledningarna till indiv idernas ökade ak tiv itet är främst att få ner 
kostnaderna eller få ut ett högre värde av produkterna och tjänsterna som man köper. Den 
tid igare massproduktionen som karaktäriseras av ett passiv t deltagande från kundens sida 
har bytts ut mot en in tressestyrd och specialiserad konsumtion där lärandet har kommit att 
spela en viktig  roll. I annan mer avancerad konsumtionsaktiv itet b lir samarbetet mellan 
kund och leverantör ännu mera betydelsefullt. Konsumtionsmönstret har starkt b idragit 
till uppkomsten av nya affärer. 
 
Ovanstående omständigheter sammankopplar vi med bemanningsbranschen på olika sätt. 
Det v i främst förknippar med bemanningsföretagen är att de inbjuder kunden till att 
medverka i tjänsten som erbjuds. Denna medverkan framkommer exempelv is i form av 
att kunden tillsammans med rekryteringskonsulten utarbetar en behovsanalys vilken 
ligger till grund för rekryteringen. Detta samarbete b idrar också till att gränserna mellan 
kund och leverantör blir mera o tydlig . Dessutom kan vi även skönja hur 
bemanningsföretagen genom sin starka betoning på informationsteknologi möjliggör ett 
snabbt informationsutbyte. Uppdragsgivarna kan på ett enkelt sätt söka efter en person i 
kandidatbanken genom att skriva in  o lika sökkriterier.  
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3.2.2 En övergång från värdekedja till "värdestjärna" 
 
Enlig t Wikström et al (1995) går det att urskilja två fokusförskjutningar som 
karaktäriserar de nya affärerna ur företagens synvinkel. Dels ex isterar det en "fokusering 
på kundens värdeskapande process; från värdekedja till värdestjärna" och en 
"samproduktion av värde" (Wikström et al 1995, s.47). I samband med industrisamhällets 
genombrott kom tillverkning och produktionskunnande allt mer att sättas i fokus och 
kunderna har även fått en mer cen tral roll i marknadsföring, marknadssegmentering och 
differentier ing. Wikström et al (1995) antar därmed att denna utveck ling kan leda till att 
kunderna kommer att u tgöra grunden i företagens affärer. Denna förskjutning betyder att 
företag måste skapa sig  en större förståelse för kundernas värdeskapande process i syfte 
att k lara av och utveck la nya affärer.  
 
Det krävs flex ib ilitet och lyhördhet för att förstå kundernas önskemål. 
Massmarknadsföring och massproduktion försvinner därmed i teorin men finns kvar i 
praktiken. Allt fler börjar dessutom koncentrera sig på att ta hand om en större del av 
kundernas verksamhet v ilket är en effekt av fokuseringen på kunderna i den 
värdeskapande processen. Detta kan visa sig  genom att företag börjar sälja andra varor 
och tjänster förutom kärnprodukten. Den nya teknologin möjliggör en ökad in tegration 
med kunderna vilket i sin  tur leder till att marknaderna fragmenteras och standardiserade 
metoder blir  mindre användbara.  
 
I samband med en större fokusering på kunderna i den värdeskapande processen har 
kundbaserna bliv it ett starkare konkurrensmedel. Företag vill skapa sig en position i de 
olika stegen i värdeprocessen vilket av Wikström et al benämns som en "värdestjärna". 
Ytterligare medför en större in tegration med kunden att värde i mindre utsträckning 
skapas genom att en produkt överlämnas till konsumen ten som i sin tur använder den. Det 
som företaget erbjuder anses istället vara ett komplemen t till kundens egna kunskaper och 
ett gemensamt värde skapas genom en samverkan mellan företagets och kundens 
resurser. 
 
De förändringar i samhället som ovan har nämnts har medfört att Porter’s värdekedja (se 
figur 1) in te längre kan anses som tillräck lig . I värdekedjan skapar nämligen de primära 
och stödjande ak tiv iteterna värdet för konsumenten (Strickland et al 1998, s. 115) medan 
Wikström et al (1995) menar att värdekedjan måste u tökas eftersom transaktionerna 
numera även består av kunskap. Värdestjärnan är därmed tänkt som en ersättare för 
värdekedjan. 
 
I företagsekonomiska sammanhang defin ieras värde som "summan av de 
ak tiv iteter /resurser som ackumuleras i en produkt" (Wikström et al 1995, s.50). Därtill 
anser Wikström et al (1995) att värdeutväxlingen mellan kund och företag även skall ingå 
i defin itionen av värde. En annan konsekvens av utveck lingen av de nya affärerna är att 
kundernas behov har bliv it svåra att iden tifiera. Detta eftersom kunden numera till större 
del anses vara medproducent i kunderbjudandena och företaget kan utifrån samarbetet 
med kunden finna nya lösningar på att föra samman företagets och kunden resurser. 
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Denna process ställer dessutom ett större krav på företaget i form av resurser och 
kunskap.  
 
Primary  
Activ ities 
and  
Costs 
 
 
 
 
Support 
Activ ities  
and Costs 
 
 
Figur 1: Porters Värdekedja (Thompson & Strickland 1998, s. 98) 
 
 
3.3 Skapandet av kundvärde i tjänstesammanhang4  
 
Värde= nytta-kostnader 
 
Horovitz (2000) anser att kunden erhåller ett värde då nyttan från en produkt eller service 
överstiger kostnaden för att använda och få tag på den. Desto större differensen är mellan 
nyttan och kostnaderna desto större värde genereras. I det här fallet u tgörs nyttan av vad 
produkten gör för konsumenten i sig , till exempel en hålslagare som gör hål eller fläk t 
som tar bort dålig  lukt. När det gäller tjänster kan en försäkring, ett hotellrum att v ila i 
eller en k lippning i syfte att förändra u tseendet vara till nytta för kunden.  
 
Då nyttan av ett företags produkter överstiger en annan firmas, trots att kostnaderna är 
dem samma, erbjuder den förstnämnda producenten det största värdet av de två. Om 
företaget dessutom har möjligheten att erbjuda en bättre nytta med produkten till samma 
kostnad som andra företag, erbjuds däremot ett överlägset värde.  
 
3.3.1 Hur skapas värde med nytta - tre tillvägagångssätt 
 
Inom tjänstesek torn finns det tre o lika sätt att skapa värde med nytta. Horovitz (2000) 
benämner dessa som ”value improvement”, ”value ex tension” och ”value expansion”. 
Det går att förbättra värdet av en tjänst genom att företaget fokuserar sig på att förstärka 
vissa attr ibut så som dokumentation, försäljn ingspersonal, uppföljn ing av såld  tjänst, 
lokalisering etc. Ett bra drag kan förslagsvis vara att p lacera ut bankservice närmare 
kunderna där man vet att de spenderar pengar, exempelv is vid shopping cen ters. Att 
utöka nyttan med tjänsten  är ett annat sätt att skapa värde. Detta betyder att företag 

4  Horovitz 2000, s.19-35 
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erbjuder tjänster utöver sin  kärnverksamhet för att skapa ett större värde för kunden. För 
att ta reda på vilka ex tra tjänster som man kan erbjuda är det bra att undersöka kundens 
ak tiv iteter. Dessa ak tiv iteter illustreras i figur 2 .  
 
 
 
 
 
 
 
Figur2: En ökning av kundnytta (Horovitz 2000, s. 22) 
 
Det tred je sättet att skapa värde med olika sorters nytta är att leverantören 
uppmärksammar speciella element i syfte att förstärka kundens erfarenhet från 
affärsverksamheten, det vill säga göra det tangib la in tangibelt. Förslagsvis, är det lätt att 
läsa kvitto t? Är personalen tillmö tesgående? Hur lätt är det att förstå hur produkten ska 
användas? osv. 
 
3.3.2 Kostnader 
 
Kostnader har stort infly tande på kunders perception av begreppet värde. Ur kundens 
synvinkel består en kostnad av tre elemen t;  
• Hur mycket pengar man har betalt för produkten eller tjänsten 
• Kostnaderna och ansträngningarna för att erhålla produkten eller tjänsten  
• Ansträngningarna för att använda produkten på ett korrekt sätt 
 

Ett företag kan reducera sina egna kostnader genom att införa produkter eller tjänster som 
exempelv is ökar flex ib iliteten och effektiv iteten i affärsverksamheten. I och med ett 
sådant införande kan konsumenten få nya "kostnader" att tampas med, så som att skaffa 
sig  information om den nya produkten /tjänsten men att även vänja sig  v id den.  
 
3.3.3 Kommentarer till Horovitz modell 
 
Horovitz värdemodell kan liknas vid en värdekedja. Detta med an ledning av att modellen 
stegvis beskriver hur man kan skapa ett värde för kunden då denne köper en tjänst. 
Dessutom ställs dessa värdeprocesser i jämförelse med de kostnader som behövs för att 
kunden ska erhålla produkten. En sådan jämförelse kan även hänföras till en värdekedja, 
varvid olika fak torer kan bidra till värde med hjälp av andra medverkande krafter i 
kedjan. Tillvägagångssättet är därmed av den karak tär att det går att tillämpa i vår 
undersökning, eftersom vi har som mål att ta fram de värden som uppdragsgivarna 
värdesätter i samband med en rekrytering av en student. Ytter ligare är Horovitz modell 
ämnad att ta fram värdet av en tjänst sett ur kundens synvinkel. Till följd  därav är den 
användbar i denna uppsats, då vi valt att huvudsakligen fokusera oss på vilka värden som 
generas för kunden då denne ska anställa en student.  
 

Kund 
kommer 
från  
tid ig are 
ak tiv itet 
 

 
Kunden 
väljer  
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Kunden 
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företaget 

Kunden 
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3.4 Effektivitet 
 
I uppsatsen sammankopplar vi begreppet effektivitet med den rekryteringsprocess för 
nyutexaminerade studenter som vi ska effektiv isera för att skapa större värde till lägre 
kostnader för uppdragsgivarna. Trots att v i koncentrerar oss på att ta fram 
uppdragsgivarnas värden för att kunna effektiv isera processen så kommer vi ändå, som vi 
tid igare nämnt, att indirek t beröra de nyutexaminerade studenterna. Det är som bekant att 
v i vill erbjuda de nyutexaminerade studenterna en möjlighet att lättare komma ut på 
arbetsmarknaden genom att effektiv isera rekryteringsprocessen. Vi kommer härmed att 
ge en beskrivning av begreppet effektiv itet samt utifrån redogörelsen ge en förklaring till 
hur effektiv itet kommer till u ttryck i uppsatsen.  
 
3.4.1 Begreppet effektivitet  
 
Enlig t Prismas nya uppslagsbok (1995, s. 167) kommer effektiv itet ursprungligen från 
ordet effekt som betyder verkan, påföljd . Uppslagsboken defin ierar effektiv itet som 
verkningsgrad; kraft, styrka. Inom ekonomiområdet är effektiv itet verkningsgraden av 
hur en individ eller process når sina mål. Vilket innebär att effektiv itet u ttrycks som 
relationen mellan objek tets output och dess mål med företeelsen. Inom ekonomin talar 
man oftast om att göra något effektivare och med det menas att man vill finna styrkan i 
objek tet och göra det mer kraftfullt så att resultatet överensstämmer med det man vill 
uppnå.  
 
Författarna Bruzelius och Skärvad (1995) skriver att effektiv itetslagen gäller för alla 
företag. Med detta menar de att ”effektiv itetslagen omfattar effektiv itet såväl i relation till 
omvärlden – den yttre effektiviteten  – som själva hushållandet med de resurser som 
utnyttjas – den inre effektiviteten” (Bruzelius et al 1995, s .108). Författarna talar alltså 
om en yttre samt inre effektiv itet v ilket handlar om att göra rätt saker respektive att göra 
dem på rätt sätt. Den to tala effektiv iteten uppnås genom att sammanfoga dessa två 
begrepp med varandra och därför går det in te att u teslu ta den ena och bara använda den 
andra. Den yttre effektiv iteten kan beskrivas som en strateg isk position, vilket innebär att 
man studerar vilken lönsamhet företaget kan uppnå inom det affärsområde som man 
verkar inom. Ett annat sätt att beskriva yttre effek tiv itet på är genom kundvärde. Med 
kundvärde jämför man i vilken omfattn ing företagets prestationer motsvarar kundernas 
krav. Inre effektiv itet rör sig om kostnadseffektiv itet samt produktiv itet och gäller 
förmågan att hushålla med resurser för att producera en viss vara eller tjänst. (Bruzelius, 
Skärvad 1995, s 108-109)  
 
Enlig t vår uppfattn ing innebär den yttre effektiv iteten för ett bemanningsföretag att man 
ska uppfylla sina strateg iska mål med rekryteringsprocessen, v ilken i sin  tur har 
utveck lats och skapats u tifrån kundernas behov och värderingar. Rekryteringsprocessen 
måste alltså motsvara kundernas krav för att den ska anses vara effektiv . Den inre 
effektiv iteten utgörs av på vilket sätt rekryteringsprocessen ska formas och vilka resurser 
man ska använda, för att tillgodose uppdragsgivaren och även studenten största möjliga 
värde på ett effektiv t sätt. 
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Ett framgångsrik t företag har både en hög yttre samt inre effektiv itet. De företag som på 
motsatt sätt har en låg andel av båda andelarna befinner sig istället i en svår situation. Det 
går dock att nå goda vinster trots en bristfällig  inre effektiv itet i de fall branschen är 
gynnsam eller i de fall företag expanderar snabbt på grund av en växande marknad. 
Författarna påpekar att en lig t ett forskningsprogram som drivs av Strateg ic Planning 
Institu te så svarar yttre effektiv itet för hela 80 % av ett företags to tala effektiv itet 
eftersom det är vik tigare att göra rätt saker än göra dem på rätt sätt. Dock bör det påpekas 
att för branscher med en hög andel av konkurrens utgör den inre effektiv iteten den 
viktigaste då den hårda konkurrensen tv ingar företagen att ständig t förbättra sin 
verksamhet. (Bruzelius et al 1995, s. 108-109) 
 
Lindahl (1995 s. 25) skriver att begreppet effektiv itet anses vara nära besläk tat med 
produktiv itet och kvalitet. För att kunna förstå effek tiv itet måste man alltså också reda ut 
vad produktiv itet och kvalitet är för att få en korrekt helhetsb ild . Produktivitet står för 
förhållandet mellan produktionsresultatet och insatta resurser (Hjalmarsson 1995 se 
Lindahl, s. 23). Lindahl skriver vidare att Hjalmarsson menar att effektiv itet kan anses 
vara som en synonym med produktiv itet men där skillnaden betrak tas som att med 
effektiv itet så avser man att göra rätt saker och med produktiv itet gör man saker på rätt 
sätt. I avseende på bemanningsföretag anser vi produktiv itet har en väsen tlig  roll då detta 
framträder som resultatet av en rekrytering i förhållande till hur rekryteringskonsulten 
arbetat och uppfört sig i varje steg i processen. Ett tillfredställande resultat för 
uppdragsgivaren är beroende av hur bra rekryteringskonsulten utför sitt arbete med att ta 
fram rätt kandidater.   
 
Total kvalitet skapas då konsumenterna når fullständig tillfredsställelse och företag 
därigenom uppnår lönsamhet. För att to tal kvalitet ska kunna uppnås måste företag förstå 
konsumenternas förväntningar. Genom att öka sin  förståelse kan de sedan överträffa 
konsumenternas förväntningar och därigenom leverera högre kvalitet än vad 
konkurrenterna gör. (Kotler et al 1996, s. 460) För ett bemanningsföretag ser vi att de 
uppnår to tal kvalitet i de fall då utgången av en rekrytering är lyckad. Om 
bemanningsföretaget strävar mot att alla rekryteringsuppdrag ska vara lyckade genom att 
förbättra varje steg i processen blir kvaliteten därmed hög. Lindahl skriver ytter ligare att 
en lig t Wolgast (Wolgast 1995 se Lindahl, s. 24) så förbättrar kvalitetsstyrning i 
tjänsteföretag organisationens effektiv itet. Vi ser därmed kopplingen mellan en lyckad 
rekrytering som i sig innebär att rekryteringstjänsten innehar hög kvalitet och hur bra man 
utveck lats till att b li en  effektiv  organisation.  
 
3.4.2 Hur sammankopplar vi effektivitet med rekryteringsprocessen?  
 
Utifrån diskussionen om yttre samt inre effektiv itet har vi kommit fram till att det är den 
yttre effektiv iteten som i vårt fall u tgör en högre andel av den to tala effektiv iteten. Då vi 
vill undersöka vilka värdehöjande faktorer som kunderna efterfrågar så studerar vi den 
yttre effektiv iteten . Detta eftersom vi genom vår in tervjuundersökning kommer att 
åskådliggöra hur rekryteringsprocessen motsvarar kundernas krav. 
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Då vi valt att lägga fokus vid den yttre effektiv iteten innebär det in te att den inre 
effektiv iteten icke är värd att beak tas. I ett bemanningsföretag utgörs den inre 
effektiv iteten av att man utformar sin rekryteringsprocess på rätt sätt (produktiv itet), men 
också av att finna lösningar som motsvarar uppdragsgivarnas förväntningar (kvalitet) . Vi 
anser dock att bemanningsföretagen kan få svårigheter med att uppnå god produktiv itet 
och kvalitet om in te den yttre effektiv iteten tas i beaktn ing, det v ill säga kundvärdet. 
Eftersom konkurrensen i bemanningsbranschen är mycket påtag lig  blir det därmed 
betydande för varje bemanningsföretag att förbättra verksamheten (inre effektiv itet). Ett 
steg i den riktn ingen kan vara att effektiv isera rekryteringsprocessen så att den skapar ett 
större värde till en  så låg kostnad som möjlig t för uppdragsgivaren (yttre effektiv itet). 
 
 
3.5 Tillvägagångssätt och analysmodeller 
 
För att kunna besvara det uppställda problemet har vi valt att först undersöka vilka 
faktorer som bidrar till att värde skapas i en generell rekryteringsprocess. Den 
rekryteringsprocess som vi här utgår ifrån agerar endast som mall för hur 
rekryteringsförloppet går till och kan i stort sett generaliseras med andra 
bemanningsföretags5. De faktorer som framträder i första fasen ställs sedan i jämförelse 
med företagens krav på värde när det gäller både rekryteringsprocessen och deras 
synpunkter kring anställn ingen av en student. Denna jämförelse görs med anledning av 
att v i v ill finna faktorer som kan bidra till att rekryteringsprocessen kan göras mer 
effektiv . (Se figur 3) Analysmodellerna som sedan följer har till uppgift att skapa en 
bättre förståelse för vårt tillvägagångssätt v id analysen av det insamlade empiriska 
mater ialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Övergripligt tillvägagångssätt 
 
3.5.1 Värde i rekryteringsprocessen genom Porter's Value Chain 
 
Som utgångspunkt har vi valt att använda Porter's Value Chain till att undersöka vilka 
faktorer som bidrar till att o lika värden genereras i rekryteringsprocessen. I vårt fall 
kommer följak tligen värdekedjan att bestå av de olika stegen i rekryteringsprocessen i 

5  Egna iakttagelser från bemanningsföretagens hemsidor och egna erfarenheter från att ha deltagit i olika 
bemanningsföretags rekryteringsprocess.  
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syfte att kunna utreda vilka b idragande orsaker som ligger till grund för värdeskapande i 
de skilda delarna. (Se figur 4) Vi valde Porter’s modell istället för Wikströms eftersom vi 
ansåg att det skulle vara mer relevant för vår undersökning att använda två modeller av 
liknade karaktär. Det v ill säga två värdekedjemodeller, Porter’s och den tid igare nämnda 
Horovitz modell.  
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Rekryteringsprocessen som en värdekedja 
 
3.5.2 Värde enligt Horovitz  
 
Då vi skall analysera resultatet ifrån in tervjuerna med företagen som tid igare har an litat 
ett bemanningsföretag kommer vi att u tgå ifrån Horovitz modell Värde=Nytta-Kostnader. 
Vi kommer att fokusera analysen på de tre fak torerna Value Improvemen t, Value 
Extension och Value Expansion men väljer att in te följa modellens utseende fullt u t. Vårt 
val grundar sig på att in tervjuunderlaget v isade sig vara mer fokuserat på nytta än 
kostnader vilket gav följden att en jämförelse mellan dessa begrepp var omöjlig  att göra. 
Om in tervjumaterialet haft en bättre jämvik t mellan nytta och kostnader hade vi 
följak tligen använt Horovitz ursprungliga modell till att analysera resultatet från 
undersökningen. Vi kommer istället att undersöka vilka nytto- respektive 
kostnadsfaktorer som utifrån in tervjumaterialet kan bidra till värde (se figur 5 nedan). 
Analysmodellen kommer dock in te innefattas av resultatet från frågorna rörande 
företagens synpunkter på att anställa en student. Detta med an ledning av att dessa frågor 
har till syfte att ge oss en helhetsb ild  av företagens syn på att anställa studenter utan 
erfarenhet. Vi har därav valt att behandla frågorna angående nyutexaminerade studenter i 
ett eget avsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Vår analysmodell enligt konceptet nytta och kostnader 
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44..  RREESSUULLTTAATT  &&  AANNAALLYYSS  
 

 
Följande kapitel är uppdela t i fyra avsnitt. Inledningsvis analyserar vi, u tifrån de svar vi 
fick i vårt samta l med Proffice, vilka faktorer som bidrar till a tt värden skapas i de olika 
stegen av rekryteringsprocessen. Denna analys görs med anledning av att vi sedermera 
ska kunna göra en jämförelse mellan det faktiska förhållandet i rekryteringsförloppet (del 
1) och hur företagen beaktar de faktorer som skapar värden i en rekryteringsprocess (del 
2) i samband med rekrytering av en nyutexaminerad student (del 3). I nästfö ljande avsnitt 
redovisas därför de svar vi fick ifrån in tervjuföretagen samt vår analys av vilka 
dominerande faktorer som utifrån materia let bidrar till a tt värden genereras i en 
rekryteringsprocess. Då vårt mål är att göra en generell rekryteringsprocess mer effektiv 
för nyutexaminerade studenter beskriver vi i analysens tred je avsnitt de svar från 
in tervju företagen som enbart behandlar synen på att anstä lla  en nyutexaminerad student, 
anstä lln ingsförhållandena och kostnaderna i samband med en rekrytering av en student. 
För att vara konsekven ta fö ljer denna del av analysen samma mönster som tid igare, det 
vill säga in tervjusvaren mynnar ut i en analys som i sin tur inkluderar de faktorer som 
bidrar till värdeskapande. S lutligen redovisar vi vårt förslag på hur 
rekryteringsprocessen kan effektiviseras med utgångspunkt i de påträffade 
värdegenererande faktorerna från de tid igare analyserna.   
 
DEL 1: ANALYS AV STEGEN I 
REKRYTERINGSPROCESSEN 
 
4.1 Behovsanalys 
 
Som vi tid igare har nämnt i teorikapitlet är behovsanalysen det första steget i 
rekryteringsprocessen. En lig t Proffice görs denna analys ute hos kunden och tillsammans 
med kunden tar man sedermera fram vilken typ av person företaget kommer att behöva, 
vilken position vederbörande ska ha, v ilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och så 
vidare. Denna process är väld ig t strukturerad och det är vik tig t att företaget även 
poängterar vilken utb ildning som krävs eller om någon speciell kompetens erfordras för 
att uppfylla kriter ierna för tjänsten. Från in tervjun med Proffice framkom dessutom att 
bemanningsföretaget är väldig t lyhörda och flexib la för att uppfylla kundernas önskemål. 
Detta y ttrar sig i form av att rekryteringsbolaget helt rättar sig efter uppdragsgivarens 
behov. Det som dock kan in träffa är att kunden från början har en föreställn ing om vilken 
person som behövs för tjänsten, medan det under diskussionstillfället med 
bemanningsföretaget framgår att personen som behövs för tjänsten helt enkelt har en 
annan profil än den som från början var prioriterad av kunden. Behovsanalysen fungerar 
som underlag för rekryteringskonsulten och han eller hon garanterar att söka efter 
tänkbara kandidater tills de hittar den mest passande personen för uppgiften. (Intervju 
med Thomas Davidsson, Proffice) 
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Ur ovanstående information ifrån Proffice kan följande diskussion kring värdeskapande i 
behovsanalysen föras. Relationen som skapas i det d irek ta mötet mellan 
bemanningsföretaget och uppdragsgivaren är som synes vik tig  för det fortsatta arbetet 
med att matcha rätt person till rätt uppdrag. Att för övrigt rekryteringskonsulten besöker 
uppdragsgivaren i dess arbetsmiljö ser vi som positiv t då en bättre uppfattning om 
tjänsten kan ges i dess rätta omgivning. Dessutom har rekryteringskonsulten tillsammans 
med uppdragsgivaren en viktig  uppgift att u tfärda en så rättmätig  och överensstämmande 
behovsanalys som möjlig t för att generera ett lyckosamt resu ltat för båda parter. En bra 
relation kan även leda till det omvända förhållandet; att bemanningsföretaget erbjuder 
kunden en lämplig kandidat även om kunden in te har utannonserat ett personalbehov till 
en v iss position och affärsområde.  
 
De mest värdeskapande faktorerna för att kunna utfärda en så detaljerad behovsanalys 
som möjlig t b lir därmed en god kommunikation och integration mellan inblandade men 
där även tiden måste tas i beak tn ing. För att göra det möjlig t att u tveckla en god 
värdeskapande relation i in itialskedet av rekryteringsprocessen krävs det nämligen att den 
avsatta tiden för möte mellan uppdragsgivare och rekryteringskonsult är tillräck lig . 
Uppdragsgivarna kan dock ha svårigheter med att avsätta tid  till att träffa 
rekryteringskonsulten då andra arbetsuppgifter måste prioriteras. Ett bra tidsperspektiv 
behövs trots allt för att staka u t rik tlin jerna för tjänsten och vad det är som kommer att 
krävas av den tänkbara kandidaten. Vi ser det som att ju  mer detaljerad behovsanalysen är 
desto mer lyckosamt måste sedermera det slu tg iltiga resu ltatet b li. Om tiden är knapp 
utformas följak tligen en bristfällig  behovsanalys vilket kan leda till att kandidaterna som 
rekryteringskonsulten tar fram in te överensstämmer med uppdragsgivarens 
föreställn ingar om profil och kompetens. Tid kostar dock pengar och tiden avsatt till 
d iskussion mellan uppdragsgivare och rekryteringskonsult bör noga avvägas i förväg 
innan uppdraget påbörjas.  
 
 
4.2 Sökning och Platsannonsering 
 
När behovsanalysen är genomförd påbörjas sökningen efter lämpliga kandidater vilket 
sker i Proffice så kallade närbank, det v ill säga de personer som tid igare har sökt jobb hos 
bemanningsföretaget. I sammanhanget går det även bra att p latsannonsera på hemsidor 
och i dagspress. (Intervju Tomas Dav idsson, Proffice) 
 
För den värdeskapande processen är det v ik tig t att bemanningsföretaget lätt kan finna den 
person de söker genom att ha en enkel och snabbhanterlig t databas med arbetssökande 
personer i. Tiden kommer därmed återigen att spela stor roll eftersom en väl fungerande 
databas möjliggör att tiden för sökning efter lämplig kandidat kan hållas nere och därmed 
kan även kostnaderna reduceras, både för rekryteringsföretaget och för uppdragsgivaren. 
Dessutom har bemanningsföretagens närbanker kommit att b li en allt v ik tigare del av 
deras verksamhet då en omfattande närbank kan bidra till konkurrensfördelar inom 
branschen. Bemanningsföretagens databaser bidrar även till att uppdragsgivarna själva 
in te behöver upprätta någon plats där de hämtar information om arbetssökande personer. 
På så sätt skapar rekryteringsfirmorna ett värde för uppdragsgivarna som själva därmed 
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in te måste lägga tid  och pengar på att göra en sökning efter lämplig kandidat eller 
publicera en arbetsp latsannons i dagspressen. Till följd därav kan uppdragsgivaren istället 
fokusera sig  på den egna kärnverksamheten.  
 
Sett ur den arbetssökandes perspektiv  skapas däremot ett värde då personen aktiv t står till 
arbetsmarknadens förfogande i samband med att han eller hon finns tillgänglig i någon 
eller flera av bemanningsföretagens kunddatabaser. Genom att den arbetssökande är 
synlig för arbetsmarknaden ökar detta chansen för personen att b li u tvald till en tjänst av 
an tingen en rekryteringskonsult eller en uppdragsgivare. Då möjligheterna finns att den 
arbetssökande dessutom kan registrera sig  på flera rekryterings- och uthyrningsfirmor 
ökar det personliga värdet.  
 
 
4.3 Urval 
 
Efter behovsanalys och sökning i p latsbanken har rekryteringsprocessen kommit så pass 
långt att det är dags att välja u t det antal kandidater som passar in på de krav som 
uppdragsgivaren ställer för tjänsten ifråga. Rekryteringskonsulten börjar med ett stort 
an tal kandidater och arbetar sig  sedan ner mot ett önskat mål för att i slu tskedet sedan 
presen tera ungefär 3-4 kandidater för uppdragsgivaren. Urvalet är alltså uppbyggt på 
in tervjuer med de kandidater som har tag its ur databasen. En in tervju är indelad i o lika 
moment som ska ge rekryteringskonsulten ett helhetsin tryck av kandidaten. Förutom den 
muntliga u tfrågningen så ingår även referenstagning och personlighetsanalys. De olika 
momenten kommer att tillsammans ge ett sammanfattande in tryck av personen och hjälpa 
rekryteringskonsulten att välja u t rätt kandidater. (Intervju Tomas Davidsson, Proffice) 
 
En värdeskapande faktor är att an talet u tvalda kandidater in te är vare sig för många eller 
för få, men det kan dock variera något beroende på den efterfrågade tjänsten. Det skulle 
in te löna sig att an lita ett bemanningsföretag om de presenterar för många kandidater, 
eftersom uppdragsgivaren då på egen hand får lägga ner onödigt mycket tid  på att utföra 
fler in tervjuer. Det är dessutom in te bra att presen tera för få kandidater eftersom risken då 
finns att man får göra om processen ifall ingen av kandidaterna blir utvald. Ett lagom 
an tal kandidater skapar därför rätt värde hos uppdragsgivarna.   
 
En utav flera an ledningar till att uppdragsgivarna använder sig av bemanningsföretag är 
som sag t att de själva in te har den kompetens som behövs för att u tföra en rekrytering. 
Genom att ge bemanningsföretaget uppdraget att välja u t ett an tal kandidater till den 
tilltänkta tjänsten visar man därmed sin tillit till bemanningsföretaget. Det förtroende 
som kunden uttrycker för bemanningsföretaget är en värdeskapande faktor som fyller en 
viktig funktion i förhållandet mellan parterna. Ifall uppdragsgivaren in te har en bra 
relation till bemanningsföretaget och tillika rekryteringskonsulten så kommer man in te att 
lita på deras omdöme och ge dem uppdraget att välja u t kandidaterna. 
Bemanningsföretaget måste alltså redan från början ha byggt upp ett förtroende hos 
uppdragsgivaren så att kunden kan lita på att allt går rätt till och att urvalet stämmer 
överens med önskemålet. Värdet av att urvalet består av personer som är så 
överensstämmande med behovsanalysen som möjlig t är också oerhört väsen tlig t. För att 
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om det blir en lyckad rekrytering leder detta i sin tur till att uppdragsgivaren förmodligen 
åter igen an litar samma bemanningsföretag.  
 
 
4.4 Presentation 
 
Det är under presen tationsmomentet som kunden får kännedom om de slu tliga 
kandidaterna som rekryteringskonsulten tagit fram efter den överenskomna mallen . Ifall 
kunden in te är nöjd med dessa personer går rekryteringskonsulten tillbaka och gör en ny 
sökning. Är uppdragsgivaren belåten med kandidaterna så b lir det dennes tur att in tervjua 
indiv iderna för att sedan välja u t den person de vill anställa. (Intervju Tomas Davidsson, 
Proffice)  
 
Utifrån den information vi har om presen tationen har vi b ildat oss uppfattn ingen att det 
största värdet för kunden genereras då kandidaterna som rekryteringskonsulten 
presen terar överensstämmer med den tid igare u tarbetade behovsanalysen. Den faktor som 
här kommer vara avgörande för det fortsatta arbetet i rekryteringsprocessen är alltså hur 
pass tillfredställd uppdragsgivaren är med kandidaterna. Då rekryteringskonsulten 
dessutom erbjuder uppdragsgivaren en ny kandidat i de fall då presen tationen består av 
icke passande kandidater ökar denna garanti värdet för kunden. Vi anser att det är främst 
vetskapen om att garantin  finns som gör att värdet för uppdragsgivaren blir större då de i 
slu tändan utlovas att b li tilldelade kandidater som överensstämmer med deras behov. 
Ytterligare anser vi att bemanningsföretagens uppdrag i första hand är att underlätta för 
företag att slippa lägga ner tid  på förarbeten, annonseringar samt ansökningar och därför 
blir det bemanningsföretagens säljarknep samt värdeskapande förmåga att presen tera 
kandidater som motsvarar uppdragsgivarens krav. 
 
 
4.5 Uppföljning 
 
Uppföljningen sker en lig t standardregler, det v ill säga en, tre och fem månader efter att 
kandidaten börjat jobba hos sin nya arbetsg ivare, men det är naturlig tv is upp till kunden 
om man vill ha fler eller färre uppföljn ingstillfällen. Uppföljn ingen har två syften. Det är 
ett nödvändigt och viktig t steg för att fastslå om båda parter trivs med varandra och det är 
också ett sätt att knyta ett fortsatt framtida samarbete med uppdragsgivaren. (Intervju 
Tomas Dav idsson, Proffice) 
 
Det ovan omnämnda momentet är som synes en betydelsefull del i arbetet med att behålla 
befin tliga kunder och därmed skapa ett värde för den egna verksamheten. I 
bemanningsbranschen är det en lig t vår mening viktig t att bemanningsföretagen anammar 
denna strateg i eftersom det förhållandevis in te är så kostsamt för uppdragsgivaren att 
byta från ett bemanningsföretag till ett annat. De kostnader som i ett sådant fall uppstår 
kan vara av känslomässig karaktär eftersom den relation som man ursprungligen har 
byggt upp med ett bemanningsföretag raseras vid utbyte till en ny rekryteringsfirma. 
Därmed tillkommer kostnader för att bygga upp en ny relation med ett nytt 

28 



  RESULTAT & ANALYS 

 
bemanningsföretag. För att bemanningsföretagen ska lyckas med att behålla sina kunder 
måste de visa stort in tresse för att upprätthålla kontak ten med sina kunder oavsett hur 
många rekryteringar de uträttat för varje kund. Annars är det detsamma som att man ger 
kunden en möjlighet till att pröva på ett annat bemanningsföretag. 
 
Vi ser dock att en uppföljn ing inte bara handlar om att bygga upp en långvarig relation 
utan ett värde genereras även då bemanningsföretagen vid olika tillfällen kontrollerar att 
den anställde tr ivs på sin nya arbetsp lats. Den nyrekryterade personen är en reklampelare 
och ett ansik te u tåt för bemanningsföretaget v ilket innebär att går samarbetet med det nya 
företaget in te bra så blir det bemanningsföretaget som får skulden för den dåliga 
rekryteringen. En nyrekryterad person har i början stora krav på sig att uppfylla sin 
arbetsg ivares behov och vi tror att den anställde uppskattar om bemanningsföretaget 
besöker honom eller henne i dess nya arbetsmiljö .  
 
Uppföljningen kan även ses som en utvärdering  av genomfört uppdrag. Denna kan i sin 
tur visa sig återge både ett negativ t och ett positiv t värde för bemanningsföretaget 
beroende på uppdragsgivarens respons. Då bemanningsföretaget finner svar på vad som 
gick bra och vad som gick mindre bra i samband med rekryteringen ger detta dessutom 
influenser till nya tillvägagångssätt men även att eventuella misstag in te upprepas.  
 
 
DEL 2: ANALYS ENLIGT KONCEPTET NYTTA OCH 
KOSTNADER 
 
Enlig t Horovitz modell nytta-kostnader6 genereras ett värde då nytta överstiger 
kostnaderna. I vårt fall anser vi att detta in te fullt u t kan appliceras i uppsatsen eftersom 
in tervjumaterialet har en starkare betoning på nytta än kostnader. Därav går det in te 
jämföra dessa två begrepp enlig t Horovitz fullständiga värdemodell. Däremot anser vi att 
enbart nyttofaktorerna är av värdegenererande karaktär vilket är an ledningen till det fokus 
som vi lägger på nytta i avsnittet nedan. Vi väljer dessutom att dela in nyttoavsnittet i 
Horovitz tid igare nämnda Value Improvement, Value Ex tension och Value Expansion 
samt att applicera betydelsefull information från intervjuerna under dessa rubriker.  
 
4.6 Value Improvement 
 
I detta avsnitt kommer vi att beröra tre områden som enlig t undersökningen innehöll 
brister som kunde förstärkas för att sedermera generera ett större värde till 
uppdragsgivaren. Vi har valt att dela in  kapitlet i följande rubriker; Generella 
förbättr ingar av rekryteringsprocessen, Uppföljn ing av genomförd rekrytering och Tar 
bemanningsföretaget fram rätt person en lig t behovsanalysen? 
 

6  Se teorikapitel s. 22-23 

29 

                                                             



  RESULTAT & ANALYS 

 
4.6.1 Generella förbättringar av rekryteringsprocessen 
 
Undersökningen visade att förnyelse och uppdatering var två begrepp som de tillfrågade 
företagen lade stor vikt v id. Dels ansåg man att kompetensbanken kontinuerlig t skulle 
uppdateras i syfte att minska an talet felsökningar. Den tillfrågade hävdar nämligen att 
man bör ta bort de personer ifrån databasen som in te längre är in tresserade av att söka 
jobb eller som in te har den rätta kompetensen. Ett annat tillfrågat företag anser att 
bemanningsföretagen bör förbättra alla stegen i rekryteringsprocessen för att kunna 
överleva. Intervjupersonen hävdar att processen måste förnyas så att den inte alltid  
fungerar på ett och samma sätt och att företag inom bemanningsbranschen därmed blir 
mer effektiva. Ytter ligare hade ett av företagen synpunkten att rekryteringsfirmorna 
måste bygga upp verksamheten på erfarna personer och att erfarenheten skulle återfinnas 
i de olika stegen i rekryteringsprocessen. I sammanhanget bör de erfarna konsulterna ha 
en förståelse för vad uppdragsgivaren eftersöker men även ha en insik t i vad som sker 
utanför verksamheten. 
 
Genomgående kan vi se att de förbättr ingar som föreslås av in tervjupersonerna följer 
vissa mönster. Flera av företagen betonar särskilt ordet förnyelse v ilket ger oss en 
indikation på att rekryteringsprocessen inom bemanningsverksamheten in te alltid  är 
anpassad till den verkliga situationen, i form av exempelv is nya tjänster och 
arbetsområden eller den arbetssökandes nuvarande status i kunddatabasen. För en väl 
fungerande process är det även viktig t att alla stegen kontinuerlig t görs bättre då ett 
speciellt fokus på ett moment i rekryteringsprocessen följak tligen gör att förloppet 
bromsas upp och blir mindre effektiv t. Dessutom skapar en effektiv  process enlig t vår 
men ing ett större konkurrensskydd och inom en bransch där företagens grundkoncept i 
stort sett ser likadant u t är detta något som är särskilt v ik tig t att beak ta.  
 
Ytterligare kan man utifrån in tervjumaterialet se en tendens till att en del företag vill vara 
mer inblandade i kandidaturvalen än vad de nuvarande är. Anledningen till att företagen 
vill vara mer delak tiga kan bero på att man som uppdragsgivare redan vid första urvalet 
vill vara med och bedöma om de tilltänkta personerna passar in  i deras verksamhet. En 
annan an ledning kan vara att man som uppdragsgivare är rädd för att 
rekryteringsföretaget dessutom sållar bort passande personer i det första urvalet. Vi anser 
dock att om man tillsammans med bemanningsföretaget utarbetar en överensstämmande 
behovsanalys för tjänsten bör man som uppdragsgivare känna sig trygg med 
bemanningsföretagens arbete.  
 
4.6.2 Uppföljning av genomförd rekrytering 
 
Genomgående anser de tillfrågade företagen att uppföljn ingen efter genomförd 
rekrytering fungerar bra. Ett av företagen menar att de själva kan styra uppföljningen 
genom att man har en öppen konversation med bemanningsföretaget. Ett annat företag 
anser att det är av bemanningsföretagets in tresse att se till att förhållandet fungerar bra 
vilket är anledningen till att de v ill hålla en dialog med kunden. Däremot menar en av 
in tervjupersonerna att uppföljn ingen fungerar om man har en långvarig relation med 
rekryteringsföretaget men tillade dock att kontakten kan släppas efter det slu tgiltiga 
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rekryteringstillfället. Uppföljn ingarna görs enligt en av in tervjupersonerna efter tre 
respektive sex månader medan ett annat har fått erfara att ett bemanningsföretag som de 
an litat in te g jort någon uppföljn ing alls. Det framkom även att an talet uppföljningar kan 
variera från fall till fall beroende på tjänstens utseende. Vid exempelv is felrekrytering 
krävs större bevakning av genomfört uppdrag än vid ett lyckosamt resultat.  
 
Som vi ser det är uppföljn ingarna till stor fördel för bemanningsföretagens fortsatta 
förbindelse med uppdragsgivaren. Den kontinuerliga bevakningen av verkställd 
rekrytering är därmed vik tig  för att bygga upp en kundkrets som vid behov återkommer 
för att köpa företagets tjänster. En av personerna i undersökningen hävdar dock att 
kontak ten med bemanningsföretaget sedermera släpps, vilket kan leda till att man som 
uppdragsgivare tappar in tresset för det först använda bemanningsföretaget eftersom 
relationen inte kontinuerlig t underhålls. Vi uppfattade å andra sidan att några av 
in tervjuföretagen in te brydde sig om att bemanningsföretagen hörde av sig till dem för att 
stämma av hur pass väl den nyanställde lyckas på sin  nya arbetsp lats. Vi to lkar det som 
om man anser att det är mera angeläget för bemanningsföretaget att uppehålla en kontakt 
med kunden. Detta eftersom ett företag som är i behov av arbetskraft i praktiken kan välja 
mellan flera bemanningsföretag som kan ta sig an uppdraget. Självfallet är det också så, 
vilket några av in tervjuföretagen även nämner, att en uppföljn ing är mer behövlig vid mer 
avancerade tjänster som chefspositioner och experter. Följak tligen är det därför svårt för 
oss att göra en bedömning av hur ofta bemanningsföretaget bör göra en uppföljning hos 
uppdragsgivaren.  
 
4.6.3 Tar bemanningsföretaget fram rätt person enligt behovsanalysen? 
 
När det gäller om bemanningsföretaget tar fram rätt person enlig t behovsanalysen ser vi 
att v issa förbättringar eventuellt bör göras. Undersökningen visade nämligen att några av 
de tillfrågade vid ett fåtal tillfällen varit med om att de kandidater som 
bemanningsföretaget presen terar in te motsvarar den framtagna behovsanalysen.  
 
Anledningen till att det in te har fungerat i ett av fallen är att man in te har förstått varandra 
och att det därmed från början märks att kandidaten in te rik tig t stämmer överens med den 
bild som uppdragsgivaren har målat upp. Samma företag tillägger dessutom att i de fall 
som rekryteringen vanlig tv is in te har fungerat är vid anställn ing av specialist tjänster 
eftersom gränsdragningen vid en sådan position är ganska tajt. Ett annat företag är till 98 
procent nöjda med de kandidater som bemanningsföretagen har tag it fram. Orsaken till att 
det i v issa sammanhang in te har fungerat bra är att det in te har funnits tid  till att engagera 
de som ska göra in tervjuerna eller att de själva som uppdragsgivare varit o tydliga vid 
mötet med rekryteringskonsulten. Intervjupersonen menar att det är viktig t att det är 
samma rekryteringskonsult som besöker företaget som även genomför in tervjuerna med 
kandidaterna. Om någon annan än den ursprungligen kontaktpersonen genomför 
in tervjuerna finns det en risk för att denne tar fram en kandidat med rätt kompetens och 
erfarenhet men att kandidaten in te är den person som uppdragsgivaren eftersöker. Det 
tillfrågade företaget menar därmed att felrekryteringen beror på att rekryteringskonsulten 
i ett sådant fall in te har skaffat sig en uppfattn ing om den företagsanda och atmosfär som 
råder hos uppdragsgivaren.  
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Ytterligare två av de tillfrågade företagen har fått erfara att bemanningsföretagen tag it 
fram personer som in te alls passar till den tilltänkta tjänsten. Ett annat ser även att 
bemanningsföretaget ib land kan komplicera rekryter ingen genom att komplettera an talet 
kandidater med några outsiders. Dessa outsiders väljs också u t från kandidatbanken men 
deras profil stämmer in te fullständigt överens med den utformade behovsanalysen. 
 
Härmed kan vi urskilja att den relation som byggs i samband med utformningen av 
behovsanalysen i hög grad påverkar det fortsatta arbetet och resultatet av rekryteringen. 
Det som främst in te fungerar och som bör förbättras för att kunna leverera ett större värde 
till kunden, är att rekryteringskonsult och uppdragsgivare bör lägga mer tid  på att 
personligen träffas och diskutera det fortsatta arbetets gång. På så sätt skapar man sig en 
större förståelse för varandra och uppdraget. Vid det personliga mötet kommer även 
rekryteringskonsulten i kontak t med de så kallade mjuka parametrarna (företagsanda, 
atmosfär) vilka v isar sig vara ytterst v ik tiga i jakten på den rätte kandidaten och den 
max imala matchningen.  
 
I undersökningen nämns även att företagen själva kan ha varit bristfälliga när det gäller 
att u ttrycka sig  tydlig t om detaljerna kring tjänsten. Från uppdragsgivarens sida krävs det 
därför att man klart vet v ilken person man eftersöker för tjänsten och att god tid  ges för 
ändamålet. Att uppdragsgivarens behovsanalys dessutom kan vara svår att tyda kan vara 
en an ledning till att bemanningsföretaget tar fram några outsiders till tjänsten. Därmed 
gör man skaran av sökande bredare. Även väljs en outsider in för att man in te rik tig t vet 
vilken person som företaget är i behov av. Detta förfarande behöver dock in te innebära 
något negativ t. Det kan nämligen förhålla sig  så att kunden kanske in te riktig t har klart 
för sig  vilken person de vill ha och därför kan det vara bra om konsulten tar med några 
outsiders i urvalet. 
 
 
4.7 Value Extension  
 
Vi har tid igare talat om att genom att u töka nyttan med tjänsten kan man skapa värde. 
Precis som Wikström et al d iskuterar blir det mer nödvändigt för företag idag att ta hand 
om en större del av kundernas verksamhet. Det betyder att bemanningsföretagen kan 
skapa ett större värde för sina kunder om de erbjuder tjänster utöver sin kärnverksamhet. 
Tilläggstjänsten måste vara av den art att uppdragsgivarna vinner både tid  och kostnad på 
att tilldela bemanningsföretaget uppdraget. Den måste alltså ha en nyttofunktion som 
uppdragsgivaren kanske in te tid igare tänkt på men som de, v id närmare eftertanke, är i 
behov av. Tilläggstjänsten kan också göras individuell för varje enskild  kund. Då kan det 
handla mer om att b istå kunden med en arbetsuppgift som denne i vanliga fall brukar 
utföra själv  men av någon an ledning in te kan vid detta tillfälle.  
 
4.7.1 Intervjuföretagens önskemål om tilläggstjänster  
 
I syfte att ta reda på vilka ex tra tjänster som in tervjuföretagen efterfrågar ställde v i dem 
frågan ”Vilka tjänster anser ni att bemanningsföretagen borde utföra förutom själva 
rekryteringen”. Undersökningen visade att de flesta in tervjuföretagen gav förslag på 
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tilläggstjänster som bemanningsföretagen kan utföra utöver sin kärnverksamhet. En 
in tressan t upptäck t är att alla svaren var av varierande karaktär. Vi to lkar det som att 
behoven är olika för varje kund beroende på dess verksamhetsslag, kapacitet och syftet 
med uppdraget.  
 
Ett förslag som framkom under en av in tervjuerna var att bemanningsföretagen även 
skulle erbjuda ”Outsourcing” av vissa yrkeskategorier. Intervjuföretaget v ill att 
bemanningsföretaget ska erbjuda ett långtidskontrakt där tjänsten blir förlagd till 
bemanningsföretaget istället för att genomgå en rekryteringsprocess. Den tillfrågade 
tillägger dock att ”Outsourcingverksamheten” fungerar bäst på enklare tjänster, 
exempelv is recep tionisttjänster. Vi håller med om att detta är ett koncept att bygga på 
men vi bedömer dock att detta är något som kan liknas vid bemanningsföretagens 
en treprenadverksamhet som idag redan används. 
 
Ytterligare visade det sig att två av in tervjuföretagen har liknande behov. De anser att det 
vore bra om bemanningsföretaget kan ta hand om anställn ingsavtal, fack liga 
förhandlingar och bastjänster inom arbetsrättsområdet. I vissa fall kan uppdragsgivaren 
av tala med bemanningsföretaget att de står som arbetsg ivare under de första sex 
månaderna innan kandidaten blir anställd  och därför skulle det förenkla för 
uppdragsgivaren om denne in te behöver ta hand om vissa pappersarbeten. Detta ser vi 
som en utmärkt tilläggstjänst som kan utveck las v idare.  
 
Eftersom utb ildning i vårt tycke är en utmärkt ex tra tjänst så v ille v i veta om 
in tervjuföretagen delar vår åsik t. Vi frågade därför i fall bemanningsföretagen borde stå 
för utbildning av kandidaterna om dessa skulle sakna kunskap inom ett speciellt område 
exempelv is, data, projek tledning och försäljn ing. Med tanke på att bemanningsföretaget 
står som arbetsg ivare i början är de därmed ansvariga för att v idareutveck la sina anställda 
påpekade ett av in tervjuföretagen. Några av de in tervjuade personerna var positiva till att 
bemanningsföretagen skulle kunna erbjuda någon form av ex tra u tb ildning medan några 
andra hade lite invändningar till detta. Ett företag vill helst på egen hand utbilda sina 
anställda oavsett ämne eftersom de har en så pass utveck lad utb ildningsavdeln ing. Ett 
annat svarade att bemanningsföretagen gärna får utbilda kandidaten om en viss kunskap 
saknas, men man anser också att det är upp till bemanningsföretaget att fastställa 
kandidaternas kompetensnivå. Om situationen är som sådan att uppdragsgivaren är i akut 
behov av en anställd  så är det dessutom ingen bra idé att erbjuda utb ildning som ex tra 
tjänst eftersom kunden vill få en snabb rekrytering. Är rekryteringen istället p lanerad på 
lång sik t så kan detta vara en positiv  nyttofunktion.  
 
Alla förslag på tilläggstjänster som vi fått från intervjuföretag är varierande och 
in tressan ta. Angående ”Outsourcing” tycker vi att det vore en bra idé att 
rekryteringskonsulten informerar om att kunden kan få förlägga tjänsten hos dem istället 
för att rekrytera. Genom detta långtidskontrakt tror vi att bemanningsföretaget kan nå en 
djupare relation med kunden genom att man får möjligheten att hålla kontak ten med dem 
på ett helt annat sätt än då man gör en rekrytering. Vi instämmer med in tervjudeltagaren 
om att detta fungerar bäst på enklare tjänster eftersom exempelv is en mer teknisk 
arbetsuppgift med viss kompetens kräver en utförligare kravprofil. Ytterligare väck tes 
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vårt in tresse även av förslaget som skulle innebära att bemanningsföretaget u tför vissa 
bastjänster inom arbetsrättsområdet. Dessvärre har vi ingen kunskap om vilka 
arbetsuppgifter som bemanningsföretagen har tillåtelse till att u tföra åt uppdragsgivaren, 
men eftersom kunderna har önskemål om att få h jälp med dessa sysslor så tycker vi ändå 
att det är värt att undersöka möjligheterna. För att sammanfatta u tb ildningsfrågan anser vi 
att u tb ildning under kontrollerade former är något som bemanningsföretagen kan 
utveck la till en tilläggstjänst, men det hela bör dock planeras utifrån den aktuella 
situationen.  
 
 
4.8 Value Expansion  
 
De elemen t som vi här kommer att beröra, när det gäller för bemanningsföretagen att 
förstärka kundens erfarenhet från verksamheten, är garantier och kundens delak tighet i 
rekryteringsprocessen.  
 
4.8.1 Garantier 
 
Genom utlovade garantier kan företag stärka kundernas erfarenhet om dess verksamhet. 
Resu ltatet från in tervjuerna visade att alla tillfrågade företag var en iga om att 
bemanningsföretagen håller de garantier som de utfäster. Det framkom bland annat att en 
av de tillfrågade personerna upplever att bemanningsföretagen snabbt tar fram nya 
kandidater i de fall då de utvalda individerna in te stämmer överens med behovsanalysen. 
Ytterligare anser ett annat företag att bemanningsföretagen snabbt ger den hjälp som 
efterfrågas.  
 
Att rekryteringsfirmorna håller de garantier som de u tlovar medför i hög grad att flertalet 
av kunderna väljer att vara ett och samma bemanningsföretag troget även vid andra 
tillfällen . Då en bra relation sedermera har utveck lats mellan parterna går det även skönja 
en viss osynlig garanti. Denna garanti y ttrar sig i form av att de inblandade kan uteslu ta 
mycket av den muntliga konversationen eftersom det efterhand har skapats en större 
förståelse och tillit mellan bemanningsföretaget och dess kunder. I detta skede urskiljer vi 
därför att garan tin  har förändrats från en tangibel strateg isk lösning till en in tangibel.  
 
Den märkbara ökningen av an talet bemanningsföretag kan även bidra till att 
bemanningsföretagen i konkurrenssyfte har ett ökat tryck på sig när det gäller att hålla 
den garanti som det u tfäster. Garantin  kan dessutom i ett sådant fall medföra att företaget 
tv ingas till att kontinuerlig t förbättra tjänsten de erbjuder för att kunna leva upp till det 
som de utlovar, men även för att k lara konkurrensen från andra företag inom branschen.  
 
4.8.2 Kundens delaktighet i rekryteringsprocessen 
 
Enlig t vår uppfattn ing anser vi att värdet av en produkt blir större då kunden tillåts vara 
delak tig  i kunderbjudandet eftersom de därmed får möjligheten att kunna skräddarsy 
produkten efter sitt speciella behov. Då vi undersökte i hur stor utsträckning kunden 
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deltar i bemanningsföretagens tjänster framkom flera in tressan ta synpunkter. Två av 
in tervjupersonerna anser att det är vik tig t att de är med och bestämmer och ger sina 
synpunkter i början av processen för att sedan vara mindre delak tiga under tiden fram till 
slu tskedet av rekryteringen. Ytter ligare två av de tillfrågade företagen har åsik ten att det 
vill vara så lite delak tiga som möjlig t fram till dess att rekryteringskonsulten presen terar 
kandidaterna. Ett annat företag anser att de alltid  är delak tiga i löpande frågor men även i 
slu tskedet. Det v isade sig dessutom att valmöjligheten finns för hur delak tiga företagen 
vill vara. Flertalet av intervjupersonerna hävdar nämligen att om de vill får de närvara vid 
bemanningsföretagets in tervjuer med kandidaterna.  
 
Från undersökningen framgår det att uppdragsgivarna deltar olika mycket i 
rekryteringsprocessen. Den högst troliga orsaken till variationen är att företagens uppdrag 
till rekryteringskonsulten är av olika svårighetsgrad. Framför allt har vi åsik ten att det är 
viktig t att uppdragsgivaren medverkar i början av rekryteringsprocessen eftersom det är 
då som rik tlin jerna för processen dras. Bemanningsföretagen har dock till uppgift att 
h jälpa uppdragsgivaren att ta fram lämpliga kandidater då kunden själv  in te har tid  till att 
genomföra processen. Detta anser vi kan vara en av an ledningarna till att företagen in te 
visar sig mer en tusiastiska till att ha en mer medverkande roll i rekryteringsprocessen. 
Det v isar sig därför att det är svårt för bemanningsföretagen att öka värdet av tjänsten 
genom ett större kunddeltagande i alla rekryteringsstegen eftersom produkten i sig är 
ämnad för att underlätta uppdragsgivarens situation när tidsbrist råder.  
 
 
4.9 Värdegenererande faktorer i nyttoanalysen 
 
De dominerande värdegenererande faktorerna som in ledningsvis framkommer i avsnittet 
Value Improvement är förnyelse och större delaktighet i kandidaturvalet. Begreppet 
förnyelse påvisas av att flera av företagens förslag på generella förbättringar av 
rekryteringsprocessen handlar om en kontinuerlig  uppdatering av de olika stegen i 
rekryteringsförloppet. Denna förbättr ing skulle b idra till en mer effektiv 
rekryteringsprocess vilket i sin  tur skapar ett större värde för uppdragsgivarna. Som vi 
tid igare nämnt v ill dessutom flera av uppdragsgivarna ha mer inblick i kandidaturvalet. 
Ett större deltagande i kandidaturvalet ökar uppdragsgivarens värde av tjänsten då vi tror 
att kundens medverkan minskar en tänkbar rädsla för att kandidaterna in te stämmer 
överens med behovsanalysen.  
 
I samma avsnitt berör vi även de förbättringar som kan göras när det gäller uppföljningen 
av genomförd rekrytering. Generellt v isade undersökningen att uppföljn ingen fungerar 
bra men att v issa åtgärder dock bör göras. En lig t undersökningen har vi kommit fram till 
att de faktorer som ökar värdet av uppföljningen är att parterna emellan har en bra dialog  
och relation. Vi b ildade oss även uppfattn ingen att ett fåtal av in tervjupersonerna in te 
hade något in tresse för om bemanningsföretagen följde upp uppdragen eller in te. I ett 
sådant fall har bemanningsföretaget misslyckats i sitt budskap och följak tligen skapas det 
därmed inget värde för kunden.  
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Ytterligare kunde vi urskilja att några av kandidaterna i några få fall in te motsvarar 
uppdragsgivarens behov. Även här kan vi urskilja att relationen mellan uppdragsgivaren 
och bemanningsföretaget är av stor betydelse för att rekryteringsresultatet ska b li så 
överensstämmande som möjlig t med behovsanalysen. För den värdeskapande processen 
påpekar vi även att mer tid läggs på samarbetet samt att uppdragsgivaren tar god tid på 
sig  för att tänka igenom vilken person som passar för tjänsten.  
 
I kapitlet Value Extension nämner vi några av de förslag som företagen gav på 
tilläggstjänster vilka bemanningsföretagen kan utföra utöver sitt kärnkoncep t. En 
tilläggstjänst skapar ett värde för uppdragsgivaren i form av att den kan vara av sådan art 
att den underlättar för kunden att u tföra ett speciellt moment eller arbetsuppgift. Vi väljer 
här att in te analysera värdet i de olika förslagen eftersom det in te är relevant för vår 
undersökning då tilläggstjänstens utformning är olika beroende av behovet hos varje 
enskild  uppdragsgivare. 
 
Avslutn ingsvis behandlar vi garantier och kundens delak tighet som två elemen t i 
begreppet Value Expanision . Företagen hade genomgående åsik ten att 
bemanningsföretagen håller de garantier som de utlovar vilket därmed ökar värdet av 
tjänsten för uppdragsgivaren i form av att kunden kan lita på bemanningsföretaget. 
Tilliten b idrar även till att kunderna väljer att återkomma till bemanningsföretaget även 
vid andra tillfällen. I samband med hur delak tiga uppdragsgivarna är i 
rekryteringsprocessen fick vi varierande svar från respondenterna. Vi ser dock en tendens 
på att v issa av de tillfrågade in te v ill medverka i processen i så stor utsträckning. Detta 
kan därmed skapa svårigheter för bemanningsföretaget att öka värdet av 
rekryteringsuppdraget med hjälp  av kundens medverkan i processen.  
 
 
4.10 Kostnader 
 
En kostnad kan i många sammanhang återge ett positiv t värde. Detta gav oss an ledningen 
till att v i v ille undersöka vilka kostnader som uppstår då uppdragsgivaren väljer att 
genomföra en rekryteringsprocess tillsammans med ett bemanningsföretag och vilka 
faktorer som bidrar till att kostnaderna genererar värde. Utifrån in tervjuerna med 
företagen kunde v i urskilja tre grupper av kostnader som vi tog fasta v id i vår d iskussion.  
 
4.10.1 Rekrytera själv eller anlita ett bemanningsföretag 
 
Vid in tervjutillfällena med de olika företagen valde v i att undersöka vilka av de två 
handlingssätten , att själv  genomföra en rekryteringsprocess eller att an lita ett 
bemanningsföretag, som företagen föredrar i jämförelse med den kostnad i form av tid 
och pengar som läggs på den utförda tjänsten. Undersökningen gav varierande svar där 
två av företagen anser att de är så kompeten ta på rekryteringsområdet att det b lir billigare 
för dem att sköta rekryteringen själva men att det dock kunde variera från fall till fall. Det 
bör påpekas att båda dessa företag har på grund av sin storlek egna 
rekryteringsavdeln ingar, varför dessa därmed anser sig vara så pass kompeten ta inom 
rekryteringsområdet att de själva kan utföra rekryter ingar. Ett annat företag anser att det 
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blir effektivare för dem att hyra tjänsten eftersom det spar mycket tid  till sk illnad från om 
de själva skulle ansvara för hela processen. En av in tervjupersonerna ansåg även att vid 
rekrytering av kvalificerade tjänster så som chefstjänster är det mer effektiv t att använda 
sig  av ett bemanningsföretag. Dessutom tycker ytter ligare en tillfrågad att de databaser 
med arbetssökande som bemanningsföretagen har förenklar deras arbete mycket.  
 
Från resultatet går det u tläsa att övervägande an talet tillfrågade anser att det är effektiv t 
att an lita ett bemanningsföretag. I det här fallet tolkar vi begreppet effektiv itet som 
sparad tid  då några av in tervjuföretagen hade åsik ten om att det går snabbare då ett 
bemanningsföretag sköter rekryteringen än om företaget på egen hand skulle handlägga 
ärendet. Dessutom stödjer de svar som vi fick då vi frågade intervjupersonerna, hur de 
defin ierar begreppet effektiv itet i anknytning till rekryteringsprocessen, vår to lkning. 
Övervägande an talet av de tillfrågade anger att en effektiv  rekryteringsprocess ska gå 
snabbt att genomföra och att tiden är en vik tig faktor i sammanhanget. Den starka 
betoningen på att processen ska vara snabb anser vi kan vara ett tecken på att företagen 
vill att kostnaderna i både tid och pengar ska hållas så låga som möjlig t, men samtid ig t 
som en effektiv  process ska ge ett positiv t resultat.  
 
De företag som däremot väljer att i första hand sköta rekryteringen själva skapar en 
situation där det är tänkbart att bemanningsföretagen bör lägga en starkare betoning på 
dess effektiv itet och snabbhet i deras marknadsföringsmeddelanden för att v inna 
företagens förtroende. Två av det tillfrågade företagen tycker dessutom att de har en bred 
kompetens på rekryteringsområdet. Vilket kan betyda att de anser att de har bättre 
kontroll på rekryteringen om dem själva u tför den och att man även in te v ill riskera 
felrekrytering. Ett annat sätt för bemanningsföretagen att locka till sig  tviv lande 
uppdragsgivare är att u töka sin kandidatbank med nya yrkesgrupper, i vårt fall med 
nyutexaminerade studenter. Utifrån in tervjumaterialet har vi lag t märke till att det är 
kandidatbanken som lockar flera uppdragsgivare till att an lita ett bemanningsföretag.  
 
4.10.2 Tidskostnader  
 
För att ta reda på hur stora tidskostnader in tervjuföretagen har i samband med att de 
an litar ett bemanningsföretag valde vi att undersöka hur mycket tid  de avsätter för att 
träffa rekryteringsbolaget under en rekryteringsprocess. Det visade sig att två av 
företagen tycker att det är upp till dem som uppdragsgivare att bestämma hur mycket tid 
de vill p lanera in  för att träffa bemanningsföretaget. Därutöver tillägger dessa företag att 
då de skapat en bra relation med ett bemanningsföretag blir mötestillfällena färre. Ett 
annat företag bedömer att båda parterna måste träffas ganska mycket för att 
bemanningsföretaget ska få en bild  av vad de eftersöker. Ytterligare har två av 
in tervjupersonerna åsik ten att det är mest i in lednings- och avslu tn ingsskedet som det är 
viktig t att man bör avsätta mycket tid  till att träffa bemanningsföretaget.  
 
Generellt sett påvisar resultatet att uppdragsgivarna spenderar relativ t lite tid  med 
bemanningsföretaget under stora delar av rekryteringsprocessen. Vi ser även tendenser på 
att företag som vid upprepade tillfällen har an litat ett och samma bemanningsföretag in te 
har behovet av att träffa rekryteringskonsulten lika ofta. Detta ger oss en indikation på att 
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den mest dyrbara tiden som uppdragsgivaren spenderar med rekryteringskonsulten 
uppenbarar sig då parterna för första gången kommer i kontak t med varandra. Som vi ser 
det kan uppdragsgivaren dessutom välja hur mycket tid  som företaget v ill avsätta till att 
möta bemanningsföretaget. En av an ledningarna till att företagen väljer att an lita 
bemanningsföretagen är trots allt att uppdragsgivaren in te har tid  till att genomföra en 
egen kostsam och tidskrävande rekryteringsprocess. Eftersom denna tidsbrist kan vara av 
olika art b land företagen är det därför mest lämplig t att uppdragsgivaren plan lägger 
an talet mö ten med rekryteringskonsulten. 
 
4.10.3 Stämmer priset på tjänsten överens med rekryteringsresultatet? 
 
Ovanstående frågeställn ing gav varierande svar från in tervjuföretagen. Två av de 
tillfrågade företagen anser att priset på tjänsten stämmer bra överens med resultatet men 
att priset i v issa fall kan vara lite för högt. Några av företagen ställer dessutom priset i 
förhållande till hur mycket tid  och pengar de hade fått lägga ner på rekryteringsprocessen 
om de själva genomfört den. I sammanhanget betonar även en av in tervjupersonerna att 
de bara använder sig  av bemanningsföretag i de fall då priset anses vara av större värde 
än om de på egen hand skulle fullfölja rekryteringen. Det framkom även hur viktig t det är 
att priset som uppdragsgivaren betalar resulterar i att rätt person anställs till tjänsten. En 
av in tervjupersonerna menar nämligen att priset för en lyckosam rekrytering är låg t i 
jämförelse med om rekryteringsavdeln ingen skulle ta sig  an uppgiften.  
 
Av informationen att döma gör företagen vissa beräkningar på hur mycket mer eller 
mindre det skulle kosta att låta ett bemanningsföretag överta rekryteringen. I en sådan 
bedömning anser vi att tidsbristen och behovet av att få en person snabbt tillsatt kan 
komma att b li avgörande faktorer för att överväga om kostnaden är rimlig eller för hög. 
Då företagen på grund av tidsbrist in te kan arbeta med rekryteringen och att behovet av 
arbetskraft dessutom är påtag lig  kan kostnaden för bemanningsföretagets tjänst uppfattas 
som lägre. Detta eftersom behovet av att finna rätt person till den tilltänkta positionen kan 
ha en större fokusering än kostnaden i sig . Ett lyckat rekryteringsresultat skapar ett 
positiv t in tryck av bemanningsföretaget och kostnaden känns därmed in te så 
”betungande” u tan istället som en bra investering.  
 
 
4.11 Värdegenererande faktorer i kostnadsanalysen 
 
De förstnämnda kostnaderna i analysen framkom i jämförelsen mellan att själv 
genomföra en rekryteringsprocess eller att överlåta uppgiften till ett bemanningsföretag. 
Uppdragsgivaren hade åsik ten att det är effektivt att an lita ett bemanningsföretag 
eftersom företaget då sparar kostnader i form av tid. Tiden för hur snabbt 
rekryteringsprocessen löper blir därmed avgörande för hur stort värde som genereras till 
kunden, desto lägre tidskostnader desto högre värde. Flera av in tervjuföretagen ställer 
även priset av en rekrytering i relation med värdet av att själva genomföra rekryteringen. 
Våra egna teorier säger att tidsbristen och det uppställda behovet spelar stor roll v id en 
sådan jämförelse och följak tligen är det svårt för oss att bedöma om priset av 
rekryteringen återger ett högt eller låg t värde. Detta eftersom karaktären av dessa faktorer 
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in te går att fastställa u tifrån det in tervjumaterial vi har. Om vi däremot ser till de olika 
stegen i rekryteringsprocessen visar det sig att det uppstår kostnader då uppdragsgivaren 
måste avsätta tid  för att träffa bemanningsföretaget. Intervjuföretagen tillbringar dock 
relativ t lite tid  med rekryteringskonsulten och på så sätt skapas ett större värde för 
uppdragsgivaren då tidskostnaderna kan hållas nere. Dessutom visade det sig  att då de 
inblandade parterna har skapat en bra relation är behovet från uppdragsgivarens sida att 
träffa rekryteringskonsulten in te lika stort och vid en sådan situation uppnås därför ett 
högt värde.  
 
 
DEL 3: ANALYS AV INTERVJUMATERIALET 
BETRÄFFANDE NYUTEXAMINERADE STUDENTER 
 
I vår problemdiskussion konstaterar vi att det är svårt för nyutexaminerade studenter att 
komma ut på arbetsmarknaden och med anledning av detta problem valde vi att höra 
in tervjuföretagens synpunkter om ämnet. Vi ville få kunskap i hur företagen ställer sig till 
att rekrytera en nyutexaminerad student v ia ett bemanningsföretag samt vad de efterfrågar 
i rekryteringsprocessen för att kunna anställa studenten. Resu ltatet från undersökningen 
kommer vi i följande avsnitt redogöra för, analysera och kommentera för att sedan kunna 
urskilja de värdegenererande faktorer som kommer att u tgöra en del av det förslag som vi 
slu tligen ger på hur rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter kan 
effektiv iseras. 
 
4.12 Intervjumaterial och analys angående nyutexaminerade 
studenter 
 
4.12.1 Inställningen till att rekrytera en student via ett bemanningsföretag 
 
Vi lät våra in tervjuföretag läsa om den rekryteringsprocess för nyutexaminerade studenter 
som Proffice har utformat för att därefter kunna ställa frågan hur in tervjuföretagen 
uppfattar denna nya produkt och om de kan tänka sig att rekrytera en student under 
sådana förutsättn ingar. Reak tionerna var mycket o lika, men generellt sett var alla 
positiva. Två av de in tervjuade påpekade dock att rekryteringsföretagets marknadsföring 
av studentkonceptet kan medföra att det finns en risk med att rekrytera en student i 
en lighet med den tid igare beskrivna rekryteringsprocessen. Företagen menar att om det i 
reklambudskapet låter som om man kan utnyttja studenten så är konceptet in te gångbart. 
En deltagare påpekade också att den nyutexaminerade in te får behandlas som om han/hon 
an tas vara mindre värd än en mer erfaren kandidat. För att underlätta situationen 
framkom förslaget att en fadder på företaget alltid  ska stå till förfogande för den 
rekryterade studenten så att den nyanställde ska få tillfälle att skapa en bra relation till 
företaget. Dessutom har alla in tervjuföretagen tid igare rekryterat studenter och ser därför 
inget h inder till att de in te skulle kunna tänka sig att både rekrytera en student eller an lita 
ett bemanningsföretag. De är även ense om att de två övervägande an ledningarna till att 
rekrytera en student är att en nyutexaminerad innehar fräscha kunskaper och är formbar 
efter situationen. Vi skrev tid igare utifrån Wikström et al: s d iskussion om värdeskapande 
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att dagens generation är mer högutbildade och därför använder sig mer av kritisk t 
tänkande. Våra in tervjuföretag demen terar därmed det som Wikström förespråkar. 
 
Den mest påtag liga invändningen mot rekryteringsprocessen för nyutexaminerade 
studenter är att det finns en risk för att studenten ska bli u tnyttjad av både 
bemanningsföretaget och uppdragsgivaren. Följaktligen tror vi att bemanningsföretaget 
bör ha ett större fokus på att finna seriösa jobberbjudanden och koncentrera sig mindre på 
an talet studenter som rekryteras. Kommunikation blir här ett avgörande moment för att 
alla parter in te ska uppfatta denna produkt fel. Det är dessutom vik tig t att studenten 
känner sig uppmuntrad till att ställa krav på både bemanningsföretaget och 
uppdragsgivaren.  
 
Den förslagsgivna fadderverksamheten är en funktion som en lig t vår mening kan 
förbättra förhållandet mellan studenten och den nye arbetsg ivaren. Studenten ges även en 
större möjlighet till att u tb ilda sig med hjälp av en erfaren person vilket leder till att 
studenten snabbare och lättare lär sig arbetsuppgifterna samt kommer in i gemenskapen 
på företaget. Med an ledning av detta tycker vi att bemanningsföretagen borde uppmuntra 
uppdragsgivarna till att införa lärlingstid för att rekryteringen i längden ska bli lyckosam. 
Slu tligen ser vi, u tifrån de svar vi fått, tendenser till att idén med att anställa studenter via 
bemanningsföretag ligger rätt i tiden. Allt fler företag vill ha in  färsk kompetens i deras 
verksamheter. Eftersom uppdragsgivarna tillika studenterna får chansen att under sex 
månader pröva på om förhållandet fungerar så innebär det att båda parter hinner bilda sig 
en uppfattn ing om situationen innan prövotiden övergår till ett fast arbete. 
 
4.12.2 Avtalet om 6 månaders prövotid 
 
I Proffice rekryteringsprocess för studenter erbjuds uppdragsgivaren och studenten en 
prövotid på 6 månader. Detta gav oss uppslaget till att undersöka in tervjuföretagens 
inställn ing till att anställa en person under sådana omständigheter. Alla in tervjuföretag 
var eniga då de svarade att prövotiden blir en form av provanställn ing. Dessvärre såg in te 
så många av in tervjudeltagarna skillnaden mellan prövotid och en vanlig provanställn ing. 
De flesta uppfattade dock prövotiden som positiv eftersom uppdragsgivaren erbjuds en ny 
kandidat om företaget in te är nöjd med den nyanställde studenten.  
 
Precis som intervjuföretagen nämner så är det in te mycket som skiljer prövotiden åt från 
en vanlig  provanställn ing. Vi ser även att bemanningsföretaget kan få problem då de 
företag som redan har en egen välu tveck lad rekryteringsavdeln ing in te kommer att se 
fördelen med att ge uppdraget till ett bemanningsföretag. Lösningen till problemet kan 
vara att bemanningsföretaget y tter ligare poängterar den utlovade garantin  vid 
felrekrytering som innebär att uppdragsgivarna snabbt kan byta kandidat om de in te 
skulle vara nöjda med rekryteringskonsultens val. Under de första sex månaderna ges 
företaget mö jlighet att testa studentens kunskaper och in lärningsförmåga samtid ig t som 
tryggheten med garanti hela tiden finns där. Prövotiden ger dessutom en trygg tillvaro för 
kandidaten som därmed får chansen att byta arbetsg ivare om arbetsuppgifterna och 
miljön in te passar. Dessutom behöver den nyutexaminerade studenten inte vara rädd för 
att b li u tan jobb om uppdragsgivaren väljer att byta till en annan kandidat. 
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4.12.3 Bristen på arbetslivserfarenhet 
 
Bristen på arbetslivserfarenhet är en bidragande orsak till att studenter har svårt att 
komma ut på arbetsmarknaden och vi frågade därmed in tervjuföretagen hur de kringgår 
detta problem. Många av de tillfrågade svarade att oavsett om personen tid igare har 
jobbat med liknande uppgifter eller in te har någon erfarenhet alls så måste den 
nyanställde alltid  gå igenom en in troduktionsperiod. Under in lärningstiden ställer 
dessutom flera av de tillfrågade en fadder till förfogande. En av de in tervjuade personerna 
ser dock en risk med att i de fall då in lärningstiden blir längre beroende på tjänstens 
utformning så blir konsekvenserna mer betydelsefulla. Alla in tervjuföretagen tycker även 
att v idareutb ildningen av den nyanställde är en vik tig  funktion för att denne ska kunna 
anpassa sig till arbetsuppgifterna och att en kontinuerlig  utbildning krävs om personen 
ska u tveck las både praktisk t och teoretiskt.  
 
Introduktionsperioden som in tervjuföretagen talar om blir visserligen lite längre än 
vanlig t men förövrigt anser de att det positiva som anställn ingen av en nyutexaminerad 
student medför väger upp för risken med att personen är ny på området. Vi tycker att en 
stödperson har förmågan att ge den nyanställde den hjälp och beskydd personen behöver 
för att snabbt lära sig  rutinerna. Utifrån våra intervjusvar så verkar de flesta företag 
erbjuda en stödperson till alla deras nyanställda oavsett v ilken erfarenhet de besitter för 
att in lärningstiden ska gå så smid ig t som möjlig t. Skillnaden mellan en erfaren nyanställd 
och en oerfaren blir därmed att stödpersonen måste jobba en längre tid med den oerfarna 
vilket innebär en ökning av kostnaderna i form av uteb liven in täk t eftersom stödpersonen 
tillfullo  in te kan utföra sina egna arbetsuppgifter under denna tid . Detta ser vi som en 
möjlig  orsak till att företag noga överväger om de har råd och tid att anställa en 
nyutexaminerad oerfaren person. Slu tsatsen blir därmed att det är tjänstens utformning 
och kompetenskrav tillsammans med företagets ekonomiska situation som avgör om 
företaget har möjlighet att anställa en nyutexaminerad student u tan erfarenhet. I 
undersökningen upptäck te v i också att företag är villiga att satsa på kompetenshöjande 
vidareutb ildning av den nyanställde och detta ser vi som en positiv  utveckling mot att 
företag b lir  allt mindre rädda för att rekrytera en nyutexaminerad student.  
 
4.12.4 Hur bedömer uppdragsgivaren studentens egenskaper? 
 
I uppsatsen förde vi även in tresset till hur uppdragsgivarna bedömer en students 
egenskaper. Det v isade sig att de flesta informerar sig om vilket/v ilka ämnen studenten 
valt, om personen tag it kandidat eller magisterexamen och om individen avslu tat sina 
studier. De undersöker även hur starkt det personliga in tresset är för tjänsten och om 
personen har rätt inställn ing. En av de tillfrågade berättade att de lägger stor vikt på 
kandidatens första ord, vilka frågor kandidaten ställer men att det trots allt är 
helhetsin trycket som är viktigast i sammanhanget. En annan in tervjudeltagare påpekar 
också att tid igare arbetslivserfarenhet är betydelsefullt eftersom en referens är det enda 
som beskriver hur den arbetssökande uppfattas av en annan part. Med referenstagning 
menar in tervjuföretaget att personen in te behöver ha arbetat tid igare med den tilltänkta 
tjänsten, u tan vilket arbete som helst oavsett arbetsuppgifter är en merit. Den tillfrågade 
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menar att en arbetsreferens tyder på ett engagemang från kandidatens sida och att man 
har visat in tresse för att sköta ett jobb. 
 
Utifrån svaren som vi fått märker vi att koncen trationen läggs lite mer på de personliga 
egenskaperna än på exempelv is studierna. Detta eftersom det är den personliga kontak ten 
som är avgörande för om båda parter ska trivas med varandra. Valet av skola verkar 
heller in te vara avgörande utan det är desto vik tigare att personen avslu tat sina studier 
och kan visa att han /hon kan tillämpa de kunskaper man erhållit under utb ildningen. En 
annan iak ttagelse v isar på att ingen av de tillfrågade företagen lägger så stor vikt vid 
tid igare erfarenhet av den eftersökta tjänsten. Deras behov verkar alltså u tgöras av en 
formbar och nytänkande person som täcker in merparten av vad företagen efterfrågar, 
därför är tid igare erfarenhet in te en avgörande faktor för anställn ingen. Däremot ansåg ett 
in tervjuföretag att erfarenhet från något arbete, hur obetydlig t det än verkar, är 
meriterande. Vi delar deras åsik t och kan därmed sammanfatta det som att arbetsreferens, 
personlig egenskap och kursval är de tre faktorer som betyder mest för in tervjuföretagen 
då de ser till egenskaperna hos en nyutexaminerad student. 
 
4.12.5 Till vilken kostnad är företagen beredda att rekrytera en student? 
 
I syfte att undersöka hur kostnaderna skiljer sig mellan att rekrytera en nyutexaminerad 
oerfaren student jämfört med en person som har arbetslivserfarenhet, valde vi att fråga 
in tervjuföretagen hur högt pris (in te enbart i kronor) de är beredda att betala för att 
anställa en student. Utifrån in tervjuerna framkom det att ett av företagen vill betala 
samma pris som då de själva genomför rekryteringen. Tid och utbildning är dessutom 
svårt att sätta pris på eftersom sådana utg ifter varierar från fall till fall anser ytter ligare en 
av in tervjupersonerna. Samma företag ser även att oavsett om den nyanställde har 
erfarenhet eller in te måste personen utbildas inom företaget. Därmed menar den 
tillfrågade att priset in te spelar någon roll när det gäller att rekrytera en student i 
jämförelse med en erfaren person, utan det är tjänstens art som sätts i större fokus. Med 
tjänstens art menar vi att en experttjänst kräver mer tid  och utbildning än exempelv is en 
assisten ttjänst. Ett annat företag hävdar att priset av att anställa en nyutexaminerad 
student är att man måste kunna ställa en fadder till förfogande som kan vägleda den 
nyanställde under en längre tid . Ytter ligare u ttrycker en av deltagarna i undersökningen 
att det in te går att prissätta kompetens och personlighet u tan det är en kombination av 
dessa två fak torer som avgör prislappen på rekryteringen.  
 
Kostnaden för att rekrytera en student är i vår mening den samma som vid rekrytering av 
en person med erfarenhet. Det som främst understödjer denna teori är att 
in tervjupersonerna starkt betonar svårigheten med att sätta ett pris på tid , u tb ildning, 
personlighet och kompetens i samband med en rekrytering. Det som dessutom 
komplicerar denna kostnadsdiskussion är att det v isade sig att det knappast går att göra en 
kostnadsmässig jämförelse mellan att anställa en student och en erfaren person eftersom 
tjänsterna ser så o lika u t. Därmed ser vi tendenser på att företagen in te heller räknar med 
att kostnaderna kommer att b li högre i de fall då de rekryterar en nyutexaminerad student. 
Som vi tid igare också har berört finns det en möjlighet att behovet av att anställa en 
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passande person till en särskild tjänst kan anses vara av större prioritet än totalkostnaden 
för hela rekryteringsprocessen. 
 
4.12.6 Ökar rädslan för felrekrytering? 
 
Slu tligen ville v i ta reda på om rädslan för felrekrytering ökar då personen saknar 
arbetslivserfarenhet. De flesta av in tervjuföretagen svarade att en liten oro alltid  finns där 
men några påpekade också att om företaget använder sig av ett bemanningsföretag så 
borde man under prövotiden kunna göra en bedömning om kandidaten passar för tjänsten. 
Rädslan för felrekrytering blir även påtag lig  då det finns brist på referenser och att 
personen in te fått pröva sina färdigheter utanför skolan. Ytter ligare en synpunkt som 
framkom var att det också innebär en viss risk att anställa en mer erfaren person eftersom 
konsekvenserna b lir  större v id felrekrytering.  
 
Att anställa en nyutexaminerad person utan tid igare erfarenhet från den aktuella tjänsten 
är en riskfaktor som företagen i högsta grad är medvetna om. Prövotiden är åter igen den 
faktor som uppmuntrar företag till att våga rekrytera en nyutexaminerad student trots att 
de har en viss rädsla för felrekrytering. Utifrån våra egna erfarenheter märker vi att v i 
dessvärre saknar den kunskap som studenten får genom projek tarbeten ute på företag. 
Därav har vi bildat oss uppfattn ingen att in tyg från projek tarbeten tillsammans med 
referenser från tid igare arbeten oavsett arbetsuppgifter är något som har stor betydelse för 
att företagens oro ska minska. 
 
 
4.13 Värdegenererande faktorer i analysen beträffande 
nyutexaminerade studenter 
 
I detta kapitel redogjorde vi in ledningsvis för de åsik ter som in tervjuföretagen har till att 
rekrytera en nyutexaminerad student med hjälp av ett bemanningsföretag. Bland annat 
fick vi svaret att det finns en risk för att studenten kan bli utnyttjad. Vi finner därmed att 
denna åsik t genererar ett negativ t värde som i hög grad berör kandidaten. Likväl kan det 
negativa värdet också i sin  tur drabba uppdragsgivaren då utnyttjandet förmodligen 
resulterar i att kandidaten arbetar sämre. För att motarbeta denna risk anser vi att en bra 
kommunikation mellan parterna följak tligen kan vara en lösning på att vända det 
negativa värdet till positiv t. Ser bemanningsföretaget till att alla inblandade 
kommunicerar med varandra och att rätt information flödar mellan 
kommunikationskanalerna ökar man värdet för studenten tillika uppdragsgivaren.   
 
I samband med undersökningen upptäckte v i även att flera av in tervjuföretagen som har 
möjlighet till att själva u tföra rekryteringen inte såg någon större fördel med prövotiden. 
Detta b idrar en lig t vår men ing till värdeskapande i liten utsträckning. Målsättn ingen blir 
därmed att y tterligare framhålla garantin som erbjuder en trygg tillvaro för både 
uppdragsgivaren och kandidaten. Vi bedömer att en trygg tillvaro  och minskning av 
den rädsla  som kan drabba studenten om ingen jobbgaranti finns skapar ett betydande 
värde, som i sin tur kan övertyga uppdragsgivaren till att an lita ett bemanningsföretag. 
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Den värdeökning som garantin  framkallar anser vi har en god poten tial att överbygga den 
likgiltighet som vissa företag eventuellt har till prövotiden. Dessutom har vi märkt att den 
motv ilja som företag kan ha till att anställa en person utan arbetslivserfarenhet är mindre 
än vad vi tid igare förmodade. För att underlätta den nyanställdes situation utser 
in tervjuföretagen en stödperson som ska introducera kandidaten i sin  nya arbetsmiljö 
vilket v i upplever som en gynnsam värdefaktor. Vi uppfattar även att v idareutbildning  
av den nyanställde genererar ett positiv t värde för företagen då en ökad kunskap innebär 
en bättre användning av arbetsresurserna. Detta kan vara en bidragande orsak till att 
företag är villiga att lägga ner tid  och kostnader under in troduktionsperioden för att uppnå 
ett större värde från rekryteringen.  
 
Utifrån in tervjuerna med företagen kan vi också urskilja tre stycken olika faktorer som 
tillsammans ger en bild av hur den nyanställde bäst kan generera ett värde för företaget. 
De tre värdeskapande faktorerna är personlig egenskap, arbetsreferens och kursval. De 
tillfrågade anser att den nyanställde måste ha valt rätt kurser för den utannonserade 
tjänsten och bör likväl kunna tillämpa kunskaperna. Den personliga kontak ten har även 
stor betydelse för om uppdragsgivaren ska accep tera kandidaten med tanke på att 
erfarenhet från tjänsten saknas. Därför blir också en referens från tid igare arbete en 
nödvändighet för att uppdragsgivaren ska kunna se hur personen där har skött sig . 
 
Med an ledning av frågan till v ilken kostnad företagen är beredda att rekrytera en student 
konstaterar vi att det är svårt att avgöra hur kostnaden kan generera ett värde. Detta 
eftersom en kostnadsmässig jämförelse mellan att anställa en student och en erfaren 
person är mycket svår att göra då tjänsterna ser olika ut. Det skäl som vi uppfattar kan 
medverka till ett positiv t värde är att företag in te förväntar sig en högre kostnad för att 
rekrytera en student än en erfaren person. Utifrån in tervjuföretagens svar så kan vi också 
urskilja att det finns ett behov av att anställa rätt person vilket höjer värdet mer än om 
kostnaden ska få avgöra varje rekrytering.  
 
Avslutn ingsvis ville v i u treda om rädslan för felrekrytering av en oerfaren person ökar i 
jämförelse med att rekrytera en mer erfaren person. Vi tror att risken är något som alla 
företag kalkylerar med då de överväger om de ska rekrytera en oerfaren person. Därav 
tycker vi att denna medvetenhet i sig  skapar ett värde som kan medföra att företagen 
vågar satsa på en oerfaren person. Prövotiden ser vi också som en värdefaktor, där vik ten 
av att kunna byta ut den nyrekryterade är mycket avgörande för om företag ska bli 
inspirerade till att an lita ett bemanningsföretag.  
 
 
DEL 4: EFFEKTIVISERING AV 
REKRYTERINGSPROCESSEN 
 
I följande avsnitt kommer vi att redovisa de inre effektiv iseringar som är möjliga att 
genomföra i rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter. I varje 
rekryteringssteg börjar vi med att beskriva de generella förbättringar som i största 
allmänhet kan tillskrivas alla segment men som i vårt fall b lir ak tuellt för 
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nyutexaminerade studenter. Därefter tar vi upp de förbättr ingar som hänförs till 
segmentet nyutexaminerade studenter. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för de 
generella effektiv iseringar som kan tillskrivas hela den övergripande processen.   
 
4.14 Behovsanalys 
 
Med utgångspunkt i analysen av rekryteringsstegen (del 1) har vi kommit fram till att 
kommunikation och in tegration mellan parterna ökar värdet för de inblandade i 
behovsanalysen. Dessa begrepp stödjer även in tervjuföretagens åsik ter då de hävdar att 
man bör lägga mer tid  på att personligen träffas eftersom de vill vara mer delak tiga i 
in itialskedet. Därmed tror vi att behovsanalysen kan göras effektivare om relationen 
bygger på en fast grund utav medverkan, konversation samt p lan lagda möten. I samband 
med mötena tycker vi att bemanningsföretaget ska göra uppdragsgivaren medveten om 
hur kostsam rekryteringen kommer att b li i både tid  och pengar. Detta med an ledning av 
att uppdragsgivarna i brist på tid  an litar ett bemanningsföretag för att u tföra 
rekryteringen. Vi anser att denna åtgärd kan effektiv isera både behovsanalysen men även 
hela den övergripande processen då vinningen blir att man kan motverka risken för att fel 
kandidater väljs in  i urvalet. Ytterligare är det värt att poängtera hur viktig t det är att 
rekryteringskonsulten har en förståelse för uppdragsgivarens behov samtid ig t som han 
eller hon har en inblick i vad som sker utanför kundens verksamhetsområde. Detta i syfte 
att få ett större underlag till behovsanalysen.  
 
Vid rekrytering av en nyutexaminerad student har vi funnit att det är vik tig t att framhäva 
garantin  som bemanningsföretaget erbjuder redan i in ledningsfasen. Dessutom påvisade 
vår undersökning att garantin  i sig  genererar ett värde för kunden. Generellt håller 
bemanningsföretagen vad de utlovar men för att uppmuntra uppdragsgivaren till att 
anställa en student kan bemanningsföretaget starkt betona sin garanti redan i början av 
processen. En starkare betoning av garantin  kan därmed leda till att en eventuell oro för 
att anställa en student minskar och detta tror vi mynnar ut i att processen blir effektivare 
då beslu t kan tas snabbare och med mer bestämdhet. Vi v ill även påpeka att garan tier är 
en del av företags strateg ier till att behålla sina kunder varvid det är vik tigt för 
bemanningsföretaget att de kandidater som presen teras stämmer in med uppdragsgivarens 
behov. Av denna an ledning ser vi inget skäl till att en starkare betoning av garantin kan 
uppfattas som negativ  eftersom det ligger i företagets in tresse att uppdragsgivaren får ett 
gott in tryck av bemanningsföretaget. Detta så att kunden väljer att an lita samma företag 
igen vid ett annat tillfälle. Garan tin  kan sedermera b idra till att gränsen mellan kunden 
och leverantören suddas ut. Detta under förutsättningen att en bra relation, baserad på 
tillit och förståelse, har u tveck lats mellan de inblandade parterna.  
 
I ett tid ig t stad ium av rekryteringsprocessen är det även vik tig t att kommunikationen är 
välfungerande mellan parterna så att framför allt uppdragsgivarna in te ska uppfatta syftet 
med rekryteringsprocessen på fel sätt. Rekryteringsprocessen kan in te anses ge ett 
effektiv t slu tresultat om den nyanställde studenten känner sig utnyttjad av i första hand 
uppdragsgivaren men även bemanningsföretaget.   
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4.15 Sökning och Platsannonsering 
 
Inom detta steg i rekryteringsprocessen bör databasen vara enkel och snabbhanterlig för 
att anses som effektiv och värdegenererande. Av in tervjumaterialet framgår det att 
bemanningsföretagens databaser kontinuerlig t måste uppdateras så att överflödiga 
kandidater faller bort för att på så sätt uppnå en mer resultatr ik  och snabbare sökning. 
Kan tiden för sökningen efter lämpliga kandidater reduceras bidrar det följak tligen till att 
uppdragsgivarens to talkostnad för rekryteringen blir lägre. Vi finner också att de 
egenskaper som företag efterfrågar hos en nyutexaminerad student är värdefull 
upplysning som bemanningsföretagen kan använda sig av för att göra sin databas mer 
effektiv . Om den nyutexaminerade kandidaten i sin profil kan upplysa om vilka 
egenskaper han eller hon besitter så b idrar det till att sökningen går snabbare och blir mer 
träffsäker. 
 
 
4.16 Urval 
 
De värdegenererande faktorerna som vi tagit fram i urvalssteget innebär att 
bemanningsföretagen skapar ett förtroende hos uppdragsgivaren, att de erbjuder ett lagom 
an tal kandidater och slu tligen att kandidaterna är så rättv isande som möjlig t. En lig t 
in tervjuföretaget så uppnår man bäst dessa faktorer genom att ge uppdragsgivarna en 
större delak tighet i kandidaturvalet. För att göra urvalsprocessen mer effektiv  ser vi att 
uppdragsgivaren måste informeras mer om händelseförloppet för att få möjlighet att säga 
ifrån om kandidaterna inte stämmer med behovsanalysen. Vid rekrytering av en 
nyutexaminerad student b lir delak tigheten ännu viktigare eftersom mer står på spel då 
personen in te har någon erfarenhet. Utan erfarenhet b lir därmed den personliga kontak ten 
avgörande i urvalet och det är därför som vi anser att uppdragsgivaren bör vara mer 
delak tig  under urvalet för att man på ett mer effektiv t sätt ska kunna välja u t rätt 
kandidater. Dessvärre ser vi tendenser på att en större delak tighet för uppdragsgivaren 
resulterar i ett vågspel mellan dels tidsbristen samt kostnadsbesparingen och 
förutsättn ingen att ta fram rätt kandidater. I slu tändan blir det till följd  därav upp till 
uppdragsgivaren att bedöma hur engagerade de v ill vara i urvalet. 
 
I de fall då tjänsten är utformad på så sätt att en nyutexaminerad kandidat har poten tialen 
att b li rekryterad har vi kommit fram till att urvalssteget y tterligare kan effektiv iseras om 
man redan i behovsanalysen rekommenderar uppdragsgivarna att beräkna vad det 
kommer att kosta dem att rekrytera en student. Kandidaturvalet kan därmed utföras på ett 
smid igare sätt om rekryteringskonsulten redan innan vet om uppdragsgivaren har 
möjlighet att avsätta en stödperson till den nyanställde. Om uppdragsgivaren in te har 
resurser till detta blir det därmed tidsmässig t onödigt att inkludera nyutexaminerade 
kandidater i urvalet.  
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4.17 Presentation 
 
Enlig t vår analys av presen tationsmomentet v isade det sig  att uppdragsgivarens grad av 
tillfredställelse kommer att vara rik tmärket för hur rekryteringsarbetet fortskrider. Detta 
moment är enlig t vår undersökning väl fungerande då bara ett fåtal av de intervjuade 
företagen var missnöjda med kandidaten /kandidaterna som bemanningsföretaget 
presen terar. Företagen påvisade dock in te någon rädsla för att rekrytera en student v ilket 
ger oss indikationer på att bemanningsföretaget redan i tid ig t stad ium kan ge förslag på 
att kandidaterna som de slu tligen presen terar även kan vara nyutexaminerade studenter. 
Vad ett av företagen hävdade och vars inställn ing vi delar är att det krävs en 
upplärningsperiod för den nyanställde kandidaten oavsett om denne innehar tid igare 
erfarenhet eller om person är nyutexaminerad. En stödperson kan även ställas till 
förfogande för den oerfarne studenten så att denne snabbt anpassar sig till sin nya 
arbetsmiljö . 
 
 
4.18 Uppföljning 
 
Uppföljningen som är rekryteringsprocessens sista steg är en lig t vår uppfattn ing svår att 
effektiv isera för segmentet nyutexaminerade studenter. Detta eftersom vi anser att 
uppföljn ingen har till syfte att u tvärdera utförd rekrytering samt ett försök till att skapa en 
långvarig relation till befin tliga kunder och därmed in te till att undersöka hur olika 
personsegment passar in i den nya verksamheten. Vi finner det därför mer rimlig t att 
enbart göra en generell effektiv isering av uppföljningsmomentet u tifrån de värden som 
framkom i våra analyser och som därmed även kan appliceras på segmentet studenter.  
 
Intervjuföretagens svar angående hur uppföljningen fungerar var övervägande positiva. 
Enlig t våra analyser kan uppföljn ingen skapa ett större värde för bemanningsföretaget än 
för uppdragsgivaren eftersom det är vik tig t för bemanningsföretaget att bygga upp en 
långvarig relation med kunden. För att skapa en effektivare uppföljn ing krävs det att 
rekryteringskonsulten kontinuerlig t underhåller kontak ten med kunden så att in te denne 
”g lömmer” bort kontak ten med rekryteringsfirman. Om uppföljn ingen in te utförs finns 
det en risk för att kunden väljer att byta företag eftersom byteskostnaderna är låga i 
sammanhanget. Det som därmed kan öka byteskostnaderna är att en bra relation skapas 
mellan inblandade så att kundens motvillighet till att sk ifta bemanningsföretag minskar. 
Dessutom framkom det u tifrån in tervjuerna att en långvarig relation in te kräver lika 
många uppföljn ingar som en kortvarig .  
 
Då rekryteringskonsulten besöker den nyanställde personen (även studenten) i dess nya 
arbetsmiljö  har vi uppfattn ingen om att indiv iden ser med uppskattn ing på besöket v ilket 
följak tligen genererar ett positiv t värde. För att momentet ska vara så effektiv t som 
möjlig t är det v ik tig t att rekryteringskonsulten är väl insatt i uppdraget och att det också 
är samma person som genomför uppföljn ingen som även utfärdade behovsanalysen.  
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4.19 Generella effektiviseringar i rekryteringsprocessen för 
studenter 
 
Förnyelse är ett värdeladdat ord som vi sammankopplar med de generella förbättringar av 
rekryteringsprocessen som intervjupersonerna föreslår. Som vi tid igare nämnt reflek terar 
vi över om bemanningsföretagen verkligen anpassar sig till den verkliga situationen. När 
det gäller studenters situation är det en lig t vår vetskap endast ett fåtal av 
bemanningsföretagen som direkt rik tar sig till nyutexaminerade studenter och är 
medvetna om deras situation på arbetsmarknaden. Som mall har vi valt att använda 
Proffice rekryteringsprocess för studenter vilken innebär att studenten först hyrs i sex 
månader av uppdragsgivaren innan eventuell anställn ing sker. Detta exempel är av 
in tresse för oss eftersom vi ställde oss frågan om ett sådant ”hyr först- anställ sedan” kan 
vara ett sätt att effektiv isera de oerfarna studenternas situation. Det v isade sig dock att 
anställn ingsförhållandet (som en lig t vår uppfattn ing är det enda som skiljer ”Young and 
Professional” med en trad itionell rekryteringsprocess) lätt kan blandas ihop med vanlig 
provanställn ing vilket därför kan resultera i att företagen genomför anställn ingen på egen 
hand med vanlig t provanställn ingsavtal. Som vi ser det krävs en större betoning av 
fördelarna med anställn ingsavtalet för att konceptet ska b idra till att 
rekryteringsprocessen ska b li mer effektiv .  
 
Ytterligare ställde v i hypotesen att o lika former av utb ildning kunde effektiv isera 
rekryteringsprocessen och även underlätta studen ters situation. Bemanningsföretaget 
skulle förslagsvis kunna erbjuda personer, som in te innehar arbetslivserfarenhet, och 
komplettera kunskaper som krävs för en särskild  tjänst. Vi har tid igare i uppsatsen 
redovisat att in tervjuföretagen hade delade meningar om huruvida bemanningsföretagen 
skulle kunna stå för någon form av utbildning av kandidaterna. Generellt ser vi dock att 
den föreslagna tilläggstjänsten kan effektiv isera rekryteringsprocessen i de fall då 
uppdragsgivaren in te på egen hand har tid  att ge personen extra u tb ildning i startskedet av 
anställn ingen. Å andra sidan är det i f lera fall lättare och bättre för uppdragsgivaren att på 
plats u tb ilda den nyanställde för att uppnå ett mer effektiv t resultat i form av sparad tid , 
ekonomiska kostnadsbesparingar och en anpassad utbildning. 
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55..  SSLLUUTTSSAATTSSEERR  
 
 
Det effektiv iseringsförslag vi nu har presen terat omfattar flera in tressan ta aspekter. Som 
det v isade sig kan rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter in te effektiv iseras 
utan att man tar hänsyn till den generella rekryteringsprocessen för övriga kundsegment. 
De olika stegen i rekryteringsprocessen kan utifrån vår undersökning effektiv iseras på 
följande sätt för att uppfylla företagens krav på värde i samband med rekrytering 
nyutexaminerade studenter.  
 
I behovsanalysen bör bemanningsföretagen lägga stor vikt v id att ha en så bra 
kommunikation som möjlig t med uppdragsgivaren. Företagens krav på värde kan 
dessutom hänföras till deras önskan om att få vara mera delak tiga i in itialskedet av 
rekryteringsprocessen. För att uppnå företagets krav uppmanar vi därmed 
bemanningsföretagen att p lanera in flera möten med uppdragsgivaren i syfte att förhindra 
en snedvridning av behovsanalysens utformning. Vid anställn ing av en student är det 
speciellt v ik tig t att kommunikationen vid utförandet av behovsanalysen fungerar eftersom 
en sådan rekrytering i högsta grad kräver en mer detaljerad utformning än vid anställning 
av en erfaren person. Den kritiska fak torn vid utformandet av behovsanalysen är dock 
tiden. Sett ur företagens situation är det in te säkert att dessa kan avsätta mycket tid till att 
träffa rekryteringskonsulten. I sammanhanget v isade det sig att den mest dyrbara tiden 
som uppdragsgivaren tillbringar med rekryteringskonsulten uppenbarar sig första gången 
dessa två parter träffas. Om uppdragsgivaren därefter an litat ett och samma 
bemanningsföretag vid flera rekryteringsuppdrag och en bra relation därigenom har 
byggts upp kan tidskostnaderna reduceras. En god relation är därmed av stor betydelse 
för att tidskostnaderna ska kunna hållas på en rimlig nivå för uppdragsgivaren.  
 
Ytterligare ser vi att behovsanalysen vid rekryteringen av en student kan effektiv iseras 
genom att en starkare betoning av den utlovade garantin  görs vid det tillfälle då 
behovsanalysen utförs. Den tänkbara oro uppdragsgivarna har vid en rekrytering av en 
student kan därmed minska då de vet att garantin ger dem möjlighet att byta kandidat då 
de in te är nöjda med den nyanställde. För studen ten innebär garantin ett skydd mot 
arbetslöshet i den mån att bemanningsföretaget kan erbjuda en ny tjänst om 
uppdragsgivaren bryter provanställn ingen. Därmed ges studenten möjlighet att känna sig 
mer självständig gentemot uppdragsgivaren av den orsaken att anställn ingens fullföljande 
blir lika beroende av om studenten trivs som av att uppdragsgivaren är nöjd. En starkare 
betoning av garantin  innebär även ett ökat krav på bemanningsföretaget att u tföra 
uppdraget på bästa möjliga sätt. Detta så att uppdragsgivarna i framtiden väljer att ta hjälp 
från bemanningsföretaget och att nyutexaminerade studenter vill b li delak tiga i 
kandidatbanken. Ytterligare kan en osynlig  garanti skönjas efter det att en bra relation 
utveck lats mellan inblandade parter. Denna innebär att den muntliga konversationen i stor 
utsträckning kan uteslu tas eftersom uppdragsgivarna och bemanningsföretaget har god 
tillit för varandra. Detta leder till att skiljelin jen mellan kunden och leverantören blir allt 
mer oklar.  
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Det andra steget i en rekryteringsprocess utgörs av sökning och platsannonsering . Inom 
detta område eftersökte in tervjuföretagen en kontinuerlig  uppdatering av 
bemanningsföretagens databaser så att en snabbare och mer relevant sökning efter 
lämpliga kandidater kan uppnås. För studenterna medför profilen i kandidatbanken deras 
bästa chans att göra sig så synliga som möjlig t för att avancera till urvalsprocessen. 
Därför är det speciellt v ik tig t att studentens egenskaper och kunnande detaljerat beskrivs i 
databasen då det b lir lättare för bemanningsföretaget (men även för uppdragsgivaren i 
vissa fall) att enkelt finna den person (student) de eftersöker. Dessutom är det v ikig t att 
databasen är effektiv på så sätt att tiden för sökningen efter lämplig kandidat kan hållas 
nere.  
 
Urvalet av kandidaterna, i det här fallet studenterna, återger en lig t flertalet av de 
tillfrågade ett bra och värdegenererande resultat då uppdragsgivaren får vara mer delak tig  
i kandidaturvalet. Ett större deltagande kan därmed yttra sig  i form av att 
bemanningsföretaget i stor utsträckning informerar om hur processen fortskrider så att 
man ger uppdragsgivaren möjligheten att se om de kandidater som tas fram 
överensstämmer med behovsanalysen. I de fall då kandidaterna saknar 
arbetslivserfarenhet b lir följak tligen denna process ännu mera påtag lig . Dessutom vill v i 
tillägga att det ligger i uppdragsgivarnas in tresse att bestämma hur pass delak tiga de vill 
vara i kandidaturvalet.  
 
Det påföljande steget i rekryteringsprocessen utgörs av presentationen u tav 
kandidaterna. De slu tsatser som vi drar är att presen tationsmomentet i samband med 
anställn ing av en student kan effektiv iseras på så sätt att bemanningsföretaget redan vid 
en tid ig kontak t med uppdragsgivaren uppger att några av de slu tliga kandidaterna kan 
vara nyutexaminerade studenter. Denna åtgärd anser vi kan ha en stark genomslagskraft 
eftersom det v isade sig att övervägande an talet in tervjuade inte hade några invändningar 
till att anställa en nyutexaminerad student. Ytterligare är det v ik tig t att en uppdragsgivare 
kan tillhandahålla studenten en fadder som in ledningsvis kan vägleda den nyanställde på 
sitt nya arbete. 
 
Uppföljningssteget som är det sista momentet i rekryteringsprocessen kan vi, som vi 
tid igare konstaterade, in te enbart effektiv isera för segmentet studenter. Detta moment kan 
anses som ett av det vik tigaste för bemanningsföretaget eftersom uppföljn ingen är en del 
av företagens strateg i till att b inda till sig  kunderna. Av denna an ledning kan vi urskilja 
att uppföljn ingen är mer värdegenererande för bemanningsföretaget än uppdragsgivaren. 
En ständigt återkommande kontak t med uppdragsgivaren gynnar därmed 
bemanningsföretaget men även den nyanställde individen. Vi tror även att studenten bör 
kontak tas utav bemanningsföretaget i lika stor utsträckning som uppdragsgivaren för att 
undersöka om personens trivs på den nya arbetsp latsen. En uppföljning där 
bemanningsföretaget är lyhörd för om den nyanställde finner sig  väl tillrätta v isar därmed 
för studenten att bemanningsföretaget in tresserar sig  för dennes välbefinnande. 
Följak tligen tror vi att detta leder till en värdeökning för studenten. 
 
Utöver de fem olika stegen i rekryteringsprocessen valde v i att beak ta generella 
effektiv iseringar i rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter. Vi kan 
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konstatera att ett fåtal av bemanningsföretagen har en rekryteringsprocess utformad efter 
studenters behov. Som ett steg i rätt riktn ing har Proffice u tveck lat en rekryteringsprocess 
för detta segment. Dock ser vi tendenser till att deras koncept hyr-först-anställ-sen har för 
stora likheter med vanlig provanställn ing, vilket betyder att företaget starkare behöver 
betona omständigheterna kring arbetsav talet för att skapa ett större värde för 
uppdragsgivaren.  
 
Sammanfattn ingsvis går det urskilja att de olika effektiv iseringsförslagen är 
återkommande i de olika delarna av rekryteringsprocessen. Framför allt uppges 
kommunikationen mellan de inblandade vara en viktig  beståndsdel i en lyckad 
rekrytering samt grundstenen till en bra relation. Vi har berört denna värdefaktor vid ett 
flertal tillfällen i uppsatsen och här i våra slu tsatser handlar det främst om att föra en god 
kommunikation under rekryteringsprocessens fortskridande och att inbjuda 
uppdragsgivaren till ett större deltagande i anställningsarbetet. Det är även viktig t att rätt 
information ges redan i ett tid ig t skede av processen så att uppdragsgivaren har möjlighet 
att göra de förberedelser som krävs för att anställa en student. Ytterligare betonar vi tiden  
som en kritisk faktor i rekryteringsarbetet. Tiden för hur snabbt rekryteringsprocessen 
kan genomföras avgör vilket värde som genereras för uppdragsgivaren, ju lägre 
tidskostnader desto högre värde. Dessutom har vi gjort iak ttagelsen att det är vik tig  att 
bemanningsföretagen följer med i u tveck lingen så att fräsch information beak tas och att 
nya segment får chansen att uppvisa sin  kompetens på arbetsmarknaden.  
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BBIILLAAGGAA  11  
 
 
Intervjufrågor till Proffice 
 
1. Hur går en rekryteringsprocess till? 
       -  Hur ser en kravspecifikation ut? Hur utformas en kravspecif ikation?  
       -  Hur ser en behovsanalys u t? 
       -  Hur görs det slu tliga valet?  
2. Hur bedömer n i en persons egenskaper? 
3. Hur delak tig  är kunden i rekryteringsprocessen?  
4. Hur lyhörda och flex ib la är n i för att uppfylla kundernas önskemål? 
      -  Hur mycket tid  läggs på in tervjuer?  
      -  Hur lång tid  tar det tills personen får svar? 
5. Hur når ni era kunder? (Med iakanaler)  
      -  Varför ska personer och företag välja Proffice? 
6. Vad gör ni för att kunderna ska fortsätta att an lita er? 
7. Följer n i upp hur relationen mellan  företag och rekryterad fungerar? 
8. Vilka garantier ger ni till personer och företag? 
 
Rekryteringsprocessen för studenter 
 
9. Hur har ni resonerat när n i har tag it fram rekryteringsprocessen för studenter?  
      -  Vilka är de strateg iska bakomliggande faktorerna? (Marknadsundersökning) 
10. Kärnprodukten /konceptet som bemanningsföretagen erbjuder ser generellt sett 

likadan ut. Är detta även en b idragande orsak till att denna idé har uppkommit i syfte 
att förstärka Proffice position gentemot konkurrenter? 

11. Berätta om den nya rekryteringsprocessen. 
12. Vilka mål har n i med rekryteringsprocessen? 
13. Vilka visioner har ni med rekryteringsprocessen? 
14. Vilka syften har ni med rekryteringsprocessen? 
15. Vad är det som är unikt med rekryteringsprocessen? 
16. Kan rekryteringsprocessen standardiseras? 
17. Hur stark är rekryteringsprocessen konkurrensmässig t? 
18. Hur är det tänkt att n i ska marknadsföra rekryteringsprocessen? 
19. Är det betydelsefullt att inrik ta sig  på enskilda yrkeskategorier inom segmentet 

studenter, ex ekonomi- och data studenter? 
20. Hur defin ierar n i en u texaminerad student? 
21. Hur bedömer n i studentens egenskaper? 
22. Hur ska n i kring gå problemet med att studenten faktisk t in te har någon erfarenhet? 
23. Kommer ni att v idareutb ilda era rekryteringskonsulter för att anpassa deras 

arbetsuppgifter till den nya rekryteringsprocessen? 
24. Vilka kunder hoppas n i att få genom rekryteringsprocessen?  
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25. Kan ni tänka er att erbjuda en student till ett företag i stället för att företaget kommer 

med en förfrågan? 
26. Kommer ni att erbjuda enklare u tb ildning om företaget kräver det för att rekrytera en 

student? 
27. Kommer ni att använda er av en särskild  prisstrategi? 
28. Hur defin ierar n i effektiv itet i samband med rekryteringsprocessen? 
 
Övriga frågor: 
1. Hur ställde n i er till förslaget från början?  
2. Hur långt har ni kommit i p laneringen?  
3. Ser ni några risker med denna rekryteringsprocess? 
4. Vilken genomslagskraft tror ni att processen kommer att ha? 
5. Vad är det som kan gå fel?  
6. Tror ni att konkurrerande företag kommer att ta efter iden? 
7. Har ni nu i u tveck lingsfasen stö tt på några oväntade problem som n i tid igare in te tag it 

med i beräkningen? 
8. Har ni g jort ekonomiska beräkningar för processen? (Lönsamhetsbedömning) 
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BILAGA 2 
 
 
Intervjufrågor till kundföretag 
 

1. Vad är an ledningen till att man som företag an litar ett bemanningsföretag? Vad är 
det som avgör beslu tet? 

2. Hur görs valet av bemanningsföretag? 
3. Bemanningsföretag har in te funnits så länge, hur ställde n i er till denna sortens 

tjänst från början? 
4. Har ni ändrat er åsik t om denna verksamhet sedan ni först kom i kontak t med ett 

bemanningsföretag?  
5. Var det en positiv  erfarenhet att an lita ett bemanningsföretag? 
6. Håller bemanningsföretagen vad de lovar när det gäller exempelv is garantier? 
7. Om du jämför med att n i själva skulle genomföra en rekryteringsprocess med att 

an lita ett bemanningsföretag, v ilka av det två handlingssätten är mest effektiv?  
8. Hur går rekryteringsprocessen till i de fall då n i an litar ett bemanningsföretag? 
9. Vad frågar rekryteringskonsulten er om för att kunna u tfärda en behovsanalys? 
10. Finns det något som ni i efterhand känner att rekryter ingskonsulten borde ha 

frågat er om gällande behovsanalysen? 
11. Upplever ni det enkelt/svårt att genomföra en rekryteringsprocess tillsammans 

med ett bemanningsföretag? 
12. Hur delak tiga är n i i rekryteringsprocessen? 
13. Får ni delta under in tervju tillfället med kandidaterna?  
14. Om in te, v ill n i delta v id in tervjun?  
15. Redovisar bemanningsföretaget hur de har gått tillväga när de har in tervjuat 

kandidaterna?  
16. Om ja, anser ni att det redovisade mater ialet överensstämmer med ert krav på hur 

kandidaten ska uppfylla kriterierna för tjänsten?  
17. Är ni tvungna att avsätta mycket tid  till att träffa bemanningsföretaget? 
18. Anser ni att n i kan påverka rekryteringsprocessen i stor utsträckning? 
19. Tycker ni att bemanningsföretaget tar fram rätt person en lig t er behovsanalys? 
20. Hur stort är vanlig tv is urvalet av  lämpliga kandidater?  
21. Anser ni att det är ett tillräck lig t stort an tal? Borde an talet varit mer eller mindre? 
22. Hur bedömer n i en persons egenskaper? 
23. Gör rekryteringskonsulten en personlighetsanalys på de lämpliga kandidaterna?  
24. Hur går personlighetsanalysen till?   
25. Uppföljningen av rekryteringen som bemanningsföretagen gör, fungerar den? 
26. Är an talet uppföljn ingstillfällen  som bemanningsföretaget u tför tillräck liga?  
27. Hur defin ierar n i effektiv itet i samband med rekryteringsprocessen? 
28. Hur tycker n i att en effektiv  rekryteringsprocess ska vara u tformad?  
29. Vilka steg  i rekryteringsprocessen anser n i kan förbättras? 
30. Hur tycker n i att priset av  tjänsten stämmer överens med rekryteringsresultatet? 
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31. Vilka tjänster anser n i att bemanningsföretagen borde u tföra förutom själva 

rekryteringen? 
32. Om ni har an litat o lika bemanningsföretag, har ni märkt några skillnader i 

rekryteringsprocessen? 
33. Har ni fortsatt att använda er av bemanningsföretag? Om ja/nej, varför? 

 
 
Ett bemanningsföretag har u tveck lat en ny rekryteringsprocess för nyutexaminerade 
studenter. Hur uppfattar n i denna nya produkt? Se beskrivning sist i dokumentet. 

      –  Kan ni tänka er att rekrytera en student under sådana förutsättn ingar? 
34. Är det en  bra idé att låta ett företag först hyra studenten i sex månader innan 

personen anställs?  
35. Hur ställer n i er till att anställa en nyutexaminerad student? 
36. Anser ni att det är ett h inder att anställa en  nyutexaminerad student?. 
37. Hur kringgår ni problemet med att studenten in te har någon erfarenhet? 
38. Hur bedömer n i studentens egenskaper? Högskola, u tb ildning, kompetens? 
39. Vilket pris (ej i kronor) är n i beredda att betala för att rekrytera en 

nyutexaminerad student? 
40. I hur stor utsträckning kan ni tänka er att v idareutveck la den arbetssökande 

studentens kompetens i syfte att anpassa personen till dess nya arbetsuppgifter (då 
tid igare erfarenhet av liknande jobb saknas)?  

41. Ökar rädslan för felrekrytering i samband med anställn ingen av en 
nyutexaminerad student? –  Om ja/nej, av v ilka orsaker? 

 
Ny rekryteringsprocess för nyutexaminerade studenter 
 
Studenter har haft svårigheter med att ta sig  in på arbetsmarknad på grund av bristande 
erfarenhet. Av denna an ledning har ett bemanningsföretag tag it fram en helt ny produkt 
som ger kunden möjlighet att först hyra studenten för att sedan anställa personen. Under 
de sex första månaderna står bemanningsföretaget för arbetsg ivaransvaret och om kunden 
under denna period in te är nöjd med personen tas en ny kandidat fram. Då behovet av 
kandidaten in te längre finns efter det att tiden för avtalet löpt ut återgår personen utan 
uppsägningstid  till bemanningsföretaget. Kunden har dock rätt att anställa personen 
tid igare än då sexmånadersperioden upphört. 
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