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Sammanfattning
Denna rapport behandlar stora och medelstora svenska företags syn på kompetensförsörjning
samt hur de arbetar med frågan, med fokus på rekrytering och urval. En majoritet av de studier
som gjorts kring matchning på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning angriper frågan från
utbudssidan, dvs. vad de arbetssökande saknar. Denna studie analyserar istället efterfrågesidan,
dvs. företagens strategier för kompetensförsörjning – finns det någonting i företagens sätt att
arbeta som kan försvåra eller underlätta kompetensförsörjningen?
Studien är baserad på en enkät som skickades ut till ett stort antal Vd:ar, HR-personal och andra
med ansvar för kompetensförsörjning på stora och medelstora svenska företag. Resultaten visar
att ungefär lika många företag inte tycker sig ha problem med kompetensförsörjning som det
är företag som upplever sig ha problem. Det är vanligast att möta svårigheter med att hitta
kandidater som har relevant arbetslivserfarenhet eller expertkunskap. Två av tio anger också att
de upplever att kandidater ofta saknar social kompetens.
Mer än 40 procent av företagen uppger att mer än en femtedel av rekryteringarna inte lever upp
till förväntningarna. HR-personal verkar vara mer nöjda med rekryteringar än andra grupper.
Utifrån en positiv tolkning kan det ses som ett tecken på att deras kunskap om
rekryteringsprocesser ger avkastning i arbetet med kompetensförsörjning. Vår studie indikerar
skillnader i rekryteringsmönster mellan HR-personal, Vd:ar och respondenter i operativa roller,
vilket kan ha olika förklaringar.
De som ansvarar för rekrytering på företagen har ofta någon form av rekryteringsutbildning,
om än en kortare variant. Relativt många tror att deras rekryteringsarbete skulle förbättras om
de hade mer kompetens framförallt om rekryteringsverktyg. Respondenterna i undersökningen
föredrar i hög utsträckning att använda sig av informella metoder för rekrytering snarare än av
formaliserade verktyg. Detta trots att forskningen visar att formella verktyg är mer tillförlitliga
vad det gäller att förutsäga framtida prestationer. Resultaten tyder också på att ett problem vad
gäller kompetensförsörjningen handlar om att avsätta tid för långsiktigt arbete: en fjärdedel av
respondenterna menar att de inte har tid att fundera över långsiktiga kompetensbehov.
Företagens företrädare menar att formella kompetenser ofta saknas vid kompetensförsörjning.
Samtidigt betonar de vikten av att passa in i företaget, både socialt och värderingsmässigt. I
studien har vi sökt komma under ytan på respondenterna genom att undersöka om det finns en
avvägning mellan dessa två prioriteringar, t.ex. om en person upplevs ha rätt kompetens men
avviker från befintliga normer i företaget.
Respondenterna upplever att det finns stöd att få vid behov i rekryteringsarbetet, samt att de har
mandat att rekrytera udda kandidater. Färre instämmer i påståendet om att man kan erbjuda
kompetensutveckling till en kandidat som inte lever upp till kravprofilen.
En stor majoritet instämmer i att deras företags rekryteringsarbete syftar till att motverka
diskriminering. Den starka betoningen av att kandidater måste dela företagets värderingar, eller
att kandidaten måste passa in i den befintliga arbetsgruppen, kan dock ur ett
homosocialitetsperspektiv vara problematisk.
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1. Företagens kompetensförsörjningsarbete – en del i
matchningsproblematiken?
Matchningen mellan anställningar och anställda förefaller vara ett stort problem på den svenska
arbetsmarknaden. Trots en generellt hög utbildningsnivå hörs röster från företagen att det är
svårt att hitta kompetent personal. Trots arbetslöshet finns det vakanser som är svåra att fylla.
Problematiken kring matchningen är komplex och det finns många troliga anledningar till att
situationen ser ut som den gör. I den här rapporten studerar vi stora och medelstora svenska
företags arbete med kompetensförsörjning för att lära mer om vilken roll detta kan tänkas spela
för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
Vid uppstarten av denna studie anordnades ett seminarium med en fokusgrupp bestående av
företagsrepresentanter med kunskap om kompetensförsörjning och rekrytering. Diskussionen i
fokusgruppen indikerade att vissa företag arbetar mycket aktivt med kompetensförsörjning,
andra mer sporadiskt. Troligtvis är detta delvis betingat av hur lätt eller svårt företagens
företrädare uppfattar att det är att säkerställa kompetensförsörjningen, samt hur HR-funktionen
inom företagen är utformad. Samtidigt fanns en samsyn bland deltagarna att
kompetensförsörjning är en central fråga för såväl företagens ledning, dess personalfunktion
som för den dagliga verksamheten. Denna slutsats stöds av CRANET-undersökningen där högt
uppsatta personalchefer för tredje studieomgången i rad anger just frågan kring
kompetensförsörjning som HR-funktionens största framtidsutmaning1.
Enkäten skickades därför i huvudsak ut till HR-personal, Vd:ar och andra med personalansvar
på ett stort antal svenska företag, då dessa personer ofta arbetar med kompetensförsörjning.
Dessutom kan man tänka sig att det finns skillnader mellan dessa tre grupper i hur man arbetar
med rekrytering. 47,2 procent av de svarande i undersökningen anger att de är VD för företaget,
25,6 procent anger HR som sin huvudsakliga roll, medan 20 procent anger en operativ roll2.
Denna rapport handlar i första hand om att skapa kunskap kring hur lätt eller svårt företagen
upplever arbetet med kompetensförsörjning samt att ge en beskrivning av hur de arbetar med
frågan, med fokus på rekrytering. En majoritet av de studier som gjorts kring matchning på
arbetsmarknaden och kompetensförsörjning behandlar frågan från utbudssidan, det vill säga
vad de arbetssökande saknar. Denna studie analyserar istället efterfrågesidan, det vill säga
företagens strategier för kompetensförsörjning – finns det någonting i företagens sätt att arbeta
som försvårar kompetensförsörjningen? Har företagens företrädare de verktyg, den tid, den
kompetens och det stöd de önskar?3

1

Lindeberg och Månsson, 2010; http://www.ipf.se/sv/cranet-undersokningen/. CRANET-undersökningen
(Cranfield Network of Human Resource Management) undersöker vart fjärde företag i ett 30-tal länder.
2
Mer information om respondenterna finns samlade i Appendix längst bak i rapporten.
3
Svenskt Näringsliv/Demoskop har undersökt relaterade frågeställningar, se Svenskt Näringsliv (2012)
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2. Är kompetensförsörjning ett problem för företagen?
Eftersom fokus för denna studie är företagens kompetensförsörjning och företags upplevda
problem med denna, frågade vi inledningsvis företagens företrädare om de upplever
kompetensbrist i sin organisation och hur denna ser ut 4. Svaren redovisas i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Hur svårt upplever ni att det är att hitta/behålla/utveckla rätt kompetens?
Fråga
Hitta kompetens
Behålla kompetens
Utveckla kompetens

Medelvärde (skala 1-5)
3,21
2,89
2,92

Not: N=113.

Medelvärdet bland samtliga respondenter i Tabell 1 ligger runt 3 vilket motsvarar ”varken lätt
eller svårt” på vår femgradiga skala. Av de tre indikatorerna verkar det svårast för företagen att
hitta rätta kompetens, medan det är något enklare att behålla och utveckla kompetens man redan
knutit till sig. Medelvärdet säger dock ingenting om hur många företag som upplever stora
problem och hur många som inte upplever några alls. Därför visar vi i Figur 1 hur många av
företagen som angett att de har problem med någon aspekt av kompetensförsörjningen. Vi har
definierat att företagen har problem om de har angett 4 (svårt) eller 5 (mycket svårt) på den
aktuella frågan.

Figur 1. Företagens huvudsakliga problem att hitta/utveckla/behålla kompetens
50%
45%
40%
35%
30%
25%
Andel respondenter

20%
15%
10%
5%
0%
Upplever inga
problem

Problem med en Problem med två Problem med tre
av indikatorerna av indikatorerna av indikatorerna

Not: N=113.

Vi använder ”företagen” för enkelhetens skull, naturligtvis medvetna om att företag inte kan besvara
undersökningar. När vi skriver att företagen svarat menas alltså att företagens företrädare har svarat.
4
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I Figur 1 ser vi att mellan 30 och 32 procent av företagen upplever att det är svårt eller mycket
svårt med någon av de aktuella aspekterna av kompetensförsörjningen. Staplarna visar en
någorlunda jämn fördelning mellan att ”inte uppleva problem”, att ”uppleva problem med en
av de tre indikatorerna för kompetensförsörjning”, eller att ha problem med ”fler än en av
indikatorerna”. Bilden av de tillfrågade företagen som förmedlas av Figur 1 är relativt
heterogen. Det är ungefär lika vanligt att inte alls uppleva några problem med
kompetensförsörjningen som det är att ha ett eller flera problem. Få företag menar att de har
samtliga problem; alltså problem med att hitta, utveckla och behålla kompetensen.

3. Orsaker till problem med kompetensförsörjning
Företagens företrädare tillfrågades vidare om vad de upplevde vara den främsta orsaken till att
det kan vara svårt att hitta den efterfrågade kompetensen. I frågebatteriet definierades olika
typer av kriterier för vad som kan tänkas vara viktiga egenskaper vid en anställning och vad de
upplever att kandidaterna saknar; t.ex. arbetslivserfarenhet eller relevant utbildning. Vi frågade
också om förekomsten av överkvalificerade sökande, eftersom vi ville fånga eventuella
problem med överutbildning. Samtliga fem typer av kompetensgrundande kriterier, som
definierats i detta frågebatteri, är tydligt kopplade till vad som beskrivs i ett CV och ger en
indikation på hur aktiv kandidaten varit på arbetsmarknaden och i utbildningen. Det handlar
således om vad man kallar lämplighetskriterier, dvs. vilka krav som ställs för att en person
överhuvudtaget ska komma ifråga som kandidat för en viss tjänst. Vi frågade också om två
potentiella orsaker till problem som handlar mer om informella eller personliga egenskaper hos
kandidaterna, nämligen social kompetens och att passa in i företaget. Denna typ av kriterier
kallas i rekryteringsforskning för godtagbarhetskriterier, och handlar om mer eller mindre
uttalade regler och normer kring vad som är socialt önskvärt på företaget5. På denna fråga kunde
respondenterna ange flera svarsalternativ vilka presenteras i Figur 2.

5

Se Holgersson (2003), Salaman och Thompson (1978) och Jenkins (1986)
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Figur 2. Vad är, utifrån din erfarenhet, den främsta orsaken till att det kan vara svårt att hitta
kompetenta kandidater?
50
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15
10
5
0

Not: N=125. ALE = arbetslivserfarenhet. Notera också att eftersom företagen kunde välja flera olika alternativ summerar inte
staplarna till 100 procent.

Figur 2 visar tydligt att respondenterna anser att kompetensbrist oftast beror på kandidaternas
bristande formella meriter, t.ex. att sökande saknar relevant arbetslivserfarenhet eller
expertkunskap6. Vidare menar nästan 20 procent att det kan vara svårt att hitta personer med
social kompetens. Relativt få av respondenterna pekar på generell erfarenhetsbrist eller
överkvalificerade sökanden som ett vanligt förekommande problem7.
Vi tittar också på huruvida svaren på frågan om orsakerna till att det kan vara svårt att hitta
kompetens skiljer sig åt mellan Vd:ar, HR-personal och personer i operativa roller. Vi hittar här
intressanta skillnader i medelvärde för variablerna saknar relevant erfarenhet samt saknar
social kompetens. Svaren redovisas i Tabell 2.

6

Resultatet är i linje med resultaten i Svenskt Näringsliv (2012)
En orsak till detta kan vara att problem med överkvalificering inte är lika vanligt i de branscher där företagen i
undersökningen finns (ex. konsultverksamhet, IT), som inom branscher såsom handel, vård och omsorg.
7
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Tabell 2. Skillnader i syn på kompetensförsörjning
Vd:ar
HRpersonal
Kandidat saknar relevant 27 %
erfarenhet
Kandidat saknar social 27 %
kompetens

Operativ
roll

56 %

48 %

9%

24 %

Som vi kan avläsa av Tabell 2 ovan är det färre Vd:ar än personer inom HR samt i operativa
roller som anger avsaknad av relevant arbetslivserfarenhet som ett hinder i
kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt anger Vd:ar avsaknad av social kompetens som ett
problem i större utsträckning än de som jobbar med HR. En tentativ slutsats av detta kan vara
att HR-personal fokuserar mer på professionell erfarenhet än social kompetens, medan Vd:ar
snarare letar efter en person de kan se i rollen – och då är social kompetens viktigt. En ytterligare
förklaring till skillnaden skulle kunna vara att HR-personalen interagerar mindre med
nyrekryteringarna än vad en VD och personer på operativa tjänster gör när kandidaten väl blivit
anställd. Skillnader i rollfördelningen när man genomför rekryteringar kan också vara en
anledning; där HR arbetar med urval inför intervjuer (där främst lämplighetskriterier har
betydelse) medan VD och operativt ansvariga oftare deltar endast i intervjuskedet (där också
godtagbarhetskriterier kommer in).

3.1.

Försvårar tidsbrist kompetensförsörjningen?

Figur 3 visar ett enkelt schema över en rekryteringsprocess. Processen börjar med en
genomgång av vilken kompetens företaget behöver och hur denna kompetens ser ut. Därefter
söker man efter och gör ett urval av kandidater. Sökprocessen kan se väldigt olika ut beroende
på företagets strategi och typen av tjänst det gäller. Ibland tas en stor mängd kandidater med i
urvalet (öppen annonsering), ibland utvärderas några få (headhunting). Men vanligt är att
intressanta kandidater väljs ut till intervju eller andra typer av utvärderingsmetoder. Resultatet
av intervjun (eller annan metod) sker så selektion där anställningsbeslutet tas. Ibland görs också
en uppföljning av rekryteringen efter en tid.

Figur 3. Rekryteringsprocessen

Kompetens
-behov

Kompetens
-analys

Urval

Selektion

Uppföljning

En förklaring till att företagen har problem med att hitta kompetens är att man inte upplever sig
ha tillräckligt med tid och/eller resurser för att genomföra önskvärda rekryteringsprocesser.
Tidsbrist kan leda till att man hoppar över viktiga delar av rekryteringsprocessen i ett
rekryteringsförfarande, t.ex. att systematisk analysera det
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nuvarande och framtida kompetensbehovet i organisationen8. Det kan också vara så, att man
efter att ha definierat ett behov hoppar över att göra ett genomtänkt urval, och direkt
handplockar en lämplig kandidat. Därmed uppstår en risk att missa kompetenta kandidater man
inte redan har kontakt med eller kandidater som upplevs som ”udda” och istället rekryterar
samma typ av personer som man alltid gjort. Med detta i åtanke frågade vi företagen Har du
tillräckligt med tid att ägna åt rekrytering? Svaren sammanfattas i Tabell 3, nedan.

Tabell 3. Har du tillräckligt med tid att ägna åt rekrytering?
Svar

Medelvärde (%)

Nej, jag skulle vilja ha tid att fundera över
24,8 %
vilken kompetens som behövs på lång sikt.
Nej, jag skulle vilja sätta mig in och fundera
11,2 %
över kravprofiler.
Nej, jag önskar att man verkligen hann leta
9,0 %
efter ”rätt” kandidat.
Nej, jag upplever att jag många gånger
använder kontakter för att jag inte hinner med 8,0 %
en anställningsprocess.
Not: N=125

Tabell 3 visar att en fjärdedel (24,8 procent) av företagen anser att de skulle vilja ha mer tid att
fundera över vilken kompetens som behövs på lång sikt. Det verkar alltså som att systematisk
undersökning och planering av den långsiktiga kompetensförsörjningen är ett relativt vanligt
problem för företagen i undersökningen. Istället för att kunna lägga tid och kraft på att
undersöka och diskutera vilket kompetens man tror organisationen behöver i framtiden så går
lejonparten av tiden man ägnar åt kompetensfrågor till att hitta kompetenta kandidater till det
nuvarande behovet, inte att planera för framtida behov.

3.2.

Hur ofta infrias inte förväntningarna med en rekrytering?

Företagen hittar trots svårigheter ofta en kandidat som de anställer.
Är kompetensförsörjningen säkrad då? Frågan är betingad av ett intresse för hur vanligt det är
att företagen upplever att genomförda rekryteringar är lyckade eller inte. Vi bad därför
företagen att uppskatta hur många procent av de rekryteringar de medverkat i som inte levt upp
till förväntningarna. Detta är självfallet ett grovt och oprecist mått, men som ändå kan säga
något om företagens upplevelse av rekryteringskvaliteten. Som vi kan avläsa av Figur 2, nedan,
är nästan hälften av respondenterna (ca 40 procent) missnöjda med mer än 20 procent av
anställningarna.

8

Accenture Inc. (2013)
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Figur 2. Andel mindre lyckade anställningar
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-20 %

20-40 %

40-60 %

60-80 %

80-100 %

Not: N=98.

När vi undersöker om svaren på denna fråga skiljer sig åt med avseende på respondenternas
roll i organisationen, se Tabell 4 nedan, tyder svaren på att HR-personal generellt är mer nöjda
med de rekryteringar de medverkat vid än andra yrkesgrupper.
Tabell 4. Misslyckade rekryteringar – medelvärde uppdelat på roll i organisationen
Medelvärde
(skala 1-5)

VD
1,96

HR
1,16

Operativ roll
2,00

Not: Staplarna i figur 2 omkodade enligt följande: 1=0-20 %, 2=20-40 %, 3= 40-60 %, 4=60-80 %, 5=80-100%.

Resultatet skulle kunna bero på att personer som arbetar med HR har ett mer noggrant
tillvägagångssätt vid rekryteringar, vilket minskar risken för missnöje då kandidaten väl är
anställd. Det skulle också kunna bero på att HR-personal inte alltid jobbar nära den person de
varit med och rekryterat och därför inte har direkt kunskap om utfallet.
Misslyckade rekryteringar kan i vissa fall vändas till lyckade rekryteringar, om företagen är
beredda att investera extra i de nyanställda. Vi frågade därför företagen vilka åtgärder de vidtog
sist de anställde en person som inte levde upp till förväntningarna. Detta för att försöka beskriva
viljan att satsa på den kompetens man anställt. Svaren redovisas i Tabell 5.
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Tabell 5. Vid de tillfällen där förväntningarna inte tillfredsställts, hur har du löst problemet?
Åtgärd
Erbjöd kompetensutveckling
Erbjöd extra introduktion
Arbetade aktivt för att introducera den nyanställde i gruppen
Omplacerade den nyanställde
Avslutande anställningen
Lät problemet vara/gjorde ingenting
Annan åtgärd

Procent
32,8 %
20,8 %
28,0 %
24,8 %
56,0 %
2,4 %
5,6 %

Not: N=125. Notera att respondenterna kunde välja flera olika alternativ, varför andelarna inte summerar till 100.

Tabell 5 visar att hälften av respondenterna valt att avsluta anställningen om förväntningarna
på kandidaten inte tillfredsställts. I de fall en nyanställd person fick arbeta kvar, trots missnöjet,
erbjöds ofta någon form av stöd inom relevant område. 32,8 procent av de som lät den
nyanställda personen jobba kvar erbjöd någon form av kompetensutveckling, 24,8 procent
omplacerade den nyanställde, 28 procent försökte aktivt introducera honom/henne i gruppen
samt 20,8 procent erbjöd en extra introduktion till arbetsuppgifterna. Endast 2,4 procent uppger
att de inte gjorde något åt problemet. Mer än hälften av de respondenterna – 56 procent – uppger
att de avslutat den ”misslyckade” anställningen. Eftersom respondenterna kunnat välja flera
alternativ vet vi dock inte om vissa företag först erbjudit. extra stöd och sedan avslutat
anställningen, eller avslutat den direkt. Dock är 56 procent en tämligen hög siffra, och det verkar
finnas en tendens bland företagen att avsluta de anställningar man är missnöjd med. En del
företag verkar inte beredda att erbjuda extra kompetensutveckling och verkar hellre se att
nyanställda medarbetare klarar av sina arbetsuppgifter direkt. Orsaker till denna situation kan
vara en fråga för framtida forskning.
För att fånga in huruvida företagen anser att man kunnat göra något mer för att komma till rätta
med den misslyckade anställningen ställde vi också en uppföljningsfråga om respondenterna
trodde att något mer kunnat göras i de fall där förväntningarna på en kandidat inte tillfredsställts.
Svaren på denna fråga redovisas, nedan, i Tabell 6:

Tabell 6. Såhär i efterhand, upplever du att problemen hade varit mindre om den nya
medarbetaren hade fått mer stöd?
Åtgärd
Ja, i form av en bra introduktion till arbetsuppgifterna
Ja, i form av en bra introduktion till gruppen
Ja, i form av mer stöd från chefen
Ja, i form av mer kompetensutveckling/annan typ av insats
Nej, medarbetaren klarade inte av sina arbetsuppgifter
Nej, medarbetaren var överkvalificerad
Annan typ av insats
Not: N=125
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Procent
22,4 %
15,2 %
19,2 %
8,8 %
4,0 %
0,8 %
9,6 %

Tabell 6 uppvisar ungefär samma svarsfördelning som Tabell 5. Av respondenterna uppger 40
procent att den nyanställda medarbetaren inte skulle ha klarat av arbetet även om någon åtgärd
vidtagits. Bland de som tror att någon typ av åtgärd hade hjälpt, anger 22,4 procent att en bättre
introduktion till arbetsuppgifterna hade varit bra. 15,2 procent uppger att den nyanställde
behövt en bättre introduktion till gruppen, medan 19,2 procent anger mer stöd från chefen som
en önskvärd åtgärd. Endast 8,8 procent tror att mer kompetensutveckling hade varit lösningen
på problemet.
Sammantaget indikerar tabellerna ovan att företagen upplever det lättare att åtgärda ”sociala”
problem; som t.ex. att passa in i gruppen, än att komma till rätta med kompetensbrist. Det tycks
alltså lättare att ge den nyanställda personen en ”extra knuff” i rätt riktning än att utrusta
honom/henne med nya kompetenser.
Slutligen frågade vi respondenterna om de upplever att de fått stöd från andra i organisationen
att lösa situationen med en misslyckad rekrytering.

Figur 6. Fick du stöd för att lösa situationen? (Med en misslyckad rekrytering)
50
45
40

Andel (%)

35
30
25
20
15
10
5
0
Ja, av min närmaste
Ja, från
Ja, av mina närmaste
chef
personalavdelningen
medarbetare

Nej, det var inte
relevant för mig

Not: N=125

En majoritet av de tillfrågade upplever att de fått stöd från någon annan i organisationen för att
lösa situationen den senaste gången de upplevt ”en misslyckad rekrytering”. Figur 6 visar att
det tycks vara något vanligare att få stöd från den närmaste chefen eller personal-avdelningen
än från kollegorna. Bland respondenterna uppgav 23 procent uppger att stöd för att lösa
situation inte var relevant för dem.
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4. Företagens arbete med kompetensförsörjning – förnuft eller känsla?
Att arbeta strategiskt och professionellt med kompetensförsörjning i rekryteringsfasen handlar
om att göra ett bra jobb med att ta fram kandidater som matchar företagets behov och som
presterar bra efter anställning. Ett bra rekryteringsarbete kan t.ex. handla om att använda rätt
beslutsverktyg för att utvärdera kandidater vid rekrytering. Verktygen kan exempelvis hämtas
ur den forskning som finns kring hur man bäst rekryterar9. Inom HR-forskning har det länge
betraktats som en gåta att arbetet med rekrytering och urval i organisationer överlag tenderar
att baseras på ”känsla” snarare än på de verktyg som visat sig ge mer valida resultat10. Trots att
tester av olika slag har funnits i över 100 år, trots att de är relevanta för personalbeslut och trots
att de presterar bättre än traditionella ostrukturerade intervjuer, är det vanligt förekommande
att rekryteringsansvariga i olika organisationer föredrar att lita på sina ”instinkter” eller sin
”intuition” för att utvärdera kandidater vid en anställning.11 En viktig anledning till detta är att
människans förmåga att uppfatta egenskaper, intentioner och känslor hos andra är ”tillräckligt
tillförlitliga”12. En annan är att intervjuer ger en mängd social information som många gånger
är mer intressant för den som intervjuar än ur företagets synvinkel13. En tredje anledning är att
HR-personal bedömer ostrukturerade intervjuer som mer effektiva än strukturerade
bedömningar14. Detta trots att forskning tydligt visar att personlighetstest, lämplighetstest eller
intelligenstest bättre förutsäger framtida prestation än vad den ostrukturerade intervjun gör15.
Vi kan således anta att personer som inte har rekryteringsutbildning tenderar att använda mer
intuitiva metoder i sitt arbete än de som har en egentlig utbildning eller vidareutbildning av
något slag inom rekrytering och urval. Vi ställde således frågor kring vilken
rekryteringsutbildning företagens företrädare har och vilka verktyg man anser vara bäst och
som man också använder vid rekrytering. Vi ville också ta reda på hur förutsättningarna för att
arbeta med rekrytering ser ut. Det är rimligt att anta att för att kunna göra ett bra jobb behöver
företag också stödja medarbetare och se till att medarbetare har tid att ägna åt
rekryteringsfrågan. Nedan följer resultatet på ett antal frågor som kretsar kring
rekryteringsarbetet i företagen.

9

Det kan handla om att ha en genomtänkt process som man använder för att ta fram kravprofiler vid
nyanställning, se t.ex. Lindelöw-Danielsson (2003)
10
Schmidt och Hunter (1998)
11
Highhouse (2008)
12
Colarelli och Thompson (2008).
13
Colarelli (2003)
14
Terpstra (1996)
15
Det är svårt att systematiskt mäta prestation, i forskningen har man bland annat tittat på säljare, se Vinchur,
m.fl. (1998). För tydlighets skull kan det vara av vikt att klargöra att denna tillit till våra egna omdömen, på
bekostnad av bättre ”mekaniska” diagnosverktyg inte bara förekommer inom HR; samma misstro finns hos
patienter som tenderar att misstro kompetensen hos en läkare som använder diagnosverktyg snarare än bedömer
själv (se Highhouse (2008), samt Vinchur m fl (1998)).
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4.1.

Har de som anställer rekryteringsutbildning?

Vi frågade respondenterna om de utöver sin utbildning och sin praktiska erfarenhet av att arbeta
med rekrytering har någon kompletterande utbildning på området. Resultaten rapporteras,
nedan, i Tabell 7.

Tabell 7. Utöver din erfarenhet och högsta utbildning, har du även en kompletterande
utbildning i rekrytering?
Svar

Andel

Ingen utbildning

28,0 %

Endagsutbildning/seminarium/föreläsning

15,2 %

Sammanlagt två dagars utbildning

7,2 %

Sammanlagt tre till fem dagars utbildning

23,2 %

Universitetskurs

5,6 %

Kvalificerad yrkesutbildning (KU)

2,4 %

Not: N=125

Tabell 7 visar att hela 28 procent av respondenterna helt saknar utbildning inom rekrytering.
Vid första anblick kan detta verka anmärkningsvärt men det bör påpekas att det bland dessa
endast är tre av de svarande som angett att de har ansvar för rekrytering. I övrigt verkar de flesta
av respondenterna ha kompletterat sin utbildning med en kort kurs eller liknande i rekrytering.
Respondenterna ställdes också frågan om de upplevde att resultatet av rekryteringsarbetet skulle
förbättras med mer kompetens inom något av följande områden. Svaren redovisas i Figur 7.
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Figur 7. Skulle resultatet av ditt rekryteringsarbete förbättras om du hade mer kompetens på
något av följande områden:
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Not: N=125. Hälften av respondenterna anger ingen avsaknad av rekryteringskunskap, 76 % av dessa har dock inte
rekryteringsansvar.

Figur 7 indikerar att en dryg fjärdedel av respondenterna tror att deras arbete med rekrytering
skulle förbättras om de hade mer kompetens och verktyg för rekrytering och urval. Drygt 15
procent anger att de önskar mer kompetens om grupprocesser och gruppdynamik. Mindre än
fem procent av respondenterna efterfrågar mer kompetens kring lagar och regler. Det kan tolkas
som att respondenterna antingen känner sig relativt kompetenta att hantera lagar och regler
kring rekrytering och urval, alternativt att de inte anser att denna typ av kunskap skulle förbättra
kvaliteten på rekryteringar i företaget.

4.2.

Stöd från andra inom och utanför organisationen?

En fördel med organisationer är den effektivitet som kan uppnås i arbetsdelning och
specialisering. Detta innebär att man inte behöver kunna allt själv utan kan räkna med stöd i
frågor som ligger utanför ens specialområde. Man kan därför tänka sig att de som arbetar med
rekrytering vid behov kan få stöd av andra medarbetare i organisationen. I Tabell 8 redovisas
respondenternas svar på frågan om de vid behov upplever att de får stöd från andra medarbetare
eller experter vid rekryteringar.
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Tabell 8. Anser du att du vid behov får stöd vid rekryteringar av andra inom/utanför
organisationen?
Svar

Andel

Ja, från HR/personalavdelningen

37,6 %

Ja, från min närmaste chef

22,4 %

Ja, från mina kollegor

32,8 %

Ja, från extern konsult/rådgivare

39,2 %

Nej

6,4 %

Not: N=125

Siffrorna i Tabell 8 visar att endast 6,4 procent uppger att de saknar stöd vid rekryteringar. En
majoritet av respondenterna menar sålunda att de vid behov får stöd vid rekryteringar, oftast
från en extern part men nästan lika ofta från företagets HR/personalavdelning.

5. Betydelsen av rätt rekryteringsverktyg
Utifrån den forskning som redovisades ovan beslutsverktyg vid rekrytering kan framgångsrik
kompetensförsörjning tänkas försvåras om de som rekryterar till lediga tjänster i företag
uteslutande använder sig av mer subjektiva metoder för rekrytering och urval. Även om all
bedömning innehåller subjektiva inslag är forskningen inom rekrytering och urval tämligen
entydig att strukturerade urvalsmetodik är mer framgångsrik än mindre strukturerade
förfaranden. I vår enkät ställde vi frågor både kring vilken typ av verktyg de svarande använde
och vilken typ av verktyg som de ansåg vara viktigast. Detta rapporteras i Tabell 9, nedan.

Tabell 9. Vilka av nedanstående verktyg använder du för bedömning av arbetssökande?
Verktyg

CV

Viktigaste
verktyg
(skala 1-5)
4,5

Andel som alltid
använder
verktyget
59,2 %

Referenser från kandidaten

4,4

52,8 %

Flera intervjuare
Ostrukturerade intervjuer

4,3
3,9

45,6 %
33,6 %

Magkänsla

3,8

28,8 %

Strukturerade intervjuer

3,4

20,8 %

Referenser via egna
kontakter
Tester

3,2

13,6 %

3,0

17,6 %

Headhunters

2,7

7,2 %

Övningar

2,4

8,8 %

Not: Antalet svarande varierar mellan 89 (övningar) till 95 (CV).
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Svaren i Tabell 9 indikerar att CV, referenser och att vara flera intervjuare i hög utsträckning
används i urvalet av lämpliga sökande. Det är rimligt att tänka sig att CV används som en första
filtrering av de sökande där de som inte lever upp till kravprofilen sorteras bort innan man går
vidare med toppkandidaterna. Denna senare del av urvalsprocessen handlar om hur man arbetar
för att välja ut den bästa kandidaten bland de som man bestämmer sig för att gå vidare med.
Här ser vi tydligt att den ostrukturerade intervjun är vanligt förekommande, tätt följd av
magkänsla. HR-forskningen har visat att båda dessa metoder är sämre urvalsverktyg än
strukturerade intervjuer, arbetsövningar eller tester16.
En anledning till att företag kan ha problem att hitta rätt kompetens är att förväntningarna på
kandidater är högt ställda vad gäller både lämplighetskriterier och godtagbarhetskriterier.
Godtagbarhetskriterier (social kompetens, att passa in i gruppen och organisationen) kan handla
om allt ifrån att kandidaten passar tider och är hel och ren. Men det kan också handla om mer
diffusa kvaliteter. Forskning har etablerat begreppet ”homosocialitet”, som beskriver hur vi
tenderar att omge oss med människor som är lika oss själva17. Därför frågade vi respondenterna
om de upplever att de har mandat att anställa en ”udda fågel”, dvs. en kandidat som är avvikande
från den befintliga arbetsgruppen. 86,6 procent av respondenterna svarade att de känner att de
kan rekrytera en annorlunda kandidat. Därmed verkar detta problem inte vara något som
respondenterna upplever själva.
Homosocialitet är dock sällan något vi är medvetna om. Man kan tala om att vi har en inbyggd
tendens till att tänka och tro att de som liknar oss är något bättre än andra. Eller åtminstone är
något trevligare att arbeta tillsammans med. Av den anledningen kan kvaliteten i en
rekryteringsprocess förbättras av att man har riktlinjer kring mångfald, att kandidater bedöms
av flera personer i företaget eller att man funderar på utformningen av rekryteringsprocessen så
att den inte exkluderar individer som avviker från den befintliga gruppen. Vi bad utifrån dessa
resonemang företagen att ta ställning till ett antal påståenden om rekryteringsprocessen. Tabell
10 nedan visar enkla medelvärden av företagens svar skattade på en skala från 1 (instämmer
inte alls) till 5 (instämmer helt). Ett högre medelvärde på frågan innebär att företag i högre
utsträckning instämmer i påståendet.

16

Se Schmidt och Hunter (1998). För att få en uppfattning om skillnader mellan svenska och amerikanska
företag kan man jämföra svaren i Tabell 5 med en amerikansk undersökning där 201 HR-direktörer fick
poängsätta urvalsmetoder på en skala från 1 (inte bra) till 5 (extremt bra). Amerikanska HR-direktörerna rankar
arbetsprov (liknande ”tester” eller ”övningar” i Tabell 4) som bäst på att bedöma arbetssökande, därefter
referenstagning, och först på tredje plats ostrukturerade intervjuer. Amerikanska HR-direktörer ligger alltså
närmare den vetenskapliga evidensen än vad respondenterna i denna studie gör, se Terpstra (1996).
17
Holgersson (2013)
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Tabell 10. Självskattad uppfattning om rekryteringsprocessen
Variabel

Medelvärde
(skala 1-5)

Vi lägger tid på att se till att rekryteringsprocessen är fri från diskriminerande inslag.

4,38

Den som nyanställs i företaget måste dela
företagets värderingar.
Vi ser alltid till att kandidater bedöms av både
kvinnor och män.
På vårt företag finns det tydliga riktlinjer för hur
vi ska sträva efter mångfald och jämställdhet i
rekryteringar.
Vi värderar vilka språkfärdigheter som krävs för
att klara arbetsuppgifterna.
Vi är alltid flera personer som samarbetar kring
rekrytering.
Under en rekryteringsprocess upplever jag att det
lätt blir en snedrekrytering vad gäller ålder.
Den som nyanställs i företaget måste passa in i
gruppen med befintliga medarbetare.
Om en kandidat inte når upp till kraven i
kravprofilen kan kompetensutveckling erbjudas.
Under en rekryteringsprocess upplever jag att det
lätt blir en snedrekrytering vad gäller etnicitet.
Under en rekryteringsprocess upplever jag att det
lätt blir en snedrekrytering vad gäller kön.

4,12
3,98
3,68

3,65
3,58
3,52
3,44
2,44
2
1,85

Not: N=89 (dela företagets värderingar) till 95 (språkfärdigheter). Skala från 1-5, där 1 motsvarade instämmer inte alls och 5
instämmer helt. Respondenterna har valt fritt mellan ett eller flera alternativ.

Vi ser i Tabell 10 att företagen instämmer mer eller mindre helt i två av påståendena, dels anses
att företaget har investerat tid i att eliminera diskriminerande inslag i rekryteringsprocessen
samt att det är viktigt att den anställde delar företagets värderingar. Andelen som svarat
instämmande på att företagen har flera rekryterare eller att kandidater bedöms av både kvinnor
och män är också relativt högt. Företagen instämmer mer sällan i påståendet att de erbjuder
kompetensutveckling till en kandidat som inte lever upp till kravprofilen.
Gällande påståendena om snedfördelning med avseende på kön, etnicitet och ålder, tyder
företagens genomsnittliga svar på att det är vanligare att man upplever det som ett problem att
de personer man anställer tillhör en viss åldersgrupp. Forskning har visat att detta kan vara
vanligt, speciellt i äldre organisationer som kanske upplevt vissa perioder med stark tillväxt då
man anställt många nya medarbetare18. Svaren på den här typen av frågor måste dock tolkas
med en försiktighet. Frågorna är nära kopplade till diskussionen om diskriminering, vilket är
en känslig fråga generellt, och i synnerhet vad det gäller kön och etnicitet.

18

Carroll och Harrison (2005)
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Sammantaget tyder svaren på att företagen påstår att de i hög grad arbetar på ett sätt som kan
tänkas stävja delar av problematiken kring homosocialitet. Ur ett homosocialitetsperspektiv är
det bra att vara fler rekryterare och att ha uttalade mål och strategier för att arbeta för mångfald.
Däremot är den starka betoningen av att kandidater måste dela företagets värderingar och passa
in i den befintliga arbetsgruppen mer problematisk då denna typ av föreställningar kan försvåra
mångfaldsarbetet.

6. Diskussion av resultaten och förslag på framtida forskning
Utifrån denna första beskrivande genomgång av den genomförda undersökningen kan vi belysa
potentiella problem kring kompetensförsörjning, samt dra några tentativa slutsatser kring
företagens rekryteringsstrategier.
Vad gäller kompetensförsörjning visar det sig att ungefär lika många företag inte tycker sig ha
problem att hitta, utveckla eller behålla kompetens som det är företag som upplever sig ha
problem. Det är vanligast att möta svårigheter med att hitta kandidater som har relevant
arbetslivserfarenhet eller expertkunskap. Två av tio anger också att de upplever att kandidater
ofta saknar social kompetens.
Dessutom anger mer än 40 procent av företagen att mer än var femte rekrytering inte lever upp
till förväntningarna. HR-personal verkar vara mer nöjda med rekryteringar än andra grupper,
vilket utifrån en positiv tolkning kan ses som ett tecken på att deras kunskap om
rekryteringsprocesser ger avkastning i arbetet med kompetensförsörjning. Vår studie indikerar
skillnader i rekryteringsmönster mellan HR-personal, Vd:ar och respondenter i operativa roller.
Dessa skillnader kan bero på många olika saker. Baserat på diskussionen i fokusgruppen innan
undersökningen påbörjades kan skillnaderna förklaras med olika prioriteringar, tidsmarginaler,
samt position och inflytande i verksamheten.
Vår undersökning visar att de som ansvarar för rekrytering på företagen ofta har någon form av
rekryteringsutbildning, om än en kortare variant över en dag eller två. Relativt många har
uppfattningen att deras rekryteringsarbete skulle förbättras om de hade mer kompetens
framförallt om rekryteringsverktyg. I ljuset av det glapp som finns mellan forskningen och
praktiken kan man anta att denna intuition är rimlig och speglar ett relevant problem.
Respondenterna i undersökningen föredrar i hög utsträckning att använda sig av informella
metoder för rekrytering snarare än av formaliserade verktyg. Detta trots att forskningen visar
att formella verktyg är mer tillförlitliga vad det gäller att förutsäga framtida prestationer.
Resultaten indikerar också att ett möjligt problem vad gäller kompetensförsörjningen handlar
om att avsätta tid för långsiktigt arbete: en fjärdedel av respondenterna menar att de inte har tid
att fundera över långsiktiga kompetensbehov. En viktig fråga som lyfts i denna rapport är att
kompetensförsörjning i svenska företag påverkas av företagens egen kompetens och resurser,
avsatta för rekrytering och urval. Resultaten ger indikationer på att det ofta saknas såväl tid som
relevant kunskap för ett strategiskt arbete kring kompetensförsörjning som involverar både
operativa chefer och HR-personal. Detta är av central vikt då en stor del av HR-frågorna i de
flesta stora företag antingen uppgått i linjechefernas ansvar eller outsourcats till HR-konsulter19.

19

Se Cappelli (2013)
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Respondenterna upplever däremot att det finns stöd att få vid behov, samt att de har mandat att
rekrytera udda kandidater. En stor majoritet instämmer också i att företagens rekryteringsarbete
motverkar diskriminering. Den starka betoningen av att kandidater måste dela företagets
värderingar eller att kandidaten måste passa in i den befintliga arbetsgruppen, kan emellertid ur
ett homosocialitetsperspektiv vara problematiskt. Det går dock inte att uttala sig mer huruvida
detta är ett problem eller inte eftersom att vi inte har kunskap om vad man lägger in i dessa
begrepp. Här finns utrymme för vidare forskning.
Det kan förefalla märkligt att företagens företrädare i så hög utsträckning betonar formella
kompetenser som försvårande för kompetensförsörjning för att sedan betona vikten av att passa
in i företagets värderingar. I studien har vi sökt komma under ytan på respondenterna genom
att undersöka om det finns en avvägning mellan dessa två prioriteringar, till exempel vad de
gör om en person upplevs ha rätt kompetens men avviker från befintliga normer i företaget. En
majoritet av företagen upplever att de har mandat att anställa kandidater som avviker från
normen. Färre instämmer i påståendet om att man kan erbjuda kompetensutveckling till en
kandidat som inte lever upp till kravprofilen. En slutsats från rapporten och de data som samlats
in är att det kan vara av vikt att diskutera både de rent operativa frågorna i rekryteringsarbete
(formulering av lämplighetskrav, urval och selektion av kandidater, verktyg som används,
m.m.) men också att de strategiska frågorna kring kompetensförsörjning behöver ges tid och
utrymme i företagen. Rapporten visar att det finns uppenbara brister både i användandet av
moderna rekryteringsverktyg bland svenska företag, såväl som tid och resurser att arbeta mer
strategisk och långsiktigt med kompetensfrågor.
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Appendix I.
Beskrivning av undersökningens genomförande
Denna studie är ett samarbetsprojekt mellan Ratio och PerformancePotential AB. Samarbetet
uppkom efter ett seminarium kring kompetensförsörjning och mynnade ut i en workshop på
Ratio kring frågan om företagens arbete med kompetensförsörjning som en del av
matchningsproblematiken. Efter workshopen beslutades att mer kunskap behövs om företagens
kompetensförsörjning i praktiken. Målet med studien skulle vara att studera efterfrågesidan av
kompetensförsörjningsproblematiken, dvs. hur företagens strategier och arbete kring
rekrytering påverkar sannolikheten att finna rätt kompetenser. I enkäten ställde vi därför frågor
till personer som på olika sätt arbetar med kompetensförsörjning om vad de i egenskap av
företagsrepresentanter tycker är viktigt vid en rekrytering, vilka verktyg de använder för att
hitta personal samt om de upplever kompetensbrist. Vi frågade även hur företagen hanterar
misslyckade rekryteringar och hur ofta man är nöjd respektive missnöjd med de rekryterade
kandidaterna.
Samarbetet mellan Ratio och PerformancePotential AB har bedrivits på följande sätt: Ratios
forskare har utformat enkäten inom ramen för en projektgrupp som har bestått av Karl
Wennberg
(företagsekonomi),
Charlotta
Stern
(sociologi),
Elina
Fergin
(statsvetenskap/nationalekonomi), Charlotte Holgersson (företagsekonomi) och Kristina
Langhammer (psykologi). PerformancePotential:s VD Marika Skärvik har bidragit till projektet
på olika sätt; ekonomiskt genom att bekosta forskningsassistent Elina Fergins arbete med
utveckling av web-enkäten, resursmässigt genom utskick av inbjudningar och påminnelser till
företagsrepresentanter, och idémässigt genom synpunkter och kommentarer som förbättrat
enkätutformning och forskningsgruppens förståelse av arbetet med kompetensförsörjning.
Forskarna svarar dock ensamt för designen och resultaten som presenteras i denna rapport.
Innan utskicket testades enkäten på ett antal personer som ingår i urvalsgruppen för att validera
frågorna och undvika ledande eller vaga svarsalternativ. Dessa personer lämnade värdefulla
synpunkter som hjälpte till att förbättra enkäten. För dig som är intresserad av enkätens
utformning går det bra att maila författarna.
Siffrorna som presenteras i denna rapport är alltså baserad på resultaten från
enkätundersökningen. Web-enkäten skickades ut till cirka 2000 VD:ar, HR-chefer eller
liknande på ett blandat urval av svenska företag. Efter två påminnelser har 127 av de tillfrågade
svarat på enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på 6 procent, vilket är förhållandevis lågt.20
Troligtvis är detta en kombination av att web-enkäter ofta erhåller låg svarsfrekvens, en
förhållandevis okänd avsändare samt en allmän tidsbrist hos de tilltänkta respondenterna som
alla är specialister och/eller personalansvariga i stora och medelstora organisationer.

20

Svarsfrekvensen kan jämföras med exempelvis den internationella CRANET-studien som erhöll i genomsnitt
9,8 procents svarande (Lindeberg och Månsson, 2012). Storleksmässigt är grundmaterialet i vår studie ungefär
hälften så stort (127 svarande) som den svenska CRANET-studien (282 svarande).
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Urval och beskrivning av respondenter
Urvalet av företag som ingår i undersökningen är inte slumpmässigt och undersökningen gör
därför inte anspråk på att generalisera resultaten utanför gruppen av företag som svarat. Enkäten
skickades i första hand ut till högt uppsatta personer på de utvalda företagen som arbetar med
rekrytering. Eftersom vi tidigt uppmärksammade att svarsfrekvensen var låg skickades enkäten
efterhand ut även till personer på lägre position i företagen, men med ansvar för rekrytering och
kompetensförsörjning. Överlag har dock de svarande centrala positioner i företagen. Hela 47,2
procent av de svarande anger att de är VD för företaget, 25,6 procent anger HR som sin
huvudsakliga roll, 20 procent anger en operativ roll, 0,8 procent ekonomiavdelningen och 18,4
procent har angett ”annan roll”. Könsfördelning bland de svarande är relativt jämn: 54,8 procent
av respondenterna var män och 45,1 procent kvinnor. Resterande 1 procent har valt att inte ange
kön.
Vi ombad även respondenterna att ange sin högsta utbildning, då detta kan tänkas påverka
medvetenheten kring rekryteringsstrategier och processer. 2,4 procent angav
högstadieutbildning, 11,2 procent angav gymnasieutbildning och 88 procent angav att de hade
universitetsutbildning. Av de universitetsutbildning hade 21,6 procent ingenjörsutbildning,
44,8 procent var företagsekonomer, 37, 6 procent hade någon form av samhällsvetenskaplig
utbildning och 18,4 procent angav att de hade ”annan utbildning”.
Respondenterna har i genomsnitt arbetat i 6,2 år i sin nuvarande roll, med en ganska stor
spridning dem emellan.
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