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SAMMANDRAG

Avsikten med arbetet är att undersöka om Junibackens sätt att rekrytera i grupp (det vill 

säga flera kandidater och flera representanter från företaget vid samma tillfälle) är

tillämpningsbart i rekryteringsprocessen av traineer på ICA och då i vilken utsträckning. Att

rekrytera i grupp har fått allt större utrymme och metoden har gett positiva effekter. På 

Junibacken har man lyckats sänka personalomsättningen och samtidigt få medarbetarna mer 

delaktiga och engagerade. ICA använder det vanliga förfarandet vid rekrytering av traineer.

(det vill säga en kandidat och en rekryterare alternativt en kandidat och flera representanter 

från företaget). Rekrytering till denna typ av tjänst är annorlunda i jämförelse med tillsättning 

av en vanlig tjänsteman på grund av att man vid rekrytering av traineer letar efter en person 

som är gångbar inom flera olika områden och som har en speciell potential. Med denna 

bakgrund anser jag att arbetets syfte är relevant och intressant. 

För att kunna göra detta genomförde jag två fallstudier, dels på Junibacken, som rekryterar i 

grupp och dels på ICA, som använder det vanliga sättet vid rekrytering av traineer. För att få 

en bredare förståelse för hur rekryteringsprocesserna såg ut på respektive företag intervjuade 

jag personer med stor inblick inom området: personalansvariga på respektive företag samt en 

anställd på Junibacken och en blivande trainee på ICA. 

Som teoretisk ram använde jag mig av relevant litteratur som behandlar 

rekryteringsprocessen. Jag har även använt mig av artiklar som ett komplement till 

litteraturen för att få en djupare förståelse och bredd. 

Genom undersökningen kom jag fram till att Junibackens sätt att rekrytera på till viss del är 

tillämpningsbart vid rekryteringsprocessen av traineer på ICA, då främst när det gäller 

medarbetarnas engagemang och delaktighet i urvalsprocessen. De kan till exempel inneha en 

informativ roll eller medverka i beslutsprocessen av vem som ska få tjänsten. Jag tror inte att 

det är lämpligt att genomföra intervjuer med flera kandidater samtidigt. 

Nyckelord: Rekrytering, rekryteringsprocessen, gruppintervjuer, Junibacken, ICA 
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1. REKRYTERING - EN STOR OCH DYR APPARAT
I arbetets första kapitel diskuterar jag varför jag tycker att mitt ämnesval är intressant och vad jag vill 

uppnå med uppsatsen.

Följande arbete syftar till att undersöka grupprekryteringens (det vill säga flera kandidater 

och flera representanter från företaget vid samma tillfälle) tillämplighet i 

rekryteringsprocessen av traineer på ICA. För att utforska detta ska jag undersöka hur 

rekryteringsprocessen ser ut på Junibacken respektive ICA. Jag vill även undersöka vilka 

delar av Junibackens tillvägagångssätt som skulle kunna vara användbara på ICAs 

rekryteringsprocess av traineer.

På senare tid har det blivit vanligare med olika varianter av rekrytering i grupp med positiva 

effekter som följd. Junibacken, som tillämpar grupprekrytering, har minskat sin 

personalomsättning och fått mer engagerade medarbetare sedan införandet av denna metod. 

ICA använder det klassiska tillvägagångssättet (det vill säga en sökande och en rekryterare 

alternativt en sökande och flera representanter från företaget) vid rekrytering av traineer.

Dock ser rekrytering till denna typ av tjänst annorlunda ut i jämförelse med tillsättning av en 

vanlig tjänsteman därför att man i detta fall letar efter någon som kan passa in inom flera 

olika områden och har en speciell potential. Att rekrytera i grupp vid tillsättning av vanliga 

tjänster har gett goda resultat1 och därför finner jag det av stort intresse att undersöka 

grupprekryteringens tillämplighet vid tillsättning av just traineer.

Vikten av att rekrytera rätt medarbetare blir allt mer påtaglig. För många företag är 

medarbetarna företagets största investering2 och en felrekrytering kan ge stora ekonomiska 

konsekvenser3. Förutom kostnader för en ny rekryteringsprocess innebär en felrekrytering 

även indirekta kostnader, som till exempel ineffektivitet, arbetsinsatser som inte uppfyller 

ställda kvalitetskrav och oro bland medarbetarna4. En nyrekrytering innebär också nya 

                                                
1 Pramsten, (2001-01-11)
2 www.thomsonfakta.se/priks, Effekter av felrekrytering, (2007-05-10)
3 Nordlund, (2007-01-24)
4 www.thomsonfakta.se/priks, Effekter av felrekrytering, (2007-05-10), Helzel et al i Ahrnborg Swenson 
(1990), s. 147
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möjligheter för både arbetsgivare och arbetstagare5. Det kan till exempel vara ny kompetens, 

nytänkande eller bättre resultat6. Genom rekryteringen skapar företaget förutsättningarna för 

organisationens framtid7.

1.1 VILKA VÄNDER JAG MIG TILL?
Jag riktar främst denna uppsats till ekonomistudenter i slutet av sin utbildning. Jag vill genom 

denna uppsats uppmärksamma betydelsen av att rekrytera rätt personal och hur en 

rekryteringsprocess kan se ut. Jag har även förhoppningen att denna uppsats ska komma till 

nytta för företag som vill veta mer om användningsmöjligheter för grupprekrytering och 

vilka för och nackdelar det har.

1.2 VILKA AVGRÄNSNINGAR HAR JAG GJORT?
Jag har valt att avgränsa mig till att titta på rekryteringsprocessen på Junibacken och 

rekryteringsprocessen på ICA. Anledningen till att jag har valt just dessa två är att Junibacken 

rekryterar sina anställda genom gruppintervjuer, medan ICA använder sig av det ”klassiska 

sättet” att rekrytera på, det vill säga att kandidaten träffar rekryteraren, alternativt att 

kandidaten träffar flera representanter från företag samtidigt. Jag har valt just rekryteringen 

av traineer, då detta är en speciell rekrytering i jämförelse med att rekrytera en vanlig 

tjänsteman. Vid rekrytering av traineer tittar man mer på en helhet som är gångbar inom

flera områden och inte bara egenskaper för en specifik tjänst. Om jag hade valt att titta på 

rekryteringsprocessen av alla anställda på ICA skulle det finnas risk att syftet blir alltför 

omfattande och att de olika aspekterna inte skulle kunna undersökas på en djupare nivå

När det gäller själva rekryteringsprocessen har jag valt att titta på processen fram till att en 

kandidat erbjuds tjänsten och anställningskontrakt skrivs. Jag har valt att inte ta med 

introduktion av nyanställd, då jag anser att syftet blir alltför brett.  

                                                
5 www.thomsonfakta.se/priks, Rekrytering, (2005-05-10)
6 Helsing i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 39
7 Malmfors i Ahrnborg Swenson (1990), s. 27
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1.3  DISPOSITION

Figur 1: Disposition

Kapitel 1
Bakgrund till ämnet

Kapitel 2
Presentation av teori som används för arbetet

Kapitel 5
Här diskuteras resultaten tillsammans med teorin

Kapitel 3
Här beskrivs tillvägagångssättet för arbetet

Kapitel 4
I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna

Kapitel 6
I arbetets sista avsnitt besvaras arbetets syfte och slutsatser från 

analysen presenteras
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2. REKRYTERINGSPROCESSEN- FRÅN ANSÖKAN TILL 
ANSTÄLLNING
I detta kapitel behandlar jag rekryteringsprocessens olika faser, vilket kommer att utgöra den teoretiska

grunden för arbetet. Processen börjar med att beslut tas om att en anställning ska ske och slutar med att 

anställningskontrakt skrivs.

Anledningarna till att en ny medarbetare behöver rekryteras är flera. Det kan till exempel 

bero på att någon slutar sin anställning, omorganisering inom organisationen eller att 

företaget är inne i en expansionsfas och behöver fler medarbetare. När ett behov om 

nyrekrytering är fastställt börjar rekryteringsprocessen med att finna en ny medarbetare.8  

Denna process brukar delas upp i tre olika faser som resulterar i att en person blir anställd. 

Jag har valt att gå igenom dessa faser och förklara dem djupare senare i detta avsnitt.

Beslut fattas att anställning ska ske

↓

ANALYSARBETE

Behov inom företaget fastställs och befattningskraven utreds

↓

SÖKARBETE

Information om ledig befattning

↓

URVALSARBETE

Sammanställning av sökandes meriter

↓

Grovgallring av sökande

↓

Urval bland de mest intressanta sökande

↓

(ANSTÄLLNING)

Anställningsavtal träffas och avslag ges till övriga sökande

Figur 2: Modell över rekryteringsprocessen9

                                                
8 Granberg, (2003), s. 319
9 A a, s. 318, och Ahrnborg Swenson, (1997), s. 117
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2.1 ANALYSARBETE
I den första fasen av rekryteringsarbetet görs en arbetsanalys, vilket innebär att den 

rekryteringsansvariga tillsammans med de närmast ansvariga tydliggör vilka uppgifter den 

tilltänkta personen ska utföra. Vid denna tidpunkt fastställs även hur själva 

rekryteringsprocessen ska genomföras. I vissa rekryteringsprocesser görs även en analys av 

företagets behov för framtiden i samband med arbetsanalysen, främst vid rekrytering på 

chefsnivå.10 Det är viktigt att finna en sökande som är i samstämmighet med företagets mål. 

Det kan till exempel handla om vilka kunskaper, personligheter och kön som behöver 

kompletteras till organisationen.11 Genom att kontinuerligt analysera företagets situation och 

kultur underlättas förarbetet i rekryteringsprocessen.12

På senare år har det blivit allt vanligare att företag rekryterar till ett arbetsområde och inte 

bara för en specifik tjänst13. Att se till helheten vid rekryteringar har fått en större betydelse. 

Rekryteraren behöver även skapa en bild av arbetsgruppen som den nyanställde ska arbeta 

med. Den som rekryterar behöver veta vilka nyckeluppgifter gruppen har samt dess 

förväntade resultat. Rekryteraren bör även ta hänsyn till arbetsmiljön, till exempel när det

gäller egenskaper i gruppen och åldersfördelningen. En alltför homogen grupp riskerar att 

inte utvecklas och prestera i önskvärd takt, då miljön inte är tillräckligt dynamisk.14

Det är av största vikt att analysen är grundligt gjord. Utan en bra analys riskerar hela 

rekryteringsprocessen att påverkas negativt. Resterande del av processen är beroende av hur 

väl förarbetet är genomfört.15 Trots detta är det denna fas i rekryteringsprocessen som 

fungerar sämst enligt en undersökning gjord av Svenska Dagbladets Rekryteringsråd.16

2.1.1 Kravspecifikation
När analysen är klar kan en kravspecifikation utformas. Den bör ge en tydlig bild av tjänstens 

innehåll, dess syfte och typ av arbetsuppgifter som ingår.17 Specifikationen bör även 

                                                
10 Ahrnborg Swenson, (1997), s. 117
11 Littorin, (1994), s. 29
12 Ahrnborg Swenson, (1997), s. 117
13 Bowen, (1991), s. 2
14 Malmfors i Ahrnborg Swenson (1990), s. 30
15 Helsing i Ahrnborg Swenson, (1990), s.40
16 Malmfors i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 25
17 Ahrnborg Swenson, (1997), s. 120
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innehålla vilken typ av position i organisationen tjänsten innebär, möjligheter till utveckling, 

vad som gör tjänsten intressant18. I kravspecifikationen bör en beskrivning av önskvärda 

egenskaper även vara med. Det är konkreta egenskaper som utbildningsnivå och erfarenhet 

samtidigt som den även innefattar mindre tydliga egenskaper såsom självständighet och 

analytisk förmåga. Det är viktigt att företaget vet vem de söker och vilken funktion denna 

person kommer att inneha. Ju otydligare kravspecifikation, desto större risk att rekryteringen 

inte blir bra.19 Utformningen av kravspecifikation styr valet av sökvägar, val av urvalskriterier

samt utformning av annons och intervjuunderlag.20 Ju högre befattning kravspecifikationen 

gäller, desto viktigare att specifikationen är väl genomarbetad.21

2.2 SÖKARBETE
Det finns många olika alternativ för att nå ut till lämpliga kandidater. Att söka nya kandidater 

är ett viktigt sätt för företaget att kommunicera med omvärlden samtidigt som det är ett sätt 

för företaget att profilera sig och visa sin attraktion. Idag råder det en ökad konkurrens om 

kompetensen, vilket gör det allt viktigare för företag att synas och att ge en bra bild av 

organisationen. Företagets image påverkas positivt om rekryteringsarbetet sköts på ett bra 

sätt. Denna information sprider sig snabbt bland framtida potentiella medarbetare. Därför är 

det viktigt att företag tänker igenom vad de egentligen vill stå för och hur detta budskap ska 

spridas ut.22

Det finns olika tillvägagångssätt att få kontakt med potentiella medarbetare. Det vanligaste 

sättet och oftast det bästa är att rekrytera internt inom företaget. Fördelen är att rekryteraren 

redan har viss kunskap om den sökande.23 Dessutom känner personen företaget och dess 

kultur, samt att internrekrytering kan gynna motivationen hos företagets anställda. En 

nackdel med denna typ av rekrytering är att det ibland finns motsättningar och förutfattade 

meningar om varandra.24 Vissa företag har som policy att enbart rekrytera internt, medan 

                                                
18 A a, s. 121
19 Helsing i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 40 f.
20 Granberg, (2003), s. 320
21 Hansen i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 54
22 Ibid
23 Manpower, (1997), s. 15
24 Hansen i Ahrnborg Swenson (1990), s. 56 
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andra företag vill ha in nytt ”friskt blod” utifrån för att organisationen ska fortsätta 

utvecklas. Många företag rekryterar både internt och externt.

Att söka nya medarbetare via kontaktnät är ett annat förfarande. Det är ett enkelt, snabbt 

och billigt sätt att rekrytera en ny medarbetare på. 25 Att annonsera ut en tjänst är ett bra 

söksätt under förutsättning att annonsen är väl utformad och att rekryteringsprocessen blir

noggrant genomförd.26 Om annonsen är otydlig är risken stor att många ansökningar inte 

uppfyller kraven. Det försvårar även rekryteringsprocessen och är väldigt tidskrävande. 27 Vid 

sökning av högre befattningar eller specifika tjänster sköter ofta en specialiserad konsult 

själva sökandet, så kallad headhunting, genom att använda olika nätverk. En fördel är att 

detta sätt är mer målinriktat än vad en annons är, samtidigt som det innebär tidsbesparing. 

Företaget kan även skapa intresse hos en person som annars inte skulle ha sökt tjänsten.

Genom att bli tillfrågad på detta sätt kan den tillfrågade känna sig utvald.28

Ett annat tillvägagångssätt är att söka lämpliga kandidater genom rekryteringsföretag, vilket 

har blivit allt vanligare. Dessa företag brukar genomföra den största delen av 

rekryteringsarbetet innan kunden tar över. Dessa företag har stora databaser där kvalificerade

kandidater är registrerade. Ur denna databas väljs lämpliga kandidater till intervju. Några av 

dessa kandidater presenteras sedan för kundföretaget, som själva får avgöra vilken av dessa 

kandidater som är mest passande för tjänsten.29 Det finns även förmedlingar där företaget 

kan hitta lämpliga kandidater utan att annonsera. Förmedlingarna har stora databaser, ur 

vilka företaget kan hitta en lämplig profil. Företaget sköter hela rekryteringsprocessen på 

egen hand. Nackdelen är att databaserna inte är kontrollerade och därför finns inga garantier 

på deras kvalifikationer.30

                                                
25 Manpower, (1997), s. 15
26 A a, s. 16
27 Ibid
28 Hansen i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 59 ff.
29 Manpower, (1997), s. 17
30 Ibid
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Oavsett genom vilket söksätt företaget finner nya medarbetare, är det viktigt att alla 

genomgår passande steg i rekryteringsprocessen. 31 Med detta menas att en person som 

rekryteras internt till exempel inte behöver genomföra företagsintroduktion. 

2.3 URVALSARBETE
När ansökningstiden är ute börjar själva urvalsarbetet. Detta arbete ska i slutändan leda fram 

till att den mest lämpliga kandidaten tas fram och erbjudas anställning i företaget. Många 

rekryterare anser att denna del av rekryteringsprocessen är svårast och att den kräver mest 

kreativitet.32

Ofta sker urvalsarbetet i tre olika steg. Först sker en utvärdering av ansökningshandlingarna, 

sedan undersökts kandidatens bakgrund och motivation och till sista utreds kandidatens 

personliga lämplighet. 33

Syftet med att utvärdera ansökningarna är att ta bort kandidater som inte uppfyller 

kravspecifikationen. Det viktiga är att se till att all nödvändig fakta finns med. En fördel med 

att systematiskt gå igenom alla ansökningar är att alla utvärderas, vilket gör att risken för 

felrekrytering minskas. Samtidigt reduceras risken för att lämpliga kandidater sorteras bort. 

Det ökar chansen till att den bäst lämpade kandidaten blir erbjuden tjänsten. Det är av 

betydelse att den/de som sköter urvalsarbetet är väl insatta i kravspecifikationen.34

De kandidater som går vidare kallas till intervju. Detta möte syftar till att båda parterna ska få 

veta så mycket som möjligt om varandra och bestämma sig om man vill gå vidare i 

processen. Från rekryterarens sida är det viktigt att undersöka den sökandes motivation för 

tjänsten. Om motivationen är för svag, finns risk att en eventuell anställning blir kortvarig. 

För att intervjutillfället ska bli så givande och effektivt som möjligt är det viktigt att båda 

                                                
31 Manpower, (1997), s. 15
32 Ahrnborg Swenson, (1997), s. 125
33 Hagafors i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 89
34 A a, s. 89 ff.
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parterna är förbereda. Rekryteraren bör vara väl insatt i kandidatens ansökan och tjänsten det 

gäller. Intervjun bör fokuseras på områden som är avgörande för den specifika tjänsten.35

Det finns olika tillvägagångssätt för att bedöma kandidatens personliga lämplighet. 

Intervjutillfället spelar en avgörande roll, vilket ofta kombineras med andra metoder som till 

exempel personlighetstest, IQ-test och referenstagning. Informationen som kommer fram 

genom olika typer av tester bör användas med försiktighet, samtidigt som det krävs att 

användare av dem är komptenta. Testerna kan användas som en vägmätare, bedömningen av 

den sökande bör inte enbart baseras på testresultat.36

Vid bedömning av personlig lämplighet är det viktigt att inte bara se till kompetensen för 

tjänsten utan även väga in hur personen i fråga kommer att passa in i arbetsgruppen och 

arbetsmiljön.37 Detta är rekryterarens uppgift att utforska vid intervjutillfället38.

2.4 INTERVJUGENOMFÖRANDE
En intervju kan gå till på olika sätt. Det vanligaste förfarandet är den så kallade

”parintervjun” som innebär att kandidaten och rekryteraren träffas själva utan några andra 

representanter.39

Gruppintervju är en annan form av intervju. Det innebär att kandidaten träffar flera 

rekryterare vid samma tillfälle. En fördel med flera rekryterare är att fler kan få intryck av hur 

väl kandidaten är lämplig för tjänsten. En annan fördel är att det är lättare att komma ihåg 

mer om man är flera än om det är en rekryterare som genomför intervjun.40 Dock finns det 

en risk att kandidaten känner sig extra utsatt när den har flera ögon på sig. Vid 

gruppintervjuer kan även flera kandidater som söker samma tjänst delta i samma intervju. 

Ofta förekommer olika typer av problemlösningsuppgifter vid dessa tillfällen som 

kandidaterna ska lösa tillsammans. Rekryteraren har då ofta en mer tillbakadragen roll och 

                                                
35 Hagafors i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 92 f.
36 A a, s. 94 ff.
37 Ibid
38 Hagafors i Ahrnborg Swenson (1990), s. 87
39 Littorin, (1994), s. 112
40 Ibid
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observerar situationen på håll. En fördel är att det snabbt framkommer hur de olika 

kandidaterna fungerar i grupp, dock bryts deras anonymitet.41

En tredje intervjuform är panelintervjun, vilket innebär att kandidaten träffar flera 

rekryterare som alla bedömer olika kvalifikationer hos kandidaten. Denna form är 

tidssparande och risken för att information ska förändras när den ska vidarebefordras till 

andra minimeras. Det finns en risk att kandidaten upplever situationen som olustig och likt 

ett förhör. Det är viktigt att alla vet sin roll och det är ofta lämpligt att ha en intervjuledare i 

dessa sammanhang. 42

Vissa rekryterare anser att om man ska tillämpa gruppintervjuer är det viktigt att komplettera 

dessa med enskilda intervjuer. Ju högre och mer avancerade tjänster som ska tillsättas, desto

viktigare blir urvalsmetoden.43

2.4.1 Intervjuns syfte
Intervjuns främsta syfte är att samla in så mycket information som möjligt. Genom intervjun 

vill rekryteraren veta mer om kandidaten och vad denne har gjort tidigare. Denna 

information fungerar ofta som ett komplement till meritförteckningen (CVn). Rekryteraren

vill även veta hur kandidaten har hanterat och löst sina tidigare arbetsuppgifter. Tanken 

bakom denna information är att ta reda på och tydliggöra kandidatens egenskaper. 

Kandidaten för tjänsten vill ofta främst få mer information om företaget och den specifika 

tjänsten, men även vilka möjligheter som finns för karriär- och löneutveckling samt 

anställningsförhållanden. Tidigare togs det inte riktigt hänsyn till den sökandens behov av 

information vid intervjun. Detta har dock förändrats de senaste åren.44 Det är viktigt att 

rekryteraren är ärlig om tjänsten och vilka arbetsuppgifter den innefattar. Annars finns det en 

risk för att den nyanställde inte känner arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen och följden blir 

en högre personalomsättning.45  

                                                
41 Littorin, (1994), s. 112
42 A a, s. 113
43 Hedström, (2005), s. 77
44 Granberg, (2003), s. 332
45 Bergström, (1998), s. 27
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Det är av yttersta vikt att den som ska hålla i intervjun är väl förberedd genom att vara påläst 

om kandidaten som ska intervjuas. Frågor som ska ställas bör förberedas och rekryteraren

bör även bestämma vilka frågor som ska få ta mer plats än andra. Det är lämpligt att göra en 

tidsplan inklusive tid för bearbetning efter intervjun.46

Rekryteraren är den som har störst möjlighet att påverka atmosfären och styra intervjun.

Därför är det viktigt att den som intervjuar låter kandidaten ta plats och få möjlighet att visa 

vem han/hon är. Det är av stor betydelse att intervjun sker i en lugn miljö utan 

störningsmoment utifrån.47

Direkt efter själva intervjun bör rekryteraren göra en utvärdering av intervjun genom att göra 

noteringar om intrycket, tolkning av fakta och resultat.48

Efter intervjutillfället/intervjutillfällena ska rekryteraren ibland i samråd med andra

bestämma vem ska få tjänsten. Det förekommer att de kandidater som är kvar får göra olika 

tester eller att de kallas till ytterligare intervju. Kontakt med referenser är alltid lämpligt, då 

det är viktigt att få information om den sökande som kan styrka eller dementera den 

information som framkommit under intervjun. Genom att ta kontakt med referenser kan 

rekryteraren även få kompletterande information om den sökande. 49

2.5 ANSTÄLLNING
När företaget har beslutat vem som ska erbjudas tjänsten, ska huvudansvariga för 

rekryteringen meddela kandidaten. Anställningskontrakt skrivs, där information såsom 

tillträdesdag, anställningsform och lön samt förmåner ska stå. Under hela 

rekryteringsprocessen är det viktigt att berörda personer inom organisationer städigt 

uppdateras om situationen. Att lämna information om processen är något som ofta glöms 

bort, vilket riskerar att skapa missförstånd och sura miner.50

                                                
46 Marcus, (2006), s. 18
47 Ibid
48 Ahrnborg Swenson, (1997), s. 192
49 A a, s. 163 och 168
50 Ahrnborg Swenson (1997), s. 174 ff.
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2.6 KRITIK MOT TEORI
Rekryteringsprocessens alla moment är främst en beskrivning för tillsättning av mer 

kvalificerade tjänster såsom rekrytering av chefer och specialister. Dock är dessa moment i 

rekryteringsprocessen användbara oberoende av befattningsnivå om de är rätt anpassade till 

situationen.51 Det är viktigt att poängtera att processen för att rekrytera till enklare arbeten

såsom till exempel jordgubbsplockning är annorlunda än processen vid rekrytering till mer 

avancerade arbetet. Vid enklare tjänster är processen inte lika djupgående och tidskrävande.52

Att genomföra varje moment i rekryteringsprocessen noggrant tar mycket tid i anspråk och 

tid är ofta en bristvara i många företag idag. Många tjänster behöver tillsättas inom en snäv 

tidsram, vilket skapar risk för att inte alla moment i rekryteringsprocessen hinner genomföras 

ordentligt eller att vissa steg helt enkelt hoppas över.53 Med andra ord är 

rekryteringsprocessen beskriven i detta arbete den önskvärda processen, men det är inte 

alltid verkligheten ser ut på det viset. 

Metoden med att genomföra intervjuer med flera kandidater samtidigt har fått kritik för att 

bland annat vara oetisk och hård. Det finns en fara för att de personer som inte får jobbet 

känner sig utlämnade och sårade. Vissa rekryterare anser att denna metod saknar respekt för 

de sökande. Det kan även vara svårt att utläsa framtida möjligeter till att utveckla förmågor.54

                                                
51 Helsing i Ahrnborg Swenson (1990), s. 41
52Prien, (1992), s. 26
53 Malmfors i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 31
54 Hedström, (2005), s. 76 f.
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3. HUR GICK JAG TILLVÄGA?
I detta kapitel börjar jag med att diskutera vilken metod jag har använt och varför. Därefter presenterar jag 

mina intervjupersoner och tillvägagångssätt för intervjuerna för att sedan beskriva hur jag analyserat 

intervjuerna. Till sist redovisar jag min sekundärdata.

3.1 VILKEN METOD ANVÄNDE JAG OCH VARFÖR?
För uppsatsens syfte ansåg jag att en kvalitativ studie med intervjuer var det mest lämpliga 

alternativet. Genom intervjuerna gavs möjlighet att följa upp vissa svar med följdfrågor,

samtidigt som det fanns möjlighet att tydliggöra eventuella oklarheter. En intervju 

genomfördes genom email- korrespondens vid ett flertal tillfällen, vilket gav möjlighet till 

följfrågor och förtydliganden vid behov. Intervjuerna var halvstrukturerade med 

utgångspunkt ifrån en intervjumall. Samtidigt gavs möjlighet till respondenterna att själva

utveckla sina svar. Jag försökte att ställa frågorna på ett neutralt sätt, samtidigt som jag 

medvetet undvek att påverka intervjupersonen med egna åsikter. Intervjupersonerna är valda 

utifrån sina arbetsuppgifter och erfarenheter. 

3.2 VILKA FÖRETAG UNDERSÖKTE JAG OCH VEM 
INTERVJUADE JAG?
Undersökningar genomfördes på Junibacken och ICA. Valet att undersöka Junibackens sätt 

att rekrytera på berodde på att detta företag har visat goda resultat sedan införandet av 

grupprekrytering. Anledningen att jag jämförde Junibackens sätt att rekrytera på med 

rekryteringsprocessen av traineer på ICA var för att denna typ av rekrytering är annorlunda i 

jämförelse med rekryteringsprocessen av en vanlig tjänsteman. Att undersökningen 

genomfördes på just ICA beror på att jag har en personlig kontakt där. 

Jag valde att intervjua fyra olika personer. Först genomfördes en intervju med 

personalchefen på Junibacken. Personalchefen ansvarar och genomför rekryteringsprocessen 

som sker i grupp. För att få en bredare bild av grupprekrytering valde jag att intervjua en 

anställd som genomgått denna typ av rekrytering. Vidare intervjuade jag den ansvariga för 

rekrytering till ICAs traineeprogram samt en blivande trainee på ICA som precis genomgått 

rekryteringsprocessen. 
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3.3 HUR GENOMFÖRDES INTERVJUERNA?
De tre första intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser under arbetstid

på avskild plats i lugn och ro. Intervju fyra med den blivande traineen på ICA genomfördes 

genom återkommande email- korrespondens. Jag är medveten om att det är bättre att 

använda samma metod vid genomförandet av samtliga intervjuer, men det var dock inte 

möjligt med intervjuperson fyra.

För att säkerställa att all värdefull information kom med spelades allting in.55 Genom att 

spela in intervjuerna blev det möjligt att analysera materialet mer djupgående. 

Transkriberingen av intervjuerna skickades sedan till respondent för godkännande innan de 

skrevs in i uppsatsen. Innan intervjuerna började informerades samtliga respondenter om 

möjligheten att när som helst dra sig ur processen. 

3.4 ANALYS AV INTERVJUER
Mitt syfte med intervjuerna var att få en större förståelse för hur grupprekryteringprocessen

ser ut och vilken tillämpningsbarhet Junibackens sätt att rekrytera har i rekryteringsprocessen

av traineer på ICA. Som grund för intervjufrågorna hade jag teorin om 

rekryteringsprocessen. Intervju nummer två, tre och fyra byggde dels på teorin och dels på 

information som framkommit under intervju ett. Efter genomförda intervjuer, som spelades 

in, skrevs allting ned. Genom att göra på detta sätt fick jag en tydlig bild över materialet.  

Information som inte berör uppsatsens område har sållats bort, liksom information som 

förekommit ett flertal gånger.  

3.5 SEKUNDÄRDATA
Jag har använt mig av litteratur som behandlar rekryteringsprocessen. Denna litteratur har 

legat till grund för min teoretiska del. Denna litteratur har jag funnit genom databaserna 

DISA och LIBRIS. Information om Junibacken och ICA har jag erhållit dels genom 

intervjuer och dels genom respektive företags hemsida. Jag har även använt olika artiklar 

som berör ämnet för att få en bredare bild. Dessa har jag sökt i olika artikeldatabaser.
                                                
55 Fullständig transkribering av intervjuerna finns hos författaren.
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3.6 MOTIVERING TILL VAL AV TEORI
Då detta arbete handlar om rekryteringsprocessen valde jag att använda mig av litteratur,

som behandlar hur denna process bör gå till. Denna litteratur är skriven av personer med 

lång erfarenhet av rekrytering och därför fann jag det lämpligt att använda mig av denna 

litteratur. Huvuddelen av teorin behandlar den vanliga rekryteringsprocessen med några 

inslag av grupprekrytering i form av intervjuer. Jag har varit i kontakt med personer som 

arbetar med rekrytering samtidigt som jag själv har studerat rekryteringsområdet under min 

utbildning på programmet för personal- och arbetslivsfrågor och enligt omgivningens 

erfarenhet och kunskap i kombination med min egen kunskap ger detta tillvägagångssätt 

intryck av att vara det mest förekommande vid tillsättning av ny personal. 

3.7 KÄLLKRITIK
Litteraturen sträcker sig över en längre tidsperiod. Dock anser jag inte att det har någon 

negativ inverkan på arbetet, då tillvägagångssättet vid rekrytering inte genomgått några 

avgörande förändringar under denna period. Nya dimensioner har tillkommit, men de har 

inte inneburit några större förändringar och därför har jag inte ägnat någon större 

uppmärksamhet till detta i mitt arbete.

Jag är medveten om att de respondenter som genomgått respektive rekrytering inte är

slumpmässigt utvalda. Det finns även en risk att de inte vågar uttrycka eventuella negativa 

åsikter fullt ut. Den blivande traineen på ICA genomgick nyligen rekryteringsprocessen och 

det finns en risk att hon inte berättade om eventuella negativa aspekter. Jag är medveten om 

detta problem och jag har hanterat materialet med denna problematik i åtanke.
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4. GRUPPINTERVJU ELLER ENSKILD INTERVJU?
Jag börjar detta kapitel med att presentera Junibacken, det första företaget jag har undersökt. Sedan 

presenterar jag de två intervjuerna från Junibacken. Efter detta presenterar jag ICA, det andra företaget som 

jag undersökt med intervjuer med ansvariga för traineeprogrammet och en blivande trainee på företaget.

4.1 JUNIBACKEN
Junibacken är ett upplevelse- och kulturhus för barn och har funnits i elva år. Varje år besöks 

Junibacken av fler än 300 000 besökare, både från Sverige och från utlandet. Huset bygger 

dels på Astrids Lindsgrens sagor, men även andra kända figurer återfinns på Junibacken.

Sammanlagt arbetar det 120 hel- och deltidsanställda på Junibacken.56  

4.1.1 Intervju med Cecilia Källbäck, personal- och museichef på 
Junibacken
Cecilia Källbäck har arbetat med rekrytering i nästan tio år. Hon har arbetat med både enskild rekrytering 

och rekrytering i grupp.  Junibackens VD Thomas Lundqvist och Cecilia har tillsammans utvecklat den

modell för rekrytering som Junibacken använder sig av idag. 

De flesta medarbetarna på Junibacken arbetar deltid, ofta på helger och lov, samt under 

sommarlovet. Företaget annonserar i stort sett aldrig ut sina tjänster, nästan alla ansökningar 

skickas in spontant. Fastän företaget inte annonserar är söktrycket stort på de tjänster som 

finns. Cecilia Källbäck som är museichef och personalchef menar att spontanansökningar är 

bättre, det visar på att personen som söker har tagit ett eget initiativ. Hon menar dock att för 

en specifik tjänst som till exempel ekonom annonserar Junibacken ut tjänsten. Genom att 

använda grupprekrytering har personalomsättningen på Junibacken minskat kraftigt. 

Anledningen till att personalomsättningen har minskat tror Cecilia beror på att typen av 

rekrytering som används på Junibacken involverar de anställda på en gång, då det är de 

anställda som är med och påverkar valet av nya medarbetare. På så sätt ökar de anställas 

engagemang och motivation, samtidigt som de känner även ansvar för sina beslut. Samtidigt 

tror Cecilia att de sökande får en tydlig bild av hur det är att arbeta på Junibacken vid 

intervjun då de träffa medarbetare på Junibacken och höra hur de tycker det är att arbeta där. 

Genom att involvera de anställda får den sökande en ärligare bild av arbetsplatsen än om 

                                                
56 www.junibacken.se, 2007-04-12
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bara skulle personalchefen sitta och berätta hur det är att jobba där. Redan vid 

intervjutillfället kan den sökande ta ställning till om det är en möjlig framtida arbetsplats för 

henne/honom, vilket också påverkar till att personer stannar längre inom företaget. 

Kravprofil

Cecilia använder ingen uttalad kravprofil när hon väljer ut vilka som ska gå vidare till 

intervju. Det viktigaste är att den sökande har rätt attityd och att han/hon vill jobba för 

Junibacken. Det är även viktigt att den sökande passar in i gruppen, vilket kommer fram

under själva intervjun. Cecilia menar på att med rätt inställning kan man lära sig allt, men att 

försöka ändra någons attityd är väldigt svårt. Dock vill hon helst se att den kandidaten är 

över arton år och gärna har haft någon typ av arbete innan, detta för att det är lättare att 

komma in i arbetet på Junibacken då. Den generelle kandidaten på Junibacken är tjugofyra år 

gammal och pluggar på högskolan, ofta lärarprogrammet, med andra ord är det ett stort antal 

av de anställda som har en högskoleutbildning. Cecilia är glad att personalomsättningen på 

företaget har minskat, men poängterar samtidigt att ett företag behöver en liten nya klick 

med människor som kommer in i gruppdynamiken. 

Urvalet av vilka som går vidare till intervju görs enbart av personalchefen. Hon anser att det 

är viktigt att de andra representanterna från företaget inte läser ansökningarna och skapar sig 

förutfattade meningar om personerna som sökt tjänsten. En annan fördel med detta är att 

kandidaternas kreativitet frigörs genom att ingen, förutom personalchefen vet någonting om 

dem sedan tidigare. Cecilia har arbetet både med enskild rekrytering och grupprekrytering 

och tycker inte att urvalsarbetet mellan de olika sätten skiljer sig åt. 

Deltagare vid intervjutillfället

Till intervjutillfället kallas fem till sex kandidater. Det är viktigt att det inte är fler än så. Då 

finns det finns risk att någon skulle försvinna i gruppen. Vid intervjutillfället är det alltid 

samma antal representanter från Junibacken med som det är antal kandidater. Det är av stor 

vikt att det inte är fler personer från Junibacken, då finns en risk att kandidaterna känner sig 

mer utsatta. Det är olika representanter från Junibacken från intervju till intervju. På så sätt 

ökas möjligheten till att skapa en dynamisk grupp. Cecilia tar upp som exempel vilka 

representanter som deltar när Junibacken söker in ny värdinna. Dels är det Cecilia själv, dels 
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tre värdinnor med varierande längd i företaget och dels två arbetsledare. På så sätt får 

kandidaterna en klar bild av hur det är att arbeta på Junibacken och hur snabbt man som 

nyanställd kommer in i arbetsrollen. Genom att engagera medarbetarna vid rekrytering av 

nya medarbetare känner många att företaget satsar på dem och tar deras åsikter på allvar. 

Genom att ha med personer som har genomgått samma typ av intervju skapas dessutom en 

helt annan trivsel under intervjutillfället och nervositeten hos kandidaterna minskas 

förhoppningsvis. I en grupp av fem personer erbjuds ofta en av kandidaterna en tjänst på 

Junibacken. 

Intervjugenomförande

Vid intervjuns början tar Cecilia emot de sökande i entrén. Hon berättar lite kort om att det 

kommer vara en gruppintervju. Sedan får de sökande göra en rundvandring på Junibacken 

för att få en bild av hur det är. Efter detta samlas alla i restaurangen där det är uppdukat med 

mat. Cecilia har valt att placera kandidaterna och representanterna på varannan plats för att 

undvika att representanterna från Junibacken sitter på en sida och kandidaterna på den 

andra. Representanterna från Junibacken ska bara tänka om de vill jobba med någon av de 

sökande personerna. Cecilia börjar med att berätta om hur det är att jobba på Junibacken 

och hur själva intervjun kommer att fortgå. Hon förklarar vidare att ingen annan än hon själv 

har läst ansökningarna. Kandidaterna får sitta i lugn och ro och äta. Sedan får de anställda på 

Junibacken berättar vilka de här, hur länge de har arbetat på Junibacken och hur de tycker att 

det är att arbeta där. De berättar även vad de tycker är bra och vad som är mindre bra på 

arbetsplatsen. Cecilia menar att om de anställda kan säga saker som är mindre bra, har 

kandidaterna ingen anledning att tro att företaget undanhåller någonting. På frågan om de 

anställda verkligen vågar säga vad de tycker är mindre bra svarar Cecilia att det är väldigt 

högt i tak på Junibacken och hon känner att hennes personal vågar säga vad de tycker fastän 

hon sitter bredvid. När de anställda är klara ställer Cecilia frågor till kandidaterna. De får 

bland annat berätta om sig själva och varför de vill arbeta på Junibacken. Alla får när som

helst avbryta och ställa frågor, det gäller alla som medverkar i intervjun. Cecilia menar att det 

är av största vikt att se hur diskussionen växer fram. Hon och hennes medarbetare tittar 

noga på hur lyhörda kandidaterna är. Att vara lyhörd och att visa respekt för varandra är två 

egenskaper som väger tungt i bedömningen. Är det någon som inte pratar och tar lika 

mycket plats som de andra försöker Cecilia att lyfta fram den personen. Intervjun varar 
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ungefär i en och en halv timme. När intervjun är slut, kontrollerar Cecilia att hon har 

referenser till kandidaterna, sedan ber hon dem att lämna feedback om hur de upplevde 

intervjun. Hon poängterar att vad de säger har ingenting med bedömningen av dem som 

lämpliga kandidater för den sökta tjänsten. Cecilia och hennes medarbetare vill hela tiden 

förbättra intervjumetoden och genom att fråga kandidaterna om deras upplevelser kan de få 

många värdefulla åsikter. Ofta är reaktion ifrån kandidaterna att de alla vill arbeta på 

Junibacken. Cecilia ger alla kandidater hennes visitkort och hon uppmanar att om någon inte 

känner att den kommit till sin rätt så ska de ringa henne så kan de träffas igen. 

Efterarbete

När kandidaterna har gått därifrån sätter sig representanterna från Junibacken och går 

igenom varje person. De får svara på frågan om de vill att personen ska arbeta där eller inte. 

Oftast råder det ingen oenighet mellan de anställda, men om en anställd inte håller med de 

andra då anställer Cecilia inte någon alls. I ungefär 95%-98% av fallen är alla överens. Det är 

vikigt att alla känner att rätt person blir anställd. Genom att medarbetarna är med och 

bestämmer vem som ska börjar arbeta på Junibacken känner de också ett större ansvar att ta 

hand om den nye medarbetaren och se till att denne känner sig bekväm. Den nye 

medarbetaren utbildas av någon som var delaktig i intervjun, detta gör att kandidaten känner 

en trygghet redan första dagen.   

Grupprekrytering i alla lägen

Cecilia tror att grupprekrytering skulle fungera för alla typer av anställningar. Hon menar på 

att alla medarbetare är intresserade av vem arbetsgivaren anställer och vilka som kommer att 

bli deras nya medarbetare. Hon menar vidare att det inte finns någonting som inte kan 

diskuteras i grupp förutom löneanspråk, men det kan diskuteras per telefon. Specifika 

kunskaper framkommer i CVn och behöver inte diskuteras under själva intervjun. Det som 

bör framgå under intervjutillfället är varför den sökande vill arbeta på hos just det här 

företaget, hur denne kan komplettera gruppen och varför företaget ska anställa just denna 

person. Cecilia förstår inte varför det ska vara hemligt vem som har sökt vilken tjänst. 

Hennes mål under intervjun är att alla ska göra så bra ifrån sig som möjligt, detta möjliggörs 

genom att alla får samma förutsättningar och chans. Bara för att någon inte får jobbet, 

innebär det inte att denne har gjort bort sig under intervjun. 
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Cecilia tycker inte att det finns några nackdelar med grupprekrytering, utan hon ser bara 

fördelarna. På frågan om det finns något som kan förbättras med denna rekryteringsform 

svarar Cecilia att allting alltid kan förbättras. Genom att ta till sig allas synpunkter pågår en 

ständig förbättring av processen. Sedan menar Cecilia att denna modell är deras modell och 

formad efter deras företag. Ett annat företag kan göra på liknade sätt, men formar processen 

efter sin modell. 

Cecilia ifrågasätter den klassiska rekryteringsmetoden, då en eller flera personer som 

representerar företaget sitter på en sida och den sökande på den andra sidan. Hon frågar sig 

hur bekväm den sökande känner sig och hur mycket av sig själv denne visar. I enskilda 

intervjuer kan rekryteraren inte heller se hur den sökande agerar i grupp, vilket är väldigt 

viktigt i arbetet på Junibacken. 

4.1.2 Intervju med Elin Carlzon, anställd på Junibacken
Elin har arbetat på Junibacken sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon började arbeta som värdinna på 

deltid för att sedan bli arbetsledare och heltidsanställd. Idag är hon arbetsledare för museum och ensemble. 

Elin sökte sig till Junibacken för att hon tyckte det var en bra atmosfär när hon hade tidigare 

besökt Junibacken med sin son. Samtidigt kände hon att hon kunde tillföra någonting i 

verksamheten, då Elin tidigare arbetat som pedagog och muséeskådespelare i Göteborg 

under en längre period. Hon skickade in en spontanansökan som inte gällde någon speciell 

tjänst och blev sedan kallad till intervju för en tjänst som värdinna. När Elin kom till 

intervjun och förstod att det skulle vara en gruppintervju funderade hon inte så mycket över 

det. Hon har tidigare varit på många provspelningar och auditions så att vara flera 

tillsammans under en intervju var inte helt främmande för henne. Samtidigt tyckte hon att 

det var lite speciellt sätt att rekrytera på för en vanlig tjänst. Hon började snart prata med en 

annan tjej och fick en känsla av spänning i kroppen. Hon blev lite rädd för att det skulle vara 

olika typer av grupparbeten, men rädslan lade sig snabbt då det blev tydligt om hur intervjun 

skulle gå till. Elin tror att hon kan ha upplevt situationen mindre obekväm då hon var några 

år äldre än de andra sökande, med mer arbetserfarenhet och självkännedom med sig.                       

Att de anställda först presenterade sig och berättade om vad de gjorde och hur de tyckte det 

var att arbeta på Junibacken uppfattade Elin som något positivt. Hon tyckte att det var skönt 
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att man inte blev inkastad i intervjun direkt. Elin fick känslan av att intervjun mer var som 

ett samtal med diskussion och liknade stämningen med ett eftermiddagsmöte med alla som 

jobbar där. Personalchefen styrde samtalsämnena tillsammans med två ansvariga. I Elins

grupp pratade alla mycket och intervjun var relativt lättsam. Det framgick i början av 

intervjun att Junibacken sökte två värdar i gruppen, vilket gjorde att Elin inte kände av 

någon otrevlig konkurrenssituation mellan de kandidaterna. Dock poängterar hon att hon 

kanske kände mindre konkurrens än vissa andra i gruppen, då hon kände sig så säker på att 

hon passade in på Junibacken. Hon berättar vidare om att stämningen i hennes grupp var 

bra, några av de sökande gick till och med och fikade tillsammans efteråt. På frågan om Elin 

kände sig bedömd under intervjun svarande hon ja, men samtidigt anser hon att det kändes

mycket bättre än hur bedömd hon känt sig under vanliga enskilda intervjuer eftersom de var 

så många. Hon tror inte det skulle göra någon märkbar skillnad om de var färre 

representanter med från Junibacken, det viktiga är att de sökande inte är en minoritet. 

Samtidigt säger Elin att det kändes väldigt tryggt under intervjun när det var samma antal 

från båda sidorna. 

Första tiden på nya arbetsplatsen

När hon väl började arbeta på Junibacken tog det inte lång tid innan hon kom in i 

arbetsuppgifterna och i arbetsgruppen. Alla var hjälpsamma och delade gärna med sig av sina 

kunskaper och små knep. Första dagen på jobbet var det flera som kom fram och önskade 

henne välkommen. Saker och ting får ta den tid det tar och Elin tyckte hon fick den support 

som behövdes från medarbetarna. Hon upplever att det är väldigt högt i tak och att ingen är 

rädd för att testa nya idéer på Junibacken. Om det inte fungerar bra, då har man i alla fall 

provat. Hon tycker också att det är positivt att det inte är en lång process mellan beslut och 

handling. Hon känner att det finns stora möjligheter att vara med och påverka 

organisationen. 

Rekrytering av nya medarbetare

Elin har själv varit med och rekryterat nya medarbetare. Den första gruppintervjun som 

representant för Junibacken deltog hon i efter drygt ett halvår. Hon tycker att stämning på de 

flesta intervjuer är lättsam och oftast flyter dialogen på i gruppen. En gång minns hon dock 

när hon var med och tillsatte en tjänst med högre krav, då intervjun var ganska seg. Hon tror 



26

att det berodde på att många gjorde det svårare för sig än vad det hade behövt vara. Elin 

tycker att möjligheten till att vara med och välja sina nya medarbetare har påverkat hennes 

engagemang på Junibacken i positiv riktning. 

4.2 ICA
Koncernen ICA grundades för 90 år sedan genom att självständiga handlare gick samman 

gällande inköp för att på så sätt skapa stordriftsfördelar. Idag består koncernen av cirka 

2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum med sammanlagt cirka 

12 000 anställda. Dessutom tillhandahåller ICA finansiella tjänster genom ICA banken till 

kunder i Sverige. 57

4.2.1 Intervju med Lena Litens, ansvarig för rekryteringsprocessen av 
traineer på ICA
Lena är beteendevetare i grunden och har arbetat med HR relaterade frågor i ungefär tio år, varav de senaste 

åtta och ett halvt åren på ICA. Hon arbetar på HR avdelningen på ICA och är ansvarig för 

rekryteringsprocessen av traineer. Lena har en sammanhållande funktion från att utreda behovet inom 

företaget till att ta emot de nya traineerna.

Sedan 1980-talet har ICA haft traineeprogram i Sverige med tjänster inom olika funktioner, 

vilka varierar mellan olika tillfällen. ICA har även traineeprogram i Norge sedan 1999. 

Programmet har inte antagning varje år, det varierar på grund av olika behov.58 Genom 

traineeprogrammet rekryterar företaget medarbetare till framtida ledarpositioner och till 

andra nyckelpositioner. Programmet pågår under fjorton månader och är uppdelat i olika 

delar. Traineen anställs till en viss funktion, där denne arbetar delar av traineeperioden och 

efter programmets slut.59  

ICA söker traineer genom olika sökvägar. Dels finns information om de olika 

traineeplatserna på företagets hemsida, samtidigt som de annonseras på intranätet. 

Tjänsterna annonseras också i morgontidningar, på Traineeguiden och i olika 

                                                
57 ICA´s årsredovisning (2006), s.3 och 41
58 Intervju med Lena Litens, 2007-05-11
59 www.ica.se, 2007-05-10
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studenttidningar. ICA gör även direkta emailutskick till vissa högskolor riktade mot en viss 

målgrupp. Företaget arbetar dessutom tillsammans med en extern partner som annonserar 

tjänsterna på sin hemsida. 

Antal sökande till traineeprogrammet i år var ungefär 800 till åtta platser. Nästan hälften av 

ansökningarna är till Marknadsfunktionen som hade en tjänst. Söktrycket på 

Marknadsfunktionen är ett återkommande mönster. Förra gången ICA genomförde ett 

traineeprogram var antalet sökande nästan 2000, till sex platser (som senare utökades till sju). 

Skillnad i antal ansökningar mellan dessa gånger beror dels på hur arbetsmarknaden har 

förändrats de senaste åren och dels på hur ICA har marknadsfört sig mindre i Sverige i år.

Kravspecifikation

Kravspecifikationen för traineeprogrammet är relativt allmän. För att söka måste man ha en 

högskoleexamen på 120 poäng, typ av inriktning är inte av avgörande betydelse. Kandidaten

bör även ha gjort någonting parallellt med studierna, såsom kårarbete eller extra jobb. 

Arbetserfarenhet finns också med i specifikationen, gärna från handel eller service. Engelska 

i tal och skrift är ett annat kriterium. Det finns ingen åldersgräns, de flesta traineerna är dock 

mellan tjugofyra och trettio år gamla. Är kandidaten under den åldern finns det risk att denne 

inte hunnit få de erfarenheter som förväntas av ICA och är den sökande över trettio år, finns 

risk att kandidaten har hunnit med att arbeta för länge redan. Om denna varit på 

arbetsmarknaden under en längre period ökar risken att denne tröttnar på traineeplatsen, då 

den innebär att man är som en praktikant. Risken för avhopp är då större, vilket ICA inte vill 

riskera, då de investerar i traineerna. 

En annan viktig aspekt när gäller kravspecifikationen är att den sökande kan tala för sig och 

kommunicera skriftligt. Att vara målinriktad och visa att man kan slutföra saker i tid är 

viktiga egenskaper hos en trainee. 

Rekryteringsprocessen

Själva rekryteringsprocessen för de sökande kan delas in i tre delar. Den första delen i 

urvalsprocessen, den så kallade ”screeningen” görs av en extern leverantör som man använt 

sig av sedan några år tillbaka. Denna leverantör gör ett urval av de sökande genom att ta ut 
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ett antal personer per tjänst och utifrån dessa välja ut tolv till femton personer per 

traineeplats för telefonintervju. Sedan skickar leverantören åtta till tio kandidater per tjänst

vidare till ICA. Fördelen med att använda en extern leverantör i det första urvalet är bland 

annat dels att ICA saknar system för att ta emot större antal ansökningar på nätet samtidigt 

som leverantören även har sökmotorer som gör det enklare att hitta en viss grupp av 

sökande.

När den första urvalsprocessen är klar tar ICA över rekryteringsprocessen. De sökande får

träffa en HR-konsult från den funktion de sökt tjänst hos. Intervjun pågår i cirka en timme 

och frågorna ställs enligt en intervjumall. Efter denna intervju väljs sedan tre till fyra 

kandidater ut per traineeplats. 

Sista delen i rekryteringsprocessen består av en heldag hos ICA. Under denna tid får 

kandidaterna göra en begåvningstest, en presentation som de fått tid att förbereda innan, lösa 

en oförberedd uppgift samt genomgå en djupgående intervju på ca trettio minuter. Vid 

denna intervju är dels HR-konsulten närvarande, men även en extern psykolog samt chefen

för funktionen. Psykologen gör en återkoppling till begåvningstesten under ca tio minuter 

och resten av tiden är främst avsedd till för att chefen ska kunna ställa djupgående frågor. 

Även HR-konsulten finns tillgänglig om det är några frågor som kommit upp under dagen. 

Ofta är chefen inte lika insatt i kandidaterna som HR-konsulten är. I denna fas av 

urvalsarbetet handlar det mest om den subjektiva uppfattningen om kandidaterna. Under 

den här dagen genomför ICA även en presentation av företaget, då kandidaterna har 

möjlighet att ställa frågor om ICA. 

Efterarbete

Alla moment som kandidaterna genomgår från första till sista urvalet vägs samman då 

beslutet tas om vem som ska få erbjudande om tjänsten. De tre representanterna tittar på 

olika aspekter hos de sökande. 

Hela processen från att sista ansökningsdagen gått ut till att kandidaterna blir erbjudna de 

olika tjänsterna tar ungefär två månader. Under denna period ska dels den externa 

leverantören göra sina urval och dels ICA göra sina urval. 
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Omsättning av traineer

ICA har sedan traineeprogrammet 1995/1996 genomfört undersökningar om hur många 

traineer som är kvar i företaget idag. Resultatet blev att knappt 80 % arbetar kvar inom 

företaget. Detta gäller för ICAs traineeprogram både i Sverige och Norge och Lena tycker att 

det är ett bra resultat. Traineerna sitter ofta inte kvar på samma position eller ens inom 

samma funktion, vilket är positivt, då ICA uppmuntrar till rörelse inom företaget.

Stöd till traineer

Under traineetiden har traineerna stöd dels från traineeansvariga och dels genom en fadder 

som tidigare varit trainee. Dessutom har varje trainee en handledare inom den funktion 

han/hon är verksam inom. Ungefär ett år efter att programmet är avslutat tilldelas traineen 

en mentor.

Övningar och rekrytering i grupp

Tidigare har det förekommit olika case övningar som kandidaterna har löst tillsammans, men 

i den senast genomförda rekryteringsprocessen fick de sökande genomföra alla moment var 

och en för sig. Med case övningarna var att det var lättare att se hur personen i fråga 

fungerade i en grupp och hur denne tog in och bearbetade information i jämförelse med 

andra kandidater. Nackdelen var dock att det lätt blev mer av en konkurrenssituation, vilket 

är något som ICA vill undvika. 

På frågan om det finns möjlighet att tillämpa grupprekrytering i rekryteringsprocessen av 

traineer på ICA har Lena blandade åsikter. Hon tycker att det finns möjligheter att använda 

det i viss mån, men samtidigt finns det flera frågetecken om hur det skulle gå till. Man skulle 

t ex kunna engagera medarbetare i rekryteringsprocessen. Dock finns det svårigheter att 

avgöra vilka medarbetare som skulle vara delaktiga och vilken funktion i sammanhanget 

denne/dessa skulle ha. Frågan är om det skulle det vara medarbetare som representerar den 

specifika funktionen som traineen ska arbeta inom eller om det skulle vara medarbetare i 

största allmänhet inom ICA. Lena tycker att det är en bra ide att låta medarbetare informera 

de sökande om hur arbetet ser ut i funktionen, anledningen till att det inte tillämpas idag är

just tidsaspekten. Om det ska tillämpas måste också frågan om när i processen detta skulle 

vara lämpligt först lösas.
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4.2.2 Intervju med Anna Svensson, blivande trainee på ICA 
 Anna är till sommaren färdig civilekonom med inriktning mot detalj- och partihandel vid Nordiska Detalj-

handelslinjen, Stockholms Universitet. Hon kommer att arbeta som trainee på ICA med 

Marknadsavdelningen som bas. 

Anna har de senaste fem åren målmedvetet eftersträvat en traineetjänst på ICA – och nu 

har denna dröm äntligen gått i uppfyllelse för henne! Dagligvaruintresset började då hon 

efter studenten fick en tjänst på ACNielsen, vilka arbetar med dagligvaruhandelns 

försäljningsstatistik. ICA var en personlig favorit, främst baserat på hennes eget 

kundperspektiv. Sedan ACNielsen-tjänsten avslutades har samtliga utbildnings- och arbetsval 

påverkats av önskan om en traineetjänst på ICA. Utbildningsmässigt valde hon Nordiska 

Detaljhandelslinjen, vilken sponsras av bl.a. ICA. Därtill arbetade hon under studieåren både 

i en matbutik tillhörande Axfood och på COOP med reklamproduktion. För att stärka sig än 

mer påbörjade hon en MBA-utbildning med Marketing Management-inriktning, men denna 

avslutades aldrig då fullt fokus nu ligger på traineetjänsten. Det föll sig således fullt naturligt 

för Anna att ansöka till ICAs utannonserade traineetjänster, att tjänsten i bästa fall skulle 

kunna ta vid när civilekonomexamen tagits.

Informationsflöde

Efter beskedet att Anna fått platsen som trainee på ICA, erhöll hon en del information om 

vad som kommer att hända. Det har främst rört sig om information om den första tiden som 

trainee, men även viss information om de olika momenten som kommer att ske under 

traineetiden. En vecka innan Anna skulle börja fick hon mer detaljerad information om 

den kommande tiden,. Därtill kom även en övergripande plan för de fjorton månader som 

programmet varar. Om hon själv hade fått välja hade hon gärna fått den detaljerade 

informationen tidigare – helst direkt efter beskedet om att hon fått tjänsten. Redan innan

traineeprogrammet har börjat har hon varit i kontakt med programansvariga och under 

traineetiden kommer Anna även att ha en handledare och fadder.

Intervjugenomförande

Hon tycker att det var stor skillnad mellan den första intervjun på ICA jämfört med den 

andra. Den första intervjun med enbart HR-konsulten upplevde Anna som relativt 
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bekväm. Hon blev dock förvånad över hur snart in i intervjun som HR-konsulten började 

ställa besvärliga frågor rörande känsliga områden, vilket Anna kände sig något obekväm i. 

Hon förstår att arbetsgivaren har intresse för hur en eventuellt blivande medarbetare 

hanterar och löser problematiska situationer som denne befunnit sig i, men själv ville hon 

hellre fokusera på vad hon kan och påvisa sitt engagemang och starka intresse för det 

tjänsten innebär. 

Den andra intervjun upplevde Anna som bra men väldigt besvärlig. Intervjun inleddes med 

att psykologen redovisade resultatet av begåvningstestet, där Anna själv ansåg att resultatet 

var långt ifrån bra och långt under förväntan. Hon fick känslan av att det inte spelade någon 

roll längre – att hon lika gärna kunde gå därifrån direkt. Situationen upplevdes ur hennes 

perspektiv som relativt utsatt. Omedelbart efter att hon mottagit resultatbeskedet, vilket 

resulterade i en chock för henne själv, så frågade hennes blivande chef hur hon hanterar 

motgångar som t ex beskedet om begåvningstestets resultat. Återigen – hon förstod att det 

hela var relevant i arbetsgivarens situation, men på ett personligt plan upplevde Anna det 

hela ytterst obekvämt. Efter att testet redovisats upplevde hon intervjuatmosfären som 

lättare och mjukare, då psykologen framförde sina rekommendationer och utlåtanden om 

henne som kandidat. Psykologen underströk att denne inte brukade ge sådana utlåtanden, 

men att han ville framföra det i just detta fall. Först fick Anna känslan av att psykologen 

försökte väga upp det hela, för att hon eventuellt inte skulle bryta ihop. Dock tycke hon 

ändå att det som psykologen sade kändes ärligt menat. Detta ledde sammantaget till att det 

hela kändes rätt bra ändå. 

Möjlighet att träffa medarbetare

Att få träffa sin blivande chef redan under själva rekryteringsprocessen uppfattade Anna 

som väldigt positivt. Att ha en bra chef är väldigt viktigt för henne och här gavs nu en 

möjlighet att både få och ge ett första intryck. De fick en bra kontakt och Anna tror att de 

kommer att ha ett mycket gott samarbete framöver. Hon hade därtill även gärna träffat andra 

medarbetare från Marknadsavdelningen under rekryteringsprocessen. Det skulle ha gett 

henne en större känsla av vad det är hon ger sig in i och vilka hon kommer att arbeta med på 

daglig basis. Samtidigt nämner hon att det i sig inte skulle påverka henne vad gäller att tacka 

ja till tjänsten eller ej.
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Anna hade förväntat sig att sluttesterna skulle vara mycket värre och påfrestande än vad de 

var. Det berodde på att hon hade föreställt sig att dagen skulle innebära olika assessment 

centerövningar – både enskilt och i grupp under olika påfrestande förhållanden. Dock 

poängterar hon att det inte var någon smärtfri dag. Under testdagen fick Anna möjlighet att 

träffa några andra kandidater och äta lunch med före detta traineer, vilket hon upplevde som 

väldigt trevligt.Annas helhetsintryck av rekryteringsprocessen är att den är väl genomförd.



33

5. MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR REKRYTERING I
GRUPP VID TILLSÄTTNING AV TRAINEER PÅ ICA
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de olika rekryteringsprocesserna på Junibacken och ICA för 

traineer. Jag kommer även att undersöka vilka möjligheter det finns att tillämpa grupprekrytering vid ICAs

rekryteringsprocess av traineer. Med den teoretiska ramen som grund kommer jag att analysera olika 

aspekter av rekryteringsprocessen. Diskussionen presenteras i samma ordning som den teoretiska 

framställningen.  

Junibacken och ICA är två företag som skiljer sig åt på flera sätt. Bland annat är företagen

olika stora och typ av tjänster som detta arbete behandlar skiljer sig åt, liksom hur 

rekryteringsprocesserna gällande dessa ser ut. ICA använder även sig av en extern leverantör 

i sin rekryteringsprocess i första urvalsprocessen, vilket Junibacken inte gör. Det är av vikt 

att ha företagets olikheter i åtanke vid diskussionen som följer nedan. 

5.1 ANALYS OCH KRAVSPECIFIKATION

Enligt Helsing är det av största vikt att genomföra en noggrann analys av situationen när en 

ny tjänst ska utlysas.60 Detta arbete framstår tydligt på ICA, då rekryteringsansvariga

tillsammans med berörda medarbetare från respektive funktion träffas för att gå igenom 

vilka behov som på lång sikt finns inom företaget. De olika funktionerna som kandidaterna 

kan söka sig till varierar mellan olika programtillfällen. Analysarbetet framgår inte lika tydligt 

på Junibacken. En orsak kan vara att Junibacken är en litet företag, som förmodligen har en 

bättre överblick över hela organisationen, vilket är en omöjlighet för ICA med sina 12 000 

anställda uppdelade på olika områden och länder. 

Varken Junibacken eller ICA har en detaljerad kravspecifikation, utan båda använder sig av 

relativt breda profiler. Detta talar emot Ahrnborg Swenson som påpekar vikten av att ha en 

väl genomarbetad och tydlig kravspecifikation.61 Jag anser inte att det verkar ha en negativ 

effekt hos något av de undersökta företagen. Både Junibacken och ICA söker kandidater 

med rätt personlighet och förmåga att passa in i organisationen. ICA letar även efter någon 

                                                
60 Helsing i Ahrnborg Swenson (1990), s. 40 
61 Ahrnborg Swenson, (1997), s. 120
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med potential som är gångbar i ett större perspektiv. De använder kravspecifikationen mer 

som ett ramverk. Personlig lämplighet och anpassningsmöjlighet i olika situationer är svåra 

att utläsa ur ett CV, utan är något som får undersökas senare i urvalsprocessen.

5.2 SÖKSÄTT
De finns olika sätt att nå ut till lämpliga kandidater. Junibacken annonserar i stort sett aldrig, 

bara då det gäller tjänster som till exempel ekonom eller dylikt. De flesta ansökningarna som 

kommer in är spontanansökningar, vilket personalchefen ser som väldigt positivt. Hennes 

uppfattning är att när det går ut en annons om en ledig tjänst är det många som söker bara 

för sökandets skull utan att de faktiskt vill arbeta på Junibacken. Genom att skicka in en 

spontanansökning visar den sökande på eget initiativtagande. ICA å andra sidan går ut och 

annonserar traineetjänsterna genom olika kanaler, till exempel hemsida och tidningar för att 

nå ut till många lämpliga kandidater. ICA använder sig även av en extern leverantör, som

bland annat annonserar tjänsterna. Enligt Manpower är det många som rekryteras internt62, 

vilket betyder att det finns en rörlighet inom företaget. På ICA uppmuntras de anställda att 

byta arbete inom organisationen, vilket förekommer i relativt stor utsträckning. Många av 

traineerna som genomgått ICAs program de senaste tio åren är fortfarande kvar. Dock är det 

vanligt att de bytt tjänst och även funktion. Den anställda vid Junibacken har också bytt 

arbete inom företaget. Dock verkar möjligheten till rörlighet inte lika stor på Junibacken, då 

företaget är mindre och antal tjänster och arbetsuppgifter färre. Med andra ord kan man 

genom intervjuerna se att internrekrytering förekommer i båda företagen, men i olika stor 

utsträckning beroende på utbudet av möjligheter. 

5.3 URVAL
De två företagens urvalsprocesser omfattar olika antal moment. På Junibacken sköter 

personalchefen första urvalet helt själv. Hon tar ut ett antal lämpliga kandidater för en 

specifik tjänst. Medarbetare är delaktiga i rekryteringen och direkt efter intervjun beslutar de

gemensamt om vem som ska erbjudas tjänsten. Urvalet till ICAs traineeprogram pågår i cirka 

två månader, dels av en extern leverantör och dels av ICA själva. ICAs urval är mer 

                                                
62 Manpower, (1990), s. 15
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djupgående än Junibackens och består av flera moment där den sökande blir bedömd. Hos 

ICA sköts det första urvalet av den externa leverantören. 

En orsak till att urvalsprocesserna skiljer sig åt tror jag, som tidigare nämnts, beror på att 

tjänsterna på respektive företag är av olika karaktär. ICA har ett långsiktigt perspektiv när de 

söker blivande traineer. Tanken är att dessa så småningom kommer att inta chefspositioner 

och andra nyckelpositioner inom företaget. På Junibacken handlar det ofta tjänster som 

till exempel värdinna och de flesta tjänsterna är på deltid. Junibacken har också ett längre 

perspektiv när de anställer nya medarbetare, men jag tror inte att detta sträcker lika lång in i 

framtiden som på ICA när det gäller traineer. Trots att urvalsprocesserna är olika omfattande 

är mitt intryck att de ändå har vissa likheter. Junibackens urvalsprocess kan liknas vid ICAs 

första urvalsförfarande, men i mindre format. Istället för att lägga ut urvalsprocessen externt

sköter personalchefen urvalet på Junibacken.

Enligt Hagafors beror urvalet bland annat på vilken bakgrund kandidaten har, dennes 

motivation och personliga lämplighet.63 På Junibacken bedöms de två sistnämnda kriterierna

först under själva intervjun. Personalchefen där menar att det är svårt att bedöma en 

personlighet genom att bara läsa en ansökning. ICA gör sin första bedömning av personlig 

lämplighet genom telefonintervjuerna som genomförs av den externa leverantören. 

Syftet med att utvärdera ansökningarna är att sålla bort kandidater med bristfälliga 

kvalifikationer64, vilket bekräftas av rekryteringsansvariga för traineeprogrammet på ICA. 

Hon berättar att det kommer in ett antal ansökningar vid varje programtillfälle som inte är 

fullständiga, det vill säga de saknar de fakta som efterfrågas. Att gallra bort olämpliga 

ansökningar förekommer även på Junibacken. 

5.4 INTERVJUGENOMFÖRANDE
Syftet med att genomföra en intervju är att kandidaten och rekryteraren ska utbyta 

information för att sedan kunna ta beslut om intresse finns från respektive sida för att gå 

                                                
63 Hagafors i Ahrnborg Swenson, (1990), s. 89
64 A a, s. 89-92
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vidare i processen. Det finns olika sätt att genomföra en intervju på, vilket framgår tydligt 

när man tittar på Junibacken och ICA. 

Junibacken tillämpar grupprekrytering, vilket innebär att flera kandidater kallas till samma 

intervjutillfälle. Vid detta tillfälle finns lika många kandidater som representanter från 

företaget närvarande. Personalchefen på Junibacken tycker att denna intervjumetod fungerar

väldigt bra då det snabbt framgår hur individerna beter sig i grupp och om de visar hänsyn 

till varandra. Detta bekräftas i teoriavsnittet gällande fördelar med grupprekrytering. En 

nackdel med denna typ av intervjumetod är att kandidaterna inte kan vara anonyma65, 

personalchefen ser dock inte detta som något problem. 

På ICA är den första intervjun en så kallad “parintervju” då kandidaten träffar en 

representant från företaget. Den blivande traineen upplevde denna intervju som ganska 

bekväm, trots många jobbiga frågor. Vid det andra intervjutillfället är tre representanter från 

ICA närvarande. De olika representanterna bedömer olika kvalifikationer hos kandidaten. 

Risken med denna metod är att kandidaten kan uppleva situationen som obehaglig och 

utsatt, vilket bekräftades av den blivande traineens upplevelser kring denna intervju. Hon 

sade även att den jobbiga känslan delvis berodde på hennes mindre bra resultat på testet som 

redovisades i början av intervjun. En fördel med denna metod är att den är tidssparande 

samtidigt som alla får ta del av samma information. Personligen tror jag att känslan av att 

vara utsatt kan bli stark och påverka kandidaten i negativ riktning, till exempel att denne inte 

känner sig bekväm och har svårt för att visa sitt riktiga jag. 

5.5 REKRYTERING I GRUPP
När det gäller möjligheter och hinder för tillämpning av grupprekrytering vid ICAs 

rekrytering av traineer finns det olika moment att belysa.

5.5.1 Delaktighet bland medarbetare

Ett moment är att medarbetare är delaktiga i ett informativt syfte genom att ge information 

om företaget, arbetet och vad det innebär. Detta är något som rekryteringsansvariga på ICA 

                                                
65 Littorin, (1994), s. 112
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tycker är en bra idé. Hon ställer sig mest frågande till vilka medarbetare som skulle engageras 

i detta och i såfall när i processen det skulle ske. Hon menar att traineetjänsten är annorlunda 

än en vanlig tjänst och att traineen inte förväntas vara kvar i samma position under en längre 

tid. Därför är det svårt att bestämma vilka medarbetare som skulle vara lämpliga 

informatörer. Frågan är om det skulle vara medarbetare inom ICA i allmänhet eller 

medarbetare från respektive funktion? Eftersom traineerna är knutna till en viss funktion 

under hela traineeperioden och att de även efter programmets slut kommer att arbeta inom 

denna funktion, tycker jag att det skulle vara lämpligt att medarbetare från respektive 

funktion deltar. Detta bekräftas av den blivande traineen. Hon säger att hon gärna hade 

träffat några medarbetare från Marknadsavdelningen redan under rekryteringsprocessen. 

Genom att träffa blivande arbetskamrater innan tjänsten tillträds ökar chansen att den nya 

medarbetaren känner sig tryggare första tiden på nya arbetet. Samtidigt får denne även en 

bättre bild av hur det kommer att vara. En annan positiv effekt med att träffa framtida 

arbetskollegor är att chansen att känna sig delaktig i gruppen ökar. Även känsla av 

tillhörighet kan stärkas. Då traineerna kommer att vara på olika platser under traineetiden,

tror jag att det är extra viktigt att känna att man hör hemma någonstans. Medarbetarnas 

engagemang kan också få en positiv inverkan på deras känsla av delaktighet. Genom att få 

känna på det viset, ökar chanserna till ökad trivsel på arbetsplatsen. 

När det gäller en lämplig tidpunkt i rekryteringsprocessen för medarbetarna att involveras,

anser jag att det är passande vid den andra intervjun på ICA. Medarbetare från en specifik 

funktion kan ha en informationsträff för de kandidater som är kvar i processen för tjänsten 

vid den specifika funktionen. Enligt rekryteringsansvariga blir det ofta tid över mellan de 

olika momenten, vilket skulle kunna användas till denna typ av information. Om det är svårt 

att få ihop en träff med alla kandidater, som sökt en specifik funktion är ett alternativ att 

några medarbetare från funktionen är tillgängliga under en viss del av dagen. Då kan de 

informera, samtidigt som kandidaterna själva kan ställa frågor om funktionen. Ett annat 

alternativ är att kandidaterna själva får gå runt en och en på funktionen. Då finns även 

tillfälle att träffa medarbetare och samtidigt ställa frågor. Jag tror inte det är lämpligt att 

genomföra en sådan information tidigare under urvalsprocessen, då det är fler kandidater 

kvar. Det skulle dock vara en tidskrävande aktivitet, speciellt om kandidaterna skulle få 

möjlighet att gå runt på funktionen och ställa frågor själva. 
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På Junibacken berättar medarbetarna tydligt om hur det är att jobba hos dem och hur 

arbetsuppgifterna ser ut. Den blivande traineen säger att hon inte fått speciellt mycket 

information om arbetsuppgifterna innan. Hon verkar dock inte lida av det, men det kan 

finnas andra som gör det. Genom att få reda mer på vad arbetsuppgifterna innebär, kan 

onödig oro ibland traineerna undvikas. 

Den blivande traineen har kontakt med den ansvariga för traineeprogrammet innan 

programmet börjar och när det startar får denne en egen handledare inom den funktionen 

hon/han är verksam i. Dessutom får varje trainee en fadder i form av en före detta trainee. 

Jag tycker att det är lämpligt att den blivande traineen får kontakt med sin fadder redan 

direkt efter anställningskontraktet är påskrivet. Ofta är tillträdandet av en ny tjänst 

förknippat med nervositet i olika grad, vilket skulle kunna dämpas genom mer information i 

ett tidigare skede i form av bland annat kontakt med fadder. 

Jag ser även möjlighet till att engagera före detta traineer redan i slutskedet av 

urvalsprocessen. De olika funktionerna varierar mellan olika programomgångar. Därför kan 

det vara svårt att låta en trainee från respektive funktion vara delaktig. Jag tror dock inte att 

det nödvändigtvis måste vara en trainee från en specifik funktion. Det väsentliga är att det är 

någon som har genomgått traineeprogrammet. Denne skulle kunna berätta om hur det är att 

vara trainee, om det är krävande, vilka förväntningar som finns från dels företagets sida och 

dels traineens egna förväntningar. 

När det gäller medarbetarnas delaktighet i beslutsfattandet om vem som ska få tjänsten finns 

det vissa svårigheter. Vid rekrytering av traineer letar man efter potential. 

Kravspecifikationen är relativ bred och det går inte att titta på hur personen ifråga passar för 

en specifik tjänst, utan istället måste man förutspå möjligheterna för denne att passa inom 

flera olika områden. Den ansvariga på ICA menar vidare att inte alla på ICAs HR-avdelning 

är lämpliga att arbeta med just denna typ av rekrytering. Detta gör det svårare att engagera 

medarbetare från ICA vid beslutsfattandet av lämpliga kandidater. Trots det, tror jag att det 

finns möjlighet för medarbetare att delta i beslutsfattandet. De kan till exempel vara med och 

bedöma personlig lämplighet och attityd. Jag är medveten om att de personer som är 

delaktiga i processen idag också kan göra dessa bedömningar, men genom att låta andra 
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medarbetare vara med finns möjlighet att de känner delaktighet. Detta kan resultera i att 

medarbetarnas engagemang och stöd för den nya traineen ökar när denne tillträder sin tjänst. 

Förhoppningsvis känner medarbetarna även mer ansvar för den blivande traineen om de 

själva är delaktiga i beslutsprocessen. På Junibacken finns det tydliga samband mellan 

delaktighet och känsla av ansvar. Medarbetare på ICA kan vara med under själva 

intervjumomentet eller träffa kandidaten enskilt.

Den blivande traineen upplevde den andra intervjun som jobbig. Hon bedömdes av tre 

personer samtidigt. Problematiken kring detta är något som personalchefen på Junibacken 

tar upp. Hon funderar över hur bekväm kandidaten känner sig i en sådan situation och frågar 

sig om kandidaten verkligen kan visa vem hon/han egentligen är. Ett sätt att lösa detta skulle 

kunna vara att låta kandidaten träffa de tre representanterna vid olika tillfällen. 

Representanterna kan sedan träffas efteråt för att diskutera sina uppfattningar. En idé är att 

chefen för funktionen skulle träffa kandidaten på kontoret. De skulle kunna gå runt och titta 

och därefter ha ett privat samtal i ett enskilt rum. Då finns det eventuellt även möjlighet till 

djupgående frågor under en längre tid och inte bara tjugo minuter, som jag uppfattar som en 

relativt kort tid.

5.5.2 Fler kandidater vid samma intervjutillfälle
Som tidigare nämnts tar Junibacken in flera kandidater till samma intervju. Fördelen med 

denna metod är att det snabbt går att utläsa hur kandidaterna fungerar i grupp, om de visar 

respekt för varandra och om de är lyhörda. Dessa är högt värderade kriterier för att passa in 

på Junibacken. Stämningen under intervjuerna är ofta avslappnad och enligt den anställda på 

Junibacken kände hon sig inte heller lika bedömd och utsatt som under en vanlig intervju. 

Jag är tveksam till om detta intervjusätt är lämpligt vid rekryteringen av traineer på ICA. Om 

ICA skulle genomföra denna typ av intervju undrar jag vilka frågor som skulle ställas och 

vilken betydelse denna intervju skulle ha i hela urvalsprocessen. Anledningen är jag tror att 

jag att risken är stor för att stämningen blir obehaglig och stel. Den anställde på Junibacken 

berättade om en rekrytering hon var delaktig i, då en tjänst med högre krav skulle tillsättas. 

Till skillnad från de andra rekryteringarna som hon medverkat vid var denna intervju relativt 

seg. Hon trodde att detta kunde bero på att flera av kandidaterna uppfattade 

intervjumetoden som svårare än vad den egentligen behövde vara. Jag tror att risken finns att 
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detta även skulle kunna hända på ICA. Den ansvariga för traineeprogrammet berättade att de 

tidigare genomförde caseövningar, men att det lätt blev mer av en konkurrenssituation. 

Många är nervösa vid en vanlig intervju och jag tror att kandidaterna skulle bli ännu mer 

nervösa om det skulle vara en gruppintervju. Ett moment i Junibackens rekryteringsprocess 

som personalchefen anser bryter ner nervositeten är att intervjun börjar med att 

kandidaterna serveras mat. Då finns möjligheten för kandidaterna att äta och lyssna på 

medarbetarna från Junibacken en stund innan uppmärksamheten riktades mot dem. Den 

anställda på Junibacken upplevde det som positivt att inte gå direkt till intervjun. Sista 

urvalsdagen på ICA äter traineekandidaterna lunch tillsammans med före detta traineer och 

rekryteringspersonal. Detta vore ett lämpligt och naturligt tillfälle att titta på hur 

kandidaterna fungerar i en grupp. Det positiva i denna situation är att det är en jämnare 

balans mellan kandidater och representanter från företaget. Det negativa är att kandidaterna 

måste få möjlighet till återhämtning någon gång under dagen och då kan det vara stressande 

att bli bedömd även när man sitter och äter.

Den möjlighet jag ser när det gäller att ta in flera kandidater vid samma intervjutillfälle på 

ICA skulle eventuellt vara i det första urvalet hos den externa leverantören. Fördelen är att 

rekryteraren under en kort period har möjlighet att snabbt göra en bedömning av hur 

personerna beter sig mot varandra. Som jag tidigare nämnt är personlig lämplighet något 

som värderas högt hos ICA och som eventuellt skulle kunna framgå snabbare under en 

sådan intervju. Frågan är dock hur mycket av sig själv som kandidaterna har möjlighet att 

visa och om de verkligen är sig själva på grund av nervositet. Jag tror att det skulle vara svårt 

att ställa djupare frågor under sådan typ av intervju. Det vore även olämpligt att ställa 

jobbiga frågor om till exempel problematiska situationer som kandidaterna tidigare har 

genomgått. 

Om denna typ av gruppintervju skulle tillämpas behöver rekryteringsprocessen även använda 

enskilda intervjuer för att då gå mer in på djupet. 
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6. ÄR GRUPPREKRYTERING NÅGOT FÖR ICA?
I denna del kommer jag att besvara arbetets syfte och dra slutsatser av undersökningen.

Jag tror inte att det är lämpligt att genomföra rekrytering av ICAs traineer precis enligt 

Junibackens sätt att rekrytera nya medarbetare. Detta bekräftas även av Junibackens 

personalchef. Deras modell över rekryteringsprocessen är formad efter deras företag. Ett 

annat företag kan ha en liknande rekryteringsprocess, men den måste anpassas efter just det 

företaget. Jag tror att det finns vissa moment i Junibackens rekryteringsprocess som skulle 

vara användbara i ICAs rekrytering av traineer, medan andra är mindre lämpliga. 

När det gäller moment som skulle vara användbara anser jag framförallt att medarbetarnas 

delaktighet och engagemang i processen skulle kunna vara större. Medarbetarna skulle kunna 

medverka på ett informativt sätt genom att ge information om ICA, arbetet och vad det 

innebär. Detta bör vara medarbetare från respektive funktion, då traineen är knuten till en 

specifik funktion under hela traineeperioden, samtidigt som denna funktion kommer vara 

traineens arbetsplats efter programmet slut. Positiva effekter skulle kunna vara till exempel 

att den blivande traineen känner sig tryggare under programmet början, att denne får en 

bättre inblick i funktionens verksamhet samt att traineen känner större tillhörighet med 

funktionens arbetsstryka. Det sistnämnda är av stor vikt just när det gäller traineer som 

kommer att arbeta inom flera olika områden under programmets gång. Att engagera före 

detta traineer på ett informativt sätt vore också en möjlighet. Det vore passande att engagera 

medarbetarna vid det andra intervjutillfället på ICA. 

När det gäller medarbetarnas delaktighet vid beslutsfattandet vid tillsättning av traineer finns 

vissa hinder, dock tror jag att dessa skulle kunna hanteras. Medarbetare skulle till exempel 

kunna vara med och bedöma personlig lämplighet och förmåga att passa in i gruppen. På så 

sätt ökar förhoppningsvis deras engagemang och stöd för den nya traineen, samtidigt som de 

känner mer ansvar då de själva varit med i processen. 

Ett mindre användbart moment vid ICAs rekrytering av traineer är att intervjua kandidaterna 

i grupp. Det är svårt att avgöra vilka frågor som skulle vara lämpliga att ställa och vilken 
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betydelse denna intervjumetod skulle få i urvalsprocessen. Andra svårigheter är möjlighet till 

att göra framtida bedömningar och att ställa djupgående frågor. Om intervju i grupp skulle 

tillämpas borde det mest lämpliga tillfället vara i början av urvalsprocessen hos den externa 

leverantören eller under lunchen vid andra intervjutillfället, då kandidaterna, före detta 

traineer och rekryterarna deltar. Dock finns det negativa aspekter vid båda dessa möjligheter. 

Om intervju i grupp skulle användas behöver metoden kompletteras med enskilda intervjuer 

för att få en tydligare och djupare bild av kandidaterna. 
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Bilaga 1
Intervjuguide till rekryteringsansvariga på Junibacken

Bakgrundsfrågor
Företagsbeskrivning:

- Verksamhet
- Antal anställda
- Typ av arbete
- Säsongsrekrytering
- Söktryck på tjänsterna?
- Personalomsättning
- Nöjda medarbetare/Lojala medarbetare

Rekryteringsprocessen

 Kravanalys
- Hur ser kravanalysen ut? 
- Är vissa egenskaper viktigare än andra? Vilka i såfall? 
- Är det någon ålderskategori som är mer förekommande än andra ålderskategorier?

 Söksätt
- Hur söker ni nya medarbetare? (Annons, hemsida, arbetsförmedlingen m fl)

 Urvalsarbete
- Vem bestämmer vilka som går vidare till intervju?
- Är urvalsarbetet av vilka som får komma på intervju viktigare/mer djupgående än 

vid enskilda intervjuer?
- Vilka kriterier är viktigast i urvalet?

Praktiskt genomförande av intervjuer
- Hur många sökande tas in till ett intervjutillfälle?
- Vilka och hur många från företagets sida är närvarnade vid intervjutillfället?
- Vilka förkunskaper har företagsrepresentanter om de sökande?
- Hur delaktiga är företagsrepresentanterna?
- Hur styrs samtalsämnena? 
- Vad är det för information som intervjuarna söker?
- Finns det en förutbestämd mall över samtalsområden?
- Finns det någon plan för vem som ska ta upp vad?
- Ställs frågor direkt till de olika ansökande eller är det allmänna frågor som slängs ut i 

luften och den som känner för det får svara?
- Vad är bakgrunden/anledningen till att ha med flera olika representanter från 

företaget?
- Hur brukar stämningen vara? Är det mer likt ett samtal eller en intervju?
- Maktbalansen rekryterare – kandidat, är denna balans tydligt under 

gruppintervjuerna. 
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- Skulle denna typ av intervjuform fungera lika bra om det var färre representanter 
från företaget? 

- Hur lång tid varar en intervju?
-

 Efterarbete
- Hur ser processen ut efter att intervjun är klar?
- På vilka grunder bedömer ni de ansökande vid intervjun?
- Vem avgör vem som ska anställas? 
- Händer det är att det råder oenighet?

Erfarenheter- positivt och negativt
- Tror du att grupprekrytering skulle kunna vara användbart i alla 

rekryteringsprocesser oavsett arbetsuppgifter/yrkeskategori?
- Om inte, när är det mer lämpligt respektive mindre lämpligt? 
- Skulle en kombination mellan enskild intervju och gruppintervju vara användbart i 

vissa processer?
- Hur har reaktionen hos de arbetssökande varit gällande att intervjuas i grupp?
- Positiva effekter av grupprekrytering
- Negativa aspekter av grupprekrytering
- Finns det något som man bör jobba mer på/kan förbättras?

- Allmänna reaktioner
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Bilaga 2
Intervjuguide till anställd på Junibacken

- Vad gjorde att du sökte jobb på Junibacken?
- Vad för typ av tjänst har du? 
- Vilken form av anställning har du?
- Har du varit på andra intervjuer tidigare, enligt det klassiska sättet att intervjua? 
- Vad tänkte du när du kom hit och förstod att det var en gruppintervju?
- Hur var stämningen i gruppen när det uppdagades att alla skulle intervjuas 

tillsammans?
- Blev det snabbt klart hur intervjun skulle gå till?
-  När ni satt runt bordet och pratade, kändes det som en intervju eller mer som ett 

samtal?
- Fick alla möjlighet att prata lika mycket eller fick man ansvara själv för att få prata? 
- Hur styrdes samtalsämnena?
- Hur var stämningen under själva samtalet/intervjun? Förändrades stämningen under 

tidens gång? Åt vilket håll i såfall?
- Kändes det som att du satt och blev bedömd under intervjun?
- Hur kändes det att träffa andra som sökte samma tjänst? 
- Vad tyckte du om att anställda från Junibacken var med under samtalet? 
- Vad tyckte du om antalet representanter från Junibacken, hade det gjort någon 

skillnad om de hade varit färre eller fler?
- Kände du att du fick möjlighet att visa vem du var under samtalet?
- Hur snabbt kom du in arbetet och i gemenskapen på Junibacken?
- Har du varit med och rekryterat nya medarbetare till Junibacken?
- Om ja, hur kändes det? Har det påverkat ditt engagemang/delaktighet på Junibacken
- Har du tagit hand om någon nyanställd? Om ja, har du gjort med engagemang? 
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Bilaga 3
Intervjuguide till ansvarig för rekryteringsprocessen av traineer på ICA

Bakgrund intervjuperson
- Hur länge har du jobbat med HR frågor?
- Vad är din roll i rekryteringsprocessen för traineer?

Rekryteringsprocessen
- Hur länge har ICA haft traineeprogram?
- Söktryck på tjänsterna?
- Söker ICA traineer till olika områden inom verksamheten? Vilka i såfall?

 Kravanalys
- Hur ser kravanalysen ut? Är kraven tydliga i annonsen?
- Är vissa egenskaper viktigare än andra? Vilka i såfall? 

 Söksätt
- Hur söker ni nya traineer? (Annons, hemsida, trainee guiden m fl)

 Urvalsarbete
- Vem bestämmer vilka som går vidare till intervju?
- Vilka kriterier är viktigast i urvalet?
- Hur många arbetar med att ta fram lämpliga kandidater?
- Sköter ICA hela rekryteringsprocessen själva?
- Hur ser själva rekryteringsprocessen ut? Vilka är det olika stegen?
- Under hur lång tid pågår hela processen (från att ansökningstiden gått ut)?

Praktiskt genomförande av intervjuer
- Vilka och hur många från företagets sida är närvarande vid intervjutillfället?
- Vilka förkunskaper har företagsrepresentanter om de sökande?
- Hur styrs samtalsämnena? 
- Vad är det för information som rekryterarna söker?
- Hur lång tid varar en intervju?
- Genomgår den sökande olika intervjuer? I såfall med vilka personer? Ser dessa 

intervjuer olika ut?
- Gruppövningar? 
- Tester?

 Efterarbete
- Hur ser processen ut efter att intervjun är klar?
- På vilka grunder bedömer ni de ansökande vid intervjun?
- Vem avgör vem som ska anställas? 
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- Händer det är att det råder oenighet?

Tankar kring möjlighet till grupprekrytering
- Tror du att grupprekrytering skulle kunna vara användbart i viss/någon utsträckning 

i ICA´s rekryteringsprocess av traineer? Till exempel en kombination av enskilda 
intervjuer och gruppintervjuer?
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Bilaga 4 
Intervjuguide till blivande trainee på ICA

Frågor angående rekryteringsprocessen till Anna Svensson, blivande trainee på ICA 

Bakgrundsfrågor
- I vilket ämne har du examen? 
- Vilken funktion ska du arbeta inom?
- Varför sökte du ICAs traineeprogram?

Frågor om rekryteringsprocessen
- Har du fått tillräcklig information om hur det är att vara trainee på ICA och ICA 

som företag?
- Känner du att du har fått veta vad du behöver vad gäller dina framtida 

arbetsuppgifter de närmaste 14 månaderna?
- Skulle du vilja träffa några av dina framtida arbetskamrater innan själva 

traineeperioden börjar? Tror du att det skulle göra att du känner dig mer bekväm i 
den nya tjänsten?

- Har du någon handledare under din tid som trainee? Om ja, har ni kontakt redan nu? 
Om nej, är det något du skulle vilja ha?

- Hur upplevde du den tredje intervjun, med HR konsulten, psykologen och chefen? 
(T ex avslappnad, bekväm, utsatt)

- Är det något moment i rekryteringsprocessen som du tycker skulle kunna vara 
utformat på ett annat sätt? (T ex om det något som det ska läggas mer fokus på eller 
något moment som inte behöver vara med?)


