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Abstract

Improvement work in the public sector – the
recruitment process and its division of responsibility

Maria Axelsson Olsson

Abstract
The study aims to gain an understanding of how the seasonal recruitment and division
of responsibilities within the Resource Team at Region Gotland currently established
in order to find opportunities for improvement in the process. The study is based on
two questions of aim, "How do the seasonal recruitment and the division of
responsibilities currently look like?" And "How can the seasonal recruitment process
be developed?". The data material has been collected through qualitative methods in
the form of interviews, observations of the daily operations and provision of internal
documents. The material shows that there are certain ambiguities when it comes to
seasonal recruitment in its entirety, and also when it comes to the distribution of
responsibility among the employees, whereas there is uncertainty who is responsible
for the different activities in the process. The problem that can arise in the case of an
ambiguous division of responsibility is that employees do not know what is expected
of them in their work roles, which can result in tasks not being performed. To
develop and hopefully improve the seasonal recruitment process, a visualization of the
process is inspired by the model for process charts, blueprinting. The Resource Team
should clarify the division of responsibilities associated with the seasonal recruitment
as some activities currently have no one in charge. It is advised and proposed that the
Resource Team should create a work role in order to delegate the responsibilities in
case of absence.

Key words: division of responsibility, employees, process charts, summer recruitment,
Resource Team.
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Sammanfattning 

Studien syftar till att få en förståelse för hur sommarrekryteringen och 

ansvarsfördelningen inom Resursteamet ser ut i dagsläget för att kunna finna 

förbättringsmöjligheter i processen. Studien bygger på två frågeställningar, Hur ser 

sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen ut i nuläget? och Hur kan processen för 

sommarrekryteringen utvecklas?. Datamaterialet har insamlats genom kvalitativa metoder i 

form av två intervjuer, observationer och tillhandhållandet av interna dokument. Materialet 

påvisar att det finns vissa tvetydigheter när det kommer till sommarrekryteringen i sin helhet, 

men även när det gäller fördelningen av ansvar medarbetarna sinsemellan och vem som 

ansvarar för de olika aktiviteterna i processen. Problemet som kan uppstå vid en tvetydig 

ansvarsfördelning är att medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem i sina arbetsroller 

vilket kan resultera i att arbetsuppgifter inte utförs eller att saker och ting faller mellan 

stolarna.  

För att utveckla och förhoppningsvis förbättra sommarrekryteringsprocessen föreslås 

en visualisering av processen med inspiration av processkartmodellen, blueprinting. 

Resursteamet bör även tydliggöra ansvarsfördelningen kopplat till sommarrekryteringen, i 

dagsläget finns det vissa aktiviteter som ingen ses ansvara för. Det blir även påtagligt för 

Resursteamet om en ansvarig medarbetare är frånvarande och därmed föreslås det att 

Resursteamet beslutar om en medarbetare med ett sekundärt ansvar för aktiviteten.   

 

 

Nyckelord: ansvarsfördelning, medarbetare, processkarta, sommarrekrytering, 

resursteamet.  
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1. Introduktion 

I kapitel ett introduceras bakgrunden och den problematisering som studien grundas 

på. I kapitlet presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar som 

genomgående har präglat rapporten.  

 

1.1 Inledning  

Organisationer i alla dess former finns över hela världen och dagligen startas det nya 

organisationer. Organisationer består av människor som tillsammans utgör ett socialt system 

som verkar för att lösa förutbestämda mål (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.59). Det 

förutsätts att människor beslutar om att organisera sig för att med gemensamma resurser nå 

förutbestämda mål. Under organisationers verksamma år förutsätts det att de periodvis 

rekryterar nya medarbetare. Det kan handla om att verksamheten expanderar och behöver fler 

resurser eller så kan organisationen vara i behov av en större personalstyrka under vissa 

tidsperioder som kräver att rekrytering av nya medarbetare sker. Rekrytering är en process 

som består av en rad olika aktiviteter och delmoment samt så är det många parter som är 

involverade i processen, likväl interna som externa.  

Det är av stor vikt för alla organisationer, men framförallt större att det finns en tydlig 

fördelning över vem som ansvarar för vad i rekryteringen. Ansvars- och arbetsfördelningen 

samt hur beslut fattas i organisationen präglas av den rådande organisationsstrukturen 

(Ahmady, Mehrpour och Nikooravesh, 2016, s.456). Den här studien genomfördes på 

Socialförvaltningen, Region Gotland och de ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg och 

omsorg för funktionshindrade (Region Gotland, 2019a). Rekrytering av både korttids- och 

tillsvidareanställningar till verksamheterna ansvarar Resursteamet för som är en enhet inom 

förvaltningen.  

På Resursteamet arbetar det i dagsläget nio medarbetare som ansvarar för 

kompetensförsörjningen inom bland annat hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård. I 

tidigare förstudiearbete identifierades olika områden kopplat till rekryteringsprocessen som 

ansågs ha potential till förbättring. Insamling av data genomfördes i form av intervjuer 

tillsammans med medarbetarna på Resursteamet, enhetschefer ute i verksamheterna och en 

person som genomgått rekryteringsprocessen. Efter nedbrytning och analysering av 

datamaterialet gick det att kategorisera in olika uttalanden i övergripande 

förbättringsområden. De identifierade förbättringsområdena var mål, kommunikation och 

ansvarsfördelning.  

 

1.2 Problembeskrivning  

Förstudien visade att en osäkerhet fanns kring de nämnda förbättringsområdena vilket 

bidrog till att de valdes ut och analyserades mer ingående. Efter prioritering och motivering 

beslutades det att ansvarsfördelning kopplat till rekryteringsprocessen skulle ligga som grund 

för den här studien. Det var flest uttalanden från intervjuerna som relaterade till 

ansvarsfördelningen i rekryteringsprocessen, men även det som i störst utsträckning påverkar 

andra involverade parter än medarbetarna inom Resursteamet. Problem som kan uppkomma 

vid en tvetydig ansvarsfördelning är att missförstånd kan uppstå mellan medarbetarna och 

andra berörda parter, men även en osäkerhet hos medarbetarna som inte vet vem som 

förväntas göra vad och när.  

En organisations ansvarsfördelning präglas i hög grad av hur organisationsstrukturen 

ser ut, det vill säga arbetsfördelningen och samordningen (Grafström, Jonsson, Stig och 

Strannegård, 2017, s.78). Osäkerheten gällande vem som ansvarar för vad kopplat till 
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rekryteringsprocessen kan bidra till ineffektivare arbete och minskad motivation hos 

medarbetarna. Grafström et al. (2017, s.78) menar på att medarbetarnas arbetsinsatser kan 

effektiviseras genom att det finns en tydlig arbetsfördelning inom organisationer och en 

förståelse kring ansvarsfördelningen samt hur beslut fattas. Motivationen och engagemanget 

kan även det öka hos medarbetarna som ett resultat av att ledningen delegerar ut ansvar och 

befogenheter till de anställda (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49).  

Problemet är att ansvarsfördelningen i Resursteamet upplevs vara tvetydig då 

uttalanden från förstudien indikerade på en osäkerhet gällande vissa ansvarsområden. Från 

förstudien går det även att härleda problemet till att medarbetarna inte har en gemensam bild 

över vissa ansvarsområden, då respondenternas svar varierade gällande området. En tvetydig 

ansvarsfördelning resulterar i att medarbetarna inte till fullo vet vad som förväntas av dem. 

Ytterligare problem som kan uppstå är att medarbetarna utför arbetsuppgifter som redan 

utförts eller att uppgifter inte utförs för medarbetarna antar att någon annan gjort det.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att förbättra Resursteamets rekryteringsprocess genom 

att tydliggöra ansvarsfördelningen med hjälp av att kartlägga och visualisera processen samt 

upprätta en processkarta för sommarrekryteringen.  

1. Hur ser sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen ut i nuläget?  

2. Hur kan processen för sommarrekryteringen utvecklas?  

 

1.4 Avgränsningar  

• Studien avser endast Resursteamets rekryteringsprocess 

• Studiens fokus är sommarrekryteringen och inte den löpande rekryteringen som sker 

året om.  

 

2. Teori 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska bakgrunden och avsnittet för tidigare 

forskning. Kapitlet behandlar relevanta teorier utifrån studiens övergripande område och de 

framtagna frågeställningarna. Teorin omfattar organisationsstruktur, processkartläggning, 

ansvarsfördelning och organisationskultur.  

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

2.1.1 Organisationsstruktur 

För att ingående förstå innebörden av organisationsstruktur kan det vara fördelaktigt 

att definiera betydelsen av en organisation. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.13) definierar 

organisation som ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att lösa särskilda 

uppgifter och uppnå förutbestämda mål”. Det som kännetecknar alla organisationer är att det 

finns någon form av organisationsstruktur. Organisationsstrukturen handlar om hur 

arbetsfördelningen ser ut, hur arbetsuppgifter utförs och hur beslut inom organisationen fattas 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.58). Kaufmann och Kaufmann (2016, s.65) beskriver att 

organisationsstrukturen präglas av fyra grundläggande strukturella dimensioner vilka är 

formalisering, arbetsdelning, auktoritetshierarki och centralisering.  

Hur väl organisationen dokumenterar, använder sig av olika rutiner och regler som är 

framtagna av samt för verksamheten beskriver i vilken utsträckning formalisering sker i 

organisationen. Arbetsdelningen syftar till att se till vilken roll som gör vad i organisationen 

och hur arbetet är fördelat mellan just roller samt tjänster. Auktoritetshierarkin beskriver 
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organisationens funktioner och samverkan mellan dem. Vertikala strukturer utgörs av mer 

hierarkiska nivåer än en organisation som har en horisontell struktur (Kaufmann och 

Kaufmann, 2016, s.66). Auktoritetshierarkin handlar om nivåerna gällande vem inom 

organisationen som har beslutsfattande rätt och gällande vad samt om vilka de anställda 

rapporterar till. Centraliseringsdimensionen handlar om i hur stor utsträckning som beslut kan 

fattas av medarbetarna i organisationen eller om enbart beslutsfattande ligger hos ledningen 

(Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.67).   

Ahmady, Mehrpour och Nikooravesh (2016, s.456) beskriver att 

organisationsstrukturer kan påverkas av organisationens mål, strategier, miljö och dess 

storlek. För att förstå organisationsstrukturen i sin helhet är det flera olika aspekter och 

påverkansfaktorer som spelar in. Kaufmann och Kaufmann (2016, s.69) beskriver att en 

aspekt är organisationskulturen vilket handlar om de värderingar och antagandena som finns, 

men som inte finns dokumenterade som några normer eller riktlinjer. Det finns olika typer av 

organisationsstruktur menar Ahmady, Mehrpour och Nikooravesh (2016, s.457) beskriver två 

strukturer; fysisk och social struktur. Den fysiska strukturen syftar bland annat till var 

organisationen är belägen geografiskt sätt och den sociala strukturen handlar om relationer 

mellan medarbetarna, positioner och organisationens enheter.   

Strukturen i organisationen påverkar beteendet hos människor och Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s.59) menar att det finns tre beteendeeffekter; specialisering, koordinering 

och stabilitet i beteendet. Specialisering syftar till att öka effektiviteten och produktiviteten i 

verksamheten genom att fördelning av arbetsuppgifter sker utifrån medarbetarnas 

specialiteter. Koordineringen handlar om att arbetet utförs tillsammans i en grupp för att nå 

specifika mål och stabilitet i beteendet syftar till att medarbetarna ska vara medvetna om vad 

som förväntas av deras roll i organisationen (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.60).  

Det finns ett ramverk som beskriver utformningen av en organisation vilket utgörs av 

fem grundkomponenter som utgör en typologi för organisationsstrukturen. De fem 

grundkomponenterna är;  

 

1. Den operativa kärna: Är organisationens kärnverksamhet som omfattar 

medarbetarna och deras dagliga arbetsuppgifter som ska resultera i olika produkter 

eller tjänster.  

2. Mellanledningen: Är organisationens mellanchefer, de chefer som befinner sig en 

nivå under den högsta chefen.  

3. Toppledningen: Ledningsgruppen och de som har det huvudsakliga ansvaret för 

organisationen.  

4. Teknostrukturen: Innefattar dels medarbetare med analytisk kompetens vars 

uppdrag är att effektiviserar för medarbetarna som utför de primära uppgifterna i 

verksamheten och även koordinera organisationen.  

5. Stödstaben: Är en funktion som stödjer organisationen och dess operativa arbete. 

Det kan till exempel handla om lokalvård och juridiska hjälpfunktioner. 

(Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.72).   

 

Kaufmann och Kaufmann (2016, s.73) beskriver även att en del i att förstå 

organisationsstrukturen är att se till designen inom organisationen. De vanligaste formerna av 

organisationsdesign är enkel struktur, maskinbyråkrati, den professionella byråkratin, 

divisionaliserad organisationsform och adhokratisk organisationsstruktur (Kaufmann och 

Kaufmann, 2016, s.75). Vilken design som utgör en organisation är beroende av dels om 
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organisationen är nyetablerad eller inte, dess storlek och hur den hierarkiska strukturen ter sig 

i verksamheten.  

Maskinbyråkrati är en av de fem organisationsdesignerna vilket utgörs av en starkt 

hierarkisk struktur. Maskinbyråkrati beskrivs utgöras av att ”verksamheten genomsyras av 

formella regler, starkt formaliserat arbetsbeteende, hierarkisk ledningsstruktur samt 

centraliserad beslutsmyndighet” (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.73). Inom den offentliga 

sektorn är organisationsdesignen maskinbyråkrati vanligt förekommande.  

 

2.1.2 Processkartläggning  

En process definieras som ”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i 

tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.457). Vanligen förknippas processer med industriella verksamheter och 

löpande band, men det omfattar mer än det. Processer handlar om samverkan mellan individer 

som gemensamt åstadkommer något av värde för en kund, antingen en intern eller en extern 

kund (Bergman och Klefsjö, 2012, s.457). Processer finns inom alla typer av verksamheter, 

likväl produktorienterade verksamheter som tjänsteorienterade verksamheter. Processer kan 

ses som verktyg för att tillfredsställa kunders önskemål och som ett hjälpmedel till att uppnå 

organisationens övergripande mål (Anjard, 1998, s.79).  

Det är av stor vikt att medarbetarna och organisationen i sin helhet förstår processen 

och dess ingående delar. För att tydliggöra en process för medarbetarna är det fördelaktigt att 

kartlägga och visualisera den genom att upprätta en processkarta som identifierar de olika 

aktiviteterna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.465). Anjard (1998, s.79) beskriver att syftet med 

en processkarta är att visualisera hur de olika aktiviteterna är förenade med varandra. Klotz, 

Horman, Bi och Bechtel (2008, s.635) förtydligar det hela med att en processkarta ska 

innefatta och visualisera vad som ska göras, vem som gör det, när och var det ska genomföras 

samt vem eller vad som är avgörande för att det ska bli gjort. Det finns också ett värde i att ha 

upprättat en processkarta när det kommer till att organisationer ska implementera förbättringar 

i sina verksamheter (Klotz, et al., 2008, s.624).  

Det finns olika sätt att visualisera en process, det vill säga olika typer av processkartor. 

Beroende på vad det är för process som ska kartläggas så finns det olika typer av modeller 

som lämpar sig bättre beroende av just processen. Blueprinting är en modell som i grunden är 

framtagen för att främst beskriva tjänsteutformade processer. Blueprinting syftar till att 

detaljerat beskriva de fysiska objekt som innefattas i processen, de aktiviteter som kunden kan 

se som utförs av organisationen och de aktiviteter som utförs av kunden samt det som sker 

osynligt för kunden (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.122-123). Utifrån Bergman och Klefsjö 

(2012, s.123) illustration av blueprinting placeras fysiska objekt, kund, kontaktperson(synlig) 

och osynlig process lodrätt, medan aktiviteterna beskrivs vågrätt i linje med vart i processen 

de genomförs. Ett annat exempel på en processmodell är ett blockdiagram som beskriver 

processens aktiviteter utifrån funktioner och avdelningar där de utförs (Bergman och Klefsjö, 

2012, s.466).   

Vid framtagningen av en ny processkarta beskrivs olika faser som bör inkluderas vid 

kartläggningen av processen för att den ska innefatta väsentliga ingående delar som resulterar 

i en bättre processkarta (Anjard, 1998, s.80). Processen bör definieras vilket innefattar att det 

ska beslutas om processens gränssnitt, det vill säga när den startar och slutar. Det är även 

relevant att medarbetarna förstår processen och vilka som skall komma att involveras i den. 

Det framgår även att det är fördelaktig att medarbetarna är delaktigt av framtagningen av den 

nya process för att de kan komma med värdefull input, då det troligtvis är de som dagligen 

utför aktiviteterna i processen (Anjard, 1998, s.80). Bergman och Klefsjö (2012, s.457) 
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beskriver att processer måste definieras för att kunna förstå de ingående delarna som 

karaktäriserar den. Det belyses även att processens avgränsningar ska definieras, vilka 

aktiviteter som involveras, vem som är kund och vem processen skapar värde för.  

 

2.1.3 Ansvarsfördelning  

Ansvarsfördelningen inom organisationer handlar om att se till vem eller vilka som 

ansvarar för vad, det handlar om de anställda och vilka roller de har i organisationen. En roll 

beskrivs som ”personens plats i gruppen eller i det sociala systemet” (Kaufmann och 

Kaufmann, 2016, s.376). I Jacobsen och Thorsvik (2014, s.13) definition av en organisation 

beskrivs det sociala systemet vilket kan handla om medarbetarens plats i arbetsgruppen eller 

positionen i verksamheten. Vare sig det är roller i organisationer eller utanför verksamheter 

medför en roll per automatik olika förväntningar. Det finns förväntningar om att rollen ska 

agera på ett specifikt sätt, till exempel förväntas det kanske att chefen är den som inleder ett 

möte (Jansson och Ljung, 2011, s.119). De menar på att roller skapar en stabilitet i grupper 

för att individerna då vet vad som förväntas av dem, men även vad de kan förvänta sig av 

andra.  

Ansvarsfördelningen i en organisation kan påverkas av de roller som finns bland 

medarbetarna, men det som även påverkar fördelningen är organisationsstrukturen 

(Grafström, et al., 2017, s.78). För att grundläggande förstå organisationsstrukturen, dels 

ansvarsfördelningen, dels hur beslut fattas, är en förutsättning att förstå styrformen i 

organisationen (Grafström, et al., 2017, s.69). Styrformen i organisationen påverkar vem som 

ansvara för vad och hur beslut fattas, Grafström et al. menar på att det finns tre olika 

styrformer; kollegialitet, byråkrati och management. De menar att när organisationer kommer 

underfund med och kan beskriva vilken av de tre nämnda styrformerna de utgår ifrån anses 

det vara idealformen för just dem på grund av att de förstås som rena och ideala.   

Arbetsfördelning inom organisationer handlar om vem som gör vad och när samt hur, 

vilket syftar till att skapa effektivare arbetsinsatser för medarbetarna (Grafström, et al., 2017, 

ss.80-82). Det finns två typer av arbetsfördelning, horisontell arbetsfördelning som är den som 

förekommer och är mer aktuell i större organisationer där olika avdelningar finns samt där 

arbetet delas upp emellan dem. Den vanligare formen av arbetsfördelning är den vertikala 

som även brukar kallas hierarki, utifrån den fördelningen delegeras arbetsuppgifter ut till 

medarbetarna av olika chefer (Grafström, et al., 2017, ss.80-82).  

En väsentlig faktor för att medarbetarna ska känna engagemang och ansvar är att 

ledningen skapar förutsättningar för delaktighet genom att medarbetarna får känna sig 

involverade och kan påverka beslut (Bergman och Klefsjö, 2012, s.48). Delaktighet bidrar till 

att medarbetarna känner engagemang inför sina arbetsuppgifter, vilket åstadkoms genom att 

delegera ansvar och befogenheter till medarbetarna. Bergman och Klefsjö (2012, s.49) 

illustrerar effekten av delegering av ansvar och befogenheter utifrån den goda cirkeln (se figur 

1).  
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Figur 1: Illustration av den goda cirkeln (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49). 

2.1.4 Organisationsförändring 

En förändring innebär inte i praktiken en förbättring, men en förbättring kräver en 

förändring och därför är det av stor vikt att förstå hur organisationsförändringar fungerar samt 

vilka motstånd de finns till detsamma och varför. I dagens samhälle är det nödvändigt för 

organisationer att förändra och förbättra sina verksamheter. Om ingen förändring eller 

förbättring sker kommer det till slut innebära att konkurrenter tar marknadsandelar och att 

organisationen slutar vara konkurrenskraftiga (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). Ur 

kvalitetssynpunkt är det högst relevant att arbeta utifrån hörnstenen som Bergman och Klefsjö 

(2012, s.46) benämner Arbeta ständigt med förbättringar vilket innebär att organisationen 

måste förändras för att i slutändan förbättras. 

En förändring innebär i många fall ett nytänkande och att något nytt ska införas i 

organisationen, en förändring kan även innebära återgång till något gammalt (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, s.357). Motstånd gentemot förändringar grundar sig bland annat i fruktan för 

det okända, brytningar av formella kontrakt, förändringar i den symboliska ordningen och 

extraarbetet som förändringar medför (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.363). Motståndet mot 

förändringar behöver inte ses som något negativt utan det kan istället vara lärorikt att 

ifrågasätta förändringen. Motståndet kan då leda till en debatt kring förändringen vilket kan 

resultera i att organisationen ser till den faktiska orsaken till förändringen. Förändringar kan 

även mötas med ett destruktivt motstånd när grupper eller individer utgår från sina egna 

särintressen istället för att se till organisationens bästa.  

Organisationer måste hantera motståndet för att förändringsarbetet ska resultera i 

något framgångsrikt. Det finns åtgärder som organisationer kan vidta när de bemöter och 

hanterar förändringsmotstånd. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.368) menar att det första är att 

hålla sig till sakfrågan och utgå från saklig information om den rådande situationen och 

förklara bakgrunden till varför förändringen är nödvändig samt att inkludera samtliga 

medarbetare i beslutsprocessen. Genom att utveckla positiva relationer och bygga upp en tillit 

till medarbetarna främjas synen på förändringen och leder till att medarbetarna lättare 

accepterar förändringsarbetet. En förändring förutsätter att organisationen, ledaren eller 

chefen påverkar medarbetarnas idéer och värderingar för att möjliggöra genomförandet av en 

förändring (Alvesson, 2015, s.229).  
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2.1.5 Organisationskultur  

Organisationskultur enligt Widell och Mlekov (2013, s.85) definieras som 

grundläggande föreställningar som finns i organisationen, och vardagen i organisationen styrs 

av föreställningarna. Det är ytterst sällan föreställningarna är uttalade, definierade eller 

kommunicerade. Föreställningarna finns omedvetet i organisationen och ses som en 

självklarhet som sitter i vägarna. De menar att organisationskultur inte handlar om beteenden, 

traditioner eller arbetsstilar. De illustrerar organisationen som ett träd, vari 

organisationskulturen är trädets rötter som är osynliga och som finns under ytan i 

organisationen. Det som påverkar kulturen i organisationen är ideologier, traditioner, 

värderingar och miljö. Dessutom påverkas organisationskulturen av ledare, chefer, 

medarbetare och andra människor som arbetar i organisationen (Widell och Mlekov, 2013, 

s.86).   

Enligt Alvesson (2015, s.11) kan organisationskultur ses som värderingar och 

antaganden om den sociala verkligheten vilket är något som inte finns inuti i människor 

huvuden, utan kultur är något som skapas mellan huvudena på människor i grupper. Kulturen 

anses vara en grundläggande aspekt när det kommer till att förstå beteende, sociala 

företeelser, processer och institutioner. Alvesson (2015, s.198) menar att en enhetlig 

organisationskultur skapas när samtliga personer inom organisationen samtalar och 

kommunicerar med varandra och står inför samma problem. Dock är det ytterst sällan 

förkommande, utan istället uppstår subkulturer inom organisationen genom indelning i olika 

avdelningar och grupper.  

Alvesson (2015, s.53) belyser organisationsidentitet som är nära sammankopplad med 

kulturen inom organisationen, där skillnaden mellan de två, är att identiteten är mer uttalad 

och språklig än kulturen som är omedveten. Det finns flera faktorer som påverkar om 

medarbetarna upplevs identifiera sig med organisationen. Det kan handla om hur andra 

grupper eller organisationer framträder vilket kan förstärker känslan om vi och dem samt de 

sociala förhållandena i gruppen. Likväl som inom organisationskulturer, kan det uppstå 

subkulturer inom organisationsidentiteten om medarbetarna inte identifierar sig med 

organisationen i stort och därmed söker andra identitetskällor (Alvesson, 2015, s.55). Vid 

hopslagningar av organisationer eller avdelningar kan identiteten hotas om det finns en stark 

känsla av vi och de vilket kan skapa konflikter, distanseringar och försvarsinställningar 

(Alvesson, 2015, s.62).  

Vid förändringar inom organisationer eller avdelningar kan organisationskulturen 

spela en väsentlig roll för hur väl förändringen mottages och genomförs. Sveningsson och 

Sörgärde (2014, s.194) beskriver att kulturen inom organisationen kan vara en bidragande 

faktor till att motstånd uppstår i och med förändringar, på grund av att förändringen kan 

komma att gå emot de värderingar samt normer som utgör organisationskulturen.  

 

2.2 Tidigare forskning  

Det finns ett begränsat utbud på forskning när det kommer till ansvarsfördelning inom 

rekryteringsprocessen, men det finns studier som relaterar till vad som påverkar 

ansvarsfördelningen inom organisationer. Det finns även studier som handlar om 

rekryteringsprocesser överlag. Lundström (2014) har gjort en studie på rekryteringsprocessen 

inom bemanningsföretag med utgångspunkt i ett sociologiskt och Human Resource 

Management perspektiv. Det framgår att organisationers främsta resurser till framgång är 

personalen och därmed har rekryteringen en avgörande roll för organisationens framtid 

(Lundström, 2014, s.7). Det första steget i att en rekryteringsprocess påbörjas är att ett behov 
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uppkommer och i det fallet handlar det om ett behov av att tillsätta en tjänst (Lundström, 

2014, s.9).  

Lundström (2014, s.17) undersökte hur verksamheter i rekryteringsprocessen kan 

säkerställa att sökande kandidater har rätt kompetens för arbetet. Lundström (2014, s.17) 

beskriver att strukturerade intervjuer är den metod som ger bäst underlag för att bedöma 

kandidaternas kompetens, men förutsättningen är att intervjun är planerad och systematisk 

samt att frågorna som ställs är öppna. Det är inte enbart organisationen som ska få en bra bild 

av de sökande utan de sökande kan även påverka organisationers fortsatta rekrytering. Om 

kandidaters upplevelse av rekryteringen är dålig kan de sprida vidare sin uppfattning om 

rekryteringen till andra vilket kan ge organisationen ett dåligt rykte (Lundström, 2014, s.17).  

Rekryteringen är en process med flera ingående aktiviteter. En tidig aktivitet är att 

besluta om krav som efterfrågas för tjänsten, därefter ska ansökningar formuleras och 

behandlas och därmed göra ett urval av kandidater för vidare bedömning (Lundström, 2014, 

s.16). Fortsatt beskriver Lundström (2014, s. 18) att processen inkluderar tester, 

anställningsintervjuer, referenstagning och bedömning av omdömena från referenserna samt 

den avslutande aktiviteten som innebär att beslut ska fattas om kandidaten ska erbjudas 

tjänsten eller inte. För att göra en rättvis bedömning av kandidaten krävs det att rekryteringen 

sker objektivt och att det kan vara där företag fallerar då de gärna anställer personer som de 

känner (Lundström, 2014, s.9).  

För att rekryteringsprocesser ska fungera krävs det att verksamheterna har en struktur 

för arbetet med rekryteringen och en fördelning över vem som ansvarar för vad samt vem som 

utför vilka aktiviteter i processen. En studie pekar på att om medarbetarna upplever att de har 

ansvar är det mer troligt att de presterar bättre och utför sina arbetsuppgifter noggrannare 

(Thoms, Dose och Scott, 2002, s.309). Thoms et al. (2002, s.15) påvisar att ju mer ansvar en 

medarbetare anser sig ha, desto mer tillfredsställd upplever sig medarbetaren vara på 

arbetsplatsen. Studier visar även på att medarbetares känsla för att ta ansvar påverkas av hur 

involverade de är i beslutsprocessen för de tilldelade ansvaret. En välkänd studie som gjordes 

redan år 1974 påvisar att människor känner sig mindre förpliktigade till att ta ansvar om det 

finns en ledare (Ellman och Pezanis-Christou, 2010, s.2479).  

Organisationsstrukturen är en avgörande faktor i hur ansvarsfördelningen ser ut i 

verksamheter. Lindkvist och Llewellyn (2003, s.251) menar på att hierarkiska 

ansvarsstrukturer stärker individers ansvarskänsla. Halevy, Chou och Galinsky (2011, s.32) 

pekar också på fördelarna med en hierarkisk struktur. De menar på att de identifierat fem sätt 

som underlättar organisationers framgångar genom den hierarkiska strukturen.  

Det första sättet är att hierarki skapar en psykologisk bättre miljö del på grund av att 

medarbetarna vet vem de ska rapportera till och när, det andra sättet är för att det tillåts olika 

förmåner i form av bland annat befordran och status (Halevy, Chou och Galinsky, 2011, s.34). 

Det tredje sättet menar författarna vara hierarkins förmåga att framhäva individers olikheter 

som anses fördelaktigt i grupper. Det fjärde sättet menar författarna handlar om att hierarkin 

ökar samverkan i organisationer och det femte sättet syftar till att hierarkier reducerar 

konflikter samt förbättrar samarbetet inom organisationen (Halevy, Chou och Galinsky, 2011, 

s.36).  

3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs studiens metod och hur tillvägagångssättet genomfördes för 

att samla i studiens datamaterial samt hur datamaterialet analyserades. Här presenteras även 

de etiska ställningstagandena som gjorts och om valet av metoden är rätt för studiens syfte 

samt dess tillförlitlighet.  
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3.1 Design av studien  

Studiens design handlar om att se till vad som efter studiens genomförande önskas 

vara besvarat. Det finns tre olika typer av designer, kvalitativ, kvantitativ och mixad design 

vilka används beroende på vad som studien hoppas besvara. De olika designerna utgör även 

riktningen för studiens upplägg (Creswell och Creswell, 2018, s.11). Studiens design är av 

kvalitativ karaktär då frågor som vad, hur och varför kommer att besvaras under 

genomförandets gång. Inom de olika designerna finns det olika metoder som relaterar till 

studien beroende på om den är av kvalitativ, kvantitativ eller mixad karaktär.  

Inom den kvalitativa designen finns fenomenologisk, grundad teori, etnografisk, 

fallstudie och narrativ tillvägagångssätt (Creswell och Creswell, 2018, s.18). Studien 

genomfördes som en fallstudie då en specifik process inom Resursteamet studerades, 

nämligen processen för sommarrekryteringen. Denscombe (2018, s.85) beskriver att 

fallstudier lämpar sig för mindre projekt. Den här studien utfördes som ett mindre projekt där 

tidsramen sedan innan var angiven samt skedde arbetet med studien under en tio 

veckorsperiod och därav anses det passande med en fallstudie. En kvalitativ metod förutsätter 

insamling av data från flera källor (Creswell och Creswell, 2018, s.181). I studien har 

intervjuer genomförts med två medarbetare och data har kompletterats med rutindokument. 

Den här studiens ansats är induktiv vilket innebär att verkligheten undersöks först för 

att sedan finna teorier som kan förklara det som sker (Patel och Davidson, 2011, s.23). Det 

finns även deduktiv och abduktiv ansats. Deduktiv handlar om att formulera teorier först för 

att sedan studera verkligheten och abduktiv är en kombination mellan deduktiv och induktiv 

(Patel och Davidson, 2011, s.25). I studien studerades först processen för att sedan formulera 

teorier utifrån det enskilda fallet.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Grunden till insamlingen av data var intervjuer tillsammans med en medarbetare och 

chefen för Resursteamet. Intervjuer är en metod för datainsamling som använder den 

medverkandes svar på intervjuarens frågor som datakälla (Denscombe, 2018, s.267). Totalt 

sett är det nio medarbetare som arbetar på Resursteamet där studien genomfördes, varav tre 

medarbetare arbetar direkt med sommarrekryteringen. Av resterande medarbetare finns det 

vissa som arbetar med rekryteringen när behov efterfrågas. Förfrågan om att medverka i 

intervjuer skickades ut via e-post till två medarbetare och till chefen för Resursteamet. Enbart 

en av medarbetarna och chefen responderade på förfrågan om att de kunde delta vilket 

resulterade i att två intervjuer slutligen genomfördes.  

Intervjufrågorna upprättades innan intervjuerna och det upprättades en frågelista till 

medarbetarna samt en annan till chefen för Resursteamet (se bilaga 1). Utgångspunkten i 

formulerandet av frågelistan var de frågeställningar som den här studien önskar besvara efter 

avslutat arbete. Intervjuerna anses ha varit semistrukturerade då det var förutbestämda frågor 

och ämnen som berördes under intervjuns gång (Denscombe, 2018, s.269), men det fanns 

utrymme för respondenterna att öppet utveckla sina idéer samt tankar kring frågorna. Under 

intervjuernas gång ställdes även följdfrågor på svaren från respondenterna som inte 

inkluderades i den färdiga frågelistan för att få ytterligare förståelse för situationen.  

De två intervjuerna genomfördes personligen mellan intervjuaren och enbart en 

respondent åt gången. Intervjutillfällena skedde via ett fysiskt möte den 15/4-2019 och 24/4-

2019 och platsen för de två intervjuerna var ett mindre avgränsat rum på Resursteamets 

kontor samt på Region Gotlands kontor. Intervjuerna varade i ungefär 50 minuter. Vid 

intervjutillfället informerades de två respondenterna om syftet med intervjun och på 
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godkännande spelades intervjuerna in. Transkribering av intervjuerna har skett men enbart för 

personligt syftet att lättare kunna analysera materialet, så materialet har inte skickats till 

respondenterna för godkännande.  

Det kan både ses som fördelaktigt och mindre fördelaktigt att inte ha skickat ut 

materialet till respondenterna. Det kan ses som mindre fördelaktigt då inte respondenterna får 

möjligheten att förtydliga vissa uttalanden eller tillägga väsentlig information, men å andra 

sidan kan det hävda att viss information inte alls stämmer eller att de ångrar sig gällande vissa 

uttalalanden och efterfrågat att det ska tas bort ur materialet.  

För att vidare samla in information har observationer genomförts, vilket är en teknik 

för datainsamling som kräver systematisk planering (Patel och Davidson, 2011, s.91). 

Observationer valdes som teknik för insamling av data på grund av att det inte kräver mycket 

av medarbetarna, då tanken är att de ska agera som vanligt i deras dagliga arbete och 

observationerna inte förutsätter någon direkt interaktion med observatören. Patel och 

Davidson (2011, ss.93-98) beskriver att det finns två olika typer av observationer, strukturerad 

och ostrukturerad. I studien genomfördes en ostrukturerad observation vilket Patel och 

Davidson (2011, s.97) beskriver syftar till att få så mycket information som möjligt om ett 

specifikt problemområde. Observationen syftade till att få kännedom och information om 

medarbetarna på Resursteamets agerande i deras naturliga miljö.  

Denscombe (2018, s.297) beskriver liknande ostrukturerad observation, men kallar det 

istället för deltagande observation vilket syftar till att få kännedom om sociala gruppers 

agerande och kulturer. Observationerna genomfördes som ett fältarbete vilket innebär att 

situationer som utspelar sig i observationsmiljön skulle komma att utspela sig vare sig 

observationen genomförts eller inte (Denscombe, 2018, s.297). Denscombe (2018, s.303) 

beskriver vikten av att försöka behålla miljöns naturlighet, vilket handlar om att medarbetarna 

ska känna sig trygga och att deras vardagliga situation inte ska påverkas av att observatören 

befinner sig på plats samt att uppmärksamhet ägnas åt observatören i fråga.  

Observationerna genomfördes under tre dagar och varade ungefär fem timmar vid 

varje observationstillfälle. Platsen för observationen var avdelningens fikarum som är centralt 

placerat på avdelningen och medarbetarnas kontor ligger placerat runt observationsplatsen. 

Placeringen i fikarummet var en stol längst med väggen och inte beläget vid matbordet. Valet 

gjordes på grund av att få en god överblick över hela avdelningen. Vid tillfällena när 

observationerna genomfördes var jag som observatör känd för gruppen och chefen för 

avdelningen hade meddelat medarbetarna om observationerna vid det tillfället. Innan 

observationstillfällena hade förfrågan om deltagande skickats ut till berörda medarbetare för 

att försäkra att de acceptera mitt deltagande, vilket de inte gjorde vid det tillfället. Ytterligare 

förfrågan skickades till chefen för Resursteamet för att genomföra observation vid senare 

tillfälle vilket accepterades.  

 

3.3 Dataanalys  

Innehållet från intervjuerna och de interna dokumenten var grunden för den här 

studien. Efter att intervjuerna genomförts beslutades det om att transkribera 

ljudinspelningarna. Denscombe (2018, s.395) beskriver att det är fördelaktigt att transkribera 

ljudinspelningar för att dels lättare kunna göra sökningar i materialet. Valet av att transkribera 

materialet gjordes på grund av lättare kunna analysera respondenternas uttalanden från 

intervjutillfällena. Rådata från datainsamlingen behövdes systematiseras och struktureras för 

att försöka finna liknande uttalanden samt uttalande som relaterade ansvarsfördelningen 

kopplat till sommarrekryteringen.  
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Analyseringen av intervjuerna inspirerades av tillvägagångssättet innehållsanalys 

(Denscombe, 2018, s.402). Tillvägagångssättet vid analysen följde inte innehållsanalysen till 

fullo, men ett flertal segment av metoden innefattades vid analysen. Proceduren för 

innehållsanalys sker i logisk ordning och anses vara relativt enkel:  

 

1.”Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval,  

2. Bryt ned texten i mindre enheter,  

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen,  

4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna,  

5. Räkna förekomsten av dessa enheter,  

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens”. (Denscombe, 2018, s.402).  

 

Det första steget handlar om att göra en bedömning av urvalet, vilket innebär att 

bestämma om det är ett representativt eller explorativt urval (Denscombe, 2018, s.402). I 

studien handlar det om kvalitativa data vilket förknippas med explorativa urval. För studien 

innebär det inte att exakta svar eller exakt fakta behöver ligga som underlag för 

genomförandet av studien, utan poängen är att insamlad information ska ge möjlighet till nya 

upptäckter (Denscombe, 2018, s.58). Efter bedömning av urvalet sker nedbrytning av 

materialet vilket kan utgöras av meningar eller hela stycken. I det här steget sågs det som 

fördelaktigt att ljudmaterialet transkriberats då det bidrog till att nedbrytningen underlättades 

när materialet fanns i textformat. Datamaterialet bröts ned i enheter och skrevs ned på post-it 

lappar. 

Det tredje steget syftar till att utifrån det som framträder i texten ha någorlunda tankar 

kring vilka typer av kategorier som kan anses vara av intresse (Denscombe, 2018, s.402). 

Intervjutexterna bröts ned i mindre enheter i form av meningar och stycken samt fanns det i 

åtanke vilka kategorier som skulle komma att ses som relevanta för analysen. Det 

övergripande området för analysen var ansvarsfördelningen, men det fanns även tankar kring 

vilka kategorier som kan komma att påverka ansvarsfördelningen som fanns i åtanke vid 

analysen. 

Nästa steg var att koda enheterna för att med enkelhet kunna strukturera upp de olika 

kategorierna, här användes olika färger för att koda enheterna utifrån olika kategorier 

(Denscombe, 2018, s.402). Det femte steget i innehållsanalysen handlar om att räkna 

förekomsten av de olika enheterna och efter de fem första stegen handlar det sjätte om att göra 

en djupare analys som kan förklara när och varför enheterna förekommer som de gör 

(Denscombe, 2018, s.403). Valet av tillvägagångssättet innehållsanalys gjordes för att kunna 

strukturera alla insamlat datamaterial från intervjutillfällena, dokumentationerna och 

observationerna.  

Ytterligare analysering av intervjuerna inspirerades av tillvägagångssättet grundad 

teori som är en metod som används vid analysering av intervjuutskrifter. Processen för 

analysmetoden grundad teori följer sju olika steg som syftar till att göra en mer djupgående 

granskning av en text (Denscombe, 2018, s.404). Samtliga sju steg i metoden har inte 

genomförts, men för att få en mer detaljerad förståelse för materialet valdes de två första 

stegen i processen för grundad teori. Det första steget i analysmetoden är att utforska data 

(Denscombe, 2018, s.404). Båda intervjuerna transkriberades och materialet skrevs ut för att 

lättare kunna studera materialet samt läsa det återupprepande gånger. Det andra steget i 

metoden är att föra minnesanteckningar allt eftersom analysen görs. Det författades 

anteckningar under analysens gång då nya tolkningar och insikter framkom när materialet 

studerades mer ingående.  
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För att förstå nuläget och vidare kunna analysera kring sommarrekryteringen 

upprättades en processkarta. En processkartläggning har som syfte att visualisera de 

aktiviteter som sker inom processen gränssnitt (Anjard, 1998, s.79). En processkartläggning 

ses även som fördelaktigt i det syftet att finna förbättringsmöjligheter (Bergman och Klefsjö, 

2012, s.465). Kartläggningen sågs som ett verktyg för att vidare kunna analysera processen 

och vilka potentiella förbättringsmöjligheter som fanns kopplat till dels ansvarsfördelningen 

inom Resursteamet. Vid kartläggningen användes Resursteamets illustration av en 

processkarta för att analysera processen.  

Utifrån nedbrytningen av intervjumaterialet identifierades olika övergripande områden 

som de olika enheterna kunde kategoriseras in i. För att kunna strukturera de identifierade 

enheterna till de övergripande områdena och för att kunna visualisera datamaterialet användes 

ett släktskapsdiagram för vidare analys av materialet. Släktskapsdiagrammet är ett av de sju 

ledningsverktygen och syftet är att strukturera stora mängder verbala data i grupper utifrån 

data som har någon form av naturligt släktskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s.486).  

Ett träddiagram upprättades för att ytterligare strukturera det verbala datamaterialet 

som framkom i släktskapsdiagrammet och för att vidare undersöka orsaker till problemet.  

Träddiagram är ett verktyg vars syfte är att systematiskt finna orsaker till ett problem genom 

att bryta ned det (Bergman och Klefsjö, 2012, s.490). Bergman och Klefsjö (2012, s.491) 

menar att det är lämpligt att använda sig av verktyget bland annat när undersökning av ett 

centralt problem sker och för att undersöka dess orsaker.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet avser att vi undersöker och mäter det vi säger att vi ska undersöka och mäta, 

det vill säga syftet med analysen (Patel och Davidsson, 2011, s.102). Det kan inom kvalitativa 

studier finnas en viss problematik med att säkerställa kvaliteten i studien på grund av att det 

handlar om att tolka och förstå innebörden (Patel och Davidson, 2011, s.105). Studien grundas 

på det förbättringsområde som framkom under arbetet med förstudien, ansvarsfördelningen 

kopplat till sommarrekryteringen. Grunden till den här studien är de olika intervjusvaren från 

de två respondenterna, tre observationstillfällen och en rutinbeskrivning samt enligt 

Resursteamet en processkarta.  

Syftet med intervjuerna var att få så mycket information som möjligt om 

ansvarsfördelningen och därav formulerades det till största del öppna intervjufrågor samt 

ställdes följdfrågor för förtydligande. Öppna frågor bidrar till större tolkningsmöjligheter hos 

respondenterna vilket kan resultera i att validiteten reduceras och att innehållet inte 

överensstämmer med syftet (Denscombe, 2018, s.293). När det handlar om människors 

uppfattningar, upplevelser och inställningar om olika situationer utgör de abstrakta fenomen 

vilket resulterar i att de som analyserar materialet måste tillviss del tolka och bestämma 

innebörden av uttalandena (Patel och Davidson, 2011, s.102). För att säkerställa 

undersökningen mäter det som studien avser att mäta formulerades intervjufrågorna med 

utgångspunkt i ansvarsfördelningen (se bilaga 1). 

Patel och Davidson (2011, s.107) beskriver problematiken med att säkerställa 

validiteten just vid transkriberade intervjuer då bland annat gester, mimik och kroppsspråk 

försvinner. För att minimera att analysunderlaget påverkades av transkriberingen 

dokumenterades det efter varje intervjutillfälle bland annat respondenternas kroppsspråk och 

gester.  

Det förutsätts då att det görs en objektiv bedömning av intervjutillfällena. Det faktum 

att det enbart var två respondenter som medverkade på intervjuerna gör att det kan ske en 
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tendens till generalisering av resultatet samt att det inte går att anse att de två respondenternas 

uttalande är representativa för hela avdelningen.  

Reliabiliteten syftar till att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt samt huruvida 

mätningarna som görs i studierna är exakta (Patel och Davidsson, 2011, s.102). 

Mätningarna som genomförts består av intervjusvar från respondenter som arbetar inom 

Resursteamet varav en arbetar dagligen med rekrytering samt en rutinbeskrivning för 

processen och en processkarta. Intervjufrågornas utformande var olika beroende på vem som 

var den intervjuande parten (se bilaga 1). 

För att studien skulle kunna ses som representativ för hela sommarrekryteringen skulle 

det förutsättas att samtliga som är involverade i rekryteringen intervjuades. För att öka 

tillförlitligheten skickades förfrågan ut om observationer vilket resulterade i att observationer 

genomfördes vid tre olika tillfällen. För att få en ännu mer rättvis bild över 

sommarrekryteringen, men även avdelningen som helhet hade det krävts att fler intervjuer 

genomförts. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden  

I och med den här studiens genomförande har hänsyn tagits till forskningsetiska 

aspekter. Enligt Patel och Davidson (2011, s.63) finns det fyra huvudkrav som ska uppfyllas 

för att forskningen ska anses ske på ett etiskt korrekt sätt. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskningens berörda parter skall informeras om 

forskningsuppgiftens syfte och samtyckeskravet omfattar medverkande deltagares rätt till att 

själva bestämma om att delta i undersökningen eller inte. Konfidentialitetskravet syftar till att 

samtliga deltagare i undersökningen ges möjlighet till att vara anonyma samt att obehöriga 

inte kan ta del av personuppgifter och nyttjandekravet involverar aspekter som att insamlade 

uppgifter endast används för forskningens ändamål (Patel och Davidson, 2011, s.63).  

Informationskravet. Innan studien påbörjades informerades chefen för enheten om 

studiens syfte. Innan intervjuerna genomfördes informerades medverkande om vad intervjun 

övergripande skulle komma att beröra. En av respondenterna informerades via e-post och den 

andra respondenten informerades muntligen. Vid intervjutillfällena informerades de 

medverkande parterna ytterligare en gång om syftet med studien. Det ses som fördelaktigt att 

innan intervjuer informera medverkande deltagare om intervjuns syfte i flera steg (Patel och 

Davidson, 2011, s.74). Vid observationstillfällena informerades samtliga på avdelningen att 

observationer skulle genomföras och syftet med dem.  

Samtyckeskravet. Vid uppstarten av studien upprättades ett samarbetsavtal 

tillsammans med chefen för Resursteamet. För att ytterligare uppfylla samtyckeskravet har 

förfrågan skickats ut till berörda parter via e-post, där parterna själva fick bestämma över sin 

medverkan i studien. Innan intervjutillfällena kontaktades medarbetaren och chefen för 

Resursteamet där de själva fick avgöra om de ville samt kunde medverka i intervjuer. 

Denscombe (2018, s.267) menar att när människor accepterar att medverka i en intervju så 

samtycker de till att medverka i studien. På godkännande från respondenterna spelades 

intervjuerna in för att säkerställa fullständig dokumentation av verbala data. 

Likväl skickades en förfrågan ut till medarbetarna om observationstillfälle, vilket 

responderades med att det inte var möjligt med observationer vid det tillfället. Efter det 

skickades förfrågan ut till chefen för Resursteamet om det fanns möjlighet att observera vid 

annat tillfälle, vilket besvarades med att det var genomförbart.   

Konfidentialitetskravet. Insamlat datamaterial från intervjuerna hanterades 

konfidentiellt. Medverkande respondenter vid intervjuerna upplystes om att deras namn inte 
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kommer nämnas i varken den här rapporten eller till andra parter. All data i studien redovisas 

konfidentiellt, men med tanke på att det är en mindre grupp som medverkat i studien kan de 

eventuellt identifieras av andra medarbetare i Resursteamet (Patel och Davidson, 2011, s.63). 
På godkännande av chefen för Resursteamet framgår det i rapporten att det är just chefen som 

har medverkat i en av intervjuerna.  

Nyttjandekravet. All insamlat data från intervjuer och dokumenterad intern 

information har endast använts i ändamål för studien. Inspelat intervjumaterial har förvarats 

på personlig mobiltelefon med lösenordsskydd och efter transkribering raderades 

ljudmaterialet för att minimera åtkomsten för icke berörda parter. Skriftlig information har 

hanterats och lagrats på personlig dator, som även den var lösenordskyddad. Efter godkänd 

och avslutad studie fyller inte datamaterialet längre något syfte och kommer därmed raderas 

och elimineras.    

4. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet från datainsamlingen som utgörs av intervjuer, 

observationer och dokument baserat på analysmetoderna som tillämpats i studien. Först 

presenteras en sammanställning av datamaterialet med hjälp av ett släktskapsdiagram, för att 

sedan presenteras med utgångspunkt i hur processen och ansvarsfördelningen ser ut i 

nuläget.  

 

4.1 Gruppering av insamlat datamaterial  

Komponenter från insamlat datamaterial kategoriserades i ett släktskapsdiagram för att 

få en övergripande bild över hur sommarrekryteringen och nuvarande ansvarsfördelning såg 

ut. Utifrån släktskapsdiagrammet gick det att identifiera kategorier som hade någon form av 

släktskap till eller med varandra. Det är områden som påverkar hur ansvarsfördelningen ser ut 

i sin helhet kopplat till processen för sommarrekryteringen inom Resursteamet. De 

identifierade kategorierna är sommarrekryteringsprocessen, organisationsstruktur, samverkan 

och ansvars- och arbetsfördelning (se tabell 1).  
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Tabell 1:  

Eget illustrerat släktskapsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvar- och arbetsfördelning  

I dialog med medarbetarna 

beslutas det om vem som 

ansvarar för vad.  

Den som lämpar sig bäst.  Stor befogenhet att i praktiken 

fatta beslut kopplat till 

sommarrekryteringen.  

Fullgöra det ansvar vi har från 

styrgruppen och operativa 

styrgruppen.  

Vi beslutar tillsammans vem 

som ansvarar för vad, men 

projektledaren har 

huvudansvaret för 

sommarrekryteringen.  

Serviceavtal gällande vad vi 

respektive enhetscheferna 

ansvarar för.  

 

Enhetscheferna ej påläst vilket 

kan resultera i tvetydigheter.  

Ansvarsfördelningen fungerar 

bra om man har bra folk.  

Enhetscheferna behöver förstå 

hur vi jobbar för att de ska få 

en bättre bild av 

ansvarsfördelningen.  

Kandidater ringer och 

efterfrågar nästkommande steg 

efter avslutade 

rekryteringsprocess, det är 

enhetschefernas ansvar att 

kontakta då.   

En av de svaga länkarna är 

överlämningen från oss till 

enhetscheferna, där vi släpper 

kontrollen.  

Förslag att kvittering måste ske 

vid mottagande av 

information.  

 Sommarrekryteringsprocessen  

Påbörjas ett år innan, direkt 

efter föregående sommar. 

Enhetscheferna involverade 

mellan sommar och jul för att se 

deras behov i verksamheterna.  

Huvudaktiviteterna är 

intervjua, bjuda in och 

placering. 

Sommarrekryteringen är 

centraliserad. 

Bra att vi har Visma som är 

kandidathanteringsprogram för 

då kan vi se exakt vart de 

befinner sig i processen. 

Kontrollera referenser kan 

fördröja processen, då vi inte 

får tag i dem.  

 

Återkoppling ska 

enhetscheferna ge, men de 

ringer till oss för 

enhetscheferna inte kontaktat 

dem. 

Styrs av en styrgrupp som 

inkluderar enhetscheferna och 

en operativ chefsgrupp. 

Huvudaktiviteter är 

marknadsföring, intervjuer, 

referenstagning och 

anställningsadministration. 

     Organisationsstruktur  

Resursteamet ligger i HR-

enheten.  

Vi är en stödfunktion till 

resterande kärnverksamhet. 

En del inom Region Gotland 

och Socialförvaltningen.  

Resursteamet är en del av 

Socialförvaltningens 

omvårdnadsdel.  

Resursteamets huvudsakliga 

syfte är kompetensförsörjning.  

 

                Samverkan  

Upplevs rörigt, då de anställt 

och placerat en kandidat på en 

redan full verksamhet.  

Mycket diskussion och frågor 

mellan medarbetarna gällande 

kandidater och andra 

sommarrekryterings relaterade 

frågor.  

Arbetar mycket bakom stängda 

dörrar.  

Stressigt, påpekades att 

vanliga arbetsuppgifter inte 

hinns med på grund av arbete 

med sommarrekryteringen.  
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4.2 Sommarrekryteringsprocessen och nuvarande ansvarsfördelning  

Region Gotland är uppdelad i förvaltningar och Resursteamet är en del inom 

Socialförvaltningen. Närmare bestämt Socialförvaltningens omvårdnadsdel vilken omfattar 

hemtjänst, äldreboende och hemsjukvård. Resursteamet ansvarar för att kompetensförsörja de 

tre områdena, det vill säga rekrytera och bemanna. Resursteamet är en stödfunktion till 

kärnverksamheten och ligger organisatoriskt under HR-funktionen och styrs av 

verksamheternas enhetschefer.  

Resursteamet styrs av en styrgrupp och en operativ chefsgrupp vilka behöver ha 

förståelse för medarbetarnas arbetssituation då de beslutar om vissa delar av deras arbete. 

Samverkan mellan medarbetarna på Resursteamet sker till största delen muntligen vilket sagts 

fungera väl. I perioder med hög arbetsbelastning noteras dock att samverkan mellan 

medarbetarna minskade och även att deras individuella arbete påverkades. När en 

medarbetare som arbetade med sommarrekryteringen var frånvarande fick en kollega ansvara 

för uppgiften vilket resulterade i att deras ordinarie arbetsuppgifter åsidosattes och inte hanns 

med. 

Vid observationerna framkom att arbetsbelastningen kopplad till sommarrekryteringen 

var ovanligt hög. Det visade sig även tidigare då medarbetare tackat nej både till att medverka 

vid intervjuer och att vara delaktiga vid observationer. Orsaken till den höga 

arbetsbelastningen förklarades vara att trycket kommit betydligt senare under våren jämfört 

med tidigare år. Det antogs bero på arbetsmarknaden överlag, då människor ansöker om 

sommarjobb allt senare, men även på den negativa publiciteten som organisationen fått i 

början av året. Vilken orsakades av att organisationen valt att införa tre semesterperioder 

istället för två.  

För att få en övergripande bild över processen för sommarrekryteringen och 

tillhörande ansvarsfördelning gjordes en kartläggning tillsammans med en av medarbetarna på 

Resursteamet. I ett internt rutindokument, som är tillgängligt för både medarbetarna men även 

för enhetscheferna som arbetar ute i verksamheterna, beskrivs sommarrekryteringen. Figur 2 

visar en schematisk bild över sommarrekryteringsprocessen och nuvarande ansvarsfördelning.  

De huvudaktiviteter (inklusive delmoment/aktiviteter) som ingår i 

sommarrekryteringsprocessen är: 

• hantering av ansökningar  

• intervjuer  

• kontroll av belastningsregistret  

• referenstagning 

• fördelning av kandidater till respektive enhet 

• återkoppling till kandidater (både ja och nej) 

• anställningsadministration 

• Resursteamets introduktion på Resursteamet. 

 

Dessutom redovisas vem inom Resursteamet som är ansvarig för de olika 

huvudaktiviteterna (se figur 2). 
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Figur 2: Sommarrekryteringsprocessen och nuvarande ansvarsfördelning. 

I tillhandahållen rutinbeskrivning framgår det att de parter som involveras i 

sommarrekryteringen är medarbetarna i Resursteamet, enhetscheferna ute i verksamheterna 

och kandidaterna som genomgår processen. I dagsläget finns, bland medarbetarna, en 

projektledare som har den övergripande kontrollen över sommarrekryteringsprocessen. I 

rollen ingår att se över bemanningen inom de olika verksamheterna och att tillräckligt med 

vikarier för att klara bemanningen under sommarperioden har rekryterats. Bland övriga 

medarbetare som ingår i sommarrekryteringsprocessen är ansvaret fördelat utifrån de olika 

aktiviteterna. I viss mån är ansvarsfördelningen uttalad. Det är dock inte enbart de utpekat 

ansvariga som utför arbetsuppgifterna. Även andra medarbetare inom Resursteamet gör ibland 

arbetsuppgifter relaterade till sommarrekryteringen. När en medarbetare som vanligen 

ansvarar för en viss aktivitet inte är på plats tar en annan medarbetare över ansvaret. Vid 

observation framgick det att den som övertog ansvaret inte alltid var tillräckligt insatt i 

uppgiften vilket ledde till problem som kom att påverka andra parter i processen. 

Ansvarsfördelningen utgörs av personer och inte av befattningar och det varierar från år till år 

vem som ansvarar för olika moment i processen. Med utgångspunkt i rutinbeskrivningen för 

sommarrekryteringen beskrivs vem som ansvarar för de olika aktiviteterna (se tabell 2).   
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Tabell 2:  

Ansvarsfördelningen kopplat till processen för sommarrekryteringen. 

 

På en direkt fråga upplevdes ansvarsfördelningen fungera bra men vid observation 

noterades att det fanns oklarheter kopplat till vem som ansvarar för vad i processen. Det var 

bland annat otydligt vem som hade ansvaret för vissa kandidater och också var kandidaterna 

skulle placeras. Till exempel hade sökande placerats i en verksamhet som redan var 

färdigrekryterad och inte hade utrymme för fler anställda. 

Ansvarsfördelningen har sett olika ut beroende på vem som har varit chef för 

Resursteamet, men nu ansågs de börja komma till rätta med fördelningen. Att den kunde 

variera från år till år hade upplevts jobbigt på grund av den bristande kontinuiteten. Nytt var 

tillsättningen av projektledaren med det övergripande ansvaret för rekryteringen. Det 

framkom också att ansvarsfördelningen inom Resursteamet inte är helt tydlig för externa 

parter. Det kan komma samtal med frågor som egentligen projektledaren ansvarar för, vilket 

medför att en annan medarbetare lägger tid på sådant den inte ansvarar för. 

I rutinbeskrivningen inkluderas även enhetscheferna och vilket ansvar de har. De 

upplevdes inte ha tagit del av rutinbeskrivningen vilket komplicerade samverkan mellan 

parterna. Ansvarsfördelningen mellan medarbetarna på Resursteamet och enhetscheferna är 

en kritisk punkt för att processen i sin helhet ska fungera. En sökande påverkas till exempel i 

det att hen inte vet vem som ska kontaktas vid frågor.  

Enhetscheferna uppfattades ibland motarbeta medarbetarna inom Resursteamet då de 

inte har förståelse för deras arbetssätt. För några år sedan låg ansvaret för att rekrytera 

sommarvikarier hos enhetscheferna själva. Det uppfattas som att några enhetschefer fortsatt 

tror att det kan gå tillväga på samma sätt som tidigare. Då rekryterade enhetscheferna ett 

större antal personer för att säkerställa att de hade vikarier inför sommaren. Kvaliteten på 

kandidaterna säkerställdes inte och metoden upplevs till viss del leva kvar hos några av 

enhetscheferna.  

Det framkom även genom att kandidater ringde och sa att de skulle arbeta i en specifik 

verksamhet och att de pratat med enhetschefen på verksamheten. Medarbetaren på 

Resursteamet fick då förklara att det inte fanns någon plats eftersom behovet av vikarier redan 

var uppfyllt. Behovet av totalt antal sommarvikarier bestäms av enhetscheferna i 

verksamheterna innan sommarrekryteringen påbörjas och det är just det antalet som 

medarbetarna på Resursteamet främst har att utgå ifrån.   
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5. Analys 

Följande kapitel analyserar studiens resultat med hjälp av relevanta teorier som 

presenteras i rapportens kapitel två. Strukturen för kapitlet följer studiens frågeställningar. 

 

5.1 Varför ser sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen ut i som den gör i  

dagsläget? 

Med hjälp av träddiagrammet nedan identifieras och analyseras olika orsaker till 

nuvarande problem utifrån kategorierna i släktskapsdiagrammet i tabell 1. De identifierade 

problemkategorierna är sommarrekryteringsprocessen, organisationsstruktur, ansvar- och 

arbetsfördelning, och samverkan (se figur 2). Problemkategorierna identifierades vid 

upprättande av släktskapsdiagrammet då enheter från datamaterialet kunde placeras i fyra 

övergripande områden vilket resulterade i de nämnda problemkategorierna.  

 

 
Figur 3: Träddiagram för att undersöka orsaker till problem. 

Processen. Sommarrekryteringen upplevs vara en process som inte är väldefinierad 

och medarbetarna som arbetar med rekryteringen har hög arbetsbelastning. Medarbetarna har 

inte heller en gemensam bild över processen och de aktiviteter som ingår. En orsak till att 

medarbetarna inte har en gemensam bild kan vara att de är olika mycket insatta i processen 

men även att de i olika hög grad arbetar i densamma. Medarbetarnas olika tolkningarna kan 

bottna i att processen inte från början är definierad eller kommunicerad. 

Anjard (1998, s.79) menar att processer kan vara ett verktyg för att tillfredsställa 

kunders önskemål och ett verktyg för att uppnå övergripande mål. Finns inte en gemensam 

bild av sommarrekryteringsprocessen hos medarbetarna kan det komma att påverka berördas 

uppfattning om rekryteringen. Tidigare forskning rörande rekryteringsprocesser visar att det 

är av stor vikt att de som ansöker om ett jobb får en bra upplevelse av rekryteringen då den 

kan komma att påverka organisationens rykte (Lundström, 2014, s.16).  

Lundström (2014, s.16) beskriver i sin studie att rekryteringsprocessen innefattar ett 

antal delmoment. Delmomenten är: 

• kravanalys, 
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• behandling av ansökningar, 

• bedömningsmetoder,  

• tester, 

• anställningsintervju, 

• referenstagning, 

• bedömningsmetodernas tillförlitlighet och 

• beslutsfattande. 

 

Jämförs ovanstående delmoment med Resursteamets ses att inte samtliga inkluderas i 

deras process. Resursteamets process för sommarrekryteringen inkluderar: 

• behandling av ansökningar, 

• intervjuer, 

• referenstagning och 

• återkoppling till kandidaterna. 

 

Ovanstående fyra punkter kan likställas med momentet beslutsfattande i Lundströms 

(2014, s.16) studie. Det genomförs inga tester av kandidaterna, utan bedömningen är den som 

sker vid intervjuer och med hjälp av referenstagning. Orsaken skulle kunna vara att man 

exkluderat vissa moment för att korta ner processen. Till exempel beroende på den tidsbrist 

och den arbetssituation Resursteamet befinner sig i. 

Organisationsstruktur. De medarbetare hos Resursteamet som arbetar med 

sommarrekryteringen är en del av en organisation som kan ses som en del av en vertikal 

struktur. En vertikal struktur som Kaufmann och Kaufmann (2016, s.66) beskriver utgörs av 

hierarkiska nivåer. Det framgick vid intervjuerna att Resursteamet ansåg sig vara en 

stödfunktion till resterande kärnverksamhet. Kaufmann och Kaufmann (2016, s.72) beskriver 

att en funktion vars syfte är att förse kärnverksamheten med resurser kallas teknostruktur. 

Resursteamets ansvarsområde är kompetensförsörjning, vilket i hög grad relaterar till en 

teknostruktur och därför inte överensstämmer med beskrivningen av en stödfunktion enligt 

Kaufmann och Kaufmann (2016, s.72). 

Den höga arbetsbelastningen sades vara en orsak till att medarbetarna inte kunde 

medverka vid intervjuer och vid tillfällen för observationer för den här studien. Det går även 

diskutera huruvida organisationskulturen påverkar besluten om att extern observatör inte ska 

mottas. Organisationskultur handlar om de grundläggande föreställningarna som finns i 

organisationen vilket styr verksamheten (Widell och Mlekov, 2013, s.58). Alvesson (2015, 

s.533) beskriver att organisationsidentitet är nära sammankopplad med organisationskulturen 

och att identiteten kan ses i form av en vi och dem-känsla. Det skulle även kunna vara en 

bidragande orsak till att medarbetarna sade ifrån om att delta vid intervjuer och vid de första 

intervjutillfällena. En extern observatör kan betraktas som en individ som inte inkluderas i 

den egna gruppen, det vill säga inte är en del av vi. 

För medarbetarna blir det en förändring när det kommer in en extern part i deras 

verksamhet och de kan känna sig granskade i sitt dagliga arbete. Organisationens kultur spelar 

även en väsentlig roll för hur organisationer mottar förändringar. Motstånd till förändring kan 

grundas i de värderingar och normer som utgör organisationskulturen (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, s.194).  

Det går att diskutera huruvida beslut verkligen fattas i organisationen. Under intervjun 

med medarbetaren framkom det att de ansåg sig ha rätt till att fatta beslut. Beslut som är 

kopplade till sommarrekryteringen. Det vill säga att beslutsmandatet inte kan antas vara 



21 (35) 

 

representativt för arbetssituationen generellt. Resursteamet kan ses vara en del av det som 

Kaufmann och Kaufmann (2016, s.73) beskriver som en maskinbyråkrati. En maskinbyråkrati 

är vanligt förekommande inom den offentliga sektorn där verksamheten har formella regler att 

förhålla sig till och utgörs av en hierarkisk struktur. Det kan ha påverkat om medarbetarna 

själva hade rätt att besluta om de fick och ville medverka vid intervjuerna och observationerna 

eller om det är beslut som måste fattas på högre nivåer. 

Ansvars- och arbetsfördelning. Organisationsstrukturen påverkar i hög grad hur 

arbets- och ansvarsfördelningen inom organisationer ser ut, men även av vem och hur beslut 

fattas (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.58). Medarbetarna inom Resursteamet ansåg sig i 

ganska stor utsträckning ha befogenheter och ansvar när det kom till att fatta beslut kopplat 

till just processen för sommarrekryteringen. Den påtagligt höga arbetsbelastningen hos 

medarbetarna, under perioden då studien genomfördes, kan bottna i beslut som fattas högre 

upp i den hierarkiska strukturen som avdelningen är en del av. Det är svårt att avgöra om den 

höga arbetsbelastningen beror på beslut som kommer från högre instanser eller på att 

arbetsfördelningen och ansvarsområdena inom Resursteamet inte är effektivt planerade och 

fördelade. 

Från processkartan som upprättades baserat på respondentens genomgång av 

processen (se figur 2) går det att utläsa att ansvarsfördelningen inte är tillräckligt tydlig när 

det kommer till de olika aktiviteterna som ingår i sommarrekryteringen. Det finns vissa 

aktiviteter som respondenten inte kunde ange att en medarbetare var direkt ansvarig för, 

medan för vissa aktiviteter ses samtliga medarbetare ansvara. Problem som kan uppstå vid en 

otydlig ansvarsfördelning är att aktiviteter kan komma att glömmas bort, uppgifter eller 

kandidater faller mellan stolarna eller att kandidater blir placerade i en verksamhet där de 

egentligen inte ska vara. Det visade sig inom Resursteamet när en kandidat blev placerad i en 

verksamhet där behovet redan var tillgodosett och antalet sommarvikarier komplett.  

Bergman och Klefsjö (2012, s.48) beskriver att en väsentlig faktor för att 

medarbetarna ska kunna känna att de har ansvar, men även engagemang i de uppgifter som de 

tilldelas är att ledningen skapar förutsättningar för delaktighet. Vid intervjuerna beskrivs det 

att medarbetarna tillsammans med chefen för Resursteamet beslutar om vem som ska ansvara 

för vad i sommarrekryteringen. Utifrån det uttalandet antas att medarbetarna är med och 

beslutar om sina arbetsuppgifter och ansvaret för dem. Det är inte enbart delaktighet som 

bidrar till om medarbetarna känner sig manade att åta sig tilldelat ansvar. En förutsättning är 

att ledningen delegerar befogenheter och ansvar till medarbetarna och visar tillit till att 

medarbetarna utför arbetsuppgifterna på bästa sätt (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49). Trots 

att ledningen anser sig vara inkluderande och skapar förutsättningar för delaktighet är det av 

stor betydelse på vilket sätt de gör det. Om chefen kontrollerar medarbetarnas arbete kan det 

bidra till minskad motivation och engagemang vilket resulterar i försämrade resultat.  

Resursteamet har inte upprättat någon processkarta för sommarrekryteringen, utan de 

olika ingående delarna och aktiviteterna i processen beskrivs i ett rutindokument. I 

beskrivningen framgår även hur ansvarsfördelningen mellan enhetscheferna ute i 

verksamheterna och medarbetarna inom Resursteamet ser ut. Det finns otydligheter kopplade 

till sommarrekryteringen generellt och även gällande ansvarsfördelningen vilket kan tyda på 

att involverade parter inte har full förståelse för processen och dess aktiviteter. Bergman och 

Klefsjö (2012, s.465) beskriver att det är fördelaktigt att visualisera processen genom att 

upprätta en processkarta med inkluderande aktiviteter för att skapa en bättre förståelse hos 

medarbetarna. 

Även Klotz et al. (2008, s.635) belyser vikten av att visualisera en process där det 

framgår vem som gör vad, när det ska genomföras och vad som är avgörande för att uppgiften 



22 (35) 

 

ska bli utförd. Sommarrekryteringen är en process som involverar individer som inte arbetar 

på samma arbetsplats som medarbetarna på Resursteamet, vilket kan göra att det uppstår 

problem i processen. Medarbetarna på Resursteamet jobbar på samma kontor och har daglig 

kontakt med varandra. För dem kan processen och ansvarsfördelningen upplevas som 

välfungerande. För en extern observatör och andra parter som inte har daglig kontakt med 

Resursteamet kan osäkerhet kring arbetssätt och arbetsfördelning uppstå. Osäkerheten kan 

antas bottna i bristande kommunikation då inte daglig kontakt mellan parterna sker. Parternas 

olika platser, geografiskt sett kan komma att påverka kommunikationen dem emellan.  

Roller i organisationer påverkar hur ansvarsfördelningen i en verksamhet ser ut och en 

roll medför vissa förväntningar (Jansson och Ljung, s.119). Det framkom att roller inte var 

tydligt definierade på Resursteamet och inte heller de roller som var specifikt kopplade till 

rekryteringen. Det upplevdes inte finnas någon stabilitet i processen eller gruppen då det var 

otydligt vad som förväntas i processen för sommarrekryteringen och också vad medarbetarna 

förväntade sig av varandra. Jansson och Ljung (2011, s.119) beskriver att roller skapar en 

stabilitet i grupper. Finns det inga väldefinierade roller kan konsekvensen bli att medarbetarna 

har orimliga förväntningar både på sig själva och på varandra. Vilket in sin tur skulle kunna 

resultera i en osäkerhet kring den egna prestationen.  

Det framkom att ansvarsfördelningen sett olika ut beroende på vem som har varit chef 

för Resursteamet och det skulle kunna påverka situationen som organisationen idag befinner 

sig i. Uppfattningen var att de tidigare inte haft en stabil grund och att det inte funnits någon 

tydlig struktur för sommarrekryteringen vilket påtalades. Tidigare erfarenheter och 

upplevelser kan påverka hur sommarrekryteringen ser ut i nuläget.  

Samverkan. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.59) nämner att strukturen i 

organisationer påverkar beteendet hos människor. Vid observationstillfällena gick det att 

identifiera en stressig arbetsmiljö där många medarbetare frågade varandra saker och vissa 

medarbetare gjorde saker som de vanligtvis inte sysslade med vilket bidrog till att deras 

huvuduppgifter inte hanns med. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.59) beskriver människors tre 

beteendeeffekter, vilka är specialisering, koordinering och stabilitet. Specialisering avser att 

medarbetarna arbetar utifrån sina specialiteteter vilket inte var fallet inom Resursteamet vid 

observationstillfället. 

När en av medarbetarna inte var på plats och arbetade med sitt ansvarsområde, 

överlämnades ansvaret till en annan medarbetare. Det framgick att det inte var medarbetarens 

specialitet och därmed utfördes arbetsuppgiften inte med samma effektivitet och produktivitet 

som den skulle ha gjorts om ordinarie ansvarig utförde arbetsuppgiften (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, s.59). Det visade sig genom att medarbetaren inte till fullo förstod hur 

uppgiften skulle utföras och uppgiften blev tidkrävande för medarbetaren som var tvungen att 

åsidosätta sina primära arbetsuppgifter. Det indikerar också att medarbetarna inte har någon 

stabilitet i arbetet vilket avser att de är medvetna om vad som förväntas av dem och deras roll 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.60).  

Stabiliteten kan anses vara svår att uppnå då det inte är så många medarbetare i 

Resursteamet, totalt nio varav ungefär tre arbetar med sommarrekryteringen, och det blir 

därför påtagligt när någon är frånvarande på grund av semester eller sjukdom. Beträffande 

just sommarrekryteringen förutsätts det att arbetsuppgifterna genomförs och att rekryteringen 

fortlöper vilket leder till att medarbetare som vanligen inte arbetar med rekryteringen måste ta 

över en frånvarande medarbetares arbetsuppgifter. 

Hur sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen ser ut inom Resursteamet påverkas 

bland annat av den organisationsstruktur de befinner sig i, vem som har den formella makten 

att fatta beslut, hur samverkan med medarbetarna och andra involverade parter ter sig samt av 
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Resursteamets organisationskultur. En otydlig sommarrekrytering och ansvarsfördelning 

resulterar i en icke hållbar arbetssituation för medarbetarna på Resursteamet. 

Sammanfattningsvis bedöms de nuvarande problemen med sommarrekryteringen och dess 

ansvarsfördelning främst bero på: 

• att processen inte är tydligt definierad eller förstås av samtliga involverade 

parter, 

• Resursteamets organisationskultur, 

• att ansvarsfördelningen är otydlig och bristfälligt kommunicerad, 

• att otydlighet i process, organisationskultur, ansvar- och arbetsfördelning 

påverkar intern och extern samverkan. 

 

5.2 Hur kan processen för sommarrekryteringen utvecklas? 

Med utgångspunkt i studiens resultat och analys av insamlat material har förbättrings-

åtgärder identifierats. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en bättre ansvarsfördelning i 

sommarrekryteringen vilket skulle kunna leda till att även andra delar i processen förbättras. 

Sommarrekryteringen är en process där upprepade aktiviteter utförs för att skapa värde genom 

att bemanna verksamheterna under sommarperioderna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.457). 

Processen. För att tydliggöra processen för sommarrekryteringen upprättades en 

processkarta inspirerad av modellen blueprinting (se figur 4). Resursteamet tillhandahåller 

tjänster i form av kompetensförsörjning av verksamheter inom hemtjänst, särskilt boende och 

hemsjukvård. Blueprinting är en modell som lämpar sig för att beskriva tjänsteorienterade 

processer (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.122–123). Den ursprungliga modellen utgår ifrån 

fysiska objekt, de aktiviteter som kunden ser eller är delaktigt i och också det som sker 

osynligt för kunden (Bergman och Klefsjö, 2012, s.123). 

Processkartan som förslagsvis bör användas av Resursteamet utgår ifrån involverade 

parter, det vill säga medarbetarna i Resursteamet, kandidaterna som ansöker om sommarjobb 

och enhetscheferna ute i verksamheterna. Parterna placeras lodrätt till höger i figur 4. 

Processen startar när medarbetarna påbörjar hanteringen av inkommande ansökningar och 

avslutas när anställningsadministrationen är färdig. De två aktiviteterna utgör processens 

gränssnitt (se figur 4). Vid intervjuerna framkom det att de hade olika syn på när 

sommarrekryteringen påbörjades, Anjard (1008, s.80) beskriver att det är viktigt att besluta 

om processens gränssnitt vid upprättandet av en ny processkarta. I den framtagna (se figur 4) 

processkartan är gränssnitten för sommarrekryteringen dels när medarbetarna inom 

Resursteamet påbörjar hanteringen av ansökningarna och dels när Resursteamet färdigställt 

anställningsadministrationen.  

Gränssnitten visar var och när processen startar respektive slutar (Anjard, 1998, s.80). 

Hanteringen av ansökningar och färdigställandet av anställningsadministrationen bedömdes i 

sommarrekryteringen vara lämpliga gränssnitt för processen. Det arbete som sker innan 

rekryteringen kan anses vara processens input. Enhetscheferna är involverade i processen 

mellan sommar och jul för att de ska besluta om verksamheternas behov för nästkommande 

sommar. Behovet av antal kandidater förmedlas sedan till Resursteamet och därefter påbörjas 

själva processen för sommarrekryteringen. Valet av gränssnitten för processen identifierades 

även vid intervjuerna där det framkom var processen ansågs påbörjas och avslutas.   
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Figur 4: Processkarta för sommarrekryteringen inspirerad av blueprinting. 

 

Med hjälp av en tydligare processkarta är det förhoppningsvis lättare för involverade 

parter att se vilka aktiviteter som innefattas i processen. Processkartan kan ge enhetscheferna 

en bild över hur medarbetarna inom Resursteamet arbetar, vilket har påpekats att vissa 

enhetschefer saknar. Det framkom att medarbetarna inte har en gemensam syn på aktiviteterna 

och dess inbördes ordning i sommarrekryteringen vid vidare undersökning av orsaker till 

problemet i upprättat träddiagram. Bergman och Klefsjö (2012, s.465) beskriver att en 

processkarta tydliggör en process genom visualisering och kartläggning. En sådan upprättades 

därför för sommarrekryteringen i syfte att ge medarbetarna en gemensam bild över processen.  

Ansvar- och arbetsfördelning. För att tydliggöra ansvarsfördelningen och även 

kunna försäkra att uppgifter utförs bör fördelningen bli mer konkret. I dagsläget finns en 

ansvarsfördelning som är relativt väl kommunicerad och förstådd hos medarbetarna på 

Resursteamet, men för att den ska fungera förutsätts att samtliga medarbetare är i tjänst och 

att ingen är frånvarande. Ansvarsfördelningen upplevdes som skör och därför är det 

fördelaktigt att Resursteamet inför någon form av handlingsplan för de tillfällen då ansvariga 

medarbetare inte är på plats. Ett förslag är att medarbetarna inför en rutin för hur de ska gå 

tillväga vid sjukdom eller semester. Det vill säga att de redan innan har planerat för vem som 

är ansvarig då ordinarie medarbetare är frånvarande (se tabell 3). Resursteamet behöver ha en 

hållbar process som är fungerande när arbetsbelastningen är hög oavsett tid på året. 

Sommarrekryteringen återkommer varje år och en långsiktigt hållbar struktur bör upprättas. 

Det kan skapa en bra arbetssituation oberoende av tiden på året och även då 

arbetsbelastningen är hög. 
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Tabell 3: 

Ansvarsfördelning med ytterligare ansvarig som träder in vid frånvaro av ordinarie ansvarig. 

 
 

Medarbetaren som har det sekundära ansvaret för en aktivitet bör vara införstådd med 

och upplärd i hur arbetsuppgiften ska utföras, vilket kan skapa mer effektiva arbetsinsatser 

(Grafström, et al., 2017, s.79). Medarbetarna skulle kunna se upplärningen som ineffektiv då 

de inte frekvent utför arbetsuppgiften som de har sekundärt ansvar för. Det som är 

värdeskapande är att medarbetarna kan genomföra arbetet snabbare och mer effektivt under 

hektiska perioder. Vilket kan resultera i att de bättre kan fokusera på sina primära 

arbetsuppgifter jämfört om de inte är insatta i de sekundära arbetsuppgifterna.  

Ett förtydligande och en förbättring av ansvarsfördelningen skulle innebära en 

förändring för medarbetarna då att en förbättring förutsätter en förändring (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.46). Det är inte ovanligt att förändringar inom organisationer bemöts med 

motstånd och därmed kan vara svårgenomförliga (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.363). För 

att förändringen hos Resursteamet ska lyckas bör samtliga medarbetare inkluderas i 

beslutsprocessen gällande hur ansvarsfördelningen kan konkretiseras och förbättras.  

Vid intervjuerna framkom att medarbetarna var delaktiga i besluten om vem som 

primärt skulle ansvara för de olika aktiviteterna i processen för sommarrekryteringen. Även 

när det gäller det sekundära ansvaret bör medarbetarna få vara delaktiga. Delaktighet i 

förändringsprocesser resulterar i att medarbetare lättare accepterar förändringen (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, s.368).  

 

5.3 Handlingsplan 

För att åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning som kan bidra till att processen för 

sommarrekryteringen förbättras presenteras nedan ett förslag på en handlingsplan för hur 

Resursteamet kan gå tillväga. Förslaget presenteras dels med utgångspunkt i det som framkom 

vid datainsamlingen och dels sådant som iakttogs vid observationstillfällena. Handlingsplanen 

utgår både från den upprättade processkartan (se figur 4) och från ansvarsfördelningen (se 

tabell 3). Handlingsplanenen är ett förslag till Resursteamet och de själva avgör om de vill ta 

del av och implementera den i sin verksamhet.  
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Handlingsplanen är upprättad med hänsyn tagen till att förändringar som beslutas 

ovanifrån kan mötas av motstånd. Genom att informera och involvera medarbetarna kan 

motståndet reduceras (Svenningsson och Sörgärde, 2014, s.189). Innevarande studie 

efterfrågades av chefer och inte av medarbetare vilket kan ha varit en orsak till att de senare 

inte ville medverka vid intervjuer eller vid ett första observationstillfälle. Därför är delaktighet 

ett väsentligt första steg i handlingsplanen. Det är även viktigt att involvera medarbetarna då 

de dagligen genomför aktiviteterna och har kunskap vilka som ska inkluderas i både 

processkartan och ansvarsfördelningen. Chefen förutsätts ta det största ansvaret för 

handlingsplanen. 

 

1. Skapa förutsättningar för delaktighet genom att involvera medarbetarna i 

förändringen för att minimera motstånd, vilket annars kan uppstå (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, s.363). Inkludera medarbetarna i korrigeringar av processkartan i 

de fall aktiviteter ska läggas till eller tas bort.  

2. Förbättra ansvarsfördelningen genom att säkerställa att det finns utpekade 

medarbetare som har det primära ansvaret för de olika aktiviteterna och det 

sekundära då ordinarie medarbetare är frånvarande. Resursteamet beslutar att 

specifika befattningar inom organisationen har det utpekade ansvaret, istället för 

att ansvaret ligger hos olika personer, vilket kan resultera i en mer långsiktigt 

hållbar arbetsfördelning.  

3. Introducera och utbilda medarbetare som har det sekundära ansvaret för en 

aktivitet så att medarbetaren när den väl ska utföra uppgiften kan göra det på ett så 

effektivt och produktivt sätt som möjligt. 

4. Kommunicera processkartans innebörd och dess aktiviteter, framför allt till 

medarbetarna som arbetar direkt med rekryteringen. Men introducera den även för 

hela Resursteamet för att skapa en övergripande förståelse för arbetet med 

sommarrekryteringen. 

5. Kommunicera och introducera processkartan för enhetscheferna ute i 

verksamheterna för att reducera tvetydigheter parterna emellan.  

6. Informera enhetscheferna om ansvarsfördelningen, dels Resursteamets 

medarbetare emellan, dels i förhållande till enhetscheferna. Förhoppningsvis kan 

det leda till att enhetscheferna får bättre förståelse för vem de ska vända sig till vid 

specifika ärenden, vilket bland annat kan bespara medarbetarna i Resursteamet tid. 

7. Det sista steget och rekommendationen är att Resursteamet analyserar och 

utvärderar om processkartan och ansvarsfördelningen förbättrar processen i sin 

helhet. 

 

6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet utifrån vad som undersökt och hur det 

korrelerar till tidigare forskning samt teorier. Diskussion om studiens metodval presenteras 

även i det här kapitlet.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ansvarsfördelningen kopplat till 

sommarrekryteringen kan förbättras inom Resursteamet. Under analyseringen av data och det 

resultat som datainsamlingen genererade framgick det att om en förbättring skulle ske kopplat 

till sommarrekryteringen som helhet förutsätts det att flera olika aspekter tas hänsyn till. 



27 (35) 

 

Resultatet har bidragit till en förståelse gällande att ansvarsfördelningen är en del som kan 

bidra till viss förbättring i processen för sommarrekryteringen. Då det är en omfattande 

process som kräver många resurser och ansvarsfördelningen kan ses vara en liten del av en 

mer komplex helhet krävs det att andra delar också förbättras för att processen ska bli 

effektivare och resultera i något bättre. 

Resultaten som studien har genererat visar på att beslut kan fattas inom ramen för 

sommarrekryteringen av medarbetarna själva och att de anser sig ha befogenheter till att fatta 

beslut vilket innebär att beslut för sommarrekryteringen inte behöver fattas eller tas vidare till 

högre instanser. Vidgas däremot synen på ansvarsfördelningen går det även att utläsa att 

medarbetarnas situation inte ses vara alltför hållbar och där de själva kanske inte kan ansvara 

och fatta beslut om den egna arbetssituationen. Det är eventuellt ett ansvar som chefer på 

högre nivå behöver se över samt komma underfund med hur de kan förbättra situationen för 

medarbetarna i deras dagliga arbete.  

Det som den här studien och resultatet även kan ha bidragit med är att medarbetarna 

får en inblick i hur deras arbetssituation ser ut, men även andra parter som är involverade i 

sommarrekryteringsprocessen. En tydligare ansvarsfördelning kan reducera missförstånd 

mellan främst medarbetarna inom Resursteamet och enhetscheferna. En processkarta som 

beskriver de aktiviteterna som medarbetarna på Resursteamet utför visualiserar deras arbete 

för enhetscheferna som förhoppningsvis kan få en bättre förståelse för deras situation. 

Studiens förbättringsförslag kan förhoppningsvis resultera i en snöbolls-effekt, det vill säga 

att det tydliggör ansvarsfördelningen, men kanske även bidrar till att medarbetarna kommer 

underfund med andra ingående delar i processen som kan förbättras.  

Tidigare forskning inom ämnet har påvisat att processen för rekryteringen är av stor 

vikt för organisationer på grund av att de mänskliga resurserna är avgörande för dess 

framgång (Lundström, 2014, s.7). Det resultatet som framkom under den här studiens 

genomförande påvisade att Resursteamet erbjuder nästintill alla sökande en tid för intervju 

och det på grund av att de inte har så pass många sökande som önskvärt samt att det finns viss 

problematik med att bemanna verksamheterna under sommarperioden. Det kan vara som så 

att Resursteamet inte kan sätta allt för höga krav för att det skulle kunna resultera i ytterligare 

färre antal ansökande. Tidigare studier som har gjort beskriver även processen utifrån vilka 

moment som bör inkluderas i rekryteringen (Lundström, 2014, s.9). Är utgångspunkten de 

moment som Resursteamet utför i sin process inkluderas inte samtliga moment som beskrivs i 

studien. Dels inkluderas det inga tester i Resursteamets rekryteringsprocess vilken kan bero på 

den tidspress som infinner sig hos Resursteamet under sommarrekryteringsperioden.  

Det som till viss del stämmer överens med studiens resultat och det som även beskrivs 

i tidigare forskning är att företag gärna anställer personer som de redan känner. Ett liknande 

scenariot beskrevs vid ett av intervjutillfällena då en medarbetare påpekade att enhetscheferna 

gärna försöker få kandidater till sina verksamheter vid sidan av rekryteringen. Resultatet av 

det blir att det inte sker en objektiv rekrytering och det som framgick vid den här studiens 

intervjuer var att samtliga kandidater ska genomgå samma rekrytering.  

Från intervjuerna framkom det att medarbetarna var delaktiga i beslutsprocessen 

gällande ansvarsfördelningen i sommarrekryteringen, tidigare studier förklarar att 

medarbetares känsla till att vilja ta ansvar ökar om de medverkar i beslutsprocessen (Ellman 

och Pezanis-Christou, 2010, s.2479). Det skulle innebära att medarbetarna på Resursteamet 

skulle känna en större benägenhet till att ta sitt ansvar på grund av att de medverkat i 

beslutsprocessen, dock är det inget som den här studiens resultat påvisar och därmed går det 

inte att härleda till att tidigare forskning stämmer överens med studiens resultat.  
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De teorierna som brukats under studiens gång ses som fördelaktiga då de till viss del 

bekräftar studiens olika resultat eller påvisar varför vissa resultat framkommit och andra inte. 

Ett resultat som framkom i och med studiens genomförande var när medarbetarna 

responderade på att inte delta på varken intervjuer eller observationer. Det resultatet kan 

stärkas av teorier gällande både organisationsförändring och organisationskultur, vilket har 

skapat en förståelse för att alla organisationer har olika värderingar och normer gällande allt. 

Det blev även påtagligt att förändringar inte alltid ses som fördelaktiga på grund av att 

förändringen kanske motsatte sig verksamhetens värderingar och normer (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, s.194).  

Det var även tydligt att även om ansvarsfördelningen ansågs vara konkret för vissa av 

medarbetarna visades det vid observationstillfällena att så inte var fallet. Det skapar en 

förståelse för att samtliga medarbetare måste förstå processen och de aktiviteter som ska 

utföras för att de ska ha en gemensam bild av situationen. Det kan vara fördelaktigt att dels 

upprätta en processkarta där det framgår vad som ska göras, vem som ska göra det och när 

samt var det ska genomföras (Klotz, et al., 2008, s.635). Det kan resultera i att flera av 

medarbetarna sätts in i processen och inte enbart de som arbetar direkt med 

sommarrekryteringen.  

Problemet som identifierades i tidigare förstudie var att ansvarsfördelningen upplevdes 

tvetydig vilket dels kan leda till att medarbetarna inte till fullo vet vad som förväntas av dem. 

Tvetydigheterna kan också leda till att medarbetarna utför arbetsuppgifter som redan utförts 

eller att uppgifter inte utförs för medarbetarna antar att någon annan gjort de. Förhoppningen 

var att studien skulle generera i en konkretare ansvarsfördelning som kan förbättra 

sommarrekryteringen, vilket kan ses löst problemet utifrån praktisk art, då det handlar om 

praktiska problem som faktiskt fanns i verksamheten.  

Det hade varit önskvärt att ha fått tillgång till mer datamaterial och att flera intervjuer 

tillsammans med främst medarbetarna på Resursteamet genomförts. Under studiens gång 

implementerades inte förbättringen, men Resursteamet fick tillgång till studiens material efter 

avslutat examensarbete, vilket skulle kunna ses som att problemet löst av teoretisk art. Det på 

grund av att förbättringen inspirerades av olika teorier och togs fram med inspiration från 

dem. Under arbetet med studien genomfördes som nämnt inte någon implementering av 

varken processkartan eller upprättandet av en tydligare ansvarsfördelning och därav anses inte 

studien ha genererat i att något problem faktiskt har lösts. Däremot är en förhoppning att 

studien kan resultera i en förståelse för medarbetarna själv, men även chefer och andra 

involverade parter, över hur sommarrekryteringen ser ut i dagsläget samt medarbetarnas 

arbetssituation.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Den här studien karaktäriserades av en kvalitativ design vilket har ansetts vara 

lämpligt för att uppnå syftet med studien, då studien handlade om att besvara frågor som hur. 

Valet att använda semi-strukturerade intervjuer som främsta datainsamlingsmetod bedöms 

vara lämplig för studiens syfte och frågeställningar. Det bedömdes vara lämpligt på grund av 

att intervjuer är fördelaktiga när syftet är att få detaljerat och ingående datamaterial 

(Denscombe, 2018, s.292). Det anses var fördelaktigt även då det under intervjutillfällena 

fanns utrymme att vara flexibel genom att ställa följdfrågor utifrån intervjuarens perspektiv, 

men det fanns även utrymme för respondenterna att utveckla och mer djupgående besvara de 

olika frågorna som inkluderades i den färdiga frågelistan. Tanken med att ha intervjuer var att 

få ut mycket information från respondenterna, då det inte är allt för många medarbetare som 

jobbar med sommarrekryteringen sågs det som innan studiens start vara genomfört.   
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Totalt sett responderade två individer och de kunde medverka vid en intervju. 

Alternativet för att eventuellt ha fått en högre svarsfrekvens och delaktighet från 

medarbetarna kunde ha varit att skickat ut en intervju som av medarbetarna skulle besvaras 

via mail. Ytterligare alternativ hade kunnat vara att studien utgick ifrån insamling av data i 

form av brevmetoden. Brevmetoden kan ses som ett mellanting mellan intervju och enkät 

(Berg, 2000, s.24), där medarbetarna författar ett anonymt brev istället för att medverka vid 

intervjuer.  

Det som ses som mindre fördelaktigt kopplat till intervjuer som datainsamlingsmetod 

är att det förutsätter att medarbetarna vill och kan delta för att få in datamaterialet. I den här 

studien genomfördes enbart två intervjuer, men det fanns en önskan att fler intervjuer skulle 

ha genomförts, vilket efterfrågades. Orsaken till att inte mer än två intervjuer genomfördes 

kan tillviss del anses ligga hos mig som student. Under perioden som studien genomfördes 

hade medarbetarna hög arbetsbelastning, vilket kan ha bidragit till att så få valde att 

medverka. För att ha fått ett ökat antal medverkande vid intervjuer skulle framförhållningen 

kunna förbättrats genom att förfrågan skulle ha skickats ut till respondenterna tidigare än vad 

som gjordes.  

Datainsamling har skett dels genom de två intervjuerna, dels genom observationer. 

Observationstillfällena genomfördes sent in i studien på grund av hög arbetsbelastning hos 

medarbetarna inom Resursteamet. Observationerna resulterade inte i så mycket material som 

önskat, dock styrktes vissa uttalanden från intervjuerna vilket var fördelaktigt. För att få ut 

mer av observationerna hade det varit bra om både medarbetarna och studenten varit mer 

engagerade och involverade. Studentens val av att inte vara för framfusig och mer offensiv 

förklaras av att några medarbetare tydligt visat sitt misstycke till observationer.  

Att inte ha fått möjlighet att i så hög grad närvara på organisationen har påverkat både 

engagemanget och motivationen under arbetet med studien. Den relativt låga närvaron hos 

organisationen har bidragit till att det inte skapats tillräckligt stor förståelse för medarbetarnas 

situation eller för avdelningen som helhet. Det har varit önskvärt att få besöka organisationen 

i ett betydligt tidigare skede och presentera studiens upplägg och tydliggöra innebörden av 

medverkan för samtliga medarbetare vid organisationen, det vill säga inte enbart för chefen på 

avdelningen. Det skulle kanske kunna ha resulterat i att flera medarbetare hade medverkat, 

dels vid intervju, dels varit mer öppna för att ha en utomstående närvarande som skulle 

observera verksamheten. Om flera medarbetare hade inkluderats i den här studien och fått 

uttala sig om sina erfarenheter och perspektiv på området hade det resulterat i att studien hade 

kunnat ses som representativ för hela Resursteamet. Trots att resultatet av datainsamlingen i 

sin helhet inte är att betrakta som representativ för avdelningen i stort, så ses ändå 

datamaterialet som representativt för studien.  

Valet av att använda modellen blueprinting gjordes på grund av att kartan involverar 

inte enbart de parter som utför aktiviteterna i processen, utan också de parter som involveras 

på annat sätt. Fördelen med modellen kan anses vara att samtliga parter får en förståelse över 

hur processen ser ut för varandra och hur samt när de är delaktiga. Det är även fördelaktigt att 

inkludera kandidaterna i modellen för att med enkelhet se vilka aktiviteter som utförs av dem 

vilket kan bidra till att medarbetarna inom Resursteamet får en övergripande förståelse för 

deras situation. Det kan även fungera som en lite checklista för medarbetarna på Resursteamet 

vid tillfällen då de har kontakt med kandidaterna för att säkerställa att de kommunicerar 

väsentlig information till dem.   
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7. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån syftet och 

frågeställningarna. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt forskning som kan vara 

önskvärd att undersöka vidare.  

 

7.1. Slutsatser  

Syftet med studien var att förbättra Resursteamets rekryteringsprocess genom att 

tydliggöra ansvarsfördelningen genom att kartlägga och visualisera processen samt upprätta 

en processkarta för sommarrekryteringen. För att lyckas uppnå syftet med studien 

formulerades två frågeställningar för att undersöka hur sommarrekryteringen och 

ansvarsfördelningen såg ut i dagsläget samt undersöka hur sommarrekryteringen kunde 

utvecklas. Studien har för avsikt att besvara frågeställningarna Hur ser sommarrekryteringen 

och ansvarsfördelningen ut i nuläget? och Hur kan processen för sommarrekryteringen 

utvecklas?. Arbetet med studien baseras på frågeställningarna, tidigare forskning inom 

området och relevanta teorier inom organisationsstruktur, organisationsförändring, 

organisationskultur samt ansvarsfördelning.  

 

7.1.1 Hur ser sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen ut i nuläget? 

Utifrån insamlat datamaterial i form av intervjuer, observationer och dokument 

framkom det att processen för sommarrekryteringen uppfattas olika av medarbetarna på 

Resursteamet. Uppfattningen var att de har olika tankar kring när processen påbörjas och 

avslutas samt att den rutinbeskrivning som finns för sommarrekryteringen inte till fullo 

stämmer överens med ordningen som aktiviteterna faktiskt har i förhållande till varandra. 

Ansvarsfördelningen kopplat till sommarrekryteringen anses vara tvetydig och inte 

kommunicerad till parter som är berörda av den typen av information. Sommarrekryteringen 

och ansvarsfördelningen anses i nuläget vara skör och inte allt för hållbar samt att 

medarbetarna saknar en gemensam bild av både ansvarsfördelningen och processen.  

 

7.1.2 Hur kan processen för sommarrekryteringen utvecklas?  

För att utveckla processen för sommarrekryteringen bör den kartläggas för att 

tydligare visualisera det flöde av aktiviteter som sker. Visualiseringen av processen 

inspirerades av modellen, blueprinting för att inkludera aktiviteter som utförs av samtliga 

involverade parter i sommarrekryteringen. Det vill säga medarbetarna på Resursteamet, 

enhetscheferna och kandidaterna som genomgår processen. För att processkartan ska resultera 

i en förbättring förutsätts det att framförallt medarbetarna på Resursteamet har förståelse för 

vad de olika aktiviteterna innebär och hur de ska utföras. Medarbetarna bör även komma med 

synpunkter på om processkartan anses vara aktuell eller om aktiviteter måste tilläggas eller 

raderas från kartan.  

Ansvarsfördelningen bör konkretiseras för att förbättra sommarrekryteringen, dels 

genom att kommunicera till berörda parter vem som inom Resursteamet som ansvarar för vad. 

De bör även besluta om vem som har det sekundära ansvaret för en aktivitet när medarbetaren 

med det primära ansvaret är frånvarande. Det för att säkerställa att uppgifterna utförs korrekt, 

men även för att effektivisera med avseende på medarbetarnas arbetstid. För att de föreslagna 

förbättringarna ska anses värdefulla vid en implementering bör medarbetarna involveras i 

processen så att de kan känna delaktighet vilket i sig kan resultera i att förändringen inte möts 

av motstånd.  
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7.2 Förslag på fortsatt forskning  

Studien är grundad på ett par intervjuer, dokumentationer samt observationer på 

avdelningen vilket resulterat i att det är organisationens perspektiv på ansvarsfördelningen 

kopplat till sommarrekryteringen som analyserats. Det hade vidare varit intressant att 

genomföra en mer övergripande studie, dels som involverat samtliga medarbetare på 

Resursteamet, dels enhetscheferna ute i verksamheterna för att få deras perspektiv på 

processen samt ansvarsfördelningen parterna emellan. Under studien har det framkommit att 

kommunikationen parterna emellan inte är allt för hållbar, vilket skulle vara ett intressant 

område att vidare studera. Kommunikationen som sker mellan involverade parter var även ett 

område som hade potential till förbättring vilket framkom vid tidigare förstudie.  

Det skulle vara önskvärt att vidare forska kring kommunikationen på grund av att det 

är en väsentlig del som påverkar andra områden i organisationen vilket visades i ett 

relationsdiagram som upprättades under förstudien. Det blir även tydligt att om 

kommunikationen inte är hållbar kan många andra delar komma att fallera, till exempel som i 

det här fallet med ansvarsfördelningen. Ansvarsfördelningen påverkas på så sätt att hur väl 

den än fungerar kommer inte processen för sommarrekryteringen förbättras i sin helhet om 

inte kommunikationen mellan involverade parter är hållbar.  

Vidare är ett förslag på fortsatt forskning att studera styrningen i organisationen mer 

ingående för att få kunskap om ledningens inverkan på processen för sommarrekryteringen. 

Det framkom under tidigare förstudie att Resursteamet inte hade några direkta mål kopplade 

till sommarrekryteringen, mer än att rekrytera tillräckligt med vikarier så verksamheterna kan 

fylla semesterperioderna. Det skulle vara intressant att studera ledningens påverkan och hur 

styrningen skulle kunna resultera i ökat engagemang hos medarbetarna som arbetar inom 

Resursteamet. Det finns teorier som pekar på att ledningens engagemang har stor inverkan på 

medarbetarnas engagemang och motivation. Teorier finns även gällande att tydliga mål kan 

påverka medarbetarnas motivation i positiv riktning och förbättra medarbetarnas prestationer.   
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Bilaga 1 

Frågelista 1 

1. Kan du övergripande berätta om Regionens organisationsstruktur?  

2. Berätta om din befattning/roll inom RT? 

3. Hur många inom RT har samma befattning/roll som du?  

4. Är era arbetsuppgifter liknande? Om ja, hur? Om nej, hur skiljer de sig åt?  

5. Vad har du för befogenheter i din roll?  

6. Beslutar ni själva om vem som ansvarar för vad i rekryteringsprocessen? Om ja, hur 

fattas beslut om ansvarsfördelning? Om nej, vem beslutar om ansvarsfördelningen?  

7. Hur beslutas det om vad ni ska ansvara för respektive enhetscheferna?  

8. När anser du att det kan uppstå tvetydigheter över vad ni ansvarar för respektive 

enhetscheferna?  

9. Vilket syfte har den upprättade processkartan för er?  

10. Vilka har tillgång och tar del av processkartan?  

11. Vilka är huvudaktiviteterna i sommarrekryteringen?  

12. Vilka aktiviteter inkluderas i huvudaktiviteterna?  

13. Om du skulle se det som en process är de nämnda aktiviteterna de som innefattas eller 

finns det ytterligare aktiviteter som genomförs i och med sommarrekryteringen?  

14. Vilken befattning är ansvarig huvudaktivitet 1? Huvudaktivitet 2? Delaktiviteterna?  

15. Hur upplever du ansvarsfördelningen i dagsläget?  

16. Hur tycker du att ansvarsfördelningen kan konkretiseras?  

17. Hur tror du en tydligare ansvarsfördelning kan förbättra rekryteringsprocessen i sin 

helhet? Har du någonting att tillägga? 

Frågelista 2 

1. Kan du övergripande berätta om Regionens organisationsstruktur?  

2. Kan du berätta om ditt övergripande ansvar inom RT?  

3. Kan du berätta om sommarrekryteringen utifrån den insyn du har i den?  

4. Vilka huvudaktiviteter anser du ingår i sommarrekryteringen?  

5. Vem gör vad i sommarrekryteringen? 

6. Vem beslutar om vem som ansvarar för vilka aktiviteter?  

7. Vem har den formella makten att styra arbetet?   

8. Om man ser till sommarrekryteringen, vad har du för ansvar där?  

9. Hur upplever du att ansvarsfördelningen fungerar i dagsläget? Om bra, vad är det som 

fungerar bra? Om dåligt, vad är det som fungerar dåligt?  

10. Hur upplever du att ansvarsfördelningen mellan RT och enhetscheferna fungerar? Om 

bra, vad är det som fungerar bra? Om dåligt, vad är det som fungerar dåligt?  

11. I vilka situationer anser du det kan uppstå tvetydigheter mellan vem som ansvarar för 

vad och hur kommer det till uttryck?  

12. Vem ansvarar för att säkerställa att ansvarsfördelningen mellan RT och enhetscheferna 

är kommunicerade och förstådda de berörda parterna? 

13. Tror du medarbetarna upplever att dem har befogenheter att ansvara för sina 

arbetsuppgifter i rekryteringsprocessen?  

14. Hur anser du att ansvarsfördelningen kan konkretiseras för involverade parter?  
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15. Hur anser du en tydligare ansvarsfördelning kan förbättra rekryteringsprocessen i sin 

helhet?  

 


