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ABSTRAKT 
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På vilket sätt kan SME skapa och förbättra affärsnyttan med IT-lösningar i 
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E-rekrytering är idag ett framgångsrikt verktyg för att rekrytera dem bäst lämpade för 
organisationen. Dessa verktyg växte fram under senare delen av 90-talet och används idag av alla 
stora företag. Verktygen har dock haft svårt att kunna etableras bland SME. Detta beror på att dessa 
organisationer ej kan finansiera dyra system, de har ej specifik kunskap om rekrytering samt att 
dem inte rekryterar lika ofta som större organisationer. Under 2000-talet växte internet med dess 
nyutvecklade teknologier vilket gjorde att e-rekrytering flyttades ut till webben mer eller mindre 
fullständigt. Studien grundades på en litteraturstudie som kompletterades av workshops samt 
intervjuer. Resultatet påvisade att vissa e-rekryteringsverktyg passade för SME samt att beroende 
på organisationen så kan man ta reda på vilka verktyg det behöver. Studien kan även dra slutsatsen 
att anledningen till att införskaffa e-rekryteringssystem är att skapar affärsnytta.  
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E-recruitment is now a successful tool for recruiting the best suited for the 
organization. These tools emerged in the late 90’s and are now used by all major companies. The 
tools have been difficult to establish among SME:s. This is because these organizations can not fund 
the expensive systems; they have no specific knowledge of recruitment and to recruit as often as a 
larger organization does. In 2000, the Internet grew with its newly 
developed technologies which allowed the recruitment moving out to 
the Web more or less completely. This study was based on a literature review, 
complemented by workshops and interviews. The results demonstrate that certain e-
recruitment tool suited for SME:s and that depending on the organization, you 
can find out what tools it needs. The study could also conclude that the reason for the acquisition 
of e-recruitment system is to create business value.  
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1. INLEDNING 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till Informationsteknologins utveckling till en kritisk 

informationskanal samt hur denna teknologi påverkat Human Resource Management(HRM) frågor 

och specifikt rekrytering . Sedan presenteras begrepp och definitioner kring e-rekrytering. Detta 

avslutas med studiens syfte, frågeställning samt de avgränsningar som vidtagits.  

 

1.1 BAKGRUND 
“It’s not the strongest of the species and not the wisest that survive, but the ones that are most 
responsive to change.” (Charles Darwin) 
 

Detta sa Charles Darwin långt efter att han publicerade boken: om arternas uppkomst. Syftet och 

betydelsen med ovanstående citat kommer att spela en allt viktigare roll för framtidens företag för 

den riktning och hastighet marknaden rör sig. Marknaden har sett både starka och 

kunskapsintensiva företag kollapsa vid snabba förändringar då dessa organisationer har haft svårt 

att anpassa sig till marknadens kontinuerliga förändring. 

 

Det finns en allmän uppfattning om att en organisations mänskliga resurser är dess viktigaste 
tillgångar bland dess befintliga tillgångar. En organisations förmåga att attrahera och bevara 
kapabla anställda är den viktigaste faktorn för att behålla organisatorisk konkurrans.  Därför spelar 
rekryteringsfunktioner en kritisk roll i att skapa och behålla denna konkurrans samt att förbättra 
framgångsfaktorerna i denna konkurrenskraftiga och turbulenta marknad som finns idag. 
Traditionellt sett så har organisationer förlitat sig på vetenskapliga modeller och lågteknologiska 
verktyg för att hitta kvalificerade människor som skall leda organisationen. Som ett resultat av 
informationsteknologins utveckling har rekryteringsarbetet genomgått en dramatisk förändring 
vilket påbörjades redan under senare delen av 90-talet. (Kay, 200, p.72) säger att få branscher har 
påverkats lika hårt av kraften av webb och e-handel som inom rekrytering och bemanning.  
 
Vi ser en värld framför oss som ständigt förändras, där flödet i form av tjänster och information blir 

allt viktigare för att tillgodose våra behov. Idag är internet och dess tjänster ett kritiskt 

informationsmedia som vi inte kan leva utan, både i företagssammanhang och i privatlivet.  

 

Enterprise Resource Planning(ERP) är ett management system som integrerar alla delar av 

affärsaktiviteter i ett system via sammankopplade tjänster. Eftersom ERP tar tillvara på 

informationsbehovet för dagens organisationer har dess betydelse blivit allt viktigare med tiden. 

Applikationer har utvecklats för att hjälpa ”business management” att implementera ERP i 

företagsverksamheten. Bland huvud verksamheterna finner man HRM aktiviteter.  
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Idag har internet och dess användare klivit in i en ny generation som karaktäriseras av kreativitet, 

deltagande, användarvänlighet samt effektivitet. Den nya generationens tjänster består av ICT 

liknande applikationer.  

 

Utvecklingen av dessa ICT system har bidragit till en stor förändring för hur man leder och 

administrerar mänskliga resurser och detta i sin tur har bidragit till att HRM systemet förändrats för 

att på så sätt kunna skapa konkurrenskraft inom organisationer. Ur HRM systemet har det med 

informationsteknologins språngbräda uppstått en del förändringar i hur man arbetar ur HRM 

perspektiv. Det område som framförallt har förändrats är rekrytering.  

 

Som det nämnts om ovan så har förmågan att locka dem mest kompetenta personerna för tjänsten 

blivit en allt viktigare del för att skapa högkonkurrens på arbetsmarknaderna. Därför behöver 

organisationer förändra sina idéer för hur rekryteringsförfarandet skall utformas och på de 

omfattande delarna inom rekryteringen. Därför behöver organisationer nu finna moderna metoder 

för att attrahera kompetent personal. Forskning inom området har lyft fram vikten av att införa 

informationsteknologiska metoder för att underlätta och stödja denna betydelsefulla process för att 

vidare stödja målet med rekrytering, vilket är att hitta den mest lämpliga personen för tjänsten. Med 

ökad användning av datorer och internet för att stödja och effektivisera HRM aktiviteter har även 

rekryteringsdelen fått utnyttja denna stora potential som finns i användandet av IT-lösningar inom 

organisationer. 

 

Det lönar sig att stödja och förbättra rekryteringen för alla organisationen enligt Poolia. En 
genomsnittlig felrekrytering kostar idag över 700 000 kr närmare bestämt, rätt person på rätt plats 
kan ta hela företaget till toppen(Poolia, 2010). 
 

Detta område har från att ha varit en rätt så strikt process omvandlats till att bli mer flexibel. Då 

organisationer började se och mäta nyttan av att hitta den mest lämpliga personen för arbetet, vilket 

är målet med rekrytering. Med detta faktum började HR speciallister utveckla metoder för att 

effektivisera processen för att på ett bättre sett uppnå dess mål. Efter millenniumskiftet utvecklades 

nya lösningar vilket integrerades med dem nya effektiva rekryteringsprocesserna. Då påbörjades 

användandet av IT- lösningar som verktyg för att förbättra processen.  Detta nya område går under 

samlingsnamnet e-rekrytering och syftar på processen av personlig rekrytering med brukandet av 

IT-lösningar. 

 

E-rekrytering är ett brett begrepp som innefattas av ett flertal definitioner. Det som definitionerna 

har gemensamt är att begreppet bygger på att med hjälp av informationsteknologi snabba upp eller 

intensifiera rekryteringsprocessen.  
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I den takt som informationsteknologin har utvecklats de senaste åren har arbetssättet förändrats i 

riktning mot utvecklingen. Detta i sin tur har skapat både möjligheter men även problem. Denna 

övergång som det ofta samtalas om inom organisationer är mellan den ”fysiska världen” samt 

”informationsvärlden”. Denna förändring och övergång har skapat oro hos många organisationer då 

förutom möjligheterna även medfört svårigheter för organisationer. E-rekrytering används idag av 

konsult och bemannings organisationer samt stora och internationella organisationer, men är det 

även möjligt att applicera och integrera denna lösning på SME företag? 

 

Vart finns affärsnyttan med att använda informationsteknologiska lösningar i form av applikationer 

och system? Vilka faktorer bidrar till skapandet av affärsnytta? Det är något denna studie försöker 

svara på.  

1.1.1 VAD ÄR E-REKRYTERING? 
E-rekrytering är ett modernt begrepp som började användas vid början av 2000-talet. För att 

förklara vad e-rekrytering är måste begreppet E-HRM först redogöras. e-HRM är ett sätt att 

genomföra HR strategier, riktlinjer och praxis inom organisationer genom att medvetet riktat stöd 

för fullt utnyttjande av informationsteknologiska kanaler. Ordet "genomförande" i detta 

sammanhang har en bred 

mening såsom att göra något arbete, att sätta något i praktik eller att få något förverkligat. E-HRM är 

således ett koncept, ett sätt att arbeta med HRM(Ruel, Bondrauk & Kees Looise, 2007 ). Syftet var att 

låta företag och myndigheter effektivisera HR som funktion genom att förbättra dess dagliga arbete 

och processer.  

 

E-rekrytering växte så småningom fram ur E-HRM och bildade ett eget område. E-rekrytering kan 

beskrivas som en grupp av teknologiska applikationer som förändrar sättet att rekrytera människor 

samt rekryteringsprocessen. Detta betyder att termen avser användandet av IT för att snabba upp, 

intensifiera delar samt hela rekryteringsprocessen och att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.  E-

rekrytering sträcker sig från det sökande gränssnittet för annonsering av lediga platser och att göra 

jobbansökningar till ”backoffice”, processer som möjliggör en samverkan mellan mänskliga resurser 

(HR) och linjechefer att inrätta en pool av lämpliga kandidater och databas över potentiella 

kandidater(I&Dea, 2009). 

 

Att ha en effektiv rekryteringsstrategi är kritiskt för en organisation, vare sig organisationen vill 

växa eller stabilisera. Ur filosofisk synvinkel finns det ingen skillnad mellan e-rekrytering och den 

traditionella ”pappersmässiga” processen. Men med hjälp av informationsteknologi har nya dörrar 

öppnats för att påskynda processen, attrahera lämpliga kandidater och göra besparingar. 
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Definition av e-rekrytering 

 

 Annonsering - På organisationens webbplats, jobb-relaterade webbplatser eller via sociala 

nätverk 

 Ansökningar - E-post förfrågningar, e-post: blanketter, CV, online ansökning via 

ansökningsblankett. 

 Urval - Online testning och informationsinsamling 

 Att bättre förstå målgruppen och lära sig om hur man uppfattas på marknaden 

 Att förbättra arbetsgivarens varumärke 

 Att skapa en personlig relation till poolen av kandidater 

 

Det nya sättet att rekrytera människor på har visat sig bli väldigt populärt och företag med 

rekrytering på webben som affärside har sett en otrolig tillväxt, 1999-2000 fanns det en tillväxt på 

232 % enligt IDC. 

Marknaden efterfrågar mer och mer om ”end-to-end”-tjänster för att på så sätt finna en optimal IT-

lösning som hanterar hela rekryteringen och inte endast delar av den som tjänsterna tidigare 

erbjöd. 

I och med att monster.com byggde en portal för rekrytering där företagen kan köpa och publicera 

platsannonser, söka i monsters omfattande CV och CL databas och hantera rekryteringsprocessens 

med monsters e-rekryteringsverktyg. Från arbetstagarens sida finns hjälpmedel som: skapa CV och 

CL, prenumerera på platsannonser, jobbsökningsverktyg, få karriärtips och prenumerera på 

monsters nyhetsbrev. Dessa tjänster har lett till att monster.com är världens största e-

rekryteringsföretag och har 10,5 Mkr omsättning och över 70 miljoner registrerade Cv:n världen 

över. 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 
På vilket sätt kan SME skapa och förbättra affärsnyttan med IT lösningar i rekryteringsprocessen? 

 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att sammanställa e-rekryterings teknologier samt skapa förståelse för 

hur detta påverkat rekryteringsprocessen. Studien vill även visa hur man kan uppnå affärsnytta för 
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SME företag med hjälp av IT-lösningar i rekryteringsprocessen. Detta är det effektmål studien vill 

uppnå. 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Studien undersöker hur e-Rekryteringssystem påverkar rekryteringsprocessen för Små och 

Medelstora företag(SME). Alltså hur systemet samverkar och bidrar till verksamheten samt skapar 

affärsvärde. Därför har vi valt att utvärdera systemets organisatoriska påverkan och mer specifikt, 

dess påverkan på rekryteringsprocessen för SME företag. Alltså skall organisationer utanför denna 

grupp ej inkluderas i studien.  

 

Enligt EU så har medlemsstaterna deras egna definition av begreppet SME, exempelvis definieras 

begreppet med att organisationen har maximalt 250 anställda medan i Belgien valt en gräns på 

maximalt 100 anställda(EU Comission, 2010). Eftersom att i USA har valt en maxgräns på 500 

personer har studien valt att avgränsa SME begreppet på organisationer med maximalt 250 

anställda, alltså EU standard.  
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2. TEORI 
I teoriavsnittet sammanställs rekryteringsprocessen samt samhörande IT-lösningar. Först 

introduceras rekryteringens mål och sedan presenteras den allmänna rekryteringsprocessen. 

Sammanställningenär baserad på HRM litteratur samt material från kursen ME2044(HRM, 2010). 

Detta följs sedan av en sammanställning av dagens e-rekryteringslösningar och slutligen definieras 

affärsnyttofaktorerna. 

2.1 REKRYTERINGSPROCESSEN 
Att rekrytera rätt medarbetare för ens egna företag är ofta en kostsam uppgift. Vid rekrytering vill 

man vara säker på man kommer att få ut maximalt resultat utifrån ens egna insats. Den första och 

mest uppenbara delen kommer att gå åt att hitta rätt person för den lediga tjänsten. Bara för att man 

hittat rätt person vid förra rekryteringsförfarandet betyder det inte att det ej finns utrymme för 

förbättringar i nutid och i framtiden. Med noggrant uppseende och nya kunskaper inom området 

kommer människor att kunna minska både tid och kostnader samt öka rekryterarens ”strike rate”, 

vilket är att hitta de bästa talangerna för företaget. (Evan Carmichel, 2009) 

 

 

(Foot & Hook, 2008) beskriver rekryteringens mål I form av 4 delmål. Dessa fyra mål beskrivs enligt 

följande: 

 
Rekryteringens 4 mål:  

1. Skapa en buffert med lämpliga kandidater för att tillfredställa organisationens behov 
2. Uppnå och uppfattas ha en rättvis rekryteringsprocess 
3. Säkerställa att alla rekryteringsaktiviteter bidrar till organisationens mål samt upprätthåller 

företagets image 
4. Genomföra rekryteringsaktiviteter på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. (HRM, 

marg&foot s.143) 
 

Utöver det affärsmässiga och företagsstrategiska perspektivet skall processen uppfylla gällande 

lagstiftning och krav på etik och moral(Uppvall, 2010). 

 
Enligt (Foot & Hook, 2008) så är det viktigt att följa målen och validera varje rekrytering för att 
kvalitetssäkra processens.  Rekryteringsprocessen består av flertal steg där varje steg har särskilda 
aktiviteter som bygger grunden för nästa.  
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Figur 1 Rekryteringsprocessen (Foot & Hook, 2008) 

 

2.1.1 FÖRSTA STEGET: FÖRSTÅ BEHOVET 
Den första fasen vid rekryteringssammanhang omfattar förståelsen av rekryteringsbehovet i den 

rådande situationen som organisationen ställs inför. Denna fas räknas tyvärr inte in av alla enligt en 

stor andel av dagens HRM litteratur. 

 

Innan en organisation annonserar ut en tjänst är det mycket viktigt att studera varför 

organisationen behöver en sådan tjänst. Är det en ny tjänst eller finns tjänsten redan idag är en 

viktig fråga för att förstå behovet av tjänsten. Om det är en tjänst som redan finns så skall 

organisationen undersöka varför det behövs en ny person till tjänsten. I dessa frågor är det viktigt 

att inte bara bedöma och analysera det funktionella eller tekniska behovet utan att även försöka 

förstå situationen företaget ställs inför under vid rekrytering av den aktuella tjänsten . Det är även 

väldigt viktigt att kunna planera rekryteringar som man kommer att behöva göra i framtiden. 

 

2.1.2 ANDRA STEGET: ANALYSERA TJÄNSTEN 
Den andra fasen inkluderar analys av behovet samt att utveckla ett ramverk och grund för tjänsten 

som organisationen efterfrågar.  

 

Jobb analys 
Arbetsbeskrivning & 
Personspecifikation 

Attraheta & 
Hantera kandidater 

Urval (Bedöma) Utfall (Informera) 
Initiera den 
nyanställde 
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Efter att ha förstått behovet och kraven för tjänsten så behövs en detaljerad analys av tjänsten. En 

sådan analys är jobb analysen som består av arbetsbeskrivning, personspecifikation samt 

kompetensprofil. 

Jobb -analys är i sig en process för att samla in relevant data om arbetsuppgifter och vilken kunskap 

samt färdighet som behövs för att utföra de arbetsuppgifter tjänsten kräver. 

 

Utifrån insamlad information om tjänsten skapas en kravprofil som innehåller, arbetsbeskrivning, 

personspecifikation samt kompetensprofil. 

En arbetsbeskrivning innehåller relevant information om det arbete som tjänsten kräver. Där 

rekommenderas enligt(Foot & Hook, 2008) att ha information om tjänstens titel, vem man 

rapporterar till, arbetets syfte samt huvudsakliga arbetsuppgifter. 

 

En personspecifikation däremot är ett dokument som visar de färdigheter och kvaliteter en person 

behöver ha för att kunna utföra de arbetsuppgifter som arbetsbeskrivningen kräver. 

Enligt den flesta HRM litteraturen kan man se tre viktiga drag i vad som anses viktigt i en 

personspecifikation. Dessa tre drag är: Kunskap, Färdigheter samt Personliga egenskaper eller 

kvaliteter. Hur denna kravprofil ser ut skiljer sig en del från företag till företag då det ofta är 

organisationens kultur som påverkar profilen(Foot & Hook, 2008). 

 

2.1.3 TREDJE STEGET: SAMLA IN ETT URVAL AV KANDIDATER 
Den tredje fasen i rekryteringsprocessen omfattar kommunikationen ut, alltså att nå ut till där de 

mest lämpade kandidaterna för tjänsten befinner sig. Det gäller alltså att nå ut och motivera 

kandidaterna att söka tjänsten. 

 

När det finns en ledig tjänst att fylla så måste man bestämma sig på vilket sätt man skall nå ut till 

framtida kandidater. Det gäller att söka brett då många potentiella kandidater finns bland kunder, 

leverantörer och rådgivare vilket rekryterare ofta glömmer bort.  Dem mest använda metoderna för 

att annonsera platstjänster är: på plats rekrytering, tidningar, tidskrifter, rekryteringsföretag, 

career centers, arbetsförmedling, radio/tv/biografer, webbplatser samt att använda 

arbetsmarknadsdagar och utställningar(Foot & Hook, 2008). 

 

Enligt monster.com är dem viktigaste faktorerna i en platsannons själva information om 

organisationen och dess namn, tjänstens arbetstitel och dess huvudsakliga uppgifter, vilken 
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kompetens som tjänsten kräver, vilka möjligheter och utmaningar organisationen skapar, lön och 

förmåner om möjligt, organisationens rekryteringspolicy samt hur man ansöker. 

 

Det är även viktigt att tänka på vilken rekryteringsteknik eller tekniker rekryteraren väljer när man 

försöker nå ut till potentiella kandidater(Foot & Hook, 2008).  

 

2.1.4 FJÄRDE STEGET: UTVÄRDERA/BEDÖMA KANDIDATER 
Den fjärde fasen i processen innefattar bedömningen av kandidaterna utifrån den tillgängliga 

information som finns för rekryteraren som skall utvärdera kandidaten mot tjänsten. 

 

Detta steg innebär att välja en lämplig kandidat utifrån den buffert av kandidater rekryteringen 

anskaffat. Det mål som detta steg vill uppnå är att välja den bästa kandidaten för jobbet, alltså att 

välja den mest lämpliga för tjänsten. För att nå detta mål så måste rekryteringen genomföra en 

matchning mellan kandidaternas ansökan och kraven för tjänsten. Därför är det viktigt att man 

samlar in så mycket relevant information av kandidaterna som möjligt samt organisera och 

utvärdera informationen för att sedan bedöma varje enskild kandidat. Det är viktigt att göra detta 

för att kunna förutspå kandidatens framtida prestation, ge feedack till kandidaterna och bestämma 

om kandidaterna kommer att acceptera tjänsten eller ej. 

 

Utvärderingen består av två delar beroende på vart i rekryteringen rekryteraren befinner sig. Den 

första delen kallas screening eller gallring och innebär att rekryteraren eller e-rekryteringssystemet 

utvärderar kandidaternas ansökningsformulär, CV och CL. Utifrån denna information så bedöms 

kandidaternas ansökan mot de kriterier man anskaffat för tjänsten. När man funnit ett antal 

kandidater man vill fortsätta utvärdera så meddelar man kandidaterna om vilka som gick vidare och 

vilka som inte kom vidare. Nästa del av utvärderingen går ut på att samla in mer information om 

kandidaterna som är kvar.  Den vanligaste aktiviteten enligt Adecco är att man kallar de utvalda 

kandidaterna på intervju för att samla in mer detaljerad men också för att träffas och bedöma 

personen face-to face. Detta inkluderar även att introducera tjänsten för kandidaten samt att 

besvara kandidatens frågor. 

 

 När både intervjuaren och kandidaten har fått den information dem behöver avslutas intervjun. 

Enligt (Foot & Hook, 2008) finns det flertal andra sätt att samla in information som kan hjälpa 

utvärderingen av kandidaterna för att på så sätt välja den kandidat som passar bäst för tjänsten. 

Dem mest använda är : Psykologiska tester, arbetsprover, referenser, arbetsdemonstration och 

rollspel, fysiska tester(blodprover) och utdrag av brottsregistret. En metod för att samla in dem 
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flesta av dessa utvärderingsverktyg vore att använda en modern metod, assessment centers vilket 

används idag av många stora företag för att utvärdera kandidater och utveckla och utbilda anställda. 

  

Efter utförandet av resterande insamling och utvärdering av information ser rekryteraren till att 

jämföra de utvalda kandidaterna mot tjänsten genom att välja den/dem som matchar bäst. 

 

 

2.1.5 FEMTE STEGET: SLUT AVTAL 

DEN FEMTE FASEN I REKRYTERINGSPROCESSEN OMFATTAR DISKUSSIONEN MELLAN PARTERNA OCH ATT 

KOMMA ÖVERENS OM ETT AVTAL SOM PASSAR ORGANISATIONEN OCH DEN SÖKANDE FÖR ATT VIDARE 

KUNNA INLEDA ANSTÄLLNINGEN. 

 

Enligt (Foot & Hook, 2008) finns det många företag som kallar in kandidater för möte för att få ner 

alla detaljer på kontraktet. Viktiga detaljer som förhandlas mellan arbetsgivaren och den utvalde 

kandidaten inkluderar när anställningen börjar samt lön och förmåner. 

 

Även om muntliga avtal gäller som kontrakt så vill dem flesta arbetsgivare få ner det på ett skriftligt 

kontrakt så snabbt som möjligt. Kontraktet innehåller viktiga detaljer som förklarades innan men 

dessutom skall lagstiftning samt arbetsrelaterade villkor vara inom ramen för ett korrekt 

anställningskontrakt. 

 

Innan båda parter undertecknar kontraktet brukar rekryteraren kontrollera viktiga dokument(Foot 

& Hook, 2008).  Dessa dokument varierar beroende på tjänsten. Men enligt Adecco är dem mest 

vanliga dokument man kontrollerar: arbetstillstånd, försäkringspapper, betyg, Id-handlingar samt 

utdrag av brottsregister. 

 

2.1.6 SJÄTTE STEGET: INTEGRERA DEN NYANSTÄLLDE 
Den sjätte fasen vid rekryteringssammanhang inkluderar att få den anställde att lära känna 

organisationen och vice versa för att på ett bättre sett kunna utföra dess arbete. Denna fas räknas 

tyvärr inte alltid in i dagens litteratur. 
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På KTH’s intranät beskriver man introduktionen av en nyanställd med, en väl genomförd 

rekrytering avslutas med en genomtänkt introduktion.  Målet med introduktionen är alltså att 

integrera den nyanställde i arbetsplatsen så att den snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter. Genom 

en kvalitativt genomförd introduktion medförs att den nyanställde kommer att trivas redan från 

början och därmed väljer att stanna längre på den organisation den valt att arbeta hos.(KTH, 2010)  

 

Enligt KTH:s intranät är målet med introduktionen att ge den nyanställde en bild av de yttre ramar 
som gäller för arbetsplatsen och så konkret som möjligt presentera vad den nyanställdes arbete 
innebär vilket Harvard Business Reviews artikel om den perfekta rekryteringen påpekar. Det gäller 
att använda kollegor till den nyanställde som är erfarna nog att agera som mentor och sedan både 
från mentorns och linjechefens sida genomföra regelbundna uppföljningsmöten. 

 

2.1.7 SJUNDE STEGET: UTVÄRDERA REKRYTERINGEN 
Eftersom rekryteringsaktiviteter är väldigt kostsamma i tid och pengar är det mycket viktigt att 

övervaka och utvärdera rekryteringen. Genom att göra detta kan man i någon mån kvalitetssäkra 

sin process. Att rekrytera fel person för jobbet kostar inte bara tid och resurser under rekryteringen 

utan även när personen är anställd och förmår företaget med mediokra arbetsinsatser. 

 

Därför finns det flertal frågor som är viktiga att ställa när man utvärderar organisationens 

rekryteringsprocess. De vanligaste frågorna är:  

 

1. Lockar organisationen rätt typ av kandidater? 

Här jämför organisationen kvantitet mot kvalitet, hur många ansökningar vill vi ha mot hur 

kvalificerade vill vi kandidaterna skall vara. 

 

2. Är organisationen effektiv och kostnadseffektiv? 

Spåra aktiviteterna i processen för att se vart man kan effektivisera. De vanligaste måtten är 

kostnad, tid och resurser. 

 

3. Hur påverkar rekryteringsprocessen bilden av organisationen? 

Missnöjda människor (dem som anser sig ha blivit dåligt behandlade i 

rekryteringsprocessen) kan lätt bli en källa till negativ marknadsföring och forskning har 

visat att detta missnöje lätt sprider sig och påverkar konsumenternas beteende, så det 

påverkar den enskilda och deras omgivning som kan bestå av framtida intressenter i 

organisationen. 
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Detta innebär alltså att se över anställningsprocessen och utvärdera varje enskild aktivitet. Enligt 

Harvard Business Reviews rekryteringsprocess så är det också viktigt att belöna duktiga 

rekryterare och rensa ut rekryteringar som misslyckats inom loppet av ett år. 

 

2.2 VANLIGA PROBLEM OCH MISSTAG SOM SKER UNDER DAGENS REKRYTERING 
Rekrytering har alltid varit en viktigt område och dess roll kommer att spela en allt viktigare roll i 
kampen om konkurrenskraft för framtida företag och organisationer (CIPD, 2010).  Det 
huvudsakliga problemet med rekrytering är att organisationer väljer kandidater utifrån bristfällig 
information. Detta resulterar i att slutresultatet blir väldigt kostsamt finansiellt men även i resurser. 
Det vanligaste resultatet blir att den anställde personen ej lever upp till kraven och förväntningarna 
och tillför inte organisationen det som var förväntat. 
 
Informationsunderlaget som organisationer använder sig utav är ofta bristfälligt p.g.a. 
Organisationer ej kan investera med dem resurser och den finans som krävs för att öka 
informationsgraden. Tyvärr investerades det för lite på inledande steget, förstå behovet vilket är 
syftet och urvalskriterier.  
 
Precis som ovan poängterade även kandidat 5 vid intervjun, kandidat 5 hävdade att en investering 
på fel kandidat är otroligt kostsam för företaget. kandidaten påpekade också att det som var mest 
problematiskt vid rekrytering är att hela processen tar allt för lång tid, från att man behöver tillsätta 
en post till att den är tillsatt speciellt för en egen företagare som han själv varit. Enligt kandidaten 
har den varit med om att en sådan process kan sträcka sig från 6 månader till ett helt år vilket är allt 
för lång tid enligt kandidaten. 
 
Huvudproblemet som nämndes ovan är att rekryteraren tar beslut utifrån begränsad och bristfällig 
information vilket har en bieffekt som resulterar i att man ej väljer den mest lämpade för tjänsten. 
Denna bieffekt beror på att rekryteraren sorterar bort kandidater som ej passar för tjänsten istället 
för att välja den mest lämpade. Bieffekt förekommer pga. man har begränsad och bristfällig 
information om kandidaterna samt att många rekryterare inte har den djupa kunskapen inom 
området för att genomföra och leda en sådan process. 
 
Sedan finns det ett problem som ofta uppkommer under de inledande delarna av processen. Detta 
problem är att vid granskning av ansökningarna innan man kallar kandidater på intervju få en 
felaktig bild av kandidaten.  
 
Alltså att vid första urvalsprocessen bygga felaktig bild av kandidaten genom påverkan av the halo 
effect, snap decisions, att avbilda en sterotyp och att påverkas av the contrast effekt. Dessa faktorer 
beskrivs väldigt noggrant i (Foot & Hook, 2008). 
 
 

2.3 E- REKRYTERINGSLÖSNINGAR 
Det finns två olika varianter av e-rekryteringen, ena är att sköta rekryteringen själv via ex. sin 

karriärsajt och den andra är att låta ett ”third party”(outplacement/Outsourcing företag) sköta 

detta. En tydlig trend som växt fram är att de större företagen hanterar sin egen rekrytering men 
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annonserar ut tjänster via” third partys” och att mindre företag använder sig av bemannings och 

rekryteringstjänster som rekryteringsföretag såsom Adecco eller tjänster från t.ex. monster.com. 

Även om e-rekrytering inte är någon specifik teknik eller lösning så finns det flera lösningar som går 

under namnet e-rekrytering. Dessa diverse tekniker konstruerar plattformen eller ramverket som 

e-rekrytering består av.  Innebörden av denna plattform eller ramverk är att stödja organisationens 

möjligheter till att anställa på ett effektivt och korrekt sätt.  

 

Efter utvärdering av ett flertal e-rekryteringsprodukter så sammanställdes en e-

rekryteringsprocess som stämde överens med de flesta produkterna.  Denna process består av fem 

olika faser där varje fas utför förarbetet inför nästa fas. Eftersom det finns olika faser har det även 

utvecklats olika lösningar som är anpassade till processen. De vanligaste lösningarna som används 

idag är därför sammanställda enligt nedan. 

 

DEN SAMMANSTÄLLDA E-REKRYTERINGSPROCESSEN  

1. DEFINIERA ROLLERNA 

2. HITTA SÖKANDE 

3. UTVÄRDERA SÖKANDE 

4. RAPPORTERA RESULTAT 

5. HANTERA PROCESSEN 

Utifrån denna process används de olika lösningarna för att stödja, effektivisera samt underlätta 

rekryteringen. Enligt samtal med utvecklare av e-rekryteringslösningar har det sammanställts en 

modellarkitektur som sammanställer de stora företagens e-rekryteringssystem. 
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Detsamma gjordes för dem objekttyper och infotyper som dem olika lösningarna använder. 

Följande tabell beskriver de vanligaste typerna baserade på vilken kategori de tillhör: 

 

 

 

 

Arbetssökande

e 

Arbetssökande Arbetssökande 

Webbklient – Front End 

Databas 

Admin Kontroll – Back End 

Rekryterare Rekryterare Rekryterare 

Kärnsystem med 

funktionalitet 

DATA COLLECTION PROCESS 

DATA EVALUATION PROCESS 

Figur 2. e-Rekryteringssystemet 
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Kandidat Rekvisition Applikation Kandidatur Publicering 

Kandidatinfo Konsult 
aktiviteter 

Person ansvar Kandidatur info Publicerings info 

Arbetserfarenhet Krav info Applikations info Aktiviteter Attachment  
Utbildning Arbetsbeskrivning Aktiviteter Korrespondens Publiceringskanal 
Kvalifikationer Meriterande krav Korrespondens Kvalificerande 

event 
 

Önskad bransch Utbildningskrav Kvalificerande 
event 

Inbjudan  

Önskad 
geografisk plats 

Kvalifikationer 
uppfyllda 

Inbjudan Status förändring  

Tillgänglighet Licenser och 
certifikat 

Status förändring Data transfer  

Kontakt info Person ansvar Data transfer Frågeformulär  
Licens och 
certifikat 

 Frågeformulär   

Kvalifikationer 
uppfyllda 

    

Aktivteter     
Kvalificerande 
event 

    

Inbjudan     
Status förändring     
     

Tabell 1. Databasens Infotyper(I&dea, 2009) 

 

2.3.1 KARRIÄRSAJT 
En av dem mest kända e-rekryteringslösningarna är karriärsajter. Karriärsajter började utvecklades 

redan under 90-talet, då tusentals jobbportaler utvecklades så överlevde endast ett fåtal. Tekniken 

bygger på ett användarvänligt interface med en plattform som bygger på funktioner för att lägga 

upp en kandidatprofil, söka och matcha jobb mot kandidater samt händelsebaserad kommunikation. 

För arbetsgivaren finns funktioner såsom företagsprofil, databaser med sökningsfunktioner, 

jobbannonshantering, kravhantering, testning samt meritbaserad screening, ”cross-posting” till 

andra portaler. Dagens moderna jobbportaler har använt webben för att skapa ett lättnåligt och 

designinterface vänligt medium för att använda dessa funktioner. Dem vanligaste webbteknikerna 

som jobbportaler använder sig utav är html, php, asp, java och xml. Karriärsajter och jobbportaler 

användes ursprungligen för att publicera och hantera arbetstillfällen både för arbetssökande och för 

arbetsgivare. Som studien tidigare nämnde så har denna IT-lösning två varianter av användare, 

arbetsgivare och arbetstagare. Pga. Detta har utvecklingen av denna ide anpassat interface, design 

samt funktionalitet så att de tillmötesgår intressenternas behov och krav. Eftersom det finns två 

olika användare har man också olika sätt för användarna att tillämpa och använda denna lösning. 
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Från arbetsgivarnas perspektiv finns det olika sätt att använda en jobbportal, antingen via 

organisationens egna sajt  t.ex. karriärsajt eller via en extern portal t.ex. monster.com. Enligt 

forskning på Harvard Business School beror valet av jobbportaler på två huvudfaktorer, 

organisationens storlek samt vilken profil organisationen byggt upp vilket kan associeras till 

sonnefeld-peiperl career system modell(Foot & Hook, 2008). 

 

E-rekryteringssystem gör det även möjligt att publicera flera tjänster på karriärsajten vilket gör att 

sökande kan själva välja de tjänster som dem själva känner sig mest lämpliga för. Det finns 

ytterligare en viktig aspekt i karriärsajten, vilket är att dem sökandena bör ges möjligheten att 

skapa och redigera sin profil samt att övervaka och bli uppdaterade om deras status i 

rekryteringsprocessen. De mer sofistikerade e-rekryteringssystemen tillåter dem sökande ladda 

upp sina CV i valfritt format (pdf-format, MS Word-dokument etc.) och samtidigt tillåta linjechefer 

att söka igenom CV:n genom nyckelordssökningsteknik. Å andra sidan kan kandidaterna också söka 

igenom de olika annonseringsplatserna via agenter. Återigen kan linjecheferna granska all denna 

information i detalj och spåra samt övervaka dem sökandes status för varje tjänst. 

  

2.3.2 JOBB REKVIRERING 
Applicant tracking är ett verktyg som låter användaren hantera stora volymer av rekryteringar 

såsom rekrytering av utexaminerade eller hanteringen av stora volymer av rekryteringar för låg-

kravsjobb. Detta verktyg länkar rekryteringen till arbetsflödet genom att skräddarsy arbetet runt 

arbetsflödet i rekryteringsprocessen. Att hantera stora volymer blir då möjligt när verktyget tar 

bort tidskrävande och resurskrävande aktiviteter genom att låta verktyget automatiskt processa 

gallring, meddela kandidater om intervju-eller assessment center bedömning och online 

schemaläggning. 

 

Applicant tracking system inkluderar i allmänhet också verktyg att skapa och skicka in jobb 
rekvisitioner för en vakans. Detta gör att linjechefer kan lista kandidater för varje typ av arbete och 
sedan gallra kandidaterna med hjälp av nyckelordssöknings tekniker m.m. Inbyggda mallar 
underlättar arbetet för att skapa nya rekvisitioner genom att återanvända äldre rekvisitioner för de 
lediga tjänster som vanligen uppstår. En databas med inbyggda mallar för arbetsbeskrivningar är 
ännu en viktig egenskap ett sådant system kan skapa. Flexibilitet skapas genom att anpassa dessa 
mallar till behoven i organisationen vilket gör det lättare för rekryteraren att hantera och använda 
dessa. 
 

2.3.3 PLATSANNONSERING 
Att rekrytera människor genom olika kanaler både ”online” och ”offline” ökar mångfalden samt 

organisationens möjlighet att hitta dem mest lämpade för tjänsten. Traditionell reklam används för 

att nå ut till alla men har under det senaste decenniet minskat betydligt och i dess ställe så har 

”online annonsering” vuxit.  
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Platsannonstekniken har minst lika stor betydelse för rekryteringen som jobbportalen i sig. 

Dessutom var platsannonsteknologi den första av idéerna som utvecklades för att stödja 

rekryteringsprocessen. Med platsannonsteknologi menas att man effektiviserar och förenklar 

annonsering av arbetsmöjligheter. Detta sker genom att skapa verktyg för skapande, hantering och 

publicering på webben på ett snabbt och enkelt sätt. Publiceringen sker oftast på den egna 

organisationens hemsida, intranät och/eller på en tredje parts annonsnätverk. Detta möjliggör även 

feedback från annonseringen genom statistiska rapporter av hur ofta annonsen visats, hur många 

ansökningar som skickats samt hur kandidaterna gått vidare i rekryteringsprocessen. Genom att 

centralt publicera annonser på webben kan man styra var och när man vill ha annonserna och 

därmed även ta bort och lägga till nya annonser och annonsplatser utan några större svårigheter.  

 

 

2.3.4 KANDIDATBANK 
Kandidatbank är också en vanlig förekommande term inom rekrytering vilket bygger på att man 

skapar nya möjligheter för att hantera kandidater och lagra dessa. Genom att en kandidat gör en 

ansökan eller registrerar sig i karriärsystemet så lagras kandidatens profil samt bifogade dokument 

i kandidatbanken. Detta innebär att banken konstant fylls på med nya kandidater och väldigt gamla 

kandidater försvinner med tiden. Ur denna kandidatbank kan sedan arbetsgivarna söka och 

kontakta kandidaterna. Via kandidatbanken kan arbetsgivarna även ha en översikt på antal 

kandidater som finns i banken och hur många som tillkommit till banken. Utöver 

grundfunktionaliteten så kan verktygen löpande sköta kommunikationen mellan arbetsgivarna och 

kandidaterna med inbyggda kommunikationsverktyg som skickar personliga e-postmeddelanden 

till kandidaterna.  Ur ett mer tekniskt perspektiv är kandidatbanken en databas med där man lagrar 

uppgifter om kandidaten. 

 

2.3.5 KANDIDATPROFIL 
Kandidatprofilen är en metod för att insamla nödvändig information om kandidaten. Iden bakom 

fungerar på så sätt att när en kandidat söker en tjänst eller registrerar sig i kandidatbanken fyller 

kandidaten i uppgifter, svarar på frågor samt bifogar dokument arbetsgivaren vill ha av kandidaten. 

När detta är avklarat så skickas uppgifterna in och lagras i systemet som bildar en profil utifrån de 

uppgifter som angetts. Utifrån denna profil så bearbetas informationen i uppgifterna och 

dokumenten för att sedan brytas ut av systemet så att informationen blir snabbt tillgänglig och 

sökbar. Detta ger en rik kategorisering och underlättar för användarna att söka och hitta relevant 

information om kandidaterna.  
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Vill rekryteraren hitta kontaktinformation eller CV som behandlar kandidater så räcker det att söka 

efter nyckelord rörande ett specifikt referens nr.  När kandidater medverkar i någon aktivitet 

rörande rekryteringsprocessen såsom sökt tjänster, passerat någon rekryteringsfas samt fått 

anteckningar i utvärderingssyfte så lagras denna information i profilen. Detta i sin tur genererar en 

historik som systemet administrerar åt rekryteraren. Under rekryteringsprocessen så kompletteras 

profilen med mer information och fler dokument. Med detta verktyg så förenklas ”information 

management” genom att snabbt kunna addera information och dokument som bifogats. Med dagens 

kandidatprofilverktyg kan rekryteraren även göra anteckningar och påminnelser som skall meddela 

när det är dags att utföra en aktivitet rörande rekryteringen. 

 

2.3.6 KANDIDAT & PROCESS HANTERING 
Processverktyget är en metod för att skapa, hantera och administrera rekryteringsprocessen. 

Rekryteraren kan med detta verktyg välja mellan att välja en färdig rekryteringsramverk eller att 

skapa och utveckla en egen process beroende på verksamhetens behov. Med detta verktyg kan 

rekryteraren enkelt skapa och utveckla varje steg i processen samt vilka aktiviteter som ingår i varje 

fas och beskrivning av varje steg. Eftersom dagens e-rekryteringsverktyg är integrerade och bildar 

ett system är också all information länkad mellan alla verktyg. Detta gör det också möjligt att koppla 

varje steg till en viss händelse som sedan utförs av systemet, ex. ta bort kandidater som ej gått 

vidare ur processen.  

 

2.3.7 RESUME SCANNER 
Resume scanner är ett verktyg för att skapa en elektronisk kopia av bifogade filer och för att 

översätta bildens innehåll till ren text. Med hjälp av OCR(Optical Character Recognition) mjukvara 

kan verktyget alltså urskilja texten ur dokumenten för att sedan generera en elektronisk textfil som 

bifogas till kandidatens profil i databasen. Detta hjälper vid det första urvalet där e-

rekryteringssystemet ofta tar fram topp kandidater beroende på nyckelord rekryteraren angett.  

 

2.3.8 CVM(CANDIDATE- VACANCY MATCHING) 
CVM är ett ganska avancerat men också ett väldigt populärt verktyg bland rekryterare. Det detta 
verktyg gör är att med valda kriterium matcha kandidater baserade på jobbets kriterium. Alltså så 
finns en sökfunktion som använder arbetsbeskrivning samt personspecifikation för att sedan söka 
matchningar i kandidatprofilen samt kandidatbanken. För att söka så används oftast quick 
matching, filtering & query building funktioner. Detta underlättar för rekryterare när de snabbt 
behöver någon och inte har tid, pengar eller resurser för en längre rekryteringsprocess.  
 

2.3.9 ONLINE RECRUITMENT TESTING 
”Online recruitment testing” är ett verktyg som hjälper rekryteraren att identifiera 

personlighetsfaktorer. Man här därmed med detta testverktyg integrerat tester i e-
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rekryteringssystemet. Testverktygen använder vetenskapliga personlighets och kunskapstester 

vilket tidigare använts vid chefsrekrytering men nu även vid rekrytering av ”knoledge workers”. 

Testverktyget fungerar på så sätt att kandidaterna får en inbjudan via mail eller jobbportalen om att 

delta i ett test via en länk eller en funktion i jobbportalen. När kandidaten skall påbörja testet 

kommer den till ett webbformulär där den skall svara på frågor. Efter att svaren skickats in så 

utvärderar verktyget svaren för att beräkna och skapa en profil av kandidaten som sedan bifogas i 

profildatabasen och blir tillgänglig för rekryteraren. 

 
2.4 AFFÄRSNYTTAN 
I och med informationsteknologins framspurt under mitten av 90-talet fick många HR chefer syn på 

CRM system och dess användning inom företagen samt vilken potential dess påverkan hade för 

andra funktioner inom den egna organisationen.  Detta ledde till att IT kunde börja tillämpas inom 

HRM och bli det som vi senare kallade för E-HRM vilket e-Rekrytering är en del av idag. Den 

investering organisationer gjorde var att man satsade på IT-produkter och tjänster som skall 

substituera de enformiga och ineffektiva arbetsuppgifter som var typiska för HR funktionen. 

Organisationerna kunde på detta sätt skapa konkurrensfördelar gentemot andra organisationer.  

 

Denna konkurrensfördel kan endast vidhållas genom kompetent personal, därav att vi lever i ett 

informationssamhälle.  Detta startade ”the war for talent” som ledde till att organisationer blev 

tvungna att investera i nya sätt att rekrytera människor för att på så sätt kunna behålla 

konkurrensfördelarna mot konkurrenterna.(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001) 

 

Det var känt att IT kunde skapa konkurrensfördelar men det många inte räknade med var vilken 

affärsnytta detta skulle komma att medföra. Som ovanstående så kunde man med hjälp av IT ersätta 

vissa arbetsuppgifter. Detta leder till en ökad affärsnytta då verksamhetens kostnader minskar 

under en längre tidsperiod. Sättet man kan realisera denna typ av affärsnytta är genom 

minskningar, effektiviseringar och snålhet (Lundberg, 2004).  

 

Man kan även finna affärsnytta genom att man genomför affärer eller lösningar som leder till nya 

affärsrelationer. Exempelviss kan man se hur bankerna har höjt sin affärsnytta genom att investera i 

så kallade Internetbanker. Dessa tjänster ger kunderna möjligheten att administrera sina 

bankkonton eller utnyttja andra tjänster som bankerna tillhandahåller via sina Internetbanker. 

Affärsnyttan i detta ligger i att bankerna sparar pengar då transaktionerna blir biligare om man 

låter kunderna gör de via internetbanken än att göra detta via ett fysiskt bankkontor. Detta leder 

även till att bankerna kan skära ner på både bankpersonal och banklokaler.(Byttner, 2004). 
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Innan affärsnyttan undersöks är det nödvändigt att studera vad affärsnytta egentligen är och vad 

det innebär för en organisation? Affärsnytta kan ses ur flera perspektiv beroende på vilka intressen 

som finns i organisationen. De nyttor som råder idag är operationella och organisatoriska. Både 

affärsnyttor är vitala för organisationer som arbetar med informationsteknologi (Lundberg, 2004 ). 

Affärsnytta kan mätas med flera kriterier. Dessa generiska kriterier kan sammanfattas i sju 

huvudpunkter. De sju huvudpunkterna presenteras enligt följande(Gustafsson, 2009): 

Affärsnyttor Beskrivning Faktorer 

Flexibilitet Anpassa organisationen till 

förändringar 

Marknadskrav, politiska & 

ekonomiska faktorer samt 

förändring i efterfrågan 

 

Effektivitet Öka effektiviteten inom 

processerna 

Resursbehov & hantering, 

Ledtider, cykeltider samt 

ställtider  

 

Beslutfattande Förbättra och underlätta 

beslutsfattande 

Underlagshantering, 

spårbarhet samt 

verksamhetsinsyn 

 

Kontroll Förbättra kommunikation och 

uppföljnings metoder 

Verksamhetsstyrning & 

uppföljning samt 

rapporteringsmöjligheter 

 

Organisationskultur Förbättra arbetskultur, miljö 

och trivsel 

Arbetspotential, nöjdhet, ”way 

of work” samt stress 

 

Integration Öka och förbättra samordning 

av olika enheter 

Organisationskommunikation, 

informationsutbyte samt 

kompetensutveckling 

 

Koordination Synkronisera aktiviteter inom 

processerna 

Processutveckling, 

aktivitetsstyrning samt 
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parallellitet 

 

3. METOD 
I detta kapitel presenteras dem metodologiska val, forskningsmetoder samt datainsamling som 

användes under studien. Den valda metoden för att analysera affärsnyttan kommer dessutom att 

redovisas senare i kapitlet 

 

Den forskningsmetod som studien använde sig utav är KTH-metoden.  KTH-metoden är en generisk 

metod för att utvärdera IT-affärsnyttan för en verksamhet. Denna metod är framtagen av forskare 

på KTH’s avdelning för industriella informations- och styrsystem. Denna metod baseras på att mäta 

affärsnyttan av ett nytt system och bedöma om en sådan investering är lönsam. Eftersom denna 

metod är väldigt omfattande och komplex så skalades metoden ner i komplexitet och omfattning för 

att anpassas till studien.  

 

Genom att använda arkitektmodeller som är tydliga, lätta att förstå samt återanvändningsbara blir 

metoden rätt så generisk. De arkitekturmodeller metoden använder är analysramverk som är 

kopplade till olika IT-egenskaper.(Gustafsson, 2009)  

KTH-metoden har utvecklats utifrån fördelarna med ovanstående modell för att definiera mätbara 

faktorer som kan analyseras ur ett kvalitativt sätt och på så sätt passa in som utvärderingsmetod 

som passar för IT-lösningar. Då e-Rekrytering är ungt samt att stor utveckling väntas inom området 

integration av nya IT-lösningar så ansågs KTH-metoden var en lämplig metod att använda även om 

metoden skalats ned en del. 

 

Informationsinsamlingen under arbetet bestod av ett antal delar. De huvudsakliga delarna var 

Litteraturstudie, Case studie, Intervjuer, workshops samt frågeenkät till berörda e-

rekryteringsanvändare. Intervjuerna samt workshoppen gav idéer och funderingar kring ämnet 

samt förståelse för intervjukandidaternas åsikter. Workshops och intervjuerna baserades på det 

underlag som utvecklats ur litteraturstudien samt frågeställningar från case-studien. Det avgörande 

stadiet bestod av att tillämpa de teorier som redogjordes i kapitel 2 på det resultat som studien 

indikerar. Detta förarbete behövdes i slutfasen för att kunna leverera resultat på den huvudsakliga 

frågeställning som studien presenterade, på vilket sätt kan HR skapa och förbättra affärsnyttan med 

IT-lösningar i rekryteringsprocessen? 
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3.1 KTH-METODEN 
Namnet KTH-metoden syftar på att den har utvecklats och tagits fram baserad på forskning från 

KTH. Denna metod togs fram av en grupp forskare vid KTH vars syfte var att ta reda på hur 

IFS(Underhållssystem på Vattenfall) påverkade organisationen. Forskarna utvecklade ett eget 

analytiskt ramverk, som i sin tur tog ansats i sju definierade affärsnyttor en IT-lösning kan påverka 

med.  

Det som skiljer denna metod från andra metoder är att metoden framhäver både monetära och 

mjukare, icke monetära nyttor. Pga. Detta valde forskarna att använda dem ovanstående nyttorna 

som måttkategorier. Tyngden kring KTH-metoden ligger alltså på både hårda och mjuka nyttor som 

en organisations ställs inför vid en investering av en ny IT-lösning. 

 

3.1.1 KTH-METODENS OLIKA STEG 
KTH-metoden är en process som använder ett kvantitativt angreppsätt. Ramverket som metoden 

använder i dess process baserade på grundläggande organisationsteorier. Dessa teorier beskrevs 

redan 1979 av en välkänd organisationsforskare vid namnet Henry Mintzberg. Det första som 

undersöks är vilka perspektiv av verksamheten som påverkas och följs sedan av förändringen i 

affärsnyttokategorierna i och med en IT-relaterad förändring.  

 

 

Figur 3. De sju generiska affärsnyttorna 

 

Effektivitet Flexibilitet Beslutsfattande 

Styrning & 
Uppföljning 

Organisationskultur Integrering 

Koordinering 
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Metodens sex steg presenteras nedan: 

 

1. Bestäm vad/vilka egenskaper som skall utvärderas: 

Detta steg inkluderar att ta reda på vad som är intressant att utvärdera för att få en 

uppfattning om IT-egenskaper, IT-organisationsmognad eller den affärsnytta som IT ger, 

vilket är det som skall utvärderas i denna studie. I det fall som studien tar upp kommer 

affärsnytta termerna/faktorerna att utvärderas. Om en utvärdering skall ske på egenskaper 

eller mognad kan funktionella och icke-funktionella egenskaper respektive ramverk som 

COBIT användas. 

 

2. Skapa ett analysramverk: 

Detta steg inkluderar att bryta ned det som valts att utvärdera med hjälp av 

kausalrelationer. Dessa delar bryts ner ända fram tills det finns kvantitativa och mätbara 

faktorer.   

Enligt IDG så påverkas exempelvis tillgängligheten hos ett IT-system av hur mycket 

redundanta servrar det körs på. 

 

3. Skapa modelleringsspråk: 

Använda faktorerna ur analysramverket från steg två och transformera dem till entiteter i 

något modelleringsspråk ex. organisationsenheter, processer samt IT-stöd.  Vid IT-

investeringar så tillämpas oftast lösningarna runt processer och agerar som stöd. 

  

4. Modulera för ta fram beslutsunderlag: 

Modulera olika situationer, ordinära och kritiska som speglar användarna samt 

intressenterna i IT-systemet. Detta genom att simulera möjliga scenarion som kan inträffa 

vid användningen av sådant system. 

 

5. Applicera ramverket och gör en kvantitativ utvärdering: 

Utvärdera resultaten och använd statistiska metoder för att skapa en säkerhetsbild av 

resultaten. 

 

6. Fatta beslut: 

Utifrån ovanstående punkter granska processerna samt slutresultatet för att fatta optimala 

beslut. 

 

3.1.2 KTH-METODENS KÄNNETECKEN OCH TILLÄMPNING 
Karaktäristikan för KTH-metoden är att den använder delar av många kända forskningsmetoder. De 

olika huvuddragen som KTH-metoden uppvisar är kausalrelationer, arkitekturmodeller samt 
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kvantitativa utvärderingar som enligt forskarna på KTH är allt man behöver för att påvisa 

affärsnyttan i IT-investeringar. KTH-metodens karaktärsdrag presenteras enligt nedanstående: 

 

 Utvärdering utifrån verksamhetens mål 

 Nedbrytning av mål i konkreta samt mätbara beståndsdelar 

 Skapande av analysramverk 

 Definiera modeller med hjälp av t.ex. Modelleringsspråk 

 Modellering enligt IT-stödet 

 Utvärdering av IT-investering genom att använda mål, analysramverk samt modeller 

 

3.2 DATAINSAMLING 
Datainsamlingen bestod av workshop, intervjuer samt brainstorming. Dem anställda som 

intervjuades var från AstraZeneca, Adecco, Online Trading, Wise Online & Wise Professionals samt 

KTH. Workshop sessions genomfördes med anställd på Online Trading och KTH.  

 

3.2.1 INTERVJU 
Eftersom KTH-metoden rekommenderar en kvantitativ undersökning så begränsades inte 
intervjuerna mot ett företag utan utfördes på flertal företag med personer vars roller och ansvar 
skiljer sig i rekryteringsperspektiv. Intervju metoden valdes pga. Studien behöver en 360° feedback 
som utvärderar verkligheten ur en hel organisations perspektiv. Detta gör att det dessutom blir en 
kvalitativ intervjustudie. 
intervjuformen baserades på blandade frågor, en semi-struktur.  Ett antal av frågorna var Ja/Nej 
frågor men majoriteten av frågorna var öppna. Eftersom intervjukandidaterna arbetar vid olika 
organisationer samt hade olika befattningar vilket medförde att dem öppna frågorna framställde 
skilda svar beroende på kandidaten. Intervjuerna spelades även in för att vid ett senare tillfälle 
lyssna igenom dem och exakt återge det personen sagt.  
 

3.2.2 BRAINSTORMING 
Brainstorming användes i samband med workshops som anordnades under studien. Brainstorming 

aktiviteternas ändamål var att använda metoden som datainsamlingsmetod men även för 

utvecklingen av intervjufrågor samt analysramverk.  

 
Brainstorming är ett populärt verktyg som används för att hitta kreativa lösningar på ett eller flera 
problem. Den ursprungliga tanken bakom brainstorming utvecklades av Madison Avenue’s 
reklamchef, Alex Osborn på 50-talet. Sedan dess har många forskare utforskat tekniken och 
utvecklat metoden till det människor idag använder. Det är särskilt användbart när idéer behöver 
brytas ur, etablera tankemönster så att man kan utveckla nya sätt att se på saker. Detta hjälper 
också övervinna många av de frågor som kan göra grupp problemlösning till en otillfredsställande 
process. Målet med brainstorming är att det ska generera så många idéer som möjligt under 
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sessionen. Det finns flera sätt att utföra brainstorming på, individuell eller gruppbaserad session är 
de mest vanliga. Den form av brainstorming som var relevant för studien var brainstorming i grupp 
om 2-3 personer.  
 
Brainstormingen inleddes med en prestation av studien samt dess syfte. Därefter så redogjordes 
frågeställningen som tagits fram till workshoppen. De frågeställningar som workshoppen utgick 
ifrån var: 
 

 Vad behövs för att föra in IT-lösningar i rekryteringsanknutna HRM aktiviteter? 
 Vilka är fördelarna för e-Rekrytering? 
 Vilka är nackdelarna för e-Rekrytering? 
 Vilka organisatoriska förändringar krävs för att införa detta? 
 På vilket sätt motiverar man organisationer att använda sådant IT-stöd? 
 Kan detta tillämpas på SME:s? 

 
Dessa frågor genererade en stor mängd idéer med stor variation. 

3.2.3 MARKNADSUNDERSÖKNING/ENKÄTUNDERSÖKNING 
Enkätundersökning genomfördes i samband med intervjuer samt vid andra tillfällen. Syftet med 

enkätundersökningarna var att använda enkäterna som datainsamlingsmetod för studien. Utifrån 

brainstorming, intervjuer samt enkäterna kunde ett fullständigt analysramverk skapas och 

affärsnyttan identifieras.  

 

Enkätundersökning är ett populärt verktyg som används för att analysera intressenternas idéer och 

tankar till en eller flera frågeställningar. Iden bakom enkätundersökningar är att man utifrån en 

eller flera frågeställningar skapar frågor som sedan skickas till intressenter som anses kunna svara 

på dessa frågor. När intressenterna svarat så analyseras enkät data och slutsatser gällande frågor 

dokumenteras.  

 

Enkätundersökningen inleddes med att utveckla frågor som kan hjälpa besvara studiens 

frågeställning. Därefter så skapades enkäten i form av ett webbformulär som fanns tillgänglig på 

webben. De frågeställningar som enkätundersökningarna utgick ifrån var: 

 

 

 Anpassas verksamhetens krav, ekonomiska faktorer samt förändrad efterfrågan med e-

rekrytering? 

 

 Fanns det nått effektivitetsbidraget vid användandet av e-rekryteringsverktyg? 
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 Underlättade och förbättrande av beslutsfattande samt ökad spårbarhet av beslut? 
 

 Ökad förmåga att styra, kommunicera och följa upp med e-rekryteringsverktyg? 
 

 Ökad integrering av organisationsenheter samt koordinering genom rationalisering och 
effektivisering vid utnyttjandet av e-rekryteringsverktyg? 

   

3.2.4 LITTERATUR 
Den studerade litteraturen kan delas in i två nivåer, primär och sekundärlitteratur. 

Primärlitteraturen innehåller vetenskaplig litteratur, studier, produktbeskrivningar samt case-

studier. Sekundärlitteraturen bestod av behandlar områdena runt om ämnet. Studien har använt 

sekundärlitteraturen till att öka och förbättra kunskapen inom vetenskaplighet, metoder samt 

genomförande.  

3.3 ANALYSMETODER 
Dem analysmetoder som valdes för studien har sitt ursprung ur KTH-metodens modell som 

beskrivs på (Gustafsson, 2009) . Metoden skalades ned till att innehålla det som är intressant för 

studien, alltså grundläggande delarna av metoden, identifiering av generiska nyttoeffekterna samt 

nyttomatris. Syftet med ned skalningen och anpassningen var att de var relevanta för studiens 

frågeställning som presenterades i inledningen av rapporten.  

 

KTH-metodens modell är en av de få etablerade modeller inom forskningsområdet IT-lösningar som 

adresserar affärsnytta, då detta område har stora delar att utforska i framtiden. Eftersom 

alternativa metoder är begränsat så valdes denna metod. KTH-metoden är framtagen av professorer 

på KTH som många år av forskningserfarenhet inom området samt är baserad på vetenskapliga 

teorier vilket skapade stor trygghet vid användandet av metoden.  

 

3.3.1 IDENTIFIERING AV AFFÄRSNYTTAN 
Innan en organisation skall investera i en IT-lösning bör organisationen identifiera och analysera 

vilken avkastning investeringen ger i form av affärsnytta. Detta kan göras med en nyttokarta, 

kausala relationer och en nyttomatris. Genom att använda nyttokartor identifieras samt kartläggs 

dem effekter IT-investeringar genererar för en organisation.  Ett exempel är situationen då en 

organisation skall implementera en jobbportal på sin karriärsajt. Det man vill åstadkomma med 

nyttokartan samt nyttomatrisen är att identifiera affärsnyttorna samt definiera dem. Nyttokartan 

presenteras genom två dimensioner, källor samt områden. Enligt 5-stegsmodellen är nyttokartan 

och nyttomatrisen bland de mest effektiva sätten att identifiera och analysera nyttor(Lundberg, 

2004). Se nedanstående figurer. 
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3.3.2 NYTTOKARTA, KAUSALRELATIONER & NYTTOMATRIS 
Innan en organisation genomför en IT-investering så skapas ett eller flera analysramverk för att 

identifiera affärsnyttan samt analysera den. Därför har studien valt att skapa ett ramverk baserad 

på tre modeller, nyttokarta, relationer samt nyttomatrisen. Med dessa tre modeller så byggs ett 

komplett system för utvärdering av affärsnytta vid införandet av IT-stöd.  

 

Nyttokartan används för att översiktligt peka ut områden med möjlig affärsnytta. Den består av en 

tabell som identifierar nyttoområden med dimensionerna verksamhetsområde respektive 

nyttokällor. Se figur 4. 

 

En nyttoeffekt är ett framsteg i en organisations verksamhet, resultat av en förändring. Att 

identifiera effekterna i modellen kan ske genom att deltagarna i enkäten svarar på frågorna gällande 

de sju generiska affärsnyttorna. Alla deltagares svar insamlas och struktureras genom att länka 

varje deltagares svar till den besvarade frågan. Sedan analyseras svaren utifrån varje fråga för att 

identifiera områden med positiv nytta.  

 

För att strukturera nyttoeffekterna används nyttomatrisen. Nyttorna sorteras med hjälp av 

matrisens dimensioner, direkt/indirekt och ekonomisk/kvalitativ, se figur 5. 

 

Efter att nyttoeffekterna är identifierade och analyserade så prioriteras dem med hjälp av matrisen. 

Där bedöms vilka av nyttorna som är viktigast, alltså vilka som bidrar mest gällande SME:s.  

 
En kausal relation är en modell för hur en faktor påverkar en annan. Enligt Mintzbergs teori kan 
man utvärdera en modells nyttor genom att bygga sådana nätverk. Eftersom teorin beskriver när en 
process mäts med styrtal så ökar kvalitén på styrning och uppföljning samt förbättrar 
beslutsvägarna och kvalitén på beslutsfattandet. Med detta verktyg byggs en modell upp för att 
bättre kunna analysera de generiska affärsnyttornas påverkan. 
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4. RESULTAT 
I detta avsnitt kommer intressenterna som bidrog till studien att presenteras. Detta följs sedan av en 

sammanställning av det resultat som insamlades under studien. Vid genomgång används 

utvärderingsmodellens ordning. Denna är presenterad i kapitel 2. 

 

4.1 INTRODUKTION - INTRESSENTER 
Dem organisationer som undersöktes fanns huvudsakligen etablerade i Stockholmsregionen, där 

informationsinsamlingen skedde men även på andra regioner i landet. Tre av dessa företag finns 

även etablerade utomlands . Följande organisationer ställde upp på intervju eller 

brainstormingaktiviteter: 

 

 Astra Zeneca  

 Adecco  

 Online Trading 

 Wise Professional 

 Wise Online  

 KTH Industriell ekonomi och organisation  

 KTH Företagssamverkan  

 

Eftersom dessa personer har bra kunskap och erfarenhet inom området samt de har olika roller 

som rekryterare gav intervju samt brainstormingaktiviteten en bra spridning av information. 

4.2 INTERVJUER 
Vid studien utfördes fem intervjuer med personer från ovanstående företag. Syftet med dessa var att 

samla in data samt att utveckla idéer från workshoppen som. Intervjuerna gick till på så sätt att det 

ställdes utvalda och anpassade frågor till kandidaterna, samtidigt spelades 

intervjukonversationerna in. Varje intervju inleddes med presentation av studien, dess 

nyckelfaktorer samt frågeställning. Därefter ställdes frågor som berörde de intervjuade och deras 

perspektiv samt roller inom organisationen.  

 

Intervjukandidaterna 
 

 Kandidat 1 – Rekryterare 

 Kandidat 2 – Rekryterare 

 Kandidat 3 – VD 

 Kandidat 4 – Avdelningschef 
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 Kandidat 5 – IA Lead 

 

BEGREPP OCH FAKTORER 
 

Dem begrepp och faktorer som diskuterades var följande: 

 Dagens rekryteringsverktyg 

 Hur, var och varför används e-verktyg och har det bidragit till någon nytta 

 Vad som krävs för att använda sådana system och lösningar 

 Varför SME skall använda sådana e-lösningar 

 Vad som krävs för att SME skall kunna använda sådana lösningar 

 Hur man får SME företag att använda dessa lösningar 

 

E-rekrytering är enligt dem utfrågade ett IT-baserat verktyg för att leda, styra samt övervaka 

rekryteringsaktiviteter, ett effektivt sätt att enkelt kunna hantera rekryteringsprocessen för alla 

inom organisationen. De utfrågade indikerade att e-rekryteringsverktygens primära syfte är att 

stödja organisationen i rekryteringsprocessen.  

 

”… Att underlätta rekryteringen, hantera stor volym av rekryteringar samtidigt som man får 

en bättre överblick över de många rekryteringsuppdrag som är igång samtidigt. Verktygen 

sköter stor del av administrationen åt rekryteraren…” 

- Kandidat 1 

 

Vidare anser de utfrågade att e-rekryteringsverktygen även stödjer tidsplanering, schemaläggning, 

beslutsfattandet samt kommunikationer mellan intressenterna. Något som utvecklats senare och 

integrerats i dagens e-rekryteringssystem. Samtliga kandidater anser även att dessa verktyg skapar 

ett enhetligt och användarvänligt sätt att rekrytera människor på vilket i sin tur skapar större 

känsla av delaktighet i organisationen som sedan leder till att en delplattform skapas för hur 

organisationer hanterar HRM aktiviteter. 

 

Något som alla kandidater identifierade var att e-rekryteringsverktyg eller lösningar är en populär 

IT-investering bland företagen i Sverige, vare sig man använder rekryteringsbolag eller själv 

använder IT-stödet. En av de utfrågade menar att den inte kan förstå hur det skulle vara möjligt att 

rekrytera i dagens läge utan något e-verktyg.  
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”… Förstår ej hur man skulle kunna sköta rekryteringen utan dessa verktyg …” 

-  Kandidat 2 

 

Vidare ansåg kandidaterna att IT-stöd i rekryteringsområdet har lett till stora  

fördelar, både för HR ansvariga samt linjechefer. Kandidaterna kände igen alla dem moderna och 

etablerade verktygen som nämndes. Dem verktyg de arbetade med var följande: 

 

 Jobbportal 

 Webbannonsering 

 Kandidatbank 

 Kandidatprofil 

 Processhanterare 

 Rapportering och statistik 

 

Kandidaterna menar att alla dessa verktyg har skapat ett förenklat och standardiserat sätt att 

rekrytera människor. Samtliga kandidater påpekade att man förbättrat affärsnyttan för 

organisationen med hjälp av dessa verktyg och att den största förändringsfaktorn är tiden. Samtliga 

kandidater antydde starkt att dessa verktyg kortat ner tiden för varje resurs som är involverad i en 

rekrytering. 

 

”… e-rekryteringssystem har möjliggjort ett effektivare sätt att jobba med en 

rekryteringsprocess. Man sparar in väldigt mycket administrativ tid, ca: 70-80% av den 

administrativa tiden sparar man in. Att ha en tydlig, enkel och professionell karriärportal 

effektiviserar rekryteringsprocessen samtidigt som man upplevs professionell …” 

- Kandidat 3 

AFFÄRSNYTTA 
 

Kandidaterna var eniga om att affärsnyttan huvudsakligen består av mjuka och hårda värden. Enligt 

vissa prioriteras pengar och med detta menar dem nyttan av investerat kapital alltså Return On 

Investment(ROI). Medan andra understryker att de mjukare och mer kvalitativa affärsnyttorna är 

minst lika viktiga. 
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”… Det är enkelt och effektivt att skapa nya rekryteringsprojekt, publicera annonser, ta emot 

ansökningar, skicka svars mail, rangordna och lista, kommunicera mellan inblandade samt att 

föra statistik och genom detta sparas både tid och pengar …” 

- Kandidat 3 

 

Gemensamt för samtliga svar var att e-rekrytering består av tekniker som stödjer HRM anknutna 

rekryteringsaktiviteter. Kandidaterna påpekade olika e-verktyg samt fullständiga e-system som 

används för att rekrytera idag.  

 

Det syns tydligt att efterfrågan av e-rekryteringslösningar ökat p.g.a. De fördelar det bidrar med. 

Alla kandidater håller med om att det finns stora fördelar med användandet av e-rekrytering samt 

att det lett till stora och tydliga affärsnyttor för verksamheten. Samtliga kandidater påpekade att en 

stor del av denna nytta sker vid de initiala delarna av rekryteringsfasen, annonsering och insamling 

av kandidater. Inom detta är de utfrågade eniga om att en jobbportal skapar ett effektivt och 

lättskött sätt att använda en karriärsajt. 

 

”… Det finns färdiga mallar för att skapa och utforma arbetsbeskrivningen och kravprofilen. 

Samma sak gäller skapandet av annonser, att gå till en reklambyrå för att utforma annonsen 

samt att publicera den i en dagstidning tar tid, med vårt system kan detta göras samma dag. 

Man kan även få en annons publicerad direkt på jobbportalen, Stepstone, Careerbuilder och 

Monster.com med en knapptryckning och samtidigt marknadsför sitt företag på webben…”  

- Kandidat 3 

 

”… Det är möjligt att hålla igång 20-30 kommunikationskanaler samtidigt, vilket var omöjligt 

förr. Detta skapar bättre överblick över ansökningar och kandidater för den egna 

verksamheten. Ansökningen är förenklad, annonserna finns på diverse jobbrelaterade sidor 

och portal samt att organisationen kan välja att annonsera där man troligen finner dem mest 

lämpade kandidaterna…” 

- Kandidat 2 

 

Dem delar inom affärsnyttoskapandet som de utfrågade var överens om var följande: 

 

 Minskad administrativ tid 
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o Genom att verktygen automatiskt sköter administration 
o Snabb och effektiv kommunikation av status och förändringar 
o Sökning och identifiering av de kvalificerade kandidaterna 

 Effektiv kommunikation 
o Välanpassade mallar 
o Automatiserat e-brev utskick 

 
 

 Minskade annonseringskostnader samt förenklande av annonseringsmetodik 
o Publicera på jobbportalen, intranät samt på rekryteringsportaler 
o Designmallar som är anpassat för organisationen  

 Snabbt och enkelt skapande av rekryteringsuppdrag samt annonsering 
o Enkelt skapande och utformande av annonser 
o Återanvändande av annonser 
o Publicering genom rekryteringskanaler på webben 

 Minska antalet utannonserande tjänster med hjälp av kandidatdatabaser 
o Avancerad sökning av kandidatbanken för att finna kvalificerade kandidater 
o Registrering av profil i databasen 
o Genom spontanansökan 

 Enklare och flexiblare att styra rekryteringen samt sprida information 
o Genom att använda rekryteringsplanen som styrdokument 
o Genererande av statistiska rapporter 
o Datalagring av rekryteringshändelser samt historik 
o Alla kärnintressenter kan enkelt följa och påverka aktiviteterna 

 

e-Rekrytering 
Gemensamt för alla svar var att e-rekrytering innebär användandet av e-verktyg och tekniker som 

stödjer rekryteringsaktiviteter. De utfrågade nämnde tjänster som Wise Online, Workbuster, Taleo, 

Careerbook, Sociala nätverk samt LinkedIn. En av respondenterna menar att e-rekrytering bygger 

på att förbättra rekryteringsprocesserna på alla olika sätt. Med detta menas att alla intressenter 

inom rekryteringen skall få nytta av e-rekrytering och på så sätt kunna arbeta mot gemensamma 

mål. 

 

Enligt samtliga intervjuade påstår också att organisationer använder och efterfrågar e-

rekryteringslösningar pga. Det finns idéer och kalkyler om att användandet av e-rekrytering bidrar 

till stor affärsnytta för en organisation och vidare att affärsnyttan växer med antalet rekryteringar 

som görs  vilket förbättrar ROI(Return On Investment) och förkortar den tid som investeringen 

återbetalas. 

 

Alla respondenter anser att det finns en utbredd illvilja mot användandet av denna typ av tjänster 

och lösningar inom organisationer idag.  De menar att denna illvilja kommer från äldre personer 

som har svårigheter för att ta till sig ny teknologi vilket ofta ses i mindre organisationer, som 

överensstämmer med Technology Adoption teorier. Problemet är oftast att organisationer är 
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mindre kunniga i vad e-rekrytering medför till den egna organisationen samt att organisationen 

oftast inte på ett bra sätt internt marknadsför sina IT-tjänster. 
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Nyttorna med e-rekrytering 
Respondenterna är överens om att användandet av e-rekrytering kan bidra till skapande samt 

förbättrande av affärsnytta. Med detta menas att användandet ökar samtliga nyttofaktorer vilket i 

sig leder till organisatorisk affärsnytta. En de utfrågade menar att e-rekrytering förbättrat 

samarbete och interaktion inom organisationen men även mot de jobbsökande samt att 

tidsaspekten per rekrytering reduceras avsevärt vilket leder till att en person kan hantera många 

rekryteringar samtidigt. 

 

Flexibilitet 
Respondenterna menar att e-rekrytering bidrar till att få en mer flexibel verksamhet. Anledningen 
är att det är finns användarvänliga verktyg för att skapa en egen rekryteringsprocess där 
användaren kan skräddarsy arbetsflödet efter behov. Detta är även ett bra verktyg för att reglera 
anställningsflödet då man snabbt kan kontakta lämpliga kandidater som finns i kandidat databasen. 
En av respondenterna påpekar även fördelen med att informationen finns tillgänglig för 
intressenterna och kan leda till snabbare beslut vid t.ex. Förändrad efterfrågan eller andra 
flexibilitetsfaktorer samt förbättra organisationers flexibilitet att reagera på förändringar på 
marknaden och minska det mänskliga riskkapitalet. För organisationer ger detta även en möjlighet 
att annonseras i lokala, globala eller speciella marknader, skapar flexibilitet för rekryterare att 
anpassa källan till att rikta sökningen mot vissa delar av arbetsmarknaden samt att användandet av 
avancerade sökningsagenter underlättar för rekryterare att omedelbart identifiera kandidater och reagera 

snabbare än andra rekryterare eller konkurrerande arbetsgivare. Samtliga fem respondenter påpekar 
även att flexibilitet är ett område som e-rekryterings lösningar har förbättrats på men att det finns 
mer jobb att göra inom området för framtiden. 
 
 
Effektivitet 

Effektivitet är något som alla tillfrågade lagt extra mycket tyngd på, de menar att effektivitet är 
huvudsyftet med att använda e-rekryteringsverktyg . Respondenterna hävdar att effektiviteten 
förbättras under rekryteringsprocessen genom att automatisera manuella processer och avsevärt 
minska det administrativa arbetet vilket samtliga fem respondenter finner väldigt 
tidskrävande. Kandidat rapportering bidrar till att förbättra synlighet på blockeringar i processen 
och har potential att avsevärt minska anställa förseningar.  
 
Samtliga fem respondenter hävdade även att det I allmänhet krävs mindre tid för rekryteraren att 
utföra grundläggande rekryteringsaktiviteter. Det som dem menar är att e-rekrytering reducerar 
manuella tidskrävande HRM uppgifter till strömlinjeformade automatiserade processer vilket 
reducerar HR’s driftskostnader och eliminerar den ineffektivitet och dem förseningar som ingår i en 
pappersbaserad anställningsprocess. En annan respondent menar att eftersom internet är 
tillgängligt hela tiden samt överallt gör det möjligt att annonsera en tjänst på webben omedelbart 
och sedan få ansökningar två till fyra timmar senare. Denna respondent påpekade även att vissa 
företag reducerat anställningstid med ca 40%-50%, hittat bättre personal samt effektiviserat 
processen genom att ordinarie personal lagt tid på att göra ytterligare arbetsuppgifter. 
 
 

Beslutsfattande 
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Alla fem respondenter var överens om att e-rekrytering ger upphov till bättre beslutsfattande. Alla 
respondenter påpekar att urvalsfrågor samt ansökningsformulär har resulterat med att det 
underlättat gallringen av kandidater samt att urvalsfrågor hjälp till med att automatiskt gallra 
olämpliga kandidater. Vidare menar samtliga att informationsinsamlingen är väldigt omfattande och 
anpassat till tjänsten och har på så sätt underlättat beslutsfattandet genom att man har mer objektiv 
information och omfattande information vilket leder till att kvalitetssäkra hela processen. 
 
 

Kontroll/Uppföljning 
Alla fem respondenter anser att kontroll, styrning samt uppföljningsmöjligheter har ökat bland 
nuvarande e-rekryteringslösningar. Med detta menar dem att rekryteraren kan kontrollera 
processen från att annonsen publicerats till att man anställt en person genom verktyg som i realtid 
vid alla faser övervakar aktivitet, besluts och processinformation. Vissa respondenter påstår även 
att utöver tillhandahållandet av anställda, fullt integrerad dokumentation och tidrapportering nu 
även finns möjligheter till kostnadskontroll och kostnadsrapportering. En av respondenterna 
påpekade att e-rekrytering underlättat detaljerad rapportering som hjälper organisationen följa 
utvecklingen och trender samt mäta prestationer på alla involverade parter. Något som två av 
respondenterna tryckte på är ”media tracking” vilket övervakar vilka medier som används för att 
sedan övervaka dem medier kandidaterna använder för att ansöka om tjänsterna och därmed kan 
företagen minska sina annonseringskostnader m.m. 
 
 
Organisationskultur 
Samtliga fem respondenter anser att organisationskulturen har förbättrats i någon mån genom 
användandet av e-rekryteringslösningar. Med detta menar dem att kulturen påverkat ”Employer 
Branding” mekanismerna som förstärker företagets kultur via att nyanställda får lättare att lära sig 
om företaget då det marknadsfört sitt varumärke och idéer. En av respondenterna påpekade också 
att detta låter intressenter få insikt inom företagsprofil, rekryteringsprocessen värdegrund och 
attraktionskraft. 
 

 

Integration 
Samtliga fem respondenter anser att samordning av organisationsenheter har förbättrats genom 

användningen av e-rekryteringslösningar. Med detta menar dem att genom integrationen av 

rekryteringar till övriga system inom verksamheten kan företag samordna arbete så att 

organisationen får tid och resurser så de kan utföra fler kritiska aktiviteter. Flertal av 

respondenterna påpekade nyttan av att integrera e-rekryteringsprocesserna med affärssystem och 

speciellt HR-system eller databaser. Vidare nämnde en av respondenterna att “On-Boarding” 

verktyg är något som finns bland dem moderna e-rekryteringssystemen som påbörjar en 

nyanställningsprocess och migrerar över data till HR-databaser. En annan respondent hävdade att 

man förr fick in ansökningarna manuellt och skickade runt dem bland chefer, Vd:ar och HR 

ansvariga där de fick granska hundratals ansökningar varje månad. Där menar respondenten att 

integrering av ett sådant system skapar förbättrad samordning och kommunikation inom 

organisationen. 
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Koordinering 
Samtliga fem respondenter identifierade tids reduktion och avstånds minskning som en nyttofaktor 

därav dessa system skapat en mer effektiv informations-och hanteringskoordinering vilket lett till 

nyare sätt organisera. Med detta menar dem att synkroniseringen av aktiviteter har realiserat 

produktiviteten signifikant.  Ett exempel på detta är eliminering av överflödig datainmatning samt 

effektivare stöd av försäljning och interaktion. Personalen gör inte längre dåliga eller bristfälliga 

beslut som grundats på felaktiga uppgifter.  

 

4.2 BRAINSTORMING 
Under workshopliknande aktiviteterna framgick det ibland olika men oftast snarlika tankar om vad 

e-rekrytering skulle kunna bidra med för nytta hos ett SME företag. Brainstorming och 

diskussionsaktiviteterna skedde vid initiering av studien samt vid mitten av studien. Aktiviteten 

gick till på så sätt att man diskuterade kring ett fåtal utvalda punkter. Dem personer som deltog i 

brainstorming aktiviteten använder e-rekryteringssystem vid chefsrekrytering och resterande har 

forskat runt ämnet rekrytering. Diskussionen inriktade sig på de delarna som innefattas av 

teoriavsnittet där medverkande fick utrycka tankar och idéer kring de teoretiska delarna samt hur 

detta kan anknytas till den generiska affärsnyttan.  

 

Under brainstorming aktiviteterna identifierades olika perspektiv på hur e-rekrytering skall 

användas för SME:s. Vissa medverkande ansåg att SME företag inte har förutsättningar för att 

använda fullständiga e-lösningar pga. De ej har kompetensen för att själva hantera systemet samt 

rekryteringar. Men vid utveckling av frågeställningen samt uppdelning av SME:s i grupper om antal 

anställda var samtliga medverkande överens om att dem företag som börjar närma sig medelstora 

kan en investering i en fullständig e-rekryteringsprodukt eller tjänst var lönsam. Något som 

samtliga utfrågade påpekade var att lönsamheten och affärsnyttan för sådana företag beror väldigt 

mycket på vilken HRM strategi organisationen tagit fram. De medverkande menar att den största 

affärsnyttan för SME sker när organisationen har en framtidsstrategi för att utöka företagets 

resurser de närmaste åren. Eftersom ROI(Return On Investment) minskar i tid med ju fler 

anställningar en organisation gör med denna sort av IT-investering. Nedan följer ett förslag och 

idéer de medverkande hade: 

 

 Beroende på organisationens storlek och HRM strategi anpassa rekryteringsverktygen 

o Småföretag kan annonsera ut tjänster på sin webbplats samt använda 

rekryteringsföretag pga. De ej anställer ofta och har ej den kompetens eller tid det 

krävs. 
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o Större företag, 80-100 anställda kan köpa fullständigt e-rekryteringssystem som 

driftas av en extern partner eller det företag det köptes av. 

o Växande SME tjänsteföretag kan få ut mest affärsnytta ur ett e-rekryteringssystem 

 Motivera företag genom att visa kalkyler och Casestudier över hur liknande företag 

reducerat rekryteringskostnader, kvalitetssäkrat rekryteringen samt skapat mjuka 

affärsnyttor. 

o Presentera vilken nytta som skapas internt genom att reducera tid och resurser 

samt ökad kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o Presentera kalkyler som visar besparingar samt lönsamhet genom t.ex. PENG - 

analyser  

o Dela ut Casestudier som visar vad liknande företag har för erfarenhet av dessa 

lösningar samt vilken förändring lösningarna bidrog till 

 Hitta kandidater 

o SME:s skall inte tro att människor skall leta efter dem utan tvärt om, de skall leta 

efter kandidaterna 

o En enkel jobbportal borde finnas på samtliga företag för att öka ”employer branding” 

som stärka varumärket och underlättar att fånga in lämpliga kandidater 

o Använda sociala nätverk för att nå ut till rätt kandidater samt att marknadsföra 

organisationen som arbetsgivare 

 Gå mot gemensamma lösningar 

o Använda fåtal webblösningar som samtliga företag delar som rekryteringsverktyg 

t.ex. Monster.com, Wise Online och Careerbuilder 

o Använd gemensamma nätverk för arbetsgivare samt arbetstagare där de kan 

kommunicera och dela med sig av arbetsrelaterad information t.ex. Careerbook  

Under en av brainstorming aktiviteterna arbetades det också fram en modell som skall 

presentera e-rekryteringsprocessen. Denna modell skapades med hjälp av de punkter 

som diskuterades innan och skall stå som stöd för hur en e-rekrytering modelleras. 

Kvalitet 

Resurser Tid 
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Innan mötet summerades och resultaten lades fram så diskuterades sex olika områden som 

deltagarna ansåg skapa mest nytta. Dessa är enligt följande: 

 Kvalitetssäkring 

o Säkra processen med kvalitetsstyrning i verktygen 

o Stöd för rekryteringsprocessen 

o Strukturerad och tidseffektiv utvärderingsprocess 

 Employer Branding 

o Marknadsföring av verksamheten, varumärket samt som arbetsgivare 

o Direkt publicering av annonser via rekryterings och bemanningskanaler 

o Designanpassade annonsmallar 

o Professionell karriärsajt 

 Ramverk & Enhetlighet 

o Standardisering av välfungerande processer samt ramverkskapande av e-aktiviteter 

o Enkel och effektiv kommunikations och informationsprocess 

 Integration 

o Samtliga inblandade inom organisationen kan bidra och samverka i rekryteringen 

 Kandidat Hantering 

o Enkel och tidsreducerande hanteringsprocess 

o Snabb och enkel kommunikations och informationshantering av kandidater 

o Effektiv sökning och matchning 

 Återanvändande & Access 

o Enkel access till nuvarande rekryteringar samt äldre  

o Skapande och bedömning av rapporter via statistik och ”media tracking” 

o Tillgång till profiler oavsett rekrytering 

 

Dessa sex områden ansåg deltagarna att e-rekryteringslösningar bidrog med mest affärsnytta för en 

SME liknande verksamheter. 

 

Dem medverkande ansåg alltså att det fanns flertal fördelar med användandet av e-rekrytering. 

Vidare påstår dem även att det finns en koppling mellan organisationstillväxt och användandet av 

IT-lösningar. Med detta menas att med hjälp av IT-lösningar kan organisationer spara tid samt 

förbättra processerna runt kärnverksamheten för att sedan förflytta energi och tid åt 

kärnverksamheten. Mer konkret så tyckte dem medverkande att det inom rekrytering som 

förändrats mest var när man gick över till IT-stöd i rekryteringen är hur detta påverkade 

processerna. Med detta menas att procedurerna samt processerna har förändrats pga. Dessa 

tjänster.  Detta i sin tur har även skapat nya och förbättrade processer och arbetssätt för att 

reducera tid och resurser vid rekrytering vilket leder till lägre kostnader.  
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Eftersom båda medverkande ansåg att e-rekrytering är en nyttoskapande investering samt att 

många SME:s kan använda denna nytta för att skapa bättre förutsättningar inför framtiden så 

bokades ett sista möte in där en möjlig implementering diskuterades. 

Tredje och sista mötet gick ut på att diskutera samt analysera medverkandes idéer och tankar kring 

implementering av e-rekrytering på SME verksamheter. Följande huvudområde diskuterades under 

brainstormingmötet: 

 

Hur skall SME’s implementera e-rekryteringslösningar? 

 

Innan en organisation investerar i en sådan tjänst eller lösning är det viktigt att fundera och 

analysera kring vilken HRM strategi SME organisationen. Där finns det flertal faktorer som är 

viktiga att tänka på inom strategin. Här diskuterades det kring en studie om hur Nike 

implementerade e-rekryteringssystem och ur diskussionen framgick ett par strategiskt viktiga 

faktorer, dessa är: 

 

 Involvera 

Involvera verksamheten och speciellt HR ansvariga att utveckla och implementera e-

rekryteringsprocessen tidigt vid en investering 

 

 Förändra 

Skapa förändring kring management frågor som är inblandade samt påverkar 

implementering av rekryteringsprocesser vilket påverkar “working practise” 

 

 Syfte 

Skapa förståelse för fördelarna gentemot användarna och organisationen i helhet men även 

för detta hjälper organisationen samt användarna att nå dem strategiska målen  

 

Dem medverkande höll med samt diskuterade studien som gjordes på Nike och fann att dessa 

faktorer som är viktiga att ha med i sin rekryteringsstrategi vid implementering av e-

rekryteringsystem, både för stora organisationer men även SME:s. 
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När man skall utforma ett system för ett SME:s finns även andra nyttofaktorer som skall tas till 

hänsyn. För att maximera nyttan för SME:s diskuterades idéer samt grundläggande förslag på hur 

man skall implementera dessa lösningar för att nå maximal affärsnytta. Följande föreslogs av de 

medverkande: 

 

 Skapa en egen webbplats för organisationen där organisationen integrerar in någon sort av 

jobbportal 

 

 Använda webbplatsen som ett verktyg för att marknadsföra organisationen vilket leder till 

att uppmuntra människor till att söka jobb där 

 

  Använda annonseringsverktyg för att publicera annonser på den egna webbplatsen men 

även använda andra annonseringskanaler t.ex. monster.com 

 

 Skapa lätthanterliga databaser som kan söka igenom samt rangordna kandidater 

 

Eftersom en grundlig e-rekryterings strategi kan lägga grunden för skapande av ramverk är detta 

ett effektivt sätt att maximera affärsnyttan med hjälp av strategibaserade rekryteringsramverk.  

 

Vidare diskuterades Recruitment Process Outsourcing(RPO) perspektivet. De medverkande kom 

fram till att man kan dela upp RPO perspektivet i fyra områden, högt ansvar, lågt ansvar, intern samt 

externt. Se figuren nedan. 

 

All rekrytering hanterad 
internt 

Fullständig RPO 

ERP och e-rekryterings 
liknande rekrytering 

Externa 
webblösningar(Sociala 

nätverk och jobbportaler) 

RPO 

Högt Ägandeskap 

(Funktion) 

Lågt Ägandeskap 

(Teknologi) 

Internt Externt 
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Dem medverkande ansåg att det finns olika nivåer av RPO samt att val av nivå sker beroende på 

intern rekryteringskunskap, tids och resurs aspekter samt på antal förväntade rekryteringar 

organisationen anser nödvändiga i framtiden. 

 

4.3 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
Enkätundersökning syftar till att få en större volym av information och kunskap om affärsnyttan e-

rekrytering skapar ur användarnas perspektiv samt ge SME företags idéer och åsikter kring 

rekrytering.  

Det som presenteras i undersökningarna är det resultat som sammanställts urifrån frågorna som 

beskrivs av e-rekryteringsanvändare samt SME företag. Enkätfrågorna som besvarades beskriver 

dem utfrågades erfarenheter inom områdena. Nedan så presenteras den statistisak beskrivning av 

de utfrågades perspektiv. 

 

Flexibilitet 
1. Ökar möjligheten till att anpassa kraven gällande HRM frågor med hjälp av e-

rekryteringsverktyg? 

 

2. Har verktygen bidragit till att på ett bättre sätt kan anpassa verksamheten till 

politiska och ekonomiska faktorer? 

 

3. Underlättar dessa verktyg för hantering av förändrad efterfrågan? 

 

De första frågorna i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-rekrytering 

bidragit med att öka flexibiliteten för en verksamhet. Av 21 svarande 

respondenter(marknadsundersökningen) på respektive fråga så tyckte majoriteten att e-

rekryteringsverktyg och lösningar bidrar till att flexibiliteten ökar. 

 

Figur 7. RPO 
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Effekivitet 

1. Har e-rekryteringssystem bidragit till tidsreducering? 

 

2. Förbättrar dessa verktyg resursanvändningen? 

 

Nästkommande frågorna i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-

rekrytering bidragit med att öka effektiviteten för en verksamhet. Av 21 svarande respondenter på 

respektive fråga så tyckte samtliga att e-rekryteringsverktyg och lösningar bidrar till att 

flexibiliteten ökar. 

28% 

40% 

30% 

2% 

Flexibilitet 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller tar avstånd

Tar delvis avstånd
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Beslutsfattande 
1. Har e-rekryteringssystem underlättat och förbättrat beslutsunderlaget vid 

rekrytering? 

 

2. Förbättras spårbarheten med användandet av e-rekrytering? 

 

Nästkommande frågorna i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-

rekrytering bidragit med att förbättra beslutsfattandet för en verksamhet. Av 21 svarande 

respondenter på respektive fråga så tyckte majoriteten att e-rekryteringsverktyg och lösningar 

bidrar till att något bättre beslutsfattande. 

 

71% 

17% 

12% 

Effektivitet 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller
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Kontroll/Uppföljning 

1. Förbättras styrning och uppföljning vid användandet av e-rekrytering? 

 

2. Har e-rekryteringssystem underlättat samt förbättrat kommunikationen inom 

organisationen samt intressenter? 

 

Nästkommande frågor i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-rekrytering 

bidragit med att förbättra kontroll och uppföljning för en verksamhet. Av 21 svarande respondenter 

på respektive fråga så tyckte samtliga att e-rekryteringsverktyg och lösningar bidrar till bättre 

kontroll och uppföljningsmöjligheter. 

29% 

43% 

19% 

9% 

0% 

Beslutsfattande 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd



54 

 

 

 

Organisationskultur 

Har e-rekrytering förbättrat faktorer som leder till bättre organisationskultur? 

 

Nästkommande fråga i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-rekrytering 

bidragit med att förbättra företagskulturen för en verksamhet. Av 21 svarande respondenter så 

tyckte majoriteten att e-rekryteringsverktyg och lösningar bidrar till bättre företagskultur. 

 

 

52% 
33% 

10% 
5% 

Kontroll/Uppföljning 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Tar delvis avstånd
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Integration 
Förbättras samordningen av organisationen vid användandet av e-rekrytering? 

 

Nästkommande fråga i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-rekrytering 

bidragit med att förbättra företagskulturen för en verksamhet. Av 21 svarande respondenter så 

tyckte majoriteten att e-rekryteringsverktyg och lösningar bidrar till bättre företagskultur. 

 

 

Koordinering 
1. Har e-rekryteringsverktyg ökat koordinationen genom rationalisering av processer? 

33% 

24% 

33% 

5% 
5% 

Företagskultur 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd

38% 

28% 

29% 

5% 

Integration 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Tar delvis avstånd
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2. Förbättras synkronisering av aktiviteter vid användandet av e-rekryteringssystem? 

 

Nästkommande frågor i undersökningen fokuserar på vad de utfrågade tycker om hur e-rekrytering 

bidragit med att förbättra koordineringen inom verksamhet. Av 21 svarande respondenter på 

respektive fråga så tyckte samtliga att e-rekryteringsverktyg och lösningar bidrar till bättre 

koordineringsmöjligheter. 

 

 

  

55% 
29% 

9% 

7% 

Koordinering 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Tar delvis avstånd
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5. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras det insamlade resultatet. Uppsatsen inleder med att anknyta resultatet mot 

den teori som presenterades i teoriavsnittet. Utifrån detta kommer uppsatsen presentera förslag för 

hur e-rekrytering kan användas i SME:s. Vidare följer en diskussion kring vilken affärsnytta som ingår i 

förslaget.  

 

Studien identifierade i det inledande teoriavsnittet att följande sju faktorer var det viktigaste som 

ett e-rekryteringssystem bör stödja. Dem sju faktorerna är flexibilitet, effektivitet, beslutsfattande, 

kontroll/uppföljning, organisationskultur, integration samt koordinering. Den inledande 

diskussionen i detta avsnitt handlar därför om hur studien anser att e-rekrytering skulle kunna 

stödja dessa aspekter för SME:s. 

 

5.1 FLEXIBILITET 
I boken, Introducing Human Resource Management(Foot & Hook, 2008), påvisas att rekryterande 

organisationer vill vara med och snabbt kunna påverka rekryteringar vid förändring av 

arbetsklimat, ekonomiska faktorer samt företagspolitiska faktorer. Detta identifierades även under 

workshopen samt intervjuerna som hölls under studien. Studien anser att e-rekrytering tillgodoser 

detta behov. Genom att organisationer snabbt och enkelt utifrån förändrat behov publicera en 

annons samma dag som förändringen skett genom sin egen karriärsajt, rekryterings och 

bemanningsföretag samt en av de stora jobbportalerna t.ex. Monster.com.  Vidare anser studien att 

flexibilitetsbehovet uppfylls genom processverktyg som hanterar rekryteringar samt de sökverktyg 

som snabbt kan leta efter lämpliga kandidater som organisationen snabbt vill kontakta för t.ex. 

intervju.  

 

Respondenterna i workshoppen menar dock att affärsnyttan ökar för SME:s om både själva 

organisationen samt kandidaterna kan dra nytta av denna flexibilitet. Vidare så anser dessa att 

flexibiliteten blir allt mer kritisk ju mindre organisation man talar om. Att skapa flexibilitet som 

skapar kundvärde är något SME:s kan dra väldigt stor nytta av vilket skapar bättre ”Employeer 

Branding” samt kommunikation med intressenter.  

 

Därför är bland dem viktigaste kriterier vid val av e-rekryteringslösningar är flexibiliteten systemet 

skapar. Detta löser man genom att utveckla arkitektur som stöder flexibel data samt flexibla 

arbetsflöden vilket dagens helhetslösningar gör. Alltså är det väldigt viktigt att ha en lösning som 

använder en flexibel plattform som stöder framtida förbättringar samt utbyggnad. Detta är väldigt 

självklart för en växande SME organisation som med tiden kan tänka sig att integrera 

rekryteringslösningen till sitt framtida affärssystem.  
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Avslutningsvis måste det dock sägas att dessa typer av e-lösningar är beroende av att användarna 

och administratörerna bidrar för att stötta flexibiliteten som dagens e-rekryteringslösningar bygger 

på. Genom att användarna arbetar med dem olika nivåerna, konfigurerings möjligheter samt en 

samverkande tjänstestrategi. 

 

5.2 EFFEKTIVITET 
Vikten av att snabba upp processen, förkorta tiden, automatisera aktiviteter, förbättrar 

resurstilldelning samt minskar kostnader vilket identifieras i studien, E-recruitment (CIPD, 2010) 

och av respondenterna är enorm. Studien anser att organisationer kan uppnå kostnadsbesparingar 

genom att kostnadseffektivisera rekryteringen via webbaserade e-rekryteringslösningar. Studier 

visar att en e-rekrytering medför kostnadseffektivitet vilket är ett av målen vid genomförandet av 

en rekrytering (Foot & Hook, 2008), genom att minska kostnader med minst 20 %(CIPD, 2010). 

Vidare anser studien att en kostnadseffektivitet kan och brukar vara den största konkurrensfaktorn 

mot likartade samt större företag. Förutom kostnadseffektivitet så identifierade studien även 

resurseffektivitet, samt reducering av ledtider, ställtider samt cykeltider. Här är studien och 

respondenterna överens om att den stora andelen administrativ tid som rekryteringen innefattas av 

förkortas(Foot & Hook, 2008). I E-rekrytering (CIPD, 2010) så anser dem att man förflyttar HRM 

från att ha transaktionella aktiviteter vilket automatiseras eller outsourcas mot strategiska 

aktiviteter som stöder organisationens mål. Detta kan vara svårt att styra för de mindre SME:s men 

för de större SME:s är detta ett strategiskt beslut vilket kan leda till att effektivisera en del av 

organisationen.  

 

Studien anser vidare att e-rekrytering leder till att minska både tiden för att utföra aktiviteterna, 

samt antal gånger dessa aktiviteter måste genomföras. Exempelvis anser studien med 

respondenternas hjälp att man kan reducera den tid det tar att skapa och publicera en arbetsannons 

med ca 75 %. Detta märks tydligare för en större organisation och gynnar mest de större SME 

organisationerna som är i tillväxtsfas. Något som gynnar dem mindre SME:s före dem större är att 

man med användandet av e-rekrytering kan reducera tiden det tar att anställa en person med ca 25 

% enligt studien. Då mindre SME organisationer är mer resurskritiska har de ofta en kortare tid på 

sig att fylla en tjänst innan man börjar se förlorad intäkt. Utöver detta anser studien att man kan 

reducera tiden det tar att söka efter, kategorisera samt välja kandidater med ca 40 % som vilket 

även detta stöds av respondenterna vid intervjuförfarandet. 

 

5.3 BESLUTSFATTANDE 
Beslutsfattande är enligt artikeln, Så mäter KTH-metoden affärsnyttan av IT (IDG, 2009), en av de 

mest väsentligaste aspekterna för en organisation vid investering av IT-stöd. Samtliga respondenter 

håller även med på denna punkt. För att stödja beslutsfattande anser studien att riktlinjer samt 

underlag skall skapas för att vara tillräckligt omfattande att det leder till bättre organisatoriska 
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beslut. Samtliga respondenter har varit positivt inställda till att e-rekrytering bidrar till faktorn 

beslutsfattande. Respondenterna påpekar fördelarna med fler och förbättrade 

kommunikationskanaler inom organisationen samt kandidater vilket enligt dem leder till att 

information sprids på ett korrekt sätt samt att alla inblandade har samma information tillgänglig. 

Utöver detta anser studien att insamlandet av information sker på ett mer strukturerat och 

systematiskt sätt med hjälp av ansöknings fomulär samt urvalsfrågor.  

 

Studien anser slutligen att e-rekrytering en kompetent tjänst för att underlätta samt förbättra 

beslutsfattande i rekryteringsfrågor. Därför att e-rekrytering kan stödja kommunikation, 

informationsinsamling, kategorisering, prioritering och enkel och effektiv presentation av tillgänglig 

information samt riktlinjer vilket är otroligt bra för dem mindre företagen som ej är lika 

kompetenta och erfarna av att bedöma kandidater.  

5.4 KONTROLL/UPPFÖLJNING 
Kontroll och uppföljning är något som inte alltid är så enkelt att utföra och är det enda sättet att 

rikta rekryteringsstrategin mot företagets mål. Precis som i boken, Introduction to Human Resource 

Management (Foot & Hook, 2008), påpekar att denna faktor är vital för att kunna hantera och styra 

mot organisationens mål. Där påpekas även att detta är den enda metoden för att ständigt förbättra 

rekryteringar samt rekryteringsprocessen. Tre av intervjukandidaterna gav exempel på hur detta 

gjorts. Dem påpekade verktyg för övervakning, utvärdering samt ”media tracking” vilket spårar 

vilka medier som används för att söka jobb. Eftersom alla e-rekryteringssystem ser olika ut är det 

därför svårt att veta om alla stödjer dessa funktioner. Utifrån dem lösningar som granskats av 

studien så finner man dessa funktioner integrerade som verktyg i systemen. Respondenterna 

påpekade även att verktygen för att hålla översikt på de olika processerna och aktiviteterna var 

väldigt användbara och ger rekryteraren bättre förmåga för att hålla koll på samt styra hela 

processen. Utöver detta så anser studien med hjälp av respondenternas stöd att dagens e-

rekryteringssystem är väldigt bra på att lagra viktig information och skapa rapporter vilket är bra i 

utvärderings och uppföljningssyfte. Då SME företag inte rekryterar lika ofta som stora 

organisationer är det ett ytterst viktigt verktyg för att kunna kontrollera, styra samt förbättra sina 

framtida rekryteringar på.  

 

Avslutningsvis så anser studien att kontroll och uppföljning är ett av huvudsyftena som 

respondenterna identifierade för varför dem använder e-rekryteringssystem. Dock krävs det att 

användarna känner till hur man använder verktygen samt den output de skapar för att kunna följa 

upp, styra samt förbättra rekryteringsaktiviteterna. 

5.5 ORGANISATIONSKULTUR 
Organisationskultur är en av de mjukaste faktorerna, bland de svåraste att mäta men en 

nyckelfaktor för framgång enligt Introducing Human Resource Management (Foot & Hook, 2008). 

Detta påpekades även under workshopen. De menar att e-rekrytering kan stödja detta genom t.ex. 
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att via annonser ge inslag av vad företaget står för och genom detta öka sannolikheten att 

personerna som ansöker har likartade uppfattningar och kommer bära vidare denna 

organisationskultur. Genom att rekryterarna inte behöver utföra redundanta aktiviteter samt 

manuellt kommunicera med många personer samtidigt så minskas även stressen för den 

organisation som skall rekrytera, vilket hjälper rekryterarna som ofta för de mindre SME bolagen 

består av linjechefer, med andra arbetsuppgifter som skiljer sig från denna. Respondenterna i 

intervjun påpekade vidare att införandet av nya system får vissa sorter av människor att lättare lär 

sig acceptera samt använda ny teknik och specifikt IT. 

 

Slutligen anser vi studien att det finns möjligheter stödja organisationskulturen, i första hand att 

hitta människor som passar företagets kultur och kommer att upprätthålla och förbättra den men 

även förbättra andra faktorer som vana av att arbeta med IT samt att minska stressfaktorer. 

5.6 INTEGRATION 
Integration är enligt artikeln, Så mäter KTH-metoden affärsnyttan med IT (Gustafsson, 2009), och 

samtliga respondenter från workshopen samt intervjuerna anser att det är en av de absolut 

viktigaste faktorerna i ett e-rekryteringssystem. Samtliga medverkande i studien har varit positivt 

inställda till integration i e-rekryteringsmiljöer. De påpekar fördelar som integrering av 

jobbportaler till e-rekryteringslösningen, skapandet av en rekryteringsöversikt, skapandet och 

hantering av kommunikationskanaler, ”Onboarding” funktionalitet samt informations och 

samarbetsplanering vilket tillsammans leder till optimal samordning av organisationsenheter. 

Studien anser att ovanstående fördelar bidrar till samordning av aktiviteter vilket vidare leder till 

att fördela ansvaret för dessa aktiviteter inte bara mot HR men även mot linjen. Detta är enligt 

studien fördelaktigt då många SME:s inte har någon specifik HR avdelning och arbetet som en 

rekrytering innefattas utav fördelas på HR ansvarig, linjecheferna samt andra intressenter och inte 

bara på linjechef/VD vilket det gör idag.  

 

Slutligen anser studien att dagens e-rekryteringssystem tillhandahåller mogna och kompetent 

verktyg. Intervjukandidaterna påpekade att e-rekrytering är ett bättre kommunikationssystem än 

både e-post och telefon. De menar att stöd för multipla och komplexa kommunikationskanaler som 

hanteras på ett enkelt sätt vilket gör att rekryteraren kan hålla igång flera rekryteringar samtidigt är 

mycket värdefullt. Detta tillsammans med dem ovannämnda fördelarna menar studien att det finns 

goda anledningar för att implementera någon form av e-rekryteringssystem för många SME:s. 

 

5.7 KOORDINERING 
Den sista kategorin av affärsnyttor som en IT-investering skall stödja är enligt artikeln, Så mäter 

KTH-metoden affärsnyttan med IT (Gustafsson, 2009), är koordinering vilket även poängterades av 

kandidaterna i workshopen. Dem menade att e-rekrytering kan stödja detta genom att synkronisera 
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rekryteringsaktiviteter så de kan uträttas parallellt i sekvenser. Detta påpekades även av 

respondenterna i intervjuerna som höll med om detta men som även påpekade att annat 

rekryteringsnära verktyg t.ex. LinkedIn och Sociala nätverk som Facebook eller Career Book (Tim 

O’Reilly, 2009). Genom användandet av e-rekryteringssystem kan rekryteraren lägga upp annonser 

parallellt, få in hundratalsansökningar som kategoriseras och betygsätts sekventiellt samt 

synkronisera kommunikationskanalerna kan de större SME uppnå markant högre koordinering.  

 

Avslutningsvis anser studien att det finns förhållandevis goda möjligheter att stödja koordinering 

genom e-rekryteringssystem som kan användas av många av dagens SME:s. Som studien påvisade 

så krävs det att organisationen har processer för rekrytering samt att den är villig att förändra 

arbetssättet för att nå maximal koordination inom ett SME. 

5.8 SME ANPASSADE FÖRSLAG: E-RECRUITER S, E-RECRUITER M, E-RECRUITER L 
Under denna studie har det identifierats vad många av respondenterna anser är viktigt för att stödja 

SME:s rekryteringsaktiviteter. Studien har även identifierat vilka typer av e-rekryteringslösningar 

som skulle innebära affärsnytta för tre olika SME:s. Studien har även identifierat att e-rekryterings 

behov skiljer sig från olika SME:s, mestadels beroende på storlek. Med detta sagt har studien 

sammanställt tre olika förslag för hur man skulle kunna använda e-rekrytering utifrån det som 

diskuterats tidigare i studien. Detta baseras på tre olika nivåer av SME vilket har anpassats till varje 

av SME grupp.  

 

5.8.1 E-RECRUITER SMALL 
Detta designförslag är baserat på enskilda e-teknologier som passar dem mindre SME:s. Genom att 

använda sig utav av mediekanaler tillhandahålls de verktyg ett litet SME behöver och kan mäkta 

med. De teknologier som e-Recruiter Small innefattas av är: 

 Annonsering 

 E-mail ansökning 

 Recruitment Process Outsourcing(RPO) 

 

Genom att använda organisationens hemsida kan man annonsera ut nya tjänster där kandidater kan 

övervaka via hemsidan. Vidare så kan man använda jobbportaler såsom monster.com för att 

annonsera tjänster då sådana företag har väldigt många besökare samt att det finns en större 

sannolikhet att fler människor söker via den kanalen. Ansökningarna sker via e-mail formulär där 

kandidaterna anger den information tjänsten kräver samt bifogade dokument. 
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Vidare så är det viktigt att ha någon form av RPO för att kvalitetssäkra rekryteringen av kritiska 

tjänster då kunskapen inom organisationen ej är tillräcklig eller tiden allt för dyr för att använda åt 

det syftet. Genom att använda sig utav rekryteringsbolag kan man överblicka och påverka 

rekryteringen genom deras e-rekryteringssystem. 

5.8.2 E-RECRUITER MEDIUM 
Genom att basera detta designförslag på ett fåtal verktyg och metoder kan lösningsförslaget passa 

SME:s som befinner sig i mitten av SME skalan, alltså organisationer som är i mitten mellan litet och 

medelstort företag. Dessa verktyg finner man ofta som en tjänst som ges av ett e-

rekryteringsföretag eller en färdig produkt man köper och länkar till organisationens hemsida. 

Studien har valt att kalla produkten för e-Recruiter Medium. E-recruiter Medium består 

huvudsakligen av nedanstående verktyg: 

 Karriärsajt 

 Jobbportals annonsering 

 RPO(Recruitment Process Outsourcing) 

 Sociala nätverk 

Genom att använda en integrerad karriärdel på organisationens hemsida kan man stärka 

organisationens image så att man ökar bilden av en seriös och professionell arbetsgivare. På 

karriärsajten presenteras en lista över lediga tjänster med länkar till arbetsannonserna. Vidare så 

kan rekryteringsansvariga utlysa tjänster genom att publicera arbetsannonser genom att fylla i 

annonseringsformulär. Kandidaterna kan välja att göra två varianter av ansökan, spontanansökan 

samt jobbansökan. Vid spontanansökan så fyller kandidaterna i den information organisationen 

behöver för att kunna påbörja en rekrytering om passade tjänst skulle framkomma. Jobbansökan å 

andra hand är knuten mot en viss tjänst där kandidaten får fylla i den information som behövs för 

tjänsten samt bifoga viktiga dokument t.ex. CV. När kandidaten gjort dessa ansökningar sparas allt i 

en liten kandidatbank i form av en databas där rekryterare kan söka och granska ansökningarna. 

Översiktligen fungerar karriärsajten som en CMS(Content Management System). CMS tillåter 

därmed användare, rekryteraren och linjechefen att hantera karriärsajten .  

 

Genom annonserings och publiceringsverktyget kan rekryteraren enkelt utforma en jobbannons 

anpassat till tjänsten. Genom mallar kan denne fylla i mallarna för att sedan välja hur och vart man 

skall publicera annonsen. Via verktyget kan rekryteraren välja vilken publiceringskanal den vill 

använda. Dem kanaler som finns att välja på är jobbportaler, organisationens karriärsajt samt 

bemanningsbolag. 

 

Genom att ha en ”prefered list” i karriärsajten kan rekryteringsansvariga enkelt välja vilken del eller 

delar av rekryteringsprocessen samt vilka bemannings & rekryteringsbolag man vill använda sig 
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utav. Denna lista är enkel att uppdatera samt att lägga till nya leverantörer. Vidare kan man 

överblicka och styra rekryteringen via rekryteringsbolagets e-rekryteringssystem. 

 

Genom att använda Web 2.0 teknologier såsom Facebook och LinkedIn kan organisationen skapa en 

profil, informera och knyta kontakter med miljontals människor. Genom dessa portaler kan 

företaget synas där framtida arbetssökande befinner sig. Vidare kan man skapa grupper där man 

skickar ut medlemsbrev till intresserade samt kontakta dem. 

 

5.8.3 E-RECRUITER LARGE 
Genom att basera designförslaget på helhetslösning, en portallösning likt Stepstone (StepStone 

Solutions, 2010) och Wise e-Rekrytering (Wise OnLine, 2010) vilket är baserade på en integrerad 

”End –To- End” lösning vilket har diskuterats i denna uppsats. Det framtagna designförslaget som i 

studien kallas E-recruiter Large är framtagen i syfte att ta fram en lösning som passar de större 

SME:s, vilket ofta finns som en tjänst som ges av e-rekryteringsföretag eller som ett IT-system 

organisationen kan integrera in. Ett av de fundamentala problem som identifierades med 

rekrytering var att rekryteringsprocessen och dess aktiviteter tog för lång tid. Därför har studien 

valt att ta fram en ”End –To- End” lösning och ej enskilda verktyg. Den framtagna lösningen har 

följande funktionalitet, vilket består av sju samverkande verktyg som tillsammans bildar ett e-

rekryteringssystem: 

 Karriärsajt 

 Jobbrekvirering 

 Kandidat och media hantering 

 Online Ansökning 

 Online Gallring/Urvals hantering 

 Utvärdering och Urvalshantering 

 Kandidat informations och kommunikationshantering 

 On-Boarding 
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Karriärportalen skapar möjligheter för organisationen att göra reklam för kandidaterna samt 

erbjuda en plattform för de sökande där de kan söka efter olika jobb, registrera sig och skapa en 

profil samt ansöka vissa tjänster. Därför utformas portalen genom organisationens webbplats där 

relevant och tydlig information publiceras om tjänsterna, företaget samt hur man ansöker.  

 

Det förslagna e-rekryteringssystemet gör det möjligt att publicera flera lediga annonser på 

karriärsajten så att de sökande även kan välja de tjänster dem är mest lämpade för. Vidare så ges 

dem sökande möjligheten att skapa, redigera samt uppdatera sin profil och bevaka sin status. Denna 

lösning tillhandahåller även verktyg för att granskning av ansökningar där rekryteraren samt 

linjecheferna kan snabbgranska samt betygsätta varje kandidat och följa kandidaterna genom hela 

processen. 

 

Syftet med jobbrekvireringsverktyget är öka möjligheten för att skapa och publicera 

arbetsannonser samt annan relevant information. Detta möjliggör att linjechefer samt rekryteraren 

kan lista och kategorisera kandidater för varje typ av jobb. Med inbyggda mallar så kan rekryteraren 

enkelt skapa nya arbetsannonser, återanvända äldre annonser och arbetsbeskrivningar samt 

anpassa annonserna till organisationens krav och layout. 

 

Vanligaste ”sourcing” verktyget idag är jobbportaler och karriärsajter. Andra möjligheter som 

lösningen öppnar upp för är jobbdatabaser, webbmedia samt rekommendering och referering via 

webben. Genom ”sourcing” och media hantering kan man identifiera vilka källor som gett bäst och 

1. Job 
requisition 

2. Career 
website 

3. Sourcing 

4. Online 
Application 

5. Online 
Screening 

6. 
Assessment 
& Selection 

7. On-
Boarding 

Figur 8. e-Rekryteringsverktyg 
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flest ansökningar inom varje jobbkategori. Genom detta verktyg kan linjechefer jämföra 

rekryteringsprocessen för varje affärsenhet. Organisationer kan allt efter tiden samla kvalificerade 

kandidater i e-rekryteringsdatabasen baserade på tidigare ansökningar som gjorts och annan 

resumé liknande data som e-rekryteringslösningen hämtar från andra källor. Genom smarta 

sökfunktioner i verktyget kan rekryteraren samt linjechefen snabbt söka i kandidat databaserna för 

att hitta dem mest lämpade för den tjänst som behöver fyllas.  

 

Genom att implementera webbansökningsfunktioner så kan kandidater snabbt och enkelt ansöka 

genom webbformulär.  Vidare så hanterar e-rekryteringssystemet ansökan automatiskt genom att 

sortera informationen och lagra det i kandidat databasen.  

 

En större SME kan få upp till hundra ansökningar för en tjänst. Lösningsförslaget innehåller verktyg 

för att sortera, filtrera samt betygsätta kandidaternas ansökan. Genom online ”pre-screening” så 

tillhandahålls urvalsfrågor och tester för att filtrera kvalificerade kandidater mot okvalificerade. 

Med urvalsfrågor som sedan besvaras av kandidaterna underlättar filtreringen och betygsättningen. 

 

Med utvärderings och urvals verktyg kan linjechefer och andra rekryteringsansvariga skapa 

möjligheten att överblicka en detaljerad lista över kandidaterna samt se all information om varje 

kandidat. Genom att följa kandidatens status, kommentarer och feedback kan andra i 

organisationen delta med att hjälpa till med intervju, feedback samt tester. Genom att presentera all 

information på ett enkelt och användarvänligt format reduceras hanteringstiden.  Vidare så 

integreras utvärderingsmetoderna såsom tekniska tester, intervjuer samt ”assessment centers” och 

samtidigt får de ansvariga för rekryteringen en helhetssyn som kompletterar CV och personligt brev 

och bygger en profil för hur kandidatens erfarenhet, personlighet och färdighet fungerar 

tillsammans. 
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Figur 9 Samverkan mellan process och verktyg(CIPD, 2009) 
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När förhandlingarna har slutförts och jobbanbudet accepterats så finns ett sista steg i e-

rekryteringssystemet, att överföra kandidaten till en nyanställd via organisationens 

nyanställningsprocess. Genom ”on-boarding” verktyget så automatiserar man stora delar av 

processen via systematisk och effektiv mjukvara för att överföra relevant information från e-

rekryteringsverktyget till anställningssystemet. Genom skicka elektroniska välkomstpaket 

informerar man dem nyanställda om organisationen samt introducerar den nyanställde med viktig 

information. Vidare ställs frågor gällande att komplettera informationen organisationen behöver via 

webbformulär.  

 

5.9 AFFÄRSNYTTAN MED FÖRSLAGEN 
Då affärsnyttan skulle utvärderas och appliceras på designförslagen så generaliserades ett par 

saker. En optimering av affärsnyttan vore att ha anordnat en workshop där designförslagen 

diskuterades. Genom att undersöka nyttoperspektivet, skapa en realistisk nyttokarta, identifiera 

nyttoeffekter samt skapa en kausalrelations modell gav det studien ett bra ramverk för att 

utvärdera nyttan. Tyvärr fanns ingen möjlighet för att utförligt genomföra detta så analysen 

utfördes utifrån insamlad data vilket presenterades i studien.  Studien anser dock att analysen var 

genomförbar samt att resultaten visade sig vara intressanta.  

 

Vidare så baserades analysen alltså på designförslagen samt datainsamlingen som utfördes under 

studien. Det inleds med att välja områden utifrån SME storlek(Antal anställda) vilket bestämdes i 

workshoppen. Nyttokällorna valdes utifrån artikeln Så mäter KTH-metoden affärsnyttan med IT 

(Gustafsson, 2009). Utifrån resultatet (Kap. 4) så identifierades nyttoeffekterna. Nyttokartan för 

studiens designförslag följer enligt nedan. (max tre plus och minst 0) 
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e-
Recruiter  
L 

+++ +++ ++ +++ + ++ +++ 

 

Dem viktigaste av dem identifierade nyttorna är följande: 

 

A. Möjligheten att kommunicera med kandidater och linjechefer via automatiska och/eller 

manuella e-mail 

 

B. Publicera en platsannons på företagets webbsida och intranät samt på externa 
rekryteringssajter såsom Monster, Stepstone, Careerbuilder och Arbetsförmedlingen. 

 
C. Kandidater kan sökas fram på kompetens och kvalifikationer för att sedan kunna bjudas in 

för att söka lediga tjänster. 
 

D. Alla ansökningar och noteringar sparas och blir tillgängliga för alla som medverkar vid en 
rekrytering 

 
E. Skapar och förstärker ”Employer branding” genom att synas och göra reklam för 

varumärket 
 

F. Möjlighet att reducera rekryteringskostnader 
 

G. Möjlighet till att förkorta rekryteringstiden genom att snabba upp processerna och 
reducera ledtider och annat 

 

H. Skapa en större och bättre ”kandidat pool” 
 

I. Hjälper till att hantera stora volymer av ansökningar på ett konsistentt sätt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Nyttokartan för SME 
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Figur 11. Nyttomatrisför SME 

 

Direkt kvalitativ nytta 
Studien anser att nyttorna A, C och D faller inom ramen för ovanstående nyttoområde. Nyttoeffekt A 

är direkt då man snabbt märker effekterna av ökad kommunikationsförmåga. Den är även kvalitativ 

då den inte ger någon direkt ekonomisk fördel. Detta gäller även nyttoeffekt C då förbättrad 

lämpligaste kandidaterna kan sökas fram och detta påverkar organisationer både direkt och är 

samtidigt en väldigt kvalitativ nytta. Slutligen menar studien att nyttoeffekt D inte i sig bidrar till 

ekonomisk nytta men fungerar utmärkt som beslutsunderlag och klassas på grund av det som 

kvalitativ.  
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 Nyttoeffekt F innebär ingen indirekt nytta då man snabbt minskar kostnaderna och är därför också 

en ekonomisk nytta. Nyttoeffekt G, förkortar processtiden och blir alltså mer direkt än nyttoeffekt F 

då rekryteringsaktiviteterna går mycket snabbare och märks därför mer direkt. Den är också 

mindre ekonomisk då den bidrar med delar av kostnadsreduceringar som nyttoeffekt F består av. 

Detta gäller även för nyttoeffekt I.  

 

  
Figur 12. Lösningens kaulsalrelation 
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Indirekt ekonomisk nytta 
Studien identifierade ingen indirekt ekonomisk nytta. 

 

Indirekt kvalitativ nytta 

Nyttoeffekt H, skapa en större och bättre ”kandidat pool”, ger från början ingen direkt märkbar 

nytta. Men studien anser att detta kommer skapa bättre rekryteringar på längre sikt. Det finns även 

en länk mellan denna nytta och nyttoeffekt B som även den påverkar organisationer i ett mer 

kvalitativt sätt. Något som är mer indirekt samt är mer kvalitativt är nyttoeffekt E vilket är en nytta 

som tar ganska lång tid för att se effekterna och är en av dem viktigaste kvalitativa aspekterna inom 

rekrytering.  

 

Vidare byggdes en kausalrelationsmodell som representerar relationsflödet för en organisation med 

integrerad e-Rekryteringslösning. Denna modell presenteras figur 12.  
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6 SLUTSATS 
 

Det inledande syftet med studien var att studera om och hur SME:s affärsnytta genom användandet 

av e-Rekrytering. Under studien har e-Rekrytering studerats samt identifierats. Forskningen inom 

området visar att företag världen över, arbetar i en kunskapsintensiv ekonomi där de anställda är 

företagets bästa tillgång. Därför är rekrytering av talanger en avgörande skillnaden mellan 

framgång och misslyckande på marknaden. Intressenter(Intervju samt workshop) identifierar även 

faktorer som skall medverka vid beslutet av att införa en e-rekryteringslösning för ett SME vilka är 

“in-house” kunskap, budget och finans, tid och resurser, prioritering samt framtida 

rekryteringsstrategin. Detta anser studien är viktiga faktorer att fundera över innan SME:n 

investerar i någon form av e-rekrytering.  

 

Det ligger alltså en viktig betydelse för vilken organisation man undersöker vid en möjlig e-

rekryterings implementation. Eftersom affärssystem-relaterade verktyg kräver att man uppfyller 

vissa krav för de faktorer som nämndes ovan betyder detta att kraven måste vara uppfyllda för att 

kunna uppnå affärsnytta.  Kandidaterna i intervjuerna påpekade därför att en förstudie bör göras 

innan beslut tas, då många SME:s ej är mogna för sådant arbete.  

 

En tydlig fråga som uppkom under studien var, när skall man investera i e-rekryteringsmjukvara? 

På den frågan framhöll samtliga intressenter i studien att det endast inte ställer krav på 

organisationens storlek men även på antal framtida rekryteringar. Det antal som respondenterna 

diskuterade var från och med 9-13 rekryteringar per år. Andra kriterier är rekryterings 

expertisen/kunskapen inom organisationen, finns det finansiering för att täcka en sådan 

investering, finns det ledig tid för de inblandade att rekrytera samt vilken prioritering som finns 

inom organisationen(Kvalitet, Tid och Kostnad). Till sist anser studien att e-rekrytering medför 

affärsnytta samt kan tillämpas på ett en del SME:s. Studien anser att e-rekrytering kan upprätthålla 

affärsnyttofaktorerna i studien samt öka organisationens tillväxt.      
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